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Károkat okozott az esőzés Perbálon is
Az elmúlt hetekben Európa-szerte hatalmas károkat
okoztak az extrém mértékű esőzések; Magyarorszá-
got és ezen belül sajnos Perbált sem kerülte el a
mostoha időjárás. Ennek következményeként
többek között a Dózsa, Hunyadi, Deák és Petőfi utcákban a határ-
ból lezúduló nagy mennyiségű víz okozott gondot több helyütt
is. Az ilyen jellegű problémák mindig is időről-időre megjelen-
tek a településeken, így Perbálon is. Legutoljára 2010-ben szem-
besült a lakosság, az önkormányzatunk hasonló gondokkal,
ekkor már részletesen írtunk a témáról. 

Lásd 2010. júniusi és szeptemberi lapszámok. Amennyiben
nem lennének meg, letölthetők Perbál honlapjáról. Az ott
leírtak ma is aktuálisak, a helyzet nem sokat javult azóta sem,
sőt némely tekintetben romlott. A csapadékvizet befogadni
hivatott patakok, vízfolyások kezelését végző Középdunamenti
Vízgazdálkodási Társulás már nem lát el törvényileg sem ilyen
feladatokat, a kötelező terület-alapú hozzájárulás, valamint
az állami támogatásuk megszűnt. 
Eszközeik, szakembereik, anyagi lehetőségeik nincsenek, a
felszámolás határán vegetálnak. 
A mostani vezetőjük – aki társadalmi megbízatásban, egyéb
hivatása mellett próbál valamit tenni – elmondta, hogy a
hozzájuk tartozó fél megyényi területen kb. 10 közmunkás-
sal tud munkákat végezni, - azt is csak piaci alapon…

A Kormányhivatal, illetve a Katasztrófavédelem körlevelekben
hívja fel a polgármesteri hivatalok figyelmét, hogy az esőzések
okozta károk vizsgálatánál vegye figyelembe a 4/2004. (I.13.)
FVM rendeletet, amely a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” előírá-
sait tartalmazza. Persze, már ha minden hivatalban lenne hozzá-
értő mezőgazdasági szakember...
Amúgy sem lenne igazságos az egykori nagyüzemi gazdálkodás
alatt megváltoztatott határbeli viszonyok miatt a mostani
gazdákat okolni, s rajtuk számon kérni az akkori hibákat. 
A mostani helyzetükben ők is a fennmaradásukért küzdenek.
Az időjárás pedig egyre szélsőségesebb jelenségeket produkál….
„Perbál területe 2.600 hektár, ekkora területre eső csapadék kezelését
értelemszerűen nem tudja az önkormányzat megoldani, ezért
különösen fontos, hogy mindenki figyelemmel kísérje a rá vonatkozó
szabályozásokat” – tette hozzá Polgármester Úr. Egyébként külö-
nösen a  2010. évi nagy esőzések óta folyamatosan szerepel az
elképzeléseinkben ennek a problémának a megoldása. Sajnos a
pénzügyileg nehéz években még a tanulmánytervek, felmérések
elkészítésére sem volt anyagi lehetőségünk, hiszen csak ezek elkészítése
több millió forint. Az engedélyezési, majd kiviteli tervek még többe
kerülnének. Ezeket csak akkor érdemes elkészíteni, ha rendelkezésre
áll a megvalósításhoz szükséges néhány-száz milliós forrás. Ez – nyil-
vánvalóan – saját keretből nem lehetséges, ehhez pályázati források
szükségesek, melyek tudvalevőleg ebben a régióban alig vannak. Ilyen
célúval – amin az agglomerációs települések is indulhatnak - még
nem is találkoztunk…. Azért, hogy valami előremutató is történjen
– a Képviselő-testület júniusi ülésén arról döntött, hogy árajánla-
tokat kér be a felszíni-víz kezelésének megtervezésére.
Addig is felhívjuk a perbáliak figyelmét arra, hogy aki megteheti
kössön biztosítást a tulajdonában lévő ingatlanra és különösen fi-
gyeljen arra: kiterjed-e villámcsapás, illetve beázás-okozta káre-
seményre is” – hangsúlyozta Varga László polgármester.

Régi pincék – potenciális veszélyforrások
Egy másik időről-időre jelentkező probléma, - amely szintén a
csapadékos időjárás idején jön elő fokozottan – a régi, háború
előtti időkben épült pincék beomlása, roskadása.

Erről a témáról is részletesen írtunk a Hírmondó - fentebb hi-
vatkozott – 2010. júniusi és szeptemberi számaiban. És sajnos itt
sincs pozitív fejlemény…

Ezek az „időzített bombaként” működő régi pincék bármikor
gondot okozhatnak az ingatlantulajdonosoknak, de sokszor az
önkormányzatnak is, mivel a pincék nem ritkán kinyúlnak a
közterületek alá! Sok esetben keresik meg az önkormányzatot,
hogy tegyen valamit, holott igazából a magántulajdonú pincék
tulajdonosainak kellene helytállni a köztulajdonban, utakban,
járdákban esett károkért! Az önkormányzat az olyan esetekben,
amikor önkormányzati területet is érint a beszakadás és jelentős
mértékben veszélybe kerül az élet- és közvagyon biztonság, akkor
pályázhat a vis maior alaphoz. Ezen esetekben is csak a köz-
vagyon megóvásának mértékéig, de nyertes pályázatok esetén is
jelentős önerőt kell biztosítani a megszüntetéshez. Ez ugye
közpénz, azaz mindannyiunk pénze, amelynek sok más fontos
helye is lenne, ezért is hívjuk fel újból és fokozottan a potenciális
ingatlanok tulajdonosait a felelősségükre!
A potenciális ingatlanokból pedig igen sok van Perbálon. A régi,
háború előtti utcákban lévő ingatlanok szinte mindegyike. Még
akkor is, ha tudvalévőleg újabb építésű ház áll rajta, s még akkor
is, ha pince nem látható, nem tudott. A legveszélyesebbek pont
az ilyen alattomos, váratlanul megsüllyedő elfeledett pincék.
Ezeket az idők folyamán általában szakszerűtlenül, sittel, szemét-
tel töltötték fel. Hangsúlyozzuk: a magántulajdonon épült,
onnan induló pincék – akár tudott, akár elfeledett pincékről van
szó – károkozásaiért a tulajdonosoké a felelősség, azokhoz az
önkormányzatnak sem anyagi, sem eszközbeli lehetőségei nin-
csenek! Ez a felelősség akkor is fennáll, ha később vásárolták az
ingatlant. Ilyenkor nem árt nagyon alaposan eljárni, tájékozódni,
árulkodó nyomokat kutatni, a szomszédoknál, idősebb em-
bereknél utána érdeklődni. A veszélyeztetett utcák – Dózsa, Fő,
Szabadság, Erkel, Akácfa, Hunyadi, Táncsics, Deák, Petőfi utcák –
még százas nagyságrendben rejtenek ilyen pincéket!

„Behajtani tilos” - Új szabályozás lépett életbe településünkön
Először egy már régebben életbelépett, de eddig nem
szankcionált korlátozás. Az előzőekben leírt régi pincékkel kap-
csolatos súlykorlátozást a Hunyadi utca szűkületében – a Kossuth
és Zrínyi utcák közötti szakaszon – azért kellett bevezetni, mert
itt is a magánterületekről induló, a közút alá futó, nagyrészt föld-
pincék vannak. Ráadásul ezen a szakaszon az összes vonalas
közmű az út alatt fut.  Pincebeszakadáskor rendkívül veszélyes
helyzet alakulhat ki. A veszélyt növelik az adott szakaszon
közlekedő nehézgépjárművek. Kérünk mindenkit, hogy a jól
felfogott érdekében tartsa be ezt a korlátozást, s mindenkit fi-
gyelmeztessen a betartásra 
Június 15-től Perbál útjainak újabb fontos szakaszán is  korlá-
tozást vezetett be önkormányzatunk. A  Dózsa utca felső szaka-
szán – a Jókai utca kereszteződésétől felfelé -  7,5 tonna összsúly
feletti járművel behajtani tilos.
Kivételt képeznek ez alól természetesen az engedéllyel
rendelkezők. A kérelem letölthető a perbal.hu-ról, melyet a ren-
delet mellékleteként lehet megtalálni. Természetesen, akikhez  na
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gyobb gépjármű szállít például építőanyagot, azok kapnak en-
gedélyt. Azon perbáli gazdák, akiknek a máriahalmi határban
vannak a földjeik, szintén. Fontos tudni, hogy az engedélyt meg
kell kérni minden esetben, nem elég arra hivatkozni, hogy az
adott perbáli szakaszon van a célfuvar, vagy a megművelt
földterület. A korlátozásra azért van szükség, mert Máriahalom
területén egy nagy állattartó telep létesül, melynek munkagép
forgalma a Dózsa utcán közlekedik. Ez zavarja az ott élőket, ront-
ja a nem ilyen terhelésre méretezett utak minőségét és a szántá-
sokban is időről időre károk keletkeznek. „A közterület felügyelő
rendszeresen figyelemmel kíséri majd a szóban forgó útszakaszokat,
valamint kamerák felszerelésére is sor kerülhet. Toleranciáról pedig
szó sem lehet, akinek nem lesz engedélye, az bizton számítson a bün-
tetésre” – hangzott el a hivatalban. Az ezt szabályozó rendelet
szövege a jegyzői közlemények között olvasható (8/2016.(V. 27.) 

Bérbeadók, vigyázat!
A már említett munkaerőhiány érinti a perbáli és környékbeli
cégeket is. Ezért egyre több vállalat fordul munkaerő-toborzó
cégekhez, ügynökségekhez. Ezek pedig egyre messzebbről, s
egyre bizonytalanabb hátterű munkavállalókat szerződtetnek. 
Nemrégiben az egyik szomszéd településen az egyik ottani vál-
lalkozás bízott meg munkások felkutatásával egy ilyen közvetítőt.
Az végezte is a dolgát, s kiadó házat keresett a dolgozóknak. Meg
is egyezett egy kiadó ház tulajdonosával, aki a fővárosban lakik.
A meglepetés akkor érte a szomszédokat, az utca, sőt a falu lakóit,
amikor vagy 25-30 fős zajos társaság vette birtokba a házat, meg-
botránkoztatva viselkedésével a környezetet. 
Egy ilyen családi ház még normális viselkedés esetén sem alkal-
mas tömeges munkásszállás céljaira. El lehet képzelni azt az
amortizációt, ami ilyenkor keletkezik. Az ilyen lakóktól való
megszabadulás nagyon nehéz. Amennyiben nem szeretnének ha-
sonló helyzetbe kerülni, mindig alaposan győződjenek meg a
leendő bérlők személyéről, egzisztenciájáról, számáról! Nagyon
fontos, hogy minden részletre kiterjedő szerződést kössenek, s
ne feledkezzenek meg a minimálisan 2-3 havi kaucióról sem!

Kevés a munkáskéz
Önkormányzatunk – hasonlóan a környékbeli településekhez –
munkaerőhiánnyal küzd. Ez különösen igaz a közterület-fenn-
tartó, karbantartó részlegre is. Míg az utóbbi években 4-5 állan-
dó munkavállalóval, s idényben akár 8-10 közcélú foglalkozta-
tottal tudtuk ellátni az egyre sokasodó feladatot, addig az idén
már csak töredék létszámmal tudtuk feltölteni a rendelkezésre
álló keretet. Az egyébként örvendetes, hogy kevés a munkanél-
küli ebben a térségben, - aki papíron az, jellemzően az is „elfog-
lalja” magát – viszont az eddig stabilan rendelkezésre álló közcélú
foglalkoztatottak is nagyon megfogyatkoztak. Szezonban sem
találunk 4-5 főnél többet, s ők is különböző problémákkal küz-
denek. Mostanra nyilvánvalóvá vált, hogy más, új alapokra kell
helyezni a feladatok ellátását! Már jó ideje keresünk munkatör-
vénykönyves munkavállalókat – mindezidáig kevés sikerrel. Az is
nehezíti a helyzetet, hogy a KLIK sem talál az iskolába gond-
nokot, így azt a feladatot is mi látjuk el. Ezért hívjuk fel fokozot-
tan az ingatlantulajdonosok figyelmét arra a kötelességükre, hogy
a saját portájuk előtt, mellett a közterületek – járda, zöldsáv, árok
– rendben tartása az ő feladatuk. Az árkok, átereszek tisztítása a
csapadékvíz-elvezetés miatt különösen fontos!  Kérjük segítsék
önkormányzatunk munkáját, tegyük szebbé környezetünket!

Az önkormányzati dolgozók feladata elsősorban és hangsúlyosan az
önkormányzati tulajdonú területek, valamint az azokhoz tartozó
közterületek, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz nem rendelhető
területek rendbentartása. Néhány speciális esetben kell kivételt
tenni, például a Fő utca EU-s pályázattal érintett területe. Itt fenn-
tartási kötelezettsége van az önkormányzatnak. Ilyen kivétel még
az országos utak – Fő utca, illetve a Dózsa utca alsó szakasza – pad-
kájának, árkainak rendbentartása. Ez az utak kezelőjének, a Magyar
Közút Kht-nak lenne a feladata, de sohasem végezte el ezeket a fe-
ladatokat. Megkereséseinkre mindig elutasító válaszokat adnak;
nincs pénz, nincs ember... Egyébként más tele-püléseken sem tudják
elvégezni ezen feladataikat. Tehát ha rendben akarjuk tudni a főbb
útjaink, - a kirakat – állapotát, kénytelenek vagyunk megcsinálni.

Pályázatok, felújítások és tervek az önkormányzat „háza táján”
Ahogy áprilisi lapszámunkban már hírt adtunk róla: idén szá-
mos új EU-s pályázatot írtak ki, amelyek közül többet önkor-
mányzatunk is szeretne sikerre vinni.
Az óvoda régi épületének tetőhéjazat cseréjére, a régi szárny
mögött található helyiségek felújítására, illetve további napele-
mek és napkollektorok felhelyezésére, kinti-benti fejlesztő eszkö-
zök bővítésére, a melegítőkonyha további felszerelésére adott be
pályázatot önkormányzatunk az elmúlt hetekben. Az óvoda átfo-
gó, 2010-es bővítése, felújítása után már többször pályázott ön-
kormányzatunk ezen beruházásokra, de idáig nem járt sikerrel.  
A Sport utca felújítására, vízelvezetésére és a sportpálya bale-
setveszélyes kerítésszakaszának további cseréjére is már beadott
pályázatot önkormányzatunk az elmúlt hetekben. „Ha nem
járunk sikerrel, akkor is fordítunk saját erőt erre a beruházására,
hiszen jól tudjuk: a helyzet tarthatatlan” - mondta el Varga Lász-
ló polgármester. Ipari parkok fejlesztésére szintén írtak ki idén
pályázatot, ezen indul önkormányzatunk; jelenleg már dolgozik
a Hivatal a pályázati anyagon. Korábban  - még a pályázat kiírása
előtt - csak az ipari park saját tulajdonú részét szándékozott fej-
leszteni az önkormányzat, de a pályázat segítségével egy komp-
lexebb beruházásra nyílna lehetőség, amely magában foglalja az
egész ipari park területét. Párhuzamosan dolgozik a Hivatal azon
önkormányzati tulajdonú épületek energetikai megújításán,
amelyeken ez még nem történt meg vagy csak részben zajlott le.
Így a Közösségi ház, illetve a Napközi épülete kapna hőszigetelést,
nyílászáró cserét és napelemeket, napkollektorokat.
Az önkormányzat saját költségvetéséből nyáron cseréli ki a
Közösségi Ház hosszú idő óta balesetveszélyes és rossz állapotú
parkettáját, ezzel együtt függőleges és vízszintes nedvesség elleni
szigetelést is kap az épület. Nyáron – pályázati forrás igény-
bevételével – megvalósul a focipályán a műfüves pálya kialakí-
tása.  Az iskola fejlesztésére, bővítésére az önkormányzat folyama-
tosan keresi a megoldást, illetve pályázati lehetőségeket, hiszen ez
is egy égetően fontos feladat. A testület folyamatosan napirenden
tartja a plébániaépület fej-lesztésének tervét, melyet szintén pá-
lyázati forrásból kíván megvalósítani. Ennek keretén belül a
hagyományőrzés feltételeinek megteremtése, közösségi terek,
műhelyek, szálláshelyek kialakítása lenne a cél. 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Perbál Község Önkormányzata munkatársakat keres

közterületek gondozására, közintézmények fenntartására,
karbantartására. A részletekről érdeklődni lehet a 

30/ 205-6799 számon, vagy a Polgármesteri Hivatalban.
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Perbál Község Önkormányzat jegyzőjének közleményei

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy Perbál Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete május 23-i ülésén az alábbi dön-
téseket hozta:

7/2016. (V. 27.) számú rendelet a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszá-
madásról, melyben az önkormányzat költ-
ségvetésének 
bevételi főösszegét 595.950 ezer forintban, 
kiadási főösszegét 399.445 ezer forintban,
2015. december 31-i állapot szerinti záró pénzmaradványát
196.505 ezer forintban hagyta jóvá. 
8/2016.(V. 27.) számú rendelet a helyi közútra történő behajtás
korlátozásáról, melynek értelmében a Perbál, Dózsa Gy. utca -
Jókai utca kereszteződéstől a Dózsa Gy. utca 30. számú ingat-
lanig 7,5 t-nál súlyosabb, valamint a Hunyadi u. 35. és 37.
közötti útszakaszokon 3,5 t-nál súlyosabb járművek közlekedése
2016. június 15-től kizárólag BEHAJTÁSI ENGEDÉLY bir-
tokában megengedett, melyek díjmentesen szerezhetőek be. Az
érintett útszakaszokra a súlykorlátozásokra vonatkozó, illetve azt
előjelző közlekedési táblákat helyez el az önkormányzat. Az en-
gedélyt annak tervezett használata előtt legkésőbb 5 nappal kell
kérvényezni a polgármesteri hivatalnál az ott rendszerszeresített
nyomtatványokon, írásban. Az engedély kiadása kizárólag írásos
formában, előírt nyomtatványon történik, mely szintén a ren-
delet mellékletét képezi. A szükséges dokumentumok hozzáfér-
hetők papíralapon a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási
időben, valamint a www. perbal.hu honlapon elektronikus for-
mában. Aki a fenti útszakaszokat engedély nélkül használja
50.000,-Ft-ig terjedő helyszíni bírságra és 150.000,-Ft-ig
büntethető közigazgatási bírságra számíthat !
9/2016.(V. 27.) számú rendelet a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről,
melyben az önkormányzat a behajtási rendeletének megszegőit is
külön nevesítve büntetni rendeli.
10/2016. (V. 27.) számú rendelet az élelmezési nyersa-
nyagköltségekről és intézményi étkezési térítési díjakról, mely-
ben az önkormányzat biztosította a szünidei déli meleg egyszeri
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen. 
68/2016.(V. 23.) számú határozat a nyári szünidei gyer-
mekétkeztetés kiadásainak állami normatíván kívül nem fedezett
költségeit az önkormányzat a 2016. évi költségvetése szociális
juttatások előirányzatának terhére biztosítja (2016. évi 43 nap
iskolai-óvodai nyári szünidő idejére 129.000,-Ft).
71/2016.(V. 23.) számú határozat a képviselő-testület a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat által szervezett nyári napközis tábort
összesen 105.000,-Ft-tal támogatja. A táborban 15 fő Perbál
településen bejelentett lakcímmel rendelkező gyermek nyári
üdültetésének támogatására 7000,-Ft/fő támogatást állapított
meg az önkormányzat.
75/2016.(V. 23.) számú határozat a képviselő-testület a kisgyer-
meket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelésére a
VEKOP-6.1.1-15 nevű pályázaton indul. A megpályázott támo-

gatás a sikeres pályázat esetén a Perbáli Mézeskalács Óvoda fej-
lesztésére, régi tetőszerkezetének korszerűsítésére, megújuló en-
ergia hasznosítására, régi épületszárnyában lévő egyes helyiségek
felújítására használható fel. A tervezett projekt nagyságrendje:
50-100 millió Ft, 100 %-ban EU forrásból történne a fejlesztés
finanszírozása.
76/2016.(V. 23.) számú határozat a képviselő-testület pályázatot
nyújtott be a közép-magyarországi régió települési önkor-
mányzatai számára kiírt KEHOP-5.2.9-15 nevű pályázaton. 
A megpályázott támogatás a sikeres pályázat esetén az önkor-
mányzati azon épületeinek energetikai korszerűsítésére használ-
ható fel, melyek még nem, vagy csak részben lettek korszerűsítve
(homlokzat, födém szigetelése, nyílászáró csere). A tervezett pro-
jekt nagyságrendje: 50-100 millió Ft, 100 %-ban EU forrásból
történne a fejlesztés finanszírozása.
77/2016.(V. 23.) számú határozat a képviselő-testület pályázatot
nyújtott be az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatására
az önkormányzat számára kiírt VEKOP-1.2.2-15 nevű pályáza-
ton. A megpályázott támogatás a sikeres pályázat esetén a Per-
báli Ipari Park önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanainak
(szennyvíztelep és fatelep közötti terület) fejlesztésére használ-
ható fel (útépítés, közművesítés, stb.) A tervezett projekt nagysá-
grendje: 50-150 millió Ft, 100 %-ban EU forrásból történne a
fejlesztés finanszírozása.
80/2016.(V. 23.) számú határozat a képviselő-testület pályázatot
nyújtott be az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” nevű, az önkormányzati minisztérium által kiírt
pályázaton. A pályázat Magyar Állami források felhasználását
helyezi kilátásba, 65 %-os támogatottság biztosításával. 
A képviselő-testület a Sport utca felújítására 14.808.877,-Ft-ot
igényelt 7.974.011,-Ft önerő biztosításával, valamint a Sport
telep felújítására 19.608.440,-Ft-ot igényelt 10.558.391,-Ft
önerő megelőlegzésével.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(V. 27.) számú
rendelet alapján az ingatlanok előtti járdaszakasz, valamint a bel-
területi útszakasznak az útszegélyig történő tisztántartása az in-
gatlan használójának (tulajdonos, bérlő, haszonélvező, egyéb
jogon használó) kötelessége. Fontos tudni továbbá, hogy utóbbi
rendelet alapján kerti hulladékot égetni június 1-augusztus 31-
ig minden formában és minden körülmények között TILOS !
Ezen szabályok előírása nem öncélú, hanem a Perbálon élők
érdekeit, biztonságát, nyugalmát szolgálják. Felhívom az ingat-
lant használók figyelmét, hogy a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló,
a fentiekben hivatkozott rendelet alapján az előírt szabályok
megsértőivel szemben közigazgatási eljárás keretében 150.000
forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

A május 23-i képviselő-testületei ülésen elfogadott, valamint
egyéb tárgyú rendeletek teljes részletességgel megtalálhatók az
önkormányzat honlapján, illetve megtekinthetők a hivatalban
ügyfélfogadási időben.
Kérünk mindenkit, hogy félfogadási időben keresse fel a pol-
gármesteri hivatalt, kivéve az azonnali intézkedést igénylő
ügyeket. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13-18 óráig, szerda 8-16
óráig, péntek 8-12 óráig.

dr. Réz Zsolt jegyző
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Iskolai hírek

Vers- és prózamondó területi verseny
Április 9-én, Pátyon rendezték a területi vers-és
prózamondó versenyt. Iskolánk tanulói közül azok
vehettek részt a megmérettetésen, akik a helyi fordulón sikeresen
szerepeltek. Ez a verseny mindig színvonalas, sok más környék-
beli és megyei településsel, várossal kell felvennünk a versenyt.
Méltán lehetünk büszkék a perbáli iskolásokra, hiszen az idei
évben az összes indulónk helyezéssel térhetett haza. 
Kategóriánként egy-egy tanulót indíthattunk.
A legkisebbek között Darvas Villő, 2. osztályos tanuló vers
kategóriában V. helyezést, Polics Péter Ábris (3. o.), a 3.-4. osztá-
lyosok között a VI. helyezést érte el.
A felső tagozatosaink közül az 5.-6. osztályos próza kategóriában
Rintek Jakab (5. o.) az V. helyezést, Kincses Lilla 8. osztályos tanu-
lónk pedig a 7.-8. osztályos vers kategóriában II. helyezést ért el.
Köszönjük felkészítő tanáraiknak a sikeres munkát: Pálmai
Gabriellának, Bolláné Bíró Katalinnak, Elek Mónikának és Allerné
Mayer Rita tanárnőknek. Gratulálunk a gyerekeknek!

Rintek Nóra Szvetlána

Litterátum német nyelvi tesztversenyek
A Litterátum Országos Német Tesztverseny elődöntője az iskolában
került megrendezésre. A versenyt 5-8. osztályos tanulók számára
hirdették meg, melyen 18 tanuló tette próbára nyelvtudását.
Kiemelkedően teljesítő tizenhárom tanulónk bejutott a megyei
döntőbe, ahol Kurucz Atilla (5. osztály) és Darvas Csenge (6. osz-
tály) az I., Kincses Lilla (8. osztály) és Herendi Réka (5. osztály) a
II., Kurucz Anilla (7. osztály) a III. helyezést értek el.

IX. Szakma Sztár Fesztivál
A hatodik osztályosok április közepén látogattak el erre a ren-
dezvényre, melyen (Budapest-Hungexpo területén) negyven szak-
ma mutatkozott be. A háromnapos rendezvényen minden évben
részt vehetnek az általános iskolák érdeklődő 6-7. osztályos tanu-
lói, akiknek a pályaválasztáshoz nyújthat segítséget a fesztivál.
Célja: megismerkedni szakmákkal, kedvet ébreszteni a szakmák
iránt. Sok foglakozást ismerhettünk meg, valamint ki is próbál-
hattunk közülük sokat. SŐT! Iskolánk egy hajdani diákjával is
találkoztunk. Megtanultunk újraéleszteni, sebeket „szereztünk”,
kötöztünk, autót fényeztünk. Betekintést nyerhettünk többek
között a kozmetikusok, fodrászok, pincérek, szakácsok, infor-
matikusok, keramikusok (és még sorolhatnám) munkájába. Volt,
aki új frizurával tért haza. Nagyon tetszett mindannyiunknak. 

Bakai Anikó

II. Plantfie-készítő fotópályázat
Iskolánk 3.b osztálya jelentkezett a II. Plantfie-készítő fotópá-
lyázatra. A Planttogether egy olyan közösség, ahol virtuálisan
együtt vetünk, ültetünk, palántázunk és takarítjuk be a természet
adta jóságokat. Az osztállyal gyógy- és fűszernövényeket ültet-
tünk. Elég néhány mag, pár marék jó föld és gondoskodó sze-
retet, hogy megtapasztaljuk az élet egyik legcsodálatosabb érzését.
Hogy mi került a cserépbe? Szurokfű, borsikafű, borsmenta,
citromfű. Nagyon várjuk, hogy növekedjen!

A Föld napja
Osztályommal együtt részt vettem a Föld napja alkalmából szer-
vezett játékos vetélkedőn. Előzetesen elkészült a csodálatosan
szép, aprólékosan kidolgozott menetlevelünk. A megnyitó után
minden osztály felolvasta a földről gyűjtött szép gondolatait,
idézeteit. Ezután különböző állomásokon mutattuk meg
ügyességünket, ismereteinket: 

• Játék a szavakkal: régi (ma már szinte elfeledett) kifejezésekről
mi jut az eszünkbe, mit találunk ki róla, szerintünk mit jelent-
het (tréfás ötletek, fantázia, humor, stb.)

• Mennyire ismerjük madarainkat, halainkat? (a gyerekek job-
ban, mint én) 

• Pókháló: Nehéz átjutni rajta, de rájöttünk a technikára. 

• Mi lehet a zsákban? (tapintás alapján, nem is olyan könnyű) 

Tartalmas, ötletes program volt. Köszönjük Bentzik Évának!
Bakai Anikó

Helyi német nemzetiségi ének verseny
Ha tavasz, akkor napsütés, vidámság, ének: „Immer wieder
kommt ein neuer Frühling ...”
Április 26-án került megrendezésre iskolánkban a helyi német
ének verseny, melyen nagy örömünkre szép számmal vettek részt
tanulóink szinte valamennyi osztályból. 
Hallhattunk hagyományos német dalokat, modern énekeket, sőt
nyelvjárásban előadott művekben is gyönyörködhettünk.
Köszönjük gyerekek! Szép, élményekben gazdag délutánt sze-
reztetek a jelenlévőknek, és reméljük egymásnak is! 

Bakai Anikó

Megyei Német Nemzetiségi Ének Verseny
Biatorbágyon, az április 28-án megrendezett versenyen több mint
háromszáz diák vett
részt. Iskolánkat öt ta-
nuló képviselte. Ered-
ményeink: két arany,
egy ezüst és két bronz
minősítés. Gratulálunk
Kőhegyi Barbara, Pál
Imola, Szabó Csenge,
Salamon Nóra (4. osz-
tály), Herendi Kinga (3.
a. osztály,) tanulóknak
és Rintek Szvetlána fel-
készítő tanárnak. 
A szép eredmények
tükrözik a lelkes, ki-
tartó felkészülést. 
A versenyzők utazásá-
nak költségeit a perbáli
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat finanszí-
rozta.

Bakai Anikó 
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Tehetségkutató felmérés iskolánkban
Május 2-án a Magyar Kerékpár Szövetség bemutató órát tartott in-
tézményünkben. Minden tanulónak lehetősége nyílt kipróbálni
az akadálypályát, melyet az esős idő miatt a tornateremben állí-
tottak fel. A tehetségkutató felméréseken minden osztály részt
vehetett a rendhagyó testnevelés órák keretében. A felmérés hét
feladatból állt (pallón áthajtás, kulacs áthelyezés, karika áthe-
lyezés, fakocka kerülés, vályún áthaladás, síkán, kulacskerülés).

A feladatok végzése közben megmutatkozott a gyerekek egyen-
súlyérzéke, biciklikezelési ügyessége is. A kiválasztott diákokat
meghívták két ingyenes edzés lehetőségre, ahol mountain bike
edzésen vehetnek részt és felkészülhetnek a versenyre is, ami a
Telki Sportnap keretében került megrendezésre május 28-án.
(TelkiBike Team) BRINGÁZNI JÓ, BRINGAVERSENYEZNI
MÉG JOBB!!! 

Bakai Anikó

Toborzó Országfutás
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság „Toborzó országfutás 2016” címmel az egész orszá-

got érintő 2016 km-es váltófutást rendezett, melyhez iskolánk,
községünk is csatlakozott. A rendezvény keretében az érintett
települések lakosságával közösen tisztelegtünk elesett hőseink és
az olimpiai évre tekintettel, a játékokon résztvevő Magyar
Olimpiai Csapat előtt. A toborzófutás váltója Perbálra, Tök felől
a település elejére, 2016. május 17-én, tervezetten 12 óra után
érkezett. Iskolánk számos tanulója, pedagógusa, községünk pol-
gármestere, szülők a Polgármesteri Hivatal épületéig kísérték a
futókat.

Bakai Anikó

Diákolimpia – 2016
A Magyar Diáksport Szövetség rendezésében május 3-án került
sor a „Diákolimpia Atlétika Többpróba Verseny”-re a budapesti
Honvéd pályán. Iskolánk tizenkilenc tanulója vett részt a bajnok-
ságon Juhászné Szatmári Irén vezetésével és felkészítésével. (II-es
korcsoport: lányok – fiúk, IV-es korcsoport: fiúk) 

Bakai Anikó

Rajz szakköri kiállítás 
„Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük a gyer-
mekkor szellemét” (omas Henry Huxley)

Iskolánk rajzszakkörösei május 24-én rendezték meg hagyo-
mányos évvégi kiállításukat a Közösségi Házban. A rendezvényt
citerásaink nyitották meg Földi Mária vezetésével és közre-
működésével. Hajdani és jelenlegi kollégáinkkal diákjaink zenél-
tek, énekeltek. Ezután megtekinthettük a három szakköri
csoport munkáit, melyek vezetői: Bentzik Éva, Csátiné Varga
Mónika és Czakó Péter.

A rendezvény különlegessége volt, hogy jelenlegi és egykori szak-
körösök köszöntötték Bentzik Éva kolléganőnket, aki megszám-
lálhatatlan éve tanít iskolánkban, vezet rajz szakkört, szervez rajz
tábort, készít csodálatos egyedi tablókat, dekorációkat (… és tesz
még nagyon sok egyebet.). Tanítványai keze munkájában ott van
az ő lelke, tudása, egyedisége is. Különleges érzékkel figyeli, terel-
geti az ecseteket, ceruzákat, krétákat fogó kezeket, felfedezi és
engedi kibontakozni a tehetséget.

Bakai Anikó
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Gyermeknap iskolánkban 
„Mindenhez van jogom,
hát játszom.
Föntről gyereknek,
lentről embernek látszom...”
Június 1-jén rendeztük iskolánkban hagyományos gyermekna-
punkat. Volt minden: megnyitó, közös torna, kézilabda a kör-
nyékbeli iskolák vendégcsapataival. Felsős foci a környékbeli
iskolák vendégcsapataival. Különféle állomások: buborékfújás,
célba dobás, hullahopp karika, kézműves foglalkozások, labirin-
tus, rollizás, petákvásárlás, aszfaltrajzverseny, asztalitenisz, kosárra
dobás, stb., tanár-diák-szülő kosárlabda mérkőzés, „FUTAPER-
BÁL” és gofrievés a szülői szervezet jóvoltából. Köszönjük!

Bakai Anikó

„Kecske kupa”
Kecskeméten rendezték meg május 21-én az újszerű matematikai
csapatversenyt, a „Kecske kupát.” Iskolánkat egy 6. osztályos
csapat képviselte. A csapat tagjai: Darvas Csenge, Szalai Henrietta,
Salamon Gábor, Zaláni- Kiss Kata. A gyerekek nagyon élvezték a
versenyt, ügyesen helytálltak. Ötven csapat közül a hatodik
helyezést érték el annak ellenére, hogy csak hárman tudtak
eljönni a versenyre, egy csapattag betegség miatt nem vett részt
a versenyen. Gratulálunk a csapatnak az elért helyezéshez!

Makainé Kováts Judit

LÜK Verseny - összefoglaló
Iskolánkban az idei tanévben is megrendezésre került a már várva
várt helyi LÜK-bajnokság. (LÜK =Logika Ügyesség Kitartás). 
A decemberben megrendezésre kerülő helyi versenyről három
tanuló jutott tovább a területi fordulóra, Budakeszire. A re-
gionális fordulón (Tatabányán) egy tanítványunk vett részt.

Mátéffy-Engi Györgyi
Öko-szakkör
Az öko- szakkör immár két éve várja a 3. és 4. osztályos, a ter-
mészetismeret után nagyobb mértékben érdeklődő tanulókat. 
Kísérleteztünk ecetbe, kólába, fantába mártott tojással. Genomot
vontunk ki banánból, baktériumot tenyésztettünk. Mikroszkóp-
pal tanulmányoztunk emberi, állati és növényi sejtfelépítést,
szövetek szerkezetét. Mosószer, üveg és víz segítségével égboltot
helyeztünk palackba, és megvizsgáltuk, hogy mitől sárgulnak
meg a falevelek ősszel. Végeztünk levegőszennyezettség mérést is
a faluban, bár sajnos valakik eltávolították a mérés eszközeit más-
napra. Akadt alkalom, amikor egyszerűen sétáltunk a faluban
vagy környékén, megfigyeltük környezetünket, hogyan reagál-
nak a növények, állatok az évszakok változásaira. Volt, mikor
hosszan ácsorogtunk egy befagyott tócsa mellett, a víz halmazál-
lapot változásairól beszélgetve. Pozitív megerősítésnek érzem,
hogy a gyerekek minden szakköri foglalkozást örömmel vártak.
Köszönöm Viczián Orsolyának, egy lelkes anyukának, hogy sok
ötlettel, eszközzel segítette a szakkör kísérleteinek megvalósulását!

Rintek Nóra Szvetlána

- HIRDETÉSEK -
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Könyvtári hírek

Költészet Napja 
a Közösségi Házban

A költészet napja jegyében
Lévai Tímea és Poppre Ádám
zenés előadóestjének vendé-
gei voltunk. Az est al-
címeként szereplő felhívás-
nak – „Nézd a világ apró
rebbenéseit” – mindannyian
részeseivé váltunk, ugyanis a versek és a megzenésített művek
olyan magas színvonalú, értő tolmácsolásban hangzottak el, hogy
megtapasztalhattunk egy csodát. Érzékelhettük azokat a bizonyos
apró rebbenéseket, a költők érzéseit, hangulatát. 
Hallgathattunk közismert és döbbenetesen szép, de kevésbé is-
mert verseket is. 
A XIX. s a XX. századi magyar költészet végtelenül gazdag és
sokszínű. Mindezt a színészházaspár estje is bizonyította. Élmény
volt az általam nem ismert Weöres Sándor versekkel találkozni,
de szívesen hallgattam József Attila, Radnóti Miklós vagy Juhász
Gyula verseit is. Vendégeink szép estét szereztek nekünk.
Tanúi voltunk valamiféle tisztaságnak és mélységnek, valamilyen
derűnek és összhangnak, mely belőlük áradt. Köszönjük!

Bolláné Bíró Katalin könyvtáros 

Költészet Napja az iskolában

1905. április 11-én született József Attila. 1964 óta ünnepeljük a
magyar lírát a 20. század legnagyobb magyar költőjének születés-
napján. 
József Attila egy töltőtoll koptató szegény legény volt, aki tudta,
hogy csak az boldog, aki játszhat; aki kertész akart lenni, kelő
nappal kelni és fát nevelni; aki megtanította nekünk, hogy
anyánk szájából édes az étel és apánk szájából szép az igaz, és
hogy a múltat be kell vallani, de a harcot békévé oldja az em-
lékezés. József Attila egy szegény legény volt, aki néha napokig
nem evett, se sokat, se keveset, de kivasalt ruhát hordott szívében,
mikor megszólította a kedvest; aki érzett mindent, amit az
élethez érezni lehet, és örökké csak szeretetre vágyott. Rá em-
lékeztünk ezen a napon, és a költészetet, a verset ünnepeltük, s
mivel mással, mint versmondással.

Az iskolai vers- és prózamondó verseny legjobbjai szavaltak
nekünk a hét minden napján az iskolarádióban. A 3.b osztályban
is a verseké volt a főszerep. Volt rímkereső játék, bingó József At-
tila Mama című versének szavaival, lemásolták kedvenc köl-
teményeiket, rajzoltak hozzá. Az osztály csatlakozott a „Posztolj
verset az utcára!” eseményhez is. Meglátogatták a községháza előtt
József Attila szobrát, néhány verset felolvastak és az elkészült
alkotásokkal feldíszítették a teret, hogy mindenki gyönyörköd-
hessen, olvashasson. Még hallgatóságuk is akadt, Varga László
polgármester úr is részese volt az eseménynek, meghallgatta a
verseket, megcsodálta a rajzokat. Köszönjük támogató
részvételét!  

Csátiné Varga Mónika

Kaméleon Olvasóklub

A Kaméleon Olvasóklub egy olyan négyfordulós le-
velező játék, mely egyaránt épül kortárs és klasszikus
gyerekirodalmi szövegekre, s amely csaknem harminc
gyerekkönyvkiadó igényes és minőségi kiadványaiból
válogat. A játékban részt vevő diákok minden alka-
lommal egy-egy szépen illusztrált feladatlapot kapnak,
amelyen egy szövegrészletet találnak valamelyik kor-
társ gyerekirodalmi műből, és hozzá kapcsolódóan tíz
feladványt. Egyszerűbb kérdések, feleletválasztós fe-
ladatok, rejtvények, önálló kutatómunkák, fogal-

mazások, illusztrációk készítése váltogatják egymást, mindvégig
szem előtt tartva, hogy a játékosok kedvüket leljék a feladatok
megoldásában és ne számonkérésként vagy versenyként éljék meg
azt. Apró ajándék is lapul minden feladatlapos borítékban. 

Nem véletlen, hogy a Könyvtárostanárok Egyesülete, Tanítók
Egyesülete, Tanító Módszertani Folyóirat, MGyKe, a HUNRA, az
Osztályfőnökök Országos Egyesülete és a Magyartanárok Egyesülete
is e mellé az olvasást népszerűsítő program mellé állt.
A második osztályban néhány lelkes szülő közreműködésével mi
is alapítottunk egy mini Kaméleon Olvasóklubot. Borbás Hanna,
Fabi Dóra, Farkas Milán, Galambos Nóra, Melkvi Ábris (Perbál,
Kis-forrás N. N. Á. Iskola), Drótos Dávid (Tök, Waldorf Iskola)
szorgalmasan dolgoztak a Kaméleon feladatlapokkal, hol együtt,
valamelyik könyvtári szombat alkalmával, hol önállóan. Próbára
tette magát néhány feladatlappal Payer Dorina és Svercsok Botond
is, erősítve a kis csapatot.
De nemcsak az elküldött szövegrészleteket olvasták el, hanem a
feladatlapokban szereplő regények, verseskönyvek, mesekönyvek
közül is jó párat. A könyvtárban megtalálható és kikölcsönözhető
kötetek mellett ugyanis körbeadjuk a kedvenc otthoni olvas-
mányokat is. A cél az, hogy a játék által közelebb kerüljön a gye-
rekirodalom a gyerekekhez, és játékos formában fejlesszük
szövegértésüket, de az is, hogy jó olvasóvá válva egyre önállóban
nézzenek szét az otthoni könyvespolcon, látogassanak el a
könyvtárba, böngésszenek a kötetekben. 
Minden Kaméleon Olvasóklubos játékos kap év végén ajándék-
könyvet, de a legszorgalmasabban dolgozó csapatok között
különleges ajándékot is kisorsolnak a szervezők: iskolájuk
könyvtárát gazdagíthatják egy tizenöt könyvből álló könyvcso-
maggal. Idén tavasszal a mi iskolánk is nyert egy nagy kupac
könyvet, hála a gyerekek lelkes munkájának!

A könyvcsomagot a Föld Napján vette át ünnepélyesen a
Könyvtár képviseletében Kati néni, akitől már ki is lehet köl-
csönözni az új könyveket. Csak néhány cím ízelítőül a kaland-
regények közül: Cressida Cowell: Így neveld a sárkányodat. Steve
Hockensmith: Nick és Tesla - A titkosügynökök összecsapása, Bor-
báth Péter: Sündör és Niru, Balázsy Panna: Csuromvíz…, de tar-
talmaz verseskönyvet is, mint például Miklya Zsolt: Végtelen sál
című kötete, benne van a nagy sikerű Hanga és Várkony nyomoz
sorozat egyik epizódja, amelyet Mészöly Ágnes írt, és a gyönyörű
Maléna kertje is, Molnár Krisztina Rita tollából.
Reméljük, a perbáli iskolásoknak sok új kedvence kerül majd ki
ezek közül az olvasmányok közül!

Paulovkin Boglárka
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Óvodánkban, a Mézeskalács Óvodában
lassan hagyománnyá válik, hogy
szülői, nevelői jótékonysági bálok
helyett olyan rendezvénnyel hívjuk
közös gyűjtésre a szülőket, család-
tagokat, az óvoda sorsát szívükön
viselőket, amelynek középpontjában
elsősorban a gyerekek vannak. Ez a
CSALÁDI NAP, ami már délelőtt
kinyitja az óvoda kapuját egy-egy ko-
ranyári szombaton, és délutánig egy
sor szórakoztató programmal ke-
csegteti a látogatókat, tombolától
zenés foglalkozásig, kreatív tárgyké-
szítéstől zsákbamacskáig. Mindehhez
a helyszín a varázslatos óvodaépület és
udvar.

Napsütéses, derűs délelőttöt sikerült választanunk. Krizsák Zsóka
kicsiknek szóló zenés játékával indult a jó hangulat, ezt fokozták
Fejér Gábor és Simon a ritmus, a hang, mozdulatok improvizá-
ciós játékával. Újdonságként egy kis pecsétgyűjtő füzettel mehet-
tek körbe a gyerekek a különböző játékok, feladatok során, s ha
négy pecsétet összegyűjtöttek, aján-dékra válthatták a büfében.
Sok gyereket boldoggá tett a lufihajtogatás, de a foci sem maradt
el. Dél körül már igazi piknik hangulat volt mind az épületben,
mind a kertben. A fergeteges zumba bemutató, amit Halász Zsolt
és Tóth Zsanett tartott, mindenkit kicsalogatott az udvarra, a
tapsvihart pedig a tombolahúzás követte. Idén is rengeteg
ajándékot, felajánlás kaptunk, hogy minden nyeremény gazdája
igazán örülhessen - ezúton is nagyon köszönjük!

A korábbi években a tombola zárta mindig az eseményt, most
azonban még hátra volt egy igazi közösségépítő produkció: a
kamionhúzás. Vajon el tudják-e húzni a csillogó-villogó, vado-
natúj járgányt az óvónénik? 
Akkor biztosan, ha legalább húsz gyerek szurkol nekik! Ez derült
ki a végén, és persze a kicsik nagyon élvezték, hogy felmászhat-
tak az összkomfortos vezetőfülkébe, kipróbálhatták a kamion-
sofőrök volán mögött rejtőző „bungalóját”.

Számomra évről évre óriási élmény megtapasztalni, hogy egy
közösség hogyan lesz egyre összetartóbb attól, hogy közösen
képesek valamilyen értéket teremteni. Számunkra a Mézeskalács
Óvoda valódi kincs, hiszen a legnagyobb értékeinket, a gye-
rekeinket tudhatjuk a gyönyörű környezetben, odafigyelő, szak-
mailag felkészült nevelők és gondozók „szárnyai alatt” nap mint
nap. Megbecsülésünket, hálánkat és támogatásunkat is kimu-
tatjuk az évnek ezen a szép napján, amikor felszabadultan együtt
lehetünk, együtt örülhetünk, amihez mindenki hozzáad valamit:
ki egy tál süteményt, ki a belépőjegy árát, ki tombolatárgyat, ki
a gyerekekkel való közös játékot, foglalkozást. A tavalyi és az idei
bevételből pedig végre megvalósulhat az új kerti mászó-játék
megvásárlása és felállítása is!

Óvodai hírek

A Közösségi Ház hírei

Első sportágválasztó Perbálon
Június 4-én szerveztük meg az
iskola tornatermében és az udvarán
a tavaszi sportágválasztót. A ren-
dezvény célja volt, hogy az érdek-
lődőknek bemutassa azokat a
sportolási lehetőségeket, amit hely-
ben lehet találni, kedvet csináljon
a szabadtéri mozgáshoz. 
A délelőttöt Mikó Hajnalka jóga órája nyitotta. A lelkes hölgyek
kipróbálhatták a jóga egyszerű mozdulatait. Ezután Bernáth
Erzsók és leánykái foglalták el a tornatermet, a család és barátok
előtt bemutatták, mennyit fejlődött az ovis- kisiskolás lányok
mozgáskultúrája. A zumbások gondoskodtak a további lendü-
letről. Zsani és Zsolti megmozgatta az érdeklődőket. Mindenki
nagyon lelkesen lihegett a foglalkozás végén. Hollanday Andrea
pilates foglalkozása zárta a teremben a foglalkozások sorát. Itt is
nagyon sok mozogni vágyó hölgy próbálkozott megszelídíteni a
gimnasztikai labdát.
Eközben kint a fák árnyékában Erdős Hermina védőnő testsúlyt,
vérnyomást mért és jó tanácsokkal látta el a sportolókat a folya-
dék fogyasztásával kapcsolatban. A nagy pályán a Telki Bringás
Team rakott össze egy ügyességi pályát. A gyerekek itt próbálkoz-
hattak a biztonságos kerékpárhasználattal és bemelegíthettek a
11 órakor induló kerékpártúrára, amit Dobrovicz Rita és Kovács
István vezetett. Akinek nem volt kedve bringázni, belekóstolha-
tott a terepfutásba. Krizsai János vezetésével egy lelkes kis csapat
vágott neki a határnak. Ezen kívül Szabó Tamás Nordik Walking
oktató egy bemelegítés után túrára vitte az érdeklődőket. 
Mind a résztvevők, mind a vendégek megegyeztek a folytatás-
ban, így ősszel ismét találkozunk. Akkor elsősorban a terem-
sportokat szeretnénk megmutatni. 

Paulovkin Boglárka Sebestyénné Tankovics Anita



A Perbál SC új vezetése 

Az idei év elején esedékessé vált a fociklub vezetőségi választás,
melynek során egy új, nagyobb létszámú elnökség lett megszavazva.
A korábbi időszakban már látszott, hogy erőforrás hiányában
nagyon nehéz érdemi előrelépéseket tenni, így az volt a cél, hogy
egy nagyobb létszámú vezetőséggel a feladatokat többfelé lehessen
osztani és így minden feladatra több figyelem jusson. kialakult egy
olyan lelkes csapat, amely nem csak a létszám, de bizonyos, üzleti
életben elért tapasztalatok miatt is új lendületet tud hozni a klub
életébe. komoly és hosszútávú terveink vannak az eredményesebb
működés érdekében, de elsőként röviden szeretnénk bemutatni a
vezetőség tagjait és feladatait.

Gál Attila, a Perbál SC elnöke
Feladatom a klub képviselete és az általános működésének össze-
fogása. Civilben három gyerek édesapja vagyok, akik közül a
legkisebb, Nóra fél évesen éppen a világ felfedezésével és
mosolygással tölti napjait, Dorka a perbáli óvodába jár, Bence
pedig szeptembertől iskolás és nem mellesleg a Perbál SC U7
csapatának oszlopos tagja. 
Gépészmérnök végzettségem van, munkám során pedig a Sca-
nia Hungária Kft. egyik magyarországi vezetője vagyok. 
Még csak két éve élünk itt, de mivel feleségem, Roberta idevalósi,
könnyű volt a beilleszkedés. Szeretünk itt lakni és mivel hosszú-
távon képzeljük el Perbálon az életünket, igyekszünk lehetősé-
geinkhez képest segíteni, részt venni a közösség életében.

Czang József, vezetőségi tag
Feleségemmel, Kis Mónika Andreával - akivel immáron 24 éve
vagyunk együtt- illetve egy lányommal és három fiammal tősgyö-
keres perbáliak vagyunk. két kisebbik fiunk, Levente és Patrik
focizik, a klubunk játékosai. 
tanulmányaimat sport és zene tagozaton kezdtem, majd gépész-
technikusként végeztem. Jelenleg egy budapesti cégnél az
építőiparban tevékenykedem.
Sport klubunk vezetőségi tagjaként úgy vélem, hogy legfőbb fe-
ladatunk egyrészt a létesítményünk fenntartása, üzemeltetése,
másrészt az utánpótlás csapataink létszámbeli és minőségi fej-
lesztése. Mivel a létesítmény az önkormányzat tulajdona, ezáltal
velük együttműködve akár innovatív megoldások felhasználásá-
val is kell folyamatosan előre lépnünk. emellett megpróbáljuk
az utánpótlás focistáinkat megtartani, illetve a létszámot bőví-
teni, így biztosítva a minél magasabb szintű versenyeztetést.
hosszú távon célunk a Zsámbéki-medencében kiemelkedő klub-
ként működni és magasabb megyei osztá-ly(ok)ban szerepelni.

Galambos Zsolt, vezetőségi tag
Perbáli lakos vagyok, két gyermek édesapja. Bútorasztalos
végzettséggel a Mátrai Trade Kft. alkalmazásában dolgozom
felmérő, illetve kivitelezőként. 2006. óta a Perbál SC elnökeként
tevékeny-kedtem. Feladataim közé tartozik az elmúlt időszakban
szerzett ismeretek és tapasztalatok átadása. Vezetőségi társaim-
nak, illetve a pályán okleveles edzőként is átadhatom tudásom az
iúságnak. A perbáli képviselő-testület tagjaként is célom, hogy a
községben színvonalasabb és rendezettebb körülményeket biz-
tosítsunk a sportolni vágyó gyermekek és felnőttek számára. e-
gyik fő feladatunk a gyerekek egészségre nevelése és az utánpótlás
nevelés; szeretnénk, ha minél több helyi gyermek sportolna.

Kovács Ferenc, vezetőségi tag
Feladatom a klubnál a szakmai munka segítése, koordinálása, az
edzők munkájának meghatározása, segítése. edzőmérkőzések,
tornák szervezése, kapcsolattartás a környező klubokkal, játé-
kosokkal. A civil életben egy bitumenes termékeket gyártó és for-
galmazó cégnél dolgozom, mint kereskedelmi vezető. 
három gyermek édesapja vagyok, párommal tizenhárom éve
élünk boldog házasságban. Az ő támogatásuk nélkül biztosan
nem tudnám mindenhol megállni a helyem.  Az újjáalakult veze-
tőségben szerepet azért vállaltam, mert nagy perspektívát látok
abban, hogy nem egy-két ember próbál erőn felüli munkát elvé-
gezni, hanem többen több szempontot figyelembe véve, a mun-
kát jobban elosztva próbálják elvégezni a szükséges feladatokat.

Kura József, vezetőségi tag
Szegeden születtem, a feleségem, Szentirmay Anna révén kerül-
tem a településre, 2009. óta lakom Perbálon. hat éves Palkó fiam
és három éves Rozi lányom édesítik mindennapjainkat. 
egy lábbelikkel foglalkozó cég ügyvezetője vagyok 2011. óta.
Munkám során sokat utazom, gyakran megfordulok Olasz-
országban, de még Kínában is és mindig nagyon jó érzés haza-
térni szeretett falunkba. Nagyon megkedveltem az itteni életet,
sok barátra tettem itt szert és szeretném, ha a település sportélete
felvirágozna, kiteljesedne. ezért vállaltam én is szerepet az
újjáalakuló Perbál SC vezetőségi testületében.

Palányi Péter, vezetőségi tag
Születésem óta Perbálon élek, huszonhét éve a Perbál SC-ben ját-
szom. Civilben autószerelőként dolgozom. A klubban a gyako-
rlati feladatok elvégzése tartozik hozzám. Bízom abban, hogy a
csapatunk hosszabb távon magasabb osztályban tud stabilan sze-
repelni, ehhez szeretnék hozzájárulni a vezetőség tagjaként.

Rózsavölgyi László, vezetőségi tag
A Perbál SC vezetőségi tagként a pénzügyi és pályázati területért
vagyok felelős. Gazdasági menedzser mérnökként az Ivanics Cso-
port beszerzését, raktározását és értékesítését irányítom. Fe-
leségemmel tizenhat éve lakunk a Zsámbéki-medencében és az itt
töltött idő alatt rengeteg ismerősre, baráti kapcsolatra tettünk
szert. Mozgatórugónk a család és sok energiát fordítunk a vidám
közösségi élet kialakítására. három fiú gyermek édesapja vagyok.
Iker fiaim Marcell és András a perbáli iskola padjait koptatják és
a Perbál SC U9 csapat meghatározó tagjai. Péter fiam már Bu-
daörsön gimnazista és Perbál SC alapokkal rendelkező U15 kor-
osztályos játékos. Nagyon élvezzük ezt a családias környezetet és
szeretnénk hasznos tagok lenni a falu életében.

Perbáli hírmondó12 SPort hírek

Felső sor balról jobbra: Kovács Ferenc, Gál Attila, Kura József, Palányi Péter
Alsó sor balról jobbra: Rózsavölgyi László, Czang József, Galambos Zsolt

A Perbál SC új vezetése



Hosszútávú elképzeléseink

sok minden történt az elmúlt időszakban is, de biztosak vagyunk
abban, hogy a fent bemutatott vezetőséggel egy magasabb szint-
re tudjuk a klubot emelni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkor-
mányzattal is, ahonnan rengeteg segítséget kapunk. Valahol
persze közös érdek ez, hiszen egy ilyen település értékéhez komo-
lyan hozzájárul a sportélet, de mindenképpen köszönet jár az
aktív és pozitív hozzáállásért. 
A jelenlegi helyzetben a következő gondolataink vannak a klub
működésével kapcsolatban:
A perbál sC nevéből is adódóan ne csak egy fociklub legyen,
hanem egy igazi sportklubbá és családi helyszínné váljon. ennek
megfelelően célunk perbálon egy olyan sportcentrum létre-
hozása, ahol a futball mellett egyéb sportok gyakorlására is van
lehetőség a gyerekektől a felnőttekig mindenki számára. terveink
között szerepelnek a következők:
•  az épület nagyrészt már megvalósult felújításának befejezése
és a jövőbeni állagmegőrzése
•  a már elnyert pályázatú kis műfüves focipálya kivitelezése és a
későbbi folyamatos hasznosítása
•  a jelenlegi lelátó rendbetétele
• a lenti, gyakorló nagypálya körül egy salakos futópálya
kialakítása
• a kisebb gyerekeknek egy játszótér kialakítása
• a gyerekeknek egy biciklipálya kialakítása (a Budakeszi pályánál
lévőhöz hasonlóan)
• legalább a látogatottabb rendezvényeken a büfé üzemeltetése a
jelenleginél magasabb szinten (egyszerűbb ételekkel pl. hot-dog
kibővítve a választékot)
• Az itt sportoló fiatalokat nem csak szakmailag, hanem ember-
ileg is nevelni és segíteni őket az egészséges életmód eléréséhez
• A játékos- és edzőállomány feltöltése lehetőség szerint helyi fo-
cistákkal
• Az utánpótlás nevelésre fókuszálva olyan erős csapat kinevelése,
amellyel már a következő évben visszajutunk a megye II. osz-
tályba, később pedig reális cél a stabil megye I. osztályban való
szereplés
• A Bozsik tornák regionális központjává válással nagyobb
presztízs és népszerűség elérése
• Az előző elnökség, illetve önkormányzat által elkezdett folya-
matok, fejlesztések továbbvitele
• A szülőkkel és a tagsággal való aktív kapcsolattartás kialakítása
a következő eszközökkel: a perbál sC honlapjának fejlesztése,
facebook és email kommunikáció, szülői fórumok, stb. A szülők,
családok bevonása a klub életébe, az ötletek, visszajelzések
megbeszélésére egy fórum biztosítása
• A klub finanszírozásának biztosabb alapokra helyezése, stabil
anyagi-gazdasági háttér létrehozása. ennek része a tagdíjak
következetesebb beszedése illetve a különböző pályázati és szpon-
zori pénzek megpályázása
• szorosabb együttműködés kialakítása az iskolával és az óvodá-
val, illetve az egyéb helyi szervezetekkel, és a már meglévő jó
kapcsolat megtartása az önkormányzattal

rengeteg elképzelésünk van még ezeken kívül is, amelyek közül
néhány már rövid távon megvalósítható gyakorlati teendő,
néhány viszont hosszú távú, ma még talán elképzelhetetlennek

tűnő célokat fogalmaz meg. Mi mindent megteszünk azért, hogy
ezekből minél több megvalósuljon.
terveink eléréséhez alapvető fontosságú a megfelelő pénzügyi
háttér biztosítása, ezért köszönjük mindenkinek az 1%-os fela-
jánlásokat, amivel nagyban hozzájárulnak a klub fejlődéséhez!

VÁLtoZÁs A tAGDíJFIZetÉs reNDJÉBeN
Mivel mind a napi működés biztosításához, mind a fej-
lesztések pályázati forrásához szükséges önrészhez elenged-
hetetlen a tagdíjakból befolyó összeg, ezért a jövőben erre
nagyobb figyelmet fogunk fordítani. szeretnénk a be-
fizetéseket is megkönnyíteni, amire a következő lehetőségek
vannak:
-tagdíjat legegyszerűbben átutalással illetve személyes be-
fizetéssel a takarékszövetkezetben lehet teljesíteni. ez eset-
ben a befizetést a következő számlaszámra kérjük:
pilisvörösvár és vidéke takarékszövetkezet, 65700103-
10116728- 00000000. közlemény rovatban kérjük a
sportoló nevét feltüntetni.
-készpénzes fizetés elsősorban Rózsavölgyi Lászlónál (06-30-
454-9279 vagy rozsavolgyilaszlo@t-online.hu), másodsor-
ban az edzőknél lehetséges. Mindkét esetben befizetési
bizonylatot adunk. ezt minden esetben kérje el, illetve őrizze
meg, mert egy esetleges későbbi egyeztetés során ez igazolja
a befizetés tényét.
-A tagdíj jelenlegi összege 1.500Ft/hó. ezt mindenki saját
ritmusa szerint havonta, de előre akár egy évre is befizetheti.
- Az aktuális tagdíjat minden hónap 10-ig kérjük befizetni.
Az edzéseken csak azok vehetnek részt, akiknek nincs hát-
ralékuk. A jelenlegi egyenlegekről készítünk egy személyre
szóló kimutatást, amit hamarosan mindenki megkap. 

Perbál SC vezetőség

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, Galambos Zsoltnál: 06/30-347-8520, illetve

Kovács Ferencnél: 06/30-632-3239
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Bemutatkozik Brunecker károly
képviselő

„1974-ben születtem, azóta kisebb megszakítá-
sokkal Perbálon élek és mindig is perbálinak tartot-
tam magam.
Huszonnégy éve vagyok együtt feleségemmel, há-
rom fiúgyermekem van, akik a településen járnak
iskolába. 
Családi gazdaságomat vezetem immáron huszonkét
éve; a Perbál-környéki földek művelésével foglalko-
zom.
Régóta igyekszem képviselni a körülöttem élő em-
bereket, de magamtól talán nem indultam volna
képviselőnek. mivel többen is biztattak, hogy in-
duljak, így 2014 ősze óta vagyok képviselő.
Jelenleg a szociális bizottság tagja vagyok, ahol a
beérkező kérelmeket bíráljuk és a törvény-adta
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni a hozzánk for-
dulóknak. ezen kívül még a gazdasági és ügyrendi bizottság tagja
vagyok, ahol pedig komoly döntés előkészítői munkát végzünk. 
A képviselő-testület fejlesztési tervei kapcsán vannak prioritások:
az iskola felújítása-bővítése, az óvoda további felújítása, utak-
járdák építése, a Közösségi ház energiaracionalizálása, parkettájá-
nak cseréje, az iparterület fejlesztése, valamint a sportpálya és
környékének további rendbetétele. A lehetőségeinket nagymér-
tékben a pályázati források határozzák meg, hiszen önerőből a
legtöbb beruházást lehetetlen megvalósítani. Az idei évben szá-

mos pályázatot írnak ki; szeretnénk
ezek közül minél többet igénybe
venni.
ezen kívül számomra – mint a
határban dolgozó és termé-
szetszerető embernek –  nagyon
fontos, hogy Perbál külterületein
mi történik. meghatározó célom az
illegális szemétlerakatok felszá-
molásának elindítása és a határban
található utak javítása. 

kiemelten fontosnak tartom emel-
lett a civil szervezetek, szerveződé-
sek, egyesületek, klubok, valamint
zenekarok támogatását. Azt gondo-
lom ugyanis, hogy a közösségek
révén lesz élő és élhető a tele-
pülésünk. kinek fejlesztenénk,

szépítenénk például a Közösségi házat, a sportpályát,… ha min-
denki bezárkózva otthon ülne? 
emellett pedig úgy gondolom, hogy a községünkben működő
közösségek vezetőit, életben tartóit nagyon meg kell becsülnünk,
hiszen sokszor valóban rajtuk múlik ezek léte, „hatékonysága”,
sikere.
szeretnék minden perbálit arra biztatni, hogy ha problémájuk,
kérdésük, javaslatuk van - keressenek minket képviselőket, hiszen
azért dolgozunk, hogy mindenkit képviseljünk ezen a tele-
pülésen.” 

Bemutatkozik a perbáli Posta
1952-ben alakult meg Perbálon a Posta, az akkori Weber-
féle hentesbolt épületében. Rimár györgyné volt az első
postamester asszony; ő egy kézbesítővel, Varga kálmánnal
dolgozott együtt. ebben az időben még lovas kocsival
érkeztek zsámbékról a küldemények.

Rimár Györgyné nyugdíjba vonulása után, 1969-ben Bod-
nár Rafaelné lett a posta vezetője. Ő is kezdetben egy
kézbesítővel, Kakas Sándorral dolgozott. 
1979-ben épült meg az új posta, jelenlegi helyén, a Fő utca
32. szám alatt. A két kézbesítő mellett ekkor már egy
küldemény felvevő is dolgozott itt, Fekete Ferencné szemé-
lyében.
1991-től Várfalvi Miklósné a gyes-ről visszatérve kezdett el
dolgozni a csapatban, ő máig aktív dolgozója a perbáli Postá-
nak.
2006 januárjában Bodnár Rafaelné nyugdíjba vonult és Bernáth
Jánosné lett a posta vezetője. 2007 májusában bővült a csapat
Kaiser Lőrincné pénzforgalmi ügyintézővel. Jelenleg is két kéz-
besítővel folyik a munka. 
Az ügyfélkiszolgálásban dolgozók feladatai közé tartozik a leve-
lek átvétele, csekkbefizetések fogadása, csomagfeladások intézése,
valamint az értesített küldemények postahelyen történő
kézbesítése.
emellett a postán lehetőség nyílik befektetések – lakás-, gép-
kocsi-, életbiztosítás – kötésére, valamint értékpapír vásárlásra, il-
letve sorsjegy és lottó értékesítés is zajlik.

ezen kívül személyes bélyegekkel, újságokkal (napi-, heti-, havi-
lapokkal), könyvekkel, kifestőkkel és személyes képeslapokkal
várják a posta dolgozói a hozzájuk betérő ügyfeleket.
A kézbesítő feladatai közé tartozik a házhoz címzett
küldemények – utalvány, hivatalos irat, újságok – címhelyen
történő kézbesítése, hírlap előfizetések gyűjtése, valamint sorsje-
gyek értékesítése. 

A posta nyitva tartása: a túloldalon

A perbáli Posta dolgozói továbbra is állnak a lakosság szolgálatára
és szeretettel várják régi és új Ügyfeleiket!
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Közérdekű információk

Háziorvosi szolgálat:
Dr. Vándor Zsolt háziorvos
Perbál, Szabadság u. 7.
Tel: 26/370-022
Rendelés: H, SZ, P: 8-12h; K, CS: 14-17h

Dr. Moré Katalin háziorvos
Budajenő, József A. u. 2.; Tel: 26/371-073
Perbál, Dózsa u. 17.; Tel: 30/972-2795
Rendelés Perbálon:
H, SZ: 11.15-13h; Cs: 13-14h
Rendelés Budajenőn:
H: 8-11h; K: 11-13h (gyermekrendelés),
15-18h; Sz: 7-11h; Cs: 15-18h;P: 8-11h

Dr. Asztalos Mária gyermekorvos
Telki, Kórház fasor 24., Tel: 26/920-822
Rendelés: H, SZ, P: 8-10h; K: 14-16h; Cs:
13-16h
Tanácsadás:H: 10-12h; Sz: 10-11h

Fogorvosi szolgálat:
Dr. Jászai István fogorvos
Perbál, Fő u. 6., Tel: 26/370-338
H, SZ: 14-19h, K, CS: 9-13h
P: 9-11h iskolafogászat

Védőnői szolgálat
Erdős Hermina védőnő
Perbál, Fő u. 6.,Tel.: 30/206-3782
Email: erdos.hermina@gmail.com
Védőnői tanácsadás: Sz. 8-11h; H,P 8-
9.30- ig a Védőnő elérhető a Tanácsadóban,
egyéb időpontokban egyeztetés alapján.

Gyermekgyógyászati tanácsadás:

dr. Asztalos Mária gyermekorvos: minden
hónap második szerdáján 11h-tól a Védő-
női Tanácsadóban

Szent Ferenc Gyógyszertár
Perbál, Dózsa u. 17/d., Tel.: 26/370-052
H: 8-13h
K: 10-17.30h
Sz: 8-17h
Cs: 10-17.30h
P: 8-16h
Szo: 8-12h

Zsámbéki Orvosi Ügyelet
2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 110.
Telefon: 23/342-035

Zsámbéki Mentőállomás
2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 110.,Tel.: 23/342-
336

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Egységes segélyhívó: 112

Simon János körzeti megbízott
Telefon: 70/315-8042

Budaörsi Rendőrkapitányság
2040 Budaörs, Szabadság út 160. Tel.: 23/505-400

Budakeszi Rendőrőrs
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25., Tel.:
23/450-007

Zsámbéki Rendőrőrs
2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u. 112.; Tel: 20/489-
6703

Perbáli Polgárőrség: 70/316-9216

Közterület-felügyelet:
Hadnagy Árpád közterület-felügyelő
Tel: 20/528-6900

Budakeszi Járási Hivatal Kormányablak Osztály –
Budakeszi: 
2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25
Tel: 1818 (0-24 órában elérhető); (20) 277-3661
H: 07:00 - 17:00
K: 08:00 - 18:00
Sz: 08:00 - 20:00
Cs: 08:00 - 18:00
P: 08:00 - 16:00

TIGÁZ-Érdi Ügyfélszolgálat
2030 Érd, Budai u. 13. Stop-Shop Üzletház
H,K: 8-14h, Sz: 8-20h, Cs, P: 8-14h
Telefonos ügyintézés: 40/333-338
Gázszivárgás, üzemzavar bejelentés:
80/300-300 (ingyenesen hívható)

Posta
Perbál, Fő u.32.; Tel.: 26/370-020
H: 8-12h, 12.30-18h
K: 8-12h, 12.30-14h
Sz, Cs, P: 8-12h, 12.30-16h

Víz-csatorna: ÉDV Zrt.
Hibabejelentés( 0-24 h): 80/426-426 
Email: tatabanya.diszpecser@edv.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 40/555-222
H: 7-19h, K, Sz, Cs: 8-15h, P: 8-14h
Az automata mérőállás rögzítés folyamatosan, a
nap 24 órájában elérhető.

T-HOME (telefon, kábel-tv, internet)
hiba bejelentés: 1412

Elektromos Művek
Kizárólag hibabejelentés: 40/38-39- 40
Számlázás és egyéb ügyintézés: 40/38-38- 38

Hulladékgazdálkodási közszolgáltató:
Depónia Kft.; 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Ügyfélszolgálat: 22/504-412
Szállítás: 22/507-666
Lomtalanítás: 22/202-260
Email: ugyfel@deponia.hu,
Honlap: www.deponia.hu

Könyvtár
Perbál, Fő u. 24. (Közösségi Ház épületében)
A könyvtár a nyári szünetben ZÁRVA tart; nyit-
vatartása  ősszel változik.

Falukrónikás: 
Molnár Zoltán 26/370-038

Miserend:
H: 19h-tól, V: 12h-tól
Harkai Gábor plébános: 30/931-6530
Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft.
Telefon: 30/411-6245

Perbáli Egyesületek, Alapítványok, amelyek fogad-
ják az 1%-okat:
Korszerű Iskoláért Alapítvány: 18666681-1-13
Karitász Perbál Egyesület: 18664885-1-13
Sportegyesület Perbál: 19830898-1-13
Szent Anna Alapítvány: 18670464-1-13
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