


2 HivATALi HírEK Perbáli Hírmondó

Újabb pályázatok 
Önkormányzatunk folyamatosan figyeli a különböző
pályázatokat, amelyeken településünk is indulhat, és
igyekszik minél több ilyen lehetőséget kihasználni a
tervezett beruházásokhoz.
Jelenleg közel tíz beadott pályázat vár elbírálásra; ezek között
vannak kisebb-nagyobb volumenűek egyaránt.
A képviselő-testület júliusi ülésén döntött arról, hogy indul azon
az energiahatékonysági pályázaton, melynek révén a Közösségi
ház, illetve az iskola napközi épületének hőszigetelése, nyílászáró
cseréje és további napelemekkel való ellátása oldódna meg. Ezen
kívül önkormányzatunk indult egy kültéri sportparkok létre-
hozását célzó pályázaton is, jelenleg ez szintén elbírálás alatt van.

Közterületek fenntartása – több változás is történt
Mint ahogy arról előző lapszámunkban is írtunk: önkor-
mányzatunk a közterületek fenntartása kapcsán munkaerőhiány-
nyal küzd. A folyamatosan fennálló személyi nehézségek miatt az
önkormányzat célja, hogy munkatörvénykönyves munkavál-
lalókat alkalmaz, hiszen a közhasznú foglalkoztatottak egyre
kevésbé tudják ellátni a rájuk háruló feladatokat.
Jelenleg több személlyel is tárgyal önkormányzatunk, akik – a
remények szerint – hosszútávon erősítenék a közterület fenntartó
csapatot. Emellett önkormányzatunk új gépek, munkaeszközök
beszerzésével kívánja biztosítani ennek a munkának a hátterét.
Továbbra is folytatódik településünk virágosítása: az
elmúlt hónapban több helyen virágágyások lettek kia-
lakítva és évről-évre egyre több muskátlit helyeznek el
és gondoznak önkormányzatunk emberei.
Személyi változások is történtek ezen a téren: május
eleje óta Fodor Gábor irányítja a közterület fenntar-
tókat, Molnár Ferenc pedig július 1-től közös mege-
gyezéssel nem dolgozik az önkormányzatnál. 

Határbejárás – a vízelvezetés megoldása
érdekében
Az egyre többször előforduló, extrém mértékű esőzések
időről-időre Perbálon is problémát okoznak. Ennek
következményeként többek között a Dózsa, Hunyadi,
Deák és Petőfi utcákban a határból lezúduló nagy
mennyiségű víz okoz gondot több helyütt is. 
A vízelvezetés megoldását – a valódi hatékonyság
érdekében - a határban kell kezdeni, ezért a
képviselő-testület tagjai szakértőkkel együtt be-
járták a határt, hogy felmérjék a helyzetet és
szemrevételezzék a nagyobb vízgyűjtő terüle-
teket. A bejárás tapasztalatai alapján készült egy
problémafeltárás, ez alapján pedig több szakértő
cégtől árajánlatot kért be az önkormányzat
tanulmányterv elkészítésére. 

Elindultak a műfüves pálya munkálatai 
Augusztus 10-én megkezdődtek a sportpályán a
20x40 méteres szabványos műfüves labdarú-
gópálya kivitelezési munkálatai. 
Mint arról már írtunk, többszöri pályázás után,
az idén nyertünk az MLSZ kiírásán és 30%-os

önkormányzati  önerő befizetésével, az MLSZ bonyolításában
valósul meg a létesítmény. A régóta vágyott pálya segítségével a
sok-sok versenyző korosztály felkészülése válik könnyebbé,
hiszen kedvezőtlen  időjárási körülmények, illetve esti időszakban
is készülhetnek. Emellett a pálya nyitott lesz, bármely amatőr
csapat, baráti társaság is igénybe veheti – kedvező feltételek mel-
lett.

Közösségi ház padlócseréje 
A Közösségi Ház padlócseréje is egy nagyon régóta halogatott
beruházás. Erre is évek óta pályáztunk, de csekély eredménnyel.
A sok milliós munkálatokhoz tavaly sikerült 275 ezer forintot
kapnunk! Ez is több, mint a semmi….
A helyzet viszont mostanra annyira kritikus lett, hogy nem
lehetett tovább halogatni a felújítást. Az alapos vizsgálatokat,
tájékozódást  követően az az álláspont alakult ki, hogy továbbra
is természetes fa parketta borítást kapjon a nagyterem, hiszen a
különböző táncokhoz, tornákhoz ez a legmegfelelőbb burkolat.
Az új burkolat elhelyezése előtt természetesen megfelelő szige-
telést is kap az aljzat, valamint a szélső főfal is vízszigeteléssel lesz
ellátva. A főfal és a szomszédos ház közötti „sikátor” vízelvezetése
is újra lesz konstruálva.
A színpad is új borítást kap, valamint új, korszerű hang- és
fénytechnika is kiépítésre kerül, így az őszi szezonkezdésre egy
megújult Közösségi Ház várja a vendégeit!

Padlócsere munkálatok a Közösségi Házban

Műfüves pálya munkálatok a focipályán



Perbáli Hírmondó HivATALi HírEK 3

A jelenlegi 102. számú főút kiváltásának
előzményei

Hetek, lassan már hónapok óta foglalkoztatja Perbál és környékbeli
települések közvéleményét a 102-es, avagy a tervezett R11-es út
ügye. Ez egy nagyon fontos ügy; az egész Zsámbéki-medence képét,
életét hosszú időre meghatározhatja, épp ezért kellő körültekintéssel
kell kezelni, megnyilatkozni róla! Hivatalosan ezért is ez az első al-
kalom, hogy írunk a Hírmondó hasábjain a témáról. Először egy kis
történelmi áttekintés az előzményekről….

Már a kilencvenes évek elején szóba
került egy, a települések fő útjait
tehermentesítő út terve. Akkor még
sokan nem is vették túl komolyan,
hiszen abban az időben még sokkal
nagyobb forgalom zajlott a Bu-
dakeszi felé vezető 1103.sz. úton,
mint Tinnye felé, az akkor még
1104. sz. (most 102-es) úton. 
Sokaknak furcsa volt ezt elképzelni,
hiszen akkoriban még a nagyváro-
saink körül is alig volt elkerülő út!
Ekkor már azonban megvolt az esztergomi Suzuki gyár, s kiala-
kulóban voltak a Dorog-Esztergom térségi ipari parkok. Akik
akkor ezt az elkerülőt szóba hozták, jól prognosztizálták a jövőt,
hiszen megtapasztalhattuk, hogy már a 2000-es évek elejére jogos
igény lett, s azóta pedig egyre elkerülhetetlenebb.
De még visszatérve a kilencvenes évekre. A kilencvenes évek má-
sodik felében ez már olyannyira konkrétummá vált, hogy az Ál-
talános rendezési Tervünkbe (ÁrT) amely 1998-2000 között
készült, már konkrét nyomvonalként be is épült. Nem csak a
perbáli, hanem az összes érintett településébe. Perbálon szinte
vita nélkül, mondhatni konszenzussal, míg néhány településen
hol kisebb-nagyobb, hol rövidebb-hosszabb viták után. 
Ez a nyomvonal akkor még Herceghalomtól indult, a mostani
102. úton (azt használva) ment, közvetlen Zsámbék előtt jobbra
lekanyarodva alulról, néhány száz méterre kerülte volna Zsám-
békot, Tököt, Perbált, majd balra kanyarodva a Malom-domb tete-
jén visszacsatlakozott a 102-es útba. A hosszú egyenesben, s majd
az azt követő két kanyarig – ívkorrekciókkal – a mostani útveze-
tést használta, s csak a Tinnye előtti utolsó kanyart kiegyenesítve
ment volna el Tinnye mellett, majd Pilisjászfalu legszélén csat-
lakozott volna a 10-es számú főútba. Onnan már új nyomvonal
nélkül haladt volna a 10-es úton, majd a kesztölci kereszteződés
után a 117. sz. úton Esztergomig. Ez volt a koncepció egészen
2013-ig.
időközben még azért voltak történések. A kétezres évek közepén,
második felében már akkora lett a főleg teherforgalom, hogy
több településen, így Perbálon is félpályás útlezárásokkal tiltakoz-
tunk, kényszerítettük cselekvésre az illetékeseket. Amit akkor
elértünk, az volt, hogy 12 tonnás tiltás került a 10-es főút és M1-
es közötti szakaszra, amit ugyan csak így-úgy tartottak, tartattak
be! Olyan, - később aztán semmi további fejleménnyel nem foly-
tatódó – cselekmények is történtek, mint például, hogy 2006.
szeptemberében már össze is hívták az érintett perbáli földtulaj-
donosokat, hogy a kisajátításokról beszéljenek nekik.

Ekkoriban, 2006-07-ben zajlott a nagynyomású stratégiai
gázvezeték tervezése, amit sikerült az akkori nyomvonal
védősávjába helyeztetni, hogy a mezőgazdasági területeket minél
kisebb veszteség érje.
Ebből az időből datálódnak az első olyan emlékeink, hogy
különböző nagyívű, távlati tervekben szerepelni kezdett egy eu-
rópai észak-dél közlekedési folyosó (Balti-Adria) amely magyar-
országi szakaszának egy része esetleg szintén a környékünkön
vezetne, M11 név alatt, de ez akkor még Komárom és Fejér
megyékben, az elkerülő utunktól függetlenül. Az észak-déli
folyosó másik alternatívája a Duna túloldalán, valahol a 2-es Főút

környékén mozgott. Még
azon is folyt a polémia, hogy
amennyiben megvalósul az
M11, akkor kell-e, lehet-e
azzal párhuzamosan egyál-
talán tehermentesítő út. Az
elkerülő út témája 2009-ben
újból előkerült, olyannyira,
hogy 2010 tavaszára már
rendelkezett a megvalósu-
láshoz szükséges engedé-
lyekkel, de aztán nem lett
folytatása.

2013-ban következett az új felvonás. Akkor már az új
tervezőcsapat, a Via Futura Kft. kapott megbízást arra, hogy
végezzen előzetes vizsgálatokat az elkerülő út vonatkozásában.
Az önkormányzatokat úgy tájékoztatták, hogy arra kaptak
felkérést, vizsgálják meg minden szempontból a nyugati (a Tök
és Zsámbék térségében a Nyakas-hegy mögött vezető) valamint a
keleti (Perbál, Tök és Zsámbék alatt, a Zsámbéki-medencében
vezető) vonalvezetéseket. Ezen munkálatok során számtalan vál-
tozatot vizsgáltak, ezekből kristályosodott ki egy nyugati és egy
keleti nyomvonal. Ezt a két változatot nyújtották aztán be a
különböző hatósági egyeztetésekre, véleményezésre, engedé-
lyezésre.
Nagyjából ez az első nagy fejezete az út történetének. 
A mostani történésekig eltelt időben érdemi, konkrét, új
tényeket adó információ önkormányzatunkhoz nem érkezett.
időnkénti telefonos megkereséseinkre bizonytalan válaszokat
kaptunk.
Mint a fentiekből látszik, az elmúlt több mint két évtizedben
többször előkerült az elkerülő út ügye, hogy aztán a nagy fel-
lelkesülés újból és újból elhaljon. Felelősen gondolkodó vezetők-
nek nagyon óvatosan kell kellett ezeket kezelni, hogy ne váljanak
komolytalanná, s ne csak legyintéssel intézzék el őket, amikor az
ígéretekről beszélnek.
Nos, ilyen előzmények után érkezett a legújabb fejlemény az
önkormányzatokhoz, 2016. április végén…

A gyorsút

A kormány 2015. őszén vezette be ezt a Magyarországon
még újdonságnak számító útkategóriát. A főbb jellemzői:
2x2 forgalmi sáv, középen fizikai elválasztással. Nincs
folyamatos leállósáv, vadvédelmi kerítés viszont van. A
megengedett legnagyobb sebesség 110 km/h.

Folyt.
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A jelenlegi helyzet
Az önkormányzatokat tehát ez év tavaszán kereste meg a megren-
delő – Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NiF) – valamint a
tervező cégek konzorciuma – a Via Futura Kft. vezetésével –
azzal, hogy a tervezők elnyerték azt a megbízást, hogy készítsék
el az M1 autópálya és Esztergom közötti gyorsút (r11) Tanul-
mánytervét, Megvalósíthatósági tanulmányát és Környezeti hatás-
tanulmányát 2016. szeptemberéig.
Az első lelkesedés után, - hogy végre talán elkezdődik újra valami
– rengeteg kérdés merült fel, amelyek többsége két nagyon
lényeges változásból adódik. Az első és legfontosabb az, hogy
nem egyszerű elkerülő útról, hanem egy 2x2 sávos gyorsútról
van szó! A másik fontos momentum, hogy a megbízás csak a
keleti – a települések alatt, a medencében – vezető nyomvonal
vizsgálatára szól. Ezen tények a települések lakosságának, civil-
szervezeteinek egy részénél heves tiltakozást váltottak ki, melye-
ket természetesen erőteljesen kommunikálnak is az önkormány-
zatok és az illetékesek felé is. Perbál Község Önkormányzata ál-
láspontjának kialakítása végett rengeteg kérdést továbbított a
megrendelő, a tervezők felé. Ezek egy részére kapunk válaszokat,
de a nyilvánosság számára kiadható, teljes igényű tájékoztatás
még mindig várat magára. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a
nyár derekán az illetékes szerveknél, intézményeknél szabadsá-
golások, igazgatási szünetek vannak.

Az egyik fő kérdés, - melyet a legtöbben megfogalmaznak – hogy
valójában csak a keleti vonalvezetés lehetséges, vagy van a nyu-
gati változatnak is létjogosultsága. A keleti nyomvonal Perbál

tekintetében különösen kritikus, mert nem csak egy irányban
halad el a község mellett, hanem félkörívben öleli azt, miközben
elhalad a település „felett”, majd azzal szemközt, s végül „alatta”
is. Mindezt elég közel, - a települések között talán a legközelebb
–teszi. 

A tervezők dolga mindazonáltal nem könnyű. Nem húzogat-
hatják szabadon a nyomvonalakat, ahogyan a laikusok gondol-
ják. A domborzati viszonyok, a természeti értékek, védett terü-
letek, a vonalas infrastruktúrák, a gazdasági létesítmények és még
rengeteg szakmai szempontot figyelembe véve kell megrajzolni a
konkrét nyomvonalat!
A tervezők legutóbbi tájékoztatása szerint a keleti nyomvonal
Perbál számára legkedvezőbb változatát is keresik.
Abban, úgy gondoljuk mindenki egyetért, hogy Perbál és az
összes érintett település fő utcájáról a hatalmas forgalmat el kell
vezetni. Ez a forgalom a prognózisok szerint a mostani több-
szörösére fog növekedni már középtávon is, - függetlenül attól,
hogy megépül-e az új út.
Amennyiben megvalósul valamely nyomvonal, az a többség
számára vélhetően kedvezőbb lesz, de mindig lesznek olyanok,
akik valamilyen vélt, vagy valós szempont miatt kárvallottnak
érzik magukat.
Perbál Község Önkormányzata azon dolgozik, hogy minél
kevesebben érezzék így!
Nos, hát ez a helyzet e sorok nyomdába kerülésekor, 2016. au-
gusztusának közepén…

vendégek Burgwaldból
Az idei Búcsú különlegessége, hogy németországi part-
nerközségünkből, Burgwaldból 41 fős delegáció ér-
kezett, akik részt vettek községünk legkiemelkedőbb
ünnepén.
A vendégek csütörtökön az esti órákban érkeztek, elfoglalták szál-
láshelyeiket Zsámbékon a Szépia Hotelben. Ezután került sor a
perbáli iskola ebédlőjében a fogadásukra rendezett vacsorára,
melyen Varga László és Lothar Koch polgármesterek kölcsönösen
üdvözölték a jelenlévőket.
Pénteken délelőtt Dr. Tornáry Györgyné idegenvezetésével, Bors
Andrea, Bors Brigitta és Kreisz György kíséretével budapesti kirán-
duláson vettek részt. A gyönyörű nyári időben jártak a Citadel-
lán, a Hősök terén, megtekintették hazánk egyik legszebb és
legjelentősebb egyházi és idegenforgalmi nevezetességét, a Szent
István Bazilikát, s felfrissülésként egy órát hajókáztak a Dunán. 
A program után bekapcsolódtak a búcsúi rendezvényekbe.
Szombaton délelőtt szabadfoglalkozás keretében néhányan Per-
bálon töltötték idejüket, s a csoport másik fele Bors Andrea ide-
genvezetésével és Bakai Anikó kíséretével zsámbéki túrát tett.
Megnézték a Romtemplomot és a Lámpamúzeumot, hűsöltek,
fagyiztak a Kálmán Cukrászdában.
Mint máskor, most sem érkeztek üres kézzel a vendégek. Szom-
bat délután adták át a Tűzoltóság udvarán a Burgwaldi tűzoltók
ajándékát, egy nagyteljesítményű BMW szivattyút. A szivattyú
nagy segítség lehet tűzoltóink munkájához, de – mint azt mind-
két oldalról hangsúlyozták – remélhetőleg minél kevesebbszer
kelljen használni!

Burgwaldi barátaink ezután a búcsúi forgatag adta programokon,
eseményeken vettek részt Varga László polgármester és Reiszner
Edina kíséretében.
A vasárnapi szentmise ünnepi különlegességét az is adta, hogy
mind az olvasmány, mind az evangélium elhangzott német nyel-
ven Walter Pietsch németországi vendégünk által, sőt Payer Judit
tolmácsolásában vendégeink is élvezhették Harkai Gábor atya
ünnepi prédikációját. 
Az ebédet együtt költötték el a Plébánia udvarán a többi
vendéggel. Az ebédet – mint máskor is – az Egyházközség fela-
jánlásának köszönhetjük, Horváth László vezetésével!
Gyorsan elrepült ez a néhány nap, s a delegáció hétfőn reggel
élményekkel telve, egy kicsit betekintve községünk hagyo-
mányaiba, legszebb ünnepébe, a perbáli vendéglátást megkö-
szönve indultak haza.

Bakai Anikó

Varga László polgármester



Perbáli Hírmondó SPOrT HírEK/PErBÁLi SZüLETETT 5

Kispályás foci német barátokkal 

A Perbáli Öreg Fiúk baráti köre 35 éve működik. Az alapítók
közül már csak mutatóban van egy-kettő, de a mozgás és a lab-
darúgás szeretete ma sem változott. Sok szép emléket őrzünk
hazai és külföldi tornákról, mérkőzésekről, baráti találkozókról.

2008 őszén meglátogattuk Rehberg Józsi barátunkat Oberam-
mergauban. Benéztünk a müncheni sörfesztiválra és az Ogau-i
sportcentrumba. Összebarátkoztunk a helyi öregfiúkkal  és
megemlítettük, hogy nekünk is van egy többnapos fesztiválunk,
ahol szívesen látnánk Őket. Nem kérették sokáig magukat így
2009 -től minden évben a búcsú szombat délutánján labdarúgó
mérkőzést  vagy többcsapatos tornát rendezünk a részvételükkel.
idén péntek délelőtt két részletben érkezett meg a csapat.
Délelőtt kipihenték a fáradalmakat és közvélemény kutatást
végeztek a Kerékben: mi újság a faluban? Ezután 18 órától a
megszépült sportpályán flekkensütés és egy-két sör mellett
megbeszéltük a világ dolgait és a másnapi programot. Minden
évben megmutatunk a nem túl messzi környezetünkből valami
szépet (és mellesleg az sem baj, ha a mérkőzés előtt kicsit
elfárasztjuk őket, ezt a taktikát ellenünk is alkalmazzák Ogau-
ban!) Megmutattuk már többek közt Esztergomot a Bazilikával,
az új híddal, visegrádot a Fellegvárral, Budapestet, a Parlamentet,
a Balatont.

idén szombatra szendvicses ebédet terveztünk szép kilátással a
Kopasz hegyen, a keresztnél. Alkudozások után megegyeztünk,
hogy az erdei „zsámbéki” kapuig terepjáróval utazhat a brigád és
csak onnan kell lábbusszal a tetőre feljutni. Az ellátmányt és egy
sérült bajort a kocsival felvittünk a hegytetőre és terített asztal-
lal vártuk a túrázókat. A csapat kis térközökkel, de viszonylag
frissen felérkezett a napsütésben fürdő hegytetőre.  A tiszta,
verőfényes időben a nyári Pilis és a zöld és arany színekben pom-
pázó Zsámbéki-medence a falvak piros tetős házaival csodálatos
keretet adott a jól megérdemelt ebédnek.  A visszautat a többség
a terepjárón kívánta megtenni, ami egy kisebb kalandtúrával is
felért. Dagonyában csúszkálás, vízátfolyáson való átkelések után
igen jó hangulatban érkeztünk meg. Az autó és a platón utazók
egy komoly alsó-felső mosáson vettek részt később.

A kispályás labdarúgó torna 17 órakor kezdődött négy csapat
részvételével. Mi a PÖF létszámunk miatt két csapatot állítot-
tunk. Az Ogau ellenfele egy algyői öregfiúk csapat volt (egy csa-
pattársunk ismeretségi köréből). A harmadik helyért később a
vesztes Ogau és piros mezes PÖF csatájában az Ogau szerezte meg
a harmadik helyezést. A döntőben az egyébként nagyon szim-
patikus algyői csapat szerezte meg az első helyet a bordó PÖF
csapat előtt. Az eredményhirdetés és a serlegek átadása után
csülkös sertés pörkölt volt a jól megérdemelt hűsítők mellé. Az
esemény később a falusi rendezvénysátorban folytatódott virra-
datig.

vasárnap hagyományosan szabadprogram a vendégeinknek, ahol
délelőtt a dorogi Pala strandot látogattuk volna meg, este pedig
a kivilágított Budapestet terveztük megnézni. Sajnos ezt az
időjárás meghiúsította így a csapat maradt Perbálon és helyi prog-
ramokon vett részt.      
Az  internetre feltöltött képekből,  kommentárokból arra követ-
keztettünk, hogy ogaui és algyői vendégeink is jól érezték
magukat, meg voltak elégedve a programokkal, mi pedig várjuk
Őket jövőre is!

2016. MÁJUS:
- Horváth László és Pető Réka gyermeke, Réka
2016. JÚNiUS: 
- Horváth Zsolt és Molnár Kinga gyermeke, Zsolt
- Czentye Gábor és Haraszti Henriett gyermeke, Lara
Zsófia
2016. AUGUSZTUS: 
- Balázs László és Gyetkó Bettina gyermeke, Emília

PÖF

A Kopasz-hegyen





De mást jelent felébredni, kinézni az ablakon, kiülni a teraszra, ott kortyolni el a kávét. Aki itt él, tudja, mi a gereblyézés, tudja, mi
a hólapátolás, tudja, milyen a madarakat lesni, és azt is, milyen elültetni egy fát, és nézni, ahogyan felcseperedik.
Tegnap este eljöttem ide, hogy megtekintsem a kiállított munkákat. igaz, az itt kiállító művészek jórészét személyesen ismerhetem,
barátomnak mondhatom, sőt, hirtelenjében arra is rájöttem, többüktől van is munkám – Bangó Aliz kerámiáinak, bekeretezett kály-
hacsempéjének, Martus Éva egy festményének, Kósa Gabriella egyik szőttesének, Paulovkin Boglárka néhány illusztrált kötetének
boldog tulajdonosa lehetek –, mégis szerettem volna a kiállítást egyben befogadni. Örülök, hogy eljöttem.
Az ad hoc jelleggel létrejött kiállítás, ahogy az gyakran előfordul, különös, és gazdag vizuális és lelki értéket hozott létre. Az egymás
mellé kerülő tárgyak összhatása – ahogy egy kertben az egymás mellett kihajtó növények – új árnyalatokkal és jelentésekkel gazdagítják
a megtekinthető munkákat. Ahogy egy liláskék hortenziabokor látványa más egy fehér rózsatő mellett, mint önmagában. Szemlélő-
désre késztetnek, gyönyörködtetnek, elmélkedésre hívnak ezek a munkák. Lassításra intenek – hiszen elkészülésüket is a rájuk szánt
idő, az elmélyült szemlélődés, a csend előzi meg. 

A kiállítás alkotói, a népművészettől az iparművészet és a képzőművészet jól ismert vagy pályájukat épp csak elkezdő tagjai szintén a
szeretet, a figyelem, a szemlélődés művészei. Míg a helytörténeti gyűjteményben megtekinthető gyönyörű viseletek alkotója, Szakál
Brigitta az autentikus hagyomány őrzője, addig Hegyaljai Tünde, az Alföldről származó nemezművész a reneszánszát élő technika
újragondolója. Szabad és szépséges madarai különösen közel kerültek hozzám. Szaniszló Judit szintén a gyapjú szerelmese, selyem-
nemezei – Ó, hát már a szó is gyönyörű, ez egy költőnek ajándék! Selyemnemez! –, ez a kétnemű anyag filozófiai mélységet hordoz-
nak. Hát ezek szerint lehetséges? Hogy ennyire különnemű anyagok harmóniába kerüljenek egymással? És ennyire könnyedén?
Amilyenek ezek a sajátos anyagokból készült ruhadarabok? Fejér Székely Anna ékszereit már Szabó T. Anna is megverselte. Nem
csodálom. A kemény és a puha találkozik ezekben az ékszerekben, akárcsak a selyemnemezben, de ez a távolság fémé és fonalé, más-
féle. A biblikus üzenetet hordozó Pilinszky-allúziók, a Hal a hálóban-sorozat darabjai lenyűgöztek. Bangó Aliz munkáiról pedig mit
is mondhatnék? Nem egy kiállítását nyitottam már meg, és ha minden úgy alakul, ahogyan szeretnénk, jövőre talán megjelenik a Móra
Kiadónál közös könyvünk, a Kályha-kép-regény, a könyv, melyet a csodás hucul kályhacsempék ihlettek. A kályha jelenleg Mezőtúron,
a fazekasság fővárosában tekinthető meg, ha arra járnak, nézzenek be feltétlenül! Paulovkin Boglárka kedves, szeretettel és humorral
teli képei igazán csak ízelítők. Ha az ő világát szeretnénk behatóbban megismerni, feltétlenül vegyük kézbe legfrissebb munkáját, a
Mészöly Ágnes Ez egy ilyen nap! című könyvét, vagy Kiss Ottó Nagypapa távcsöve, illetve Csillagszedő Márió című gyerekversköteteit!
Még inkább kössünk barátságot rókával és Egérrel, Bogi emblematikus figuráival! Fejér Gábor, egykorvolt kollégám és fia, Fejér
János fotográfiáiról kénytelen vagyok együtt beszélni. Nem azért mert ne lennének egymástól független, autonóm alkotások. Hanem
azért, mert elválaszthatatlanok. Ami talán nem meglepő. János műhelyében jártam már, épp ezért lepett meg, hogy most a jól ismert
fekete-fehér portrék helyett az élettelen, az ember hiányával tüntető, fájdalmas boszniai tájakat mutatja fel nekünk. Fejér Gábor lip-
csei fotográfiái is líraiak. Fekete-fehérségük az igen, igen, nem, nem tisztaságát hordozza, a távolságot, akárcsak Fejér János képei. Azt
a távolságot, ami a belátáshoz, a közelkerüléshez elengedhetetlen. A közelkerülés, az emberléptékűvé válás messzeségét. Kósa Gabriella
puritán szőttesei, a hagyomány esszenciájának megtestesítői. A csontfehérre száradt fagyökereket juttatják eszembe, ahogy a használati
tárgyakon elhelyezett feliratok is olyan egyszerűséggel szólítják meg a használót, aminek nem lehet ellenállni. A magammal hozott
tányéralátét mondata egy egysoros vers: Iszom egy csésze teát – véget vetek a háborúnak. (A szavakat szövés amúgy sem idegen tőlem,
hiszen Szószövő vagyok magam is.) Szemző Beatrix munkái harmóniában Gabi szőtteseivel – letisztult gondolatokat fogalmaznak
meg. A strucctojásnyi porszem – a minimal art lényeglátásával fejezi ki, amit egyetlen egyszerű formával el lehet mondani az emberről,
helyünkről és önismeretünkről a világban. Annak, hogy óriásnak hisszük magunkat, miközben…! És arról is, hogy minden csupán
perspektíva kérdése. Kocsis Éva filozofikus festményei közül az Öreg hal nem hagyott nyugodni. A talált tárgy, a vízmosta, vízformálta
fadarab életre kelése a fénysárga síkban elmélkedésre szólító munka. Martus Éva két dobozképe 
szintén a változó perspektívával játszik, tárgyválasztása hétköznapiságával provokál, és nevettet meg,
szólít fel őszinteségre. Kemény Juli és Fejér Máté iker-tanulmányrajzai, a portré és önarckép ismét
a nézőpontok, az önismeret kérdéseit vetik fel a nézőben. Weöres Sándor egy verssorát juttatták e-
szembe: „Ki minek gondol, az vagyok annak…” A végére hagytam Ádámká-t. Fejér Máté tréning-
nadrágos faszobrát. Hátborzongató alkotás. Nem hagy nyugodni. A jelenleg is faluban élő eleven
modell ellenére a Szépművészeti Múzeumban látható egyiptomi írnokszobor jutott eszembe. Annak
statikussága, frontálissága – ám ez a szobor, dinamikusan statikus, eltolja a szimmetriát, és őrzi a
megdermedő mozdulatot, ami nem több, nem is visz messzebb, mint egy vállfelvonás – de mi min-
den van ebben a felvont vállban! Mi mindent őriz és üzen ez a gesztus!
És nem csupán Ádámkából – hanem elsősorban az alkotóból. Mindenekelőtt az egyiptomi írnok
alázatosságát.  Ami azt hiszem, minden itt kiállító művész hitvallása lehetne.
Első kötetem nyitóversében épp ezt kíséreltem megfogalmazni. (oldalt olvasható a vers)
A közelmúltban úgy alakult, hogy felmerült, esetleg visszaköltözöm a városba. Aztán a tulipánfa, amit
tizenkét éve ültettem, és ma az utcánkban az egyik legmagasabb fa, kivirágzott. idén először. Hatal-
mas, kávéscsészényi virágokat hozott. Marasztalt. Azt szeretné, hogy maradjak. Hogy ne menjek
innen sehová. Mert ez a hely érték. Értékes emberekkel. Társakkal, művésztársakkal, barátokkal,
ismerősökkel. Hiszen idővel mindenki ismerőssé válik. vigyázzunk erre a helyre! 
És fogadják szeretettel a Helyiérték című kiállítást!

AZ ÍRNOK

A fáraó mondja tollba ver-
seim,
hű és pontos titkáraként
nem ejtek hibát,
nem vétek
az alázat törvénye ellen
nem lázadok,
erre időm sincs,
sok a feljegyeznivaló,
a szolgálat rövid
és a lapokat tisztázni kell
a vége előtt,
szorgalmas vagyok
és büszke
a feladat
elvégezhető és
nehéz.

A vidéki élet szépségeivel kellene kezdenem, azt
hiszem. Hiszen itt vagyunk, vidéken, ha nem is a világ
végén, közel a fővároshoz, de mégis. Annak, aki itt él,
mást jelent orvoshoz menni, munkahelyre, iskolába
odaérni, beszerezni egy télikabátot.

(Molnár Krisztina Rita: A kiállítás megnyitó beszéde)



Simek György méltató beszéde dr. Simon Péter Perbálért Érdemérem
átadásán

Az elmúlt több mint tizenöt évben számtalanszor kért fel téged az Önkormányzat,
a Német Nemzetiségi Önkormányzat, és baráti társaságok ünnepi beszédek, történel-
mi előadások megtartására. Magától értetődővé vált, hogy a kitelepítési megem-
lékezés szónoka Dr. Simon Péter, történész Úr. Talán Perbál számára ezen
megemlékezések miatt lettél széles körben ismert. Nem a megszokás miatt talál-
kozunk veled évről- évre: beszédeid minden évben más- más szempontból világítják
meg a falu történetét.
Előadásaid isten-, haza-, és igazságszeretetről tesznek tanúságot. Közösségünk, múl-
tunk, gyökereink megismerésére és tiszteletére tanítanak. Mindezt nem valamiféle
nosztalgia, vagy múltba révedés miatt, hanem azért, hogy jelenünket jobban megértsük, a jelenben felismerjük kötelességeinket, a jövő iránti
felelősségünket, hiszen a múltból támadt a jelen, és a jelenünkből születik a jövőnk. Minden előadásodban, minden személyes, baráti beszél-
getésünkben az események pontos megismertetésére törekedsz, olyan szempontokat társz fel, amelyek akár egy történelemkönyvekből unalomig
ismert eseményt is minden részletében, és így akár teljesen máshogyan láthatunk. 
Mindezek vezettek el a következő felkérésünkhöz, a Perbál történetét összefoglaló könyv megírásához, amelyet először kissé vonakodva fogadtál
el, majd annál nagyobb lelkesedéssel kezdtél hozzá. Újabb egyeztetések, hosszú telefonok következtek, és lassan elkészült egy olyan munka, amely
a fellelhető, és általad felkutatott dokumentumoknak megfelelően hiteles, pontos, és egyben lebilincselően olvasmányos is. ismerős nevek, sokunk
ősei, elevenednek meg, a határjárás nevezetes pontjai jelennek meg, fontos események kapnak magyarázatot a lapokon.

A sok beszélgetés, a közös munka során Dr. Simon Péter történész úrból, lassan Péter, a barátunk lett, és barátságodra mi nagyon büszkék vagyunk.
Közben te is lassan megváltoztál, az örök ferencvárosiból perbáli is lett.
Kedves barátunk, Péter, a sok értünk, velünk végzett munkád mellett ezt a változást szeretnénk neked a Perbál Érdeméremmel is megköszönni,
és kívánunk Neked jó egészséget!
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Bemutatkozik Galambos Zsolt képviselő

Születésem óta Perbálon élek, mondhatni tősgyö-
keres perbáli vagyok. ide jártam általános isko-
lába, majd hét évig tanultam Budapesten faipari
területen, ahol érettségi után faipari technikusi
végzettséget szereztem. Jelenleg a pilisvörösvári
Mátrai Trade Kft. alkalmazásában dolgozom
felmérőként, illetve kivitelezőként.
Feleségemmel és gyermekeimmel itt élünk Per-
bálon. Nóra lányom a perbáli általános iskolába
jár, Dávid fiam pedig az óvodába.
Ebben a ciklusban lettem először önkormányzati
képviselő, jelenleg az Oktatási-, Kulturális- és Sport
bizottság tagja vagyok. A bizottsági munka során
szorosan együttműködünk a Kulturális Kerekasz-
tallal, valamint előkészítjük a testület elé ter-
jesztett anyagokat. 

Tíz évig voltam a Perbál SC elnöke, jelenleg is elnökségi tag
vagyok, így számomra kiemelten fontos a település sportélete. 

Fontos feladatomnak tartom az óvoda
és az iskola összekötését a sporttal. 
Az a meglátásom, hogy a fiatalokat
minél hamarabb érdemes bevonni a
sportéletbe, ezzel nem csak a fizikai,
hanem a szellemi jóllétüket is szol-
gáljuk. 
Ebben a munkában mind az óvodával,
mind az iskolával nagyon jó kapcsolatot
sikerült kialakítani. 
Éppen ezért továbbra is a perbáli lab-
darúgás támogatását igyekszem előse-
gíteni, az elkezdett munkák, fejlesztések
szintén ezt a célt szolgálják. 
Fontosnak tartom, hogy minőségi kö-
rülmények között történhessen a lab-
darúgás oktatása. 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy Per-
bál minél inkább megőrizze falusias jellegét amellett, hogy nyu-
godt fejlődése is biztosítva legyen.

Tóth Anna

Új vezető az óvoda élén

Regősné Báder Erika 25 évig vezette a perbáli Mézeskalács Óvodát.
Július közepén nyugdíjba vonult és Homonnai Ildikó vette át az
óvoda vezetését.
Erika az évek folyamán egy nyugodt hangulatú, gyermekek és
szülők által szeretett, családias óvodát alakított ki, ebben az általa
vezetett közösség napról-napra segítségére volt. 
Az ő nevéhez kötődik a 2014-ben elkezdett és azóta hagyomány-
nyá vált jótékonysági családi nap, amely egyre inkább közösségi
élmény lett a résztvevő szülők, nagyszülők és gyermekek révén.
Neki köszönhetően az elmúlt években „mini kiállítások”, tema-
tikus hetek valósulhattak meg az óvodában, melyeknek reméljük
lesz folytatása! 
Kedves Erika, köszönjük azt a sok-sok munkát, amit az óvodai
közösségért végeztél és nagyon jó pihenést kívánunk Neked!
Miután Erika bejelentette nyugdíjba vonulási szándékát, a fenn-
tartó önkormányzat - a törvényi előírásoknak megfelelően - lebo-
nyolította az új vezető pályáztatási eljárását. Ennek során
Homonnai Ildikó került kinevezésre.

Regősné Báder Erika

és Homonnai Ildikó

Kedves Ildikó, személyedben egy lelkes és nagyon lelkiismeretes óvónőt ismertünk meg az évek
folyamán, ezért tudjuk, hogy a mi szeretett óvodánk jó kezekbe került. 
Kívánunk Neked minden jót ehhez az új feladathoz!



Perbáli Hírmondó

Amikor megérkezem a budajenei Fő utcában található, takaros
sváb portához - megdobban a szívem, mintha picit hazaérkeztem
volna… Egy hasonló házban születtem Perbálon, ahol már több
generáció óta éltek a felmenőim.

Azt hiszem, különben ez a Reisner
pince titka: olyan, mintha egy régen
látott rokonhoz érkeznél látogatóba.
Kedves mosolyok, barátságos fogad-
tatás és a pince mellett ott áll a családi
otthon.
Klára és Füles kutya fogad a kapuban,
hátul pedig a pincénél Tamás címkézi
a borokat a pénteki borkóstolóra. 

Aztán körbevezetnek a birodalmukon: gyönyörűen kialakított,
régi pince, benne hatalmas, ódon prés, és egy nagy asztal, körben
székekkel – a borkóstolók, baráti együttlétek helyszíne. Mellette
rendezett kis raktárhelyiség, dugózó géppel, sok-sok palack bor-
ral. Utána megnézzük a készülő, új közösségi helyszínt, a „Reis-
nerei”t, ahol a téli hónapokban is kényelmesen lehet majd élvezni
a finom borokat. 
Mindenen látszik a gondos gazda keze nyoma, sokkal több ez
annál, hogy mindenütt tisztaság van és rend…
A féltető alatt ülünk le, a pince előtt. Kellemes nyári este van,
már egy kicsit jár a levegő. Klára kezd mesélni, amíg Tamás a
címkézést folytatja mellettünk.
„…A kezdetek 2008 nyarára tehetőek: akkor ásták ki a Hattyúk
(Dicke Schwäne zenekar, ahol Tamás is muzsikál) ezt a beomlasz-
tott pincét; mi pedig annak az évnek a végén lettünk egy pár. Ekkor
még csak hobbiból készült itt bor. A felmenőink közül sokan
foglalkoztak borral; eleinte mi is csak magunknak csináltuk, de
közben folyamatosan érlelődött bennünk a gondolat, hogy jó lenne
ezzel komolyabban foglalkozni. 

Szerettük volna, hogy itt helyben megvalósulhasson
egy kicsi borászat: ami nekünk öröm, a bará-
tainknak és persze bárkinek pedig elérhető a
Zsámbéki-medencében. 
Nagyjából másfél év volt, mire a hivatalos hátteret
megteremtettük ehhez. 2014-ben lettünk ’szabá-

lyos’ pince” – mondja el Klára.
„Imponált nekünk, hogy ne a hatóságokat megke-rülve, hanem
’velük élve’ tudjunk működni. Fontos szempontnak tartottuk, hogy
bátran ki tudjunk állni egy-egy rendezvényen a borainkkal, ezáltal
pedig minél több ember megismerjen minket” – teszi hozzá Tamás.
„Tökön vannak családi szőlőink, Telkin pedig a templom fölött
művelünk egy kisebb területet és emellett még felvásárlunk termést.
2014-ben 1200 palack készült és egy kevés folyóbor, 2015-ben már
4000 palack, az idei évben ennél többet tervezünk. 
Szüretkor minél gyorsabb feldolgozásra törekszünk, igyekszünk
megóvni az oxidációtól a bort. A családunk és a barátaink segítenek
a munkákban, de sok mindent ketten csinálunk.
Egyelőre mindketten eljárunk munkahelyre dolgozni, ezért vannak
húzósabb időszakok, de jól bírjuk. Amikor már palackban van a
bor, akkor onnantól sokkal könnyebb. 
Több étteremben – például a perbáli Walter vendéglőben – meg-
találhatóak a boraink, valamint néhány boltban is árulják már. De
nem tervezzük, hogy nagyobb élelmiszerüzletekkel ’szövetkezünk’,
mert akkor számunkra pont a lényeg veszne el.
Hozzánk bármikor be lehet ugrani, hiszen mi itt élünk. Lehet
nálunk kóstolni, lehet jönni egyedül, kettecskén, csoportban. Igény
szerint szervezünk borkóstolókat. Tartottak már nálunk születés-
napot és tanári évzáró összejövetelt is” – mondja Klára.
„Idén először csatlakoztunk Pünkösdkor a Nyitott pincék napja
elnevezésű eseményhez, amire a rossz idő ellenére sokan eljöttek. 
Nagyszerű érzés látni, hogy hova kerül a borunk. Mert meggyőző-
désem: az emberek nem csak bort, hanem élményt, emléket is szeret-
nének kóstolni. Úgy látom, jobban érdekli őket: mitől lesz személyes
egy bor, mint hogy 12-es az alkoholja és 6,2-es a sava. Kell, hogy
közelinek érezzék, mert akkor tudnak róla mesélni a barátaiknak,
akkor lesz valódi élmény” – mondja el Tamás.

Tóth Anna

Klára: 70/369-2473            Tamás: 20/375-4188
Budajenő, Fő utca 11., reisner.hu

pince@reisner.hu
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Mert kell egy hely…
Közösségi élet a Plébánián

2015 júniusában állt fel a jelenlegi Egy-
házközségi testület.
Tavaly ősszel megkezdődtek a plébánia-
épület felújítási munkálatai. A beruházás fő célja a régóta gondot
jelentő fűtés, illetve az elektromos hálózat korszerűsítésén kívül
az egyik vizesblokk felújítása volt.

Források hiányában a konyha felújítása és bebútorozása későbbre
tolódott, de első lépésként, az egyházközség férfi tagjai Gábor
atya vezetésével elbontották a lomtárnak használt kamra falát.
így több hely lesz az új konyhapult és az étkező kialakítására. 
Az udvaron a szennyvízelvezetés munkálatain kívül, nagy vál-
tozás a csúf, düledező régi garázsépület felszámolása. Ebben
munkájukkal nemcsak az egyházközség, de személyesen a pol-
gármester és a Kövér Hattyúk lelkes tagjai is részt vállaltak. 
Mindez azért fontos, mert így  a Plébánia épülete, valamint kertje
is egyre alkalmasabbá válik közösségi programok szervezésére,
lebonyolítására.
régi szándék ez: a plébánia épülete ad otthont ugyanis 2008.
óta a helytörténeti kiállításnak, valamint 2009-től az Anna-napi
Búcsú koncertjei, kiállításai is itt zajlanak. valamint zenekari
próbák (Dicke Schwäne, Tücsök citerazenekar), családi rendez-
vények és táborok is helyet kapnak itt.
Emellett több éve alakul egy nyitott játszótér kialakítása a kert-
ben – ma két hinta, homokozó és csúszda várja a betérő gyer-
mekeket és szüleiket. 
A közös, plébánia körüli munkák fontos velejárója a főzés és az
ebéd is: ezek az alkalmak ösz-szekovácsolnak minket és rohanó
világunkban lehetőséget adnak
arra, hogy baráti kapcsolata-
inkat ápoljuk, vagy éppen
újakra találjunk.
Negyedik éve, hogy Búcsú
vasárnapján az Egyházközség
egy jelképes összeg ellenében
vendégül lát mindenkit, aki
szívesen eszik a főztünkből.
Horváth László vezetésével egy
maroknyi csapat vesz részt az
előkészítésben, főzésben és a
felszolgálásban. idén a part-
nertelepülésünkről, Burgwald-

ból érkezett vendégek is velünk ebédeltek. reméljük ízlett
nekik... 
Közösségünk a rendszeres, kiscsoportos ima alkalmakon túl
fontosnak tartja, hogy időről-időre családi programokat is szer-
vezzen. 
Tavaly nyáron tartottuk az első közös családi sörfőzést, amit azóta
öt ilyen alkalom követett. Emellett rendszeresen szervezünk
közös kolbásztöltéseket, tavaly ősszel pedig „gyerek szüreten”
készítettünk bort az egyik barátunk szőlőjéből. 
Szeretnénk, ha a Plébánia és a hozzá tartozó kert minél többeket
befogadó, közösségi térré válna, ahova szívesen térnek be az egy-
házközségen kívűlről is bármely generáció tagjai.
Ehhez keressük a különböző pályázati forrásokat is, hosszútávon
egy vendéglátásra alkalmas konyha és szálláshelyek kialakítását
is tervezzük itt.
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Márton- napi kolbásztöltés-
Generációk találkozása

“Gyerekszüret” 2015. őszén

Padlófényezés

Falbontás a konyhában

Mattiassich Ákos, az Egyházközségi képviselő-testület tagja 



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: 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

Fotó: Dietrich Márk
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