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Jegyzői közlemények

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 141/2016.(IX. 26.) számú határozata
a lakáshoz jutás helyi támogatási rendszeréről szóló rendelet-
tervezetről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
felkéri a Jegyző Urat arra, hogy a lakáshoz jutás helyi támogatási
rendszeréről szóló rendelet-tervezetet a CSOK feltételeihez iga-
zodva dolgozza ki.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2016.(IX. 26.) számú határozata a 2015/2016. nevelési
év tapasztalatairól, a 2016/2017. nevelési év indításáról és
az óvoda, valamint a konyha helyzetéről szóló beszámoló elfo-
gadásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Mézeskalács Óvoda 2015/2016. nevelési évének tapasztalatairól,
a 2016/2017. évi nevelési évének indításáról és az óvoda, konyha
helyzetéről szóló beszámolókat elfogadja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2016.(IX. 26.) számú határozata az önkormányzat
2016. I. félévi adóbevételeinek alakulásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat 2016. I. félévi adóbevételeinek alakulásáról
szóló beszámolót a mellékelt formában elfogadja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2016. (IX. 26.) számú határozata a Perbálon működő
önszerveződő közösségek pályázata eredményének megál-
lapításáról 
1. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 1/2016.(I. 22.) számú rendelet alapján a
120/2016. (VII. 25.) KT. számú határozat alapján meghirdetett
pályázaton benyújtott támogatási igényeket az alábbi eredmény-
nyel bírálta el:

2. A megítélt pénzösszeg felhasználásának és elszámolásának sza-
bályaira vonatkozó szerződéseket a képviselő-testület a mellékelt
formában jóváhagyja.
A pályázaton elnyert pénzösszegek a fedezetét a képviselő testület
az önkormányzat 2016. évi költségvetése civil szervezetek támo-
gatása előirányzat keret terhére biztosítja. Az önkormányzat 2016.
évi költségvetése civil szervezetek támogatása előirányzat keretén
fennmaradó részt az önkormányzat 2016. évi költségvetése tar-
talék keret előirányzatára szervezi át.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására. 
Felkéri a k. testület a polgármesteri hivatalt, hogy megállapított
támogatásnak a Perbál Római Katolikus Plébánia és a Perbál Sport
Club részére egy összegben történő átutalásról a szerződés
aláírását követő 15 napon belül gondoskodjon.

Lakáshoz jutási kedvezmény Perbálon, 
családok számára – Dolgozik rajta a Hivatal

A képviselő-testület szeptember 26-i ülésén a lakáshoz jutás
helyi támogatási rendszerének kidolgozásával bízta meg dr.
Réz Zsolt Jegyző Urat. A támogatási rendszer - a tervek sze-
rint- a Családok Otthonteremtési Kedvezményéhez (CSOK)
hasonló feltételrendszeren alapulna és lehetővé tenné fiatal
családok számára, hogy kedvezményesen juthassanak hozzá
önkormányzati tulajdonú telekhez.

Beszámolt az óvoda új vezetője 
és az élelmezésvezető

Homonnai Ildikó Óvodavezető – a testület szeptemberi
ülésén - beszámolt a 2015/2016-os nevelési évről,
valamint a 2016/2017-es év indításának tapasztalatairól.
A testület a beszámolót elfogadta. Ugyancsak a testület
szeptemberi ülésén számolt be Bárányné Herényi Mónika,
az óvoda konyhájának működéséről, melyet szintén elfo-
gadott a testület. 

Közösségek támogatása Perbálon 
– többen is pályáztak

Önkormányzatunk évről-évre anyagilag is támogatja a
helyi önszerveződő közösségek munkáját. A támogatás
feltétele, hogy a szervezet perbáli székhelyű, legalább egy
éve működik a településen és tagjainak legalább háromne-
gyede perbáli lakos. A testületnek a Perbál SC, a perbáli
Egyházközség és a Maklári József Vegyeskar nyújtotta be pá-
lyázatát; míg az előbbi kettő sikerrel, utóbbi eredményte-
lenül indult. Azért minősítette a testület érvénytelennek a
pályázatot, mert az érvényben lévő rendelet szerint a kórus
tagjainak kevesebb, mint háromnegyede perbáli. 
A testület azonban elismerve a Maklári Kórus tevékeny-
ségét, Perbál hírnevét öregbítő működését, más módot
keres arra, hogy támogathassa a kórust, egyben kezdemé-
nyezi a rendelet módosítását.

Adóbevételek alakulása – a tervek szerint
Marádicsné Drenda Mária, a Polgármesteri Hivatal adóügyi
főelőadója a szeptemberi ülésre terjesztette be az önkor-
mányzat adóbevételeinek teljesüléséről szóló beszámolóját,
ami alapján úgy látszik, hogy az adóbevételek a tervek sze-
rint alakulnak. A beszámolót a testület elfogadta. 

a) a Perbál Római Katolikus Plébánia pályázata érvényes és
eredményes, részére 2.000.000,-Ft összegű támogatást ál-
lapít meg. 
b) a Perbál Sport Club pályázata érvényes és eredményes,
részére 1.000.000,-Ft összegű támogatást állapít meg.
c) Maklári József Vegyeskar pályázata érvénytelen és ered-
ménytelen, mivel a helyi önszerveződő közösségek pénzü-
gyi támogatásának II. fordulójára vonatkozóan hozott
120/2016.(VII. 25.) KT. számú határozat szerint a pá-
lyázóknak az alábbi pályázati feltételeknek kell megfelel-
niük:
I/1. A szervezet perbáli székhelyű, legalább egy éve működik
a településen és tagjainak legalább háromnegyede perbáli
lakos
A pályázó pályázata és a hiánypótlási felhívás alapján megál-
lapítást nyert, hogy a 120/2016.(VII. 25.) KT. számú hatá-
rozat előírásainak nem felel meg, ezért nem támogatható.
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Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2016.(IX. 26.) számú határozata a település vízi
közműrendszerére 2017-2031. időszakra vonatkozó gördülő
fejlesztési terv módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a település vízi közmű rendszerén a közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés víziközmű-szolgáltatási ágazat 2017-2031.
időszakra vonatkozó beruházási, felújítási és pótlási (beruházási)
munkáira készített gördülő fejlesztési tervet az amortizációs keret
terhére, valamint a költségvetésben rendelkezésre álló források
erejéig jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2016.(IX. 26.) számú határozata az Egyetértés
Lakótelepen található tűzcsap áthelyezéséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az ÉDV Zrt-nél kezdeményezi az Egyetértés Lakótelepen található
tűzcsap áthelyezését a főmérő elé.
Felhatalmazza Polgármestert az ÉDV Zrt-nél történő eljárásra és
nyilatkozattételre.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2016.(IX. 26.) számú határozata a Perbál Községért
Alapítvány Felügyelő Bizottsága elnöke lemondásának elfo-
gadásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Perbál Községért Alapítvány Felügyelő Bizottsága elnöke, Földi
Lőrincné lemondását tudomásul veszi és elfogadja. 

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2016.(IX. 26.) számú határozata a Perbál Községért
Alapítvány Felügyelő Bizottsága elnöke jelölésének
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Perbál Községért Alapítvány Felügyelő Bizottság tagjának és el-
nöki tisztségébe Sebestyénné Tankovits Anita (2086. Tinnye, Hon-
foglalás u. 6.) jelölését jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2016.(IX. 26.) számú határozata a Perbál Községért
Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Perbál Községért Alapítvány módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratát a mellékelt formában jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat képviselő-testületének
150/2016.(IX. 26.) számú határozata a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 2017. évi
pályázatához való csatlakozásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pá-
lyázatához csatlakozik, az online adatbázist használva.
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt csat-
lakozási nyilatkozat aláírásáról és visszaküldéséről gondoskod-
jon.     

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2016.(IX. 26.) számú határozata a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására vonatkozó pályázaton való indulásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár-
lásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályáza-
ton részt vesz. A pályázatot az önkormányzatnál alkalmazásban
lévő közfoglalkoztatottak átlagos létszáma és a népesség nyil-
vántartás adatai szerinti 2016. január 1-én 80. életévét betöltöt-
tek száma figyelembe vételével kemény lombos vastag tűzifára
vonatkozóan nyújtja be.
A 208.280,-Ft (164.000,- + ÁFA) forint önerőt a 2016. évi
költségvetésből az önkormányzat saját hatáskörben nyújtott tá-
mogatások előirányzat terhére biztosítja.
Perbál Község Önkormányzata a pályázati kiírás 6. pontjában
foglaltakat vállalja, különös tekintettel arra, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2016.(IX. 26.) számú határozata az újságírással kap-
csolatos feladatok ellátására vonatkozó 153/2013.(XII. 16.)
számú határozat módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
jóváhagyja az újságírással kapcsolatos feladatok ellátására
vonatkozó vállalkozási szerződést 2016. október 01-től. A meg-
bízási díj fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetése szak-
mai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat terhére
biztosítja. Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2016.(IX. 26.) számú határozata a Dózsa György u. 17.
szám alatt lévő 20,2 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbea-
dására vonatkozó pályázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadására.

Önkormányzatunk is csatlakozik a 
Bursa Hungarica pályázathoz

Szintén szeptemberi ülésén döntött a testület arról, hogy
idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
A pályázat 2016. november 8-ig nyújtható be, részletek:
www.perbal.hu-n.

Szociális célú tüzelőanyag pályázat
– Perbálon is indul

A testület döntött arról, hogy önkormányzatunk idén is
indul a szociális célú tüzelőanyag pályázaton. ennek révén
tavaly 15 köbméter tüzelőt osztottak szét Perbálon az igénylők
között, idén pedig összesen 164 köbméternyi fára nyújthat-
tunk be pályázatot, mivel megváltoztak a benyújtás
feltételei.  Amennyiben a teljes mennyiséget elnyernénk,
akkor önkormányzatunknak 210ezer Ft önrészt kellene
biztosítani, illetve a tüzelő Perbálra szállításáról is gondos-
kodnia kell saját költségén. A község területén való kiszál-
lítást viszont már a helyi igénylőknek kellene megoldania.
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Pályázatok 
- Önkormányzatunk pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, a
sporttelepen található épület klubhelyiségének és a hozzá tartozó
kiszolgálóhelyiségeknek, illetve mellékhelyiségeknek (összesen
61 nm) bérbe adására
- Önkormányzatunk úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a tulaj-
donában lévő Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 20,2 m2 alapterületű
üzlethelyiség bérbeadására. 
- Testületünk úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-

szolgáltatási tevékenységre. 
Mindhárom kiírás részletei megtalálhatóak községi honla-
punkon, a perbal.hu-n.

Új vezető az ÉDV Zrt. regionális szervezeténél
A Gazdasági és Ügyrendi Bizottság szeptemberi ülésen bemu-
tatkozott az ÉDV Zrt. új regionális vezetője, Rajos Ede, aki is-
mertette a cég terveit a jövőre nézve. A testület pedig ülésén
elfogadta a település vízi közműrendszerére, 2017-2031.
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosítását. 

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2016.(IX. 26.) számú határozata a Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti 20,94 m2 alapterületű üzlethelyiség
hasznosítására vonatkozó pályázat elbírálásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő, Dózsa György u. 17. szám
alatti 20,94 m2 alapterületű üzlethelyiség hasznosítására
vonatkozó pályázatra Tálos Lászlóné egyéni vállalkozó pályázatát
érvényesnek és eredményesnek értékeli. A bérleti szerződés ter-
vezetét a mellékelt formában jóváhagyja.Felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a bérleti szerződés tervezetét írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2016.(IX. 26.) számú határozata a perbáli sporttelepen
(05 hrsz.) lévő épület klubhelyiségének és a hozzá tartozó
kiszolgálóhelyiségek hasznosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő sporttelepen (05 hrsz.) lévő épület klubhelyi-
ségének és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek, összesen 61 nm
alapterületű épületrész hasznosítására.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2016.(IX. 26.) számú határozata a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó köz-
szolgáltatási tevékenységre vonatkozó pályázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre a jelen
határozat mellékletében előírt tartalommal.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2016. (IX.26.) KT. számú határozata a polgármester úr
két ülés között történt eseményekről szóló beszámolójának elfo-
gadásáról   
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a polgármester úr két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolóját jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2016. (IX.26.) KT. számú határozata a KEHOP-5.2.9-
16-2016-00134 azonosítószámú, Perbáli Közösségi Ház és
Iskolai étkező energetikai korszerűsítése megújuló energiával
való fejlesztése című pályázati támogatási kérelem vissza-
vonásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a KeHOP-5.2.9-16-2016-00134 azonosítószámú, Perbáli
Közösségi Ház és Iskolai étkező energetikai korszerűsítése megú-
juló energiával való fejlesztése című pályázatra vonatkozó támo-
gatási kérelmét visszavonja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a mellékelt nyilatkozatot írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2016. (IX.26.) KT. számú határozata a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 jelű pályázaton való indulásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az alábbi tartalommal pályázatot nyújt be az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztésére vonatkozó KÖFOP-1.2.1-
VeKOP-16 jelű pályázatra vonatkozóan.
Projekt tervezett címe: Perbál község csatlakozási konstrukciója
az önkormányzati ASP  rendszer országos kiterjesztéséhez
Pályázat: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rend-
szer országos kiterjesztéséhez  – KÖFOP-1.2.1-VeKOP-16
https://www.palyazat.gov.hu/kfop-121-vekop-16-csatlakoztatsi-
konstrukci-az-nkormnyzati-asp-rendszer-orszagos-kiterjesztshez
Pályázó: Perbál Község Önkormányzata.,Tervezett projekt
nagyságrendje: max. 6 mFt, támogatási intenzitás 100%.
A megvalósítás várható ideje: 2017., Fejlesztés rövid leírása:
egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások
bevezetése az önkormányzati ASP központhoz történő csat-
lakozásának megvalósításával. Az adminisztratív terhek csökken-
tése magas szintű és korszerű, lakossági, államigazgatási és
vállalkozások által használt, közigazgatási e-ügyintézési megoldá-
sok bevezetésével., A projekt keretében felmerülő várható
előkészítési szerződések, költségek: pályázat elkészítése havi meg-
bízás keretében a GrANTICON Kft. által, plusz költség nincs
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtásához esetlegesen szükséges előkészítési anyagok,
szerződések, dokumentumok aláírására.

Önkormányzatunk még nyáron indult egy
KeHOP pályázaton, amely a Közösségi Ház és

Iskolai étkező energetikai korszerűsítése megújuló energiá-
val való fejlesztését célozta meg. A pályázati lehetőséget
egyelőre visszavonták, - ezért kellett nekünk is dönteni a
visszavonásról, - de információk szerint a későbbiekben
újraindul; ebben az esetben pedig a tervek szerint települé-
sünk ismét pályázik erre a célra.
Az önkormányzatok jövő évtől egységesített informatikai
rendszert (ASP) fognak használni országszerte, amely a hi-
vatali adminisztrációt foglalja ebbe az új keretbe. ennek
technikai kiépítésére pályázik önkormányzatunk is.
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Elindult a 2016/17-es nevelési év a Mézeskalács Óvodában.
Változatlan feltételek mellett, négy csoportot tudtunk indítani.
Folyamatosan érkeznek a mini csoportos gyermekek, ahol Si-
monné Balogh Boglárka és Szabóné Király erika  - új óvónőnk
- fogadja őket.
elköszöntünk Regősné Báder Erika vezető óvónőtől; az új
óvodavezető Homonnai Ildikó, helyettese Lévai Antalné látják el
a vezetői feladatokat.

Őszi programjaink
A középső- és a nagycsoportos gyerekek részére kirándulást
szerveztünk a Piliscsévi játékparkba, ahol mindenki meg-
találhatta a maga kedvenc elfoglaltságát. Kisvasutazás, ját-
szótér, állatsimogatás várta az ovisokat. A programban még
kürtőskalács sütés is szerepelt, ami mindenkinek nagyon tet-
szett, főként hogy a remekműveket nyomban meg is ehették. 
A „Szüret hete” című programunkban egész héten is-
merkedhettek a gyermekek a mustkészítés rejtelmeivel.
Tapasztalatot szerezhettek a darálás, préselés munkafo-
lyamatából. Nagyon élvezték, mindenkire sor kerül-
hetett. A hét végén a program mulatsággal zárult, a
nagycsoportosok szép szüreti játékát követően mindenki
kedvet érzett bekapcsolódni Petra óvónéni táncházába. 

Köszönjük a Szülők és a Szülői Szervezet támogatását,
hogy programjaink megvalósulhattak!

Változások a kéményseprő-ipari tevékenységben
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi tartalmú
tájékoztatás közzétételére kérte a megyei települések Hivatalait:
A Kstv. és a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló
401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a Kormány a ké-
ményseprő-ipari tevékenység ellátására kéményseprő-ipari szerv-
ként a hivatásos katasztrófavédelmi szervet jelölte ki.
A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján Pest megye valameny-
nyi településén
• aa) a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szer-
vezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegy-
zett ingatlan esetében,
• ab) kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház,
lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék
elvezető osztatlan közös tulajdonban van és
• ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti
lakóépület esetében a kéményseprő-ipari tevékenységet a
kéményseprő-ipari szerv közfeladatként látja el.
A kéményseprő ipari tevékenység sormunka keretében és sor-
munka keretén kívül ellátandó feladatokból áll.
A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti in-
gatlanok esetében a sormunka keretében végzett tevékenység az
előzetes írásbeli értesítés első és második időpontjában térítés-
mentes.
Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban,
lakásszövetkezeti lakóépületben lévő, nem természetes személy
tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, te-

lephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a
szolgáltatás az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második
időpontban is költségtérítés ellenében történik.
A Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pontban foglaltakon kívüli ingat-
lanok esetében (továbbiakban: közületi szektor) a szolgáltatást
azon kéményseprő-ipari szolgáltatók láthatják el, akik az illetékes
tűzvédelmi hatóság által nyilvántartásba vételre kerültek. A Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján (pestkatasztro-
favedelem.hu/szolgáltatási-felugyelet) közzétételre kerültek azon
kéményseprő-ipari szolgáltatók, akik Pest megye illetékességi
területén a közületi szektorban tevékenységet végezhetnek.
Közületi szektorban a kéményseprő-ipari szolgáltatás nem sor-
munka keretében történik, azt az ingatlan használója köteles
igénybe venni, díjfizetés ellenében. Az ingatlan használók a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján közzétett nyil-
vántartásából maguk választják meg, hogy a szolgáltatást kivel
kívánják elvégeztetni. (A szolgáltatási díjakat minden közszol-
gáltató a honlapján köteles közzétenni.)

Összegezve:
• Közületi szektorban a kéményseprő ipari szolgáltatást – a
katasztrófavédelem honlapján közzétett nyilvántartásból – az
ingatlan használója által választott szolgáltató által kell
igénybe venni, térítés ellenében. 
• Lakossági szektorban (a feltételek teljesülése esetében) a sor-
munkát a kéményseprő-ipari szerv térítésmentesen végzi. 

Lévai Antalné óvodavezető helyettes

Mikola Péter zenés előadása

Kirándulás Piliscsévre

Szüreti mulatság
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Iskolánk tanévnyitó ünnepségét a kis első osz-
tályosok és szüleik várták a legnagyobb izgalom-
mal. Megkezdődött számukra az iskolás élet, sok
élmény, új barátok vártak rájuk. A tanító nénik,
Anikó néni és Szveti néni már nagyon várták a nagy találkozást a
gyerekekkel, akiknek segítségével könnyedén tanulják majd meg
a betűket, játékosan fedezik fel a számokat és megannyi örömteli
percet fognak átélni itt a perbáli iskolában. Az első élmények,
örömök örökre megmaradnak az emlékezetekben, ezért igye-
keztünk különösen az elsős gyerekek számára maradandó él-
ményt szerezni a tanévnyitó ünnepségen. Iskolánkhoz tartozá-
sukat jelzik az elsős diákoknak átadott ajándékaink, a „Schultüte”
és az iskolai egyen póló is, amiket köszönünk a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Szülői Szervezetnek. 
A nyolcadik osztályosok életük egy igen fontos szakaszát zárják
majd ebben a tanévben. Jövő szeptemberben már valamelyik
középfokú köznevelési intézmény tanévnyitó ünnepélyén
vesznek majd részt. Most még van idő végiggondolni, megter-
vezni, milyen középiskolát szeretnének választani, de tenni is kell
azért, hogy oda eljussanak. Fontos, hogy megfogalmazzák ma-
guknak azokat a célokat, amelyeket el szeretnének érni, valamint
a feladatokat, az oda vezető utat, mely a tanulást segíti. Ha
folyamatosan készülnek az órákra, kihasználják az iskola által
nyújtott segítséget, előkészítőket, korrepetálásokat és a tanuló-
szoba előnyeit, ha mindent megtesznek céljaik eléréshez, akkor
örömmel fognak majd a kiválasztott középiskolában tanulni.
Kívánok kitartó tanulást és majdan sikeres felvételi vizsgákat a
nyolcadik osztályos tanulóinknak!
Az iskolánkban nyáron sem állt meg az élet. Tanulóink az elmúlt
nyáron is sikeres táborokban vehettek részt. A jó hangulatú
táborokról élménybeszámolókat olvashatnak, képeket nézhetnek
meg az iskola honlapján a szülők, érdeklődők. Nyáron a tanter-
meket és a vizes blokkokat kifestettük. Az első és az ötödik osz-
tályosok új bútorokat kaptak; padokat, székeket. Négy tanterem-

ben új táblákat helyeztünk el. Az első osztályosok tantermében
projektort és vetítővásznat szereltünk fel, elősegítve a digitális
technika alkalmazását az alsó tagozatban. Az ebédlő mögötti ját-
szótéri eszközöket lefestettük. A Szülői Szervezet támogatásával
a tanév elején a mosdókba szappanadagolókat, kéztörlő és wc
papír tartókat szereltünk fel. Köszönjük a Szülői Szervezet segít-
ségét. Kérem diákjainkat: vigyázzanak az iskola épületére, a
berendezésekre, és az udvar rendjére, a tisztaságra.
Köszönet Varga László Polgármester úrnak, az önkormányzat kar-
bantartó csoportjának, Fodor Gábor falugondnoknak, Radics
Gábor és Kosán Péter karbantartóknak a nyári munkákban,
felújításban, festésben, fűnyírásban való segítségért, mellyel a
tanév zavartalan elindítását segítették.
ezúton szeretnék köszönetet mondani Varga László Polgármester
úrnak, Brunecker Károly képviselő úrnak és Kaiser Lőrincnek,
hogy az emeletes épület mögötti kőkerítést megjavították. 
Köszönöm előre is minden szülő segítségét, bizalmát. Csak
együtt, együttműködve tudjuk a céljainkat megvalósítani. Kérem
a szülőket, hogy amikor gyermekük már nagyobbacska lesz,
akkor se engedjék el a kezét, ellenőrizzék otthoni felkészülését, a
szóbeli házi feladatok, memoriterek, pl. versek, német szavak
megtanulását. Várjuk a kedves Szülőket a fogadó órákra, szülői
értekezletekre, nyílt napokra és rendezvényeinkre. 
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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. Plant=e-készítő fotópályázat
Iskolánk 3.b osztálya jelentkezett a II. PlantHe-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 Hnanszí-
rozta.

Bakai Anikó 

Iskolánk új kisdiákjai

Gyermekközpontú, egyénre szabott magas színvonalú oktatást,
a kiemelt figyelmet igénylő tanulók felismerését, élményekkel
teli programokat, a családias környezet és a nagy tapasztalattal
rendelkező pedagógusok által eredményes oktató-nevelő
munkát, személyiségfejlesztést. ezúton köszönöm pedagógus
kollégáim lelkes, elhivatott munkáját. Iskolánk arculatát,
szellemiségét négy jellemzővel tudnám megfogalmazni:

1. Német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola vagyunk
A gyerekek már első osztálytól emelt óraszámban tanulják a
német nyelvet. Az irodalmi német nyelv tanulása mellett gon-
dot fordítunk arra, hogy a régi szokásokat, hagyományokat
dalokon, verseken, színdarabokon át is megőrizzük. Önkor-
mányzatunkkal karöltve ápoljuk a németországi Burgwalddal 19
éve fennálló partnerkapcsolatot a sport, a környezeti nevelés és
a kultúra területén, 6 éve működtetünk Diákcsere programot.

2. Örökös Ökoiskola: Kétszer nyertük el az Ökoiskolai címet,
utána megkaptuk az Örökös Ökoiskolai címet. Nagy hangsúlyt
fektetünk a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra nevelésre.

3. regisztrált tehetségpont: Iskolánk 2015-ben nyerte el a re-
gisztrált tehetségpont címet. Kiemelt területünk a német nyelv
és a rajz, de minden egyéb területen (sport, más tantárgyak) nagy
hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Célunk az „akkredi-
tált tehetségpont” cím elérése. 

4.  „Mosolygós iskola” és „Boldogságprogram”: Az elmúlt tanév-
ben iskolánk csatlakozott a „Mosolygós Magyarországért” moz-
galomhoz. A pozitív gondolkodást, pozitív életszemléletet
szeretnénk hirdetni és átadni tanulóinknak, figyelünk az egyéni
fejlesztésre, a fejlesztő értékelésre. A felzárkóztatásra is nagy
hangsúlyt fektetünk. Intézményünkben sok közösségteremtő
csoport, szakkör működik, melyek hozzájárulnak a tanulók
személyiségfejlődéséhez, a tehetséggondozáshoz, felzárkóz-
tatáshoz: pl. kreatív rajz, rajz szakkör; német, matematika, ma-
gyar előkészítő; német, matematika, magyar korrepetálás,
fejlesztés, sakk szakkör, asztalitenisz szakkör, svábtánc szakkör és

Kedves Szülők! Mit nyújthat Önöknek és gyermekeiknek
a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola?



Öko szakkör. A 2016-2017. tanévben iskolánk bevezeti a Bagdi
Bella által kidolgozott „Boldogságprogramot”, melynek célja a
pozitív életszemlélet kialakítása a tanulóinkban, személyiségfor-
málás és érzelmi nevelés. Móricz Zsigmond szavaival tudnám
ennek lényegét jellemezni: „Az öröm abból ered, hogy valaki meg
tudja látni azt, ami szép és jó az életben.” 
Az előttünk álló 182 tanítási nap munkaterve elkészült. A
nevelőtestület által összeállított éves program tele lesz érték-
teremtő, nemzetiségi, környezetvédelmi, egészségmegőrző, kul-
turális és sportrendezvényekkel. A tanév során könyvtári órákat
látogathatnak a gyerekek, lesznek Kis-forrás Iskolanapok, isko-
lai karácsonyi ünnepség, farsang, Föld napi rendezvény, gyerek-
nap, stb… Nevelőtestületünk döntése alapján ettől a tanévtől
kezdve kíséreti jelleggel bevezetjük az elektronikus naplót, a papír
alapú napló mellett. 
Örömmel tölt el bennünket, pedagógusokat, hogy a tanulói lét-
szám folyamatosan nő az iskolánkban. Az idei tanévet 222 ta-
nuló kezdte meg, még sosem volt ilyen magas a tanulólétszám
iskolánkban, ami köszönhető iskolánk eredményeinek, a
felkészült pedagógusoknak, a családias hangulatnak, az iskola jó
kapcsolatrendszerének és iskolánk jó hírének. 
Szeretném megköszönni a Budakeszi Tankerületnek, hogy a nyári
felújítási munkákhoz biztosították az anyagszükségletet és a
munkadíjat. Köszönöm az új, érdi Tankerületnek és vezetőjének,
Sárközi Mártának, hogy az oktató- nevelő munkánkhoz szük-
séges feltételeket az új tanévre is biztosítják. 
Kívánok az új tanévhez sok kitartást, szorgalmat, türelmet,
egészséget, és megannyi örömteli pillanatot gyerekeknek,
pedagógusoknak, szülőknek egyaránt! Kívánom, hogy legyen
„Mosolygós” az új tanév, tele élményekkel, tapasztalatokkal,
megszerzett tudással.

Bors Andrea intézményvezető

Német diákcsere 
Szeptember 17-én, szombaton érkezett meg a 10 német diák és
az őket kísérő két német pedagógus - Helmut Klein, a Burg-
waldschule igazgatója és Jens Freitag - a Keleti pályaudvarra. Bakai
Anikó és Bors Brigitta kísérte őket Perbálra, ahol a vendéglátó
családok várták a vendégeket. A kölcsönös köszöntések után a
német gyerekek a magyar vendéglátó családokkal hazaindultak
kipihenni a hosszú út fáradalmait.  Az első napot a vendéglátó
családokkal töltötték a gyerekek, mindenki különféle programo-
kat szervezett a gyerekek legnagyobb örömére. este a vendéglátó
szülők közreműködésével és anyagi finanszírozásával közös
grillezésen vettünk részt az iskola udvarán és ebédlőjében. Bors
Andrea köszöntötte a vendégeket, és átadta a gyerekeknek az
összetartozást jelképező iskolai egyen pólót. 
Szeptember 19-én, hétfőn Budapestre utazott a diákcserés csapat.
először a Parlamentet tekintették meg német idegenvezetéssel.
ezután az elevenparkban játszhattak együtt a gyerekek ön-
feledten. Az estét mindenki a vendéglátó családoknál töltötte.
Szeptember 20-án, kedden délelőtt tanítási órákon vettek részt
a gyerekek, a német kollégák pedig néhány órán hospitáltak. 
Délután Zsámbékon megtekintettük a Lámpamúzeumot, előtte
pedig elsétáltunk a romtemplomhoz is. Majd bowlingozni men-
tünk, ahol a német és a magyar gyerekek önfeledten játszhattak
– nyelvi akadály nélkül. 
Szeptember 21-én, szerdán ismét tanítási órákon vettek részt a
vendégek. Az iskolai menzán elfogyasztott közös ebéd után ismét

a családoknál fakultatív program szerint folytatódott a délután.
Szeptember 22-én, csütörtökön panorámahajóval hajóztunk a
Dunán, ahol német idegenvezetés keretében tudhattak meg sok
mindent Budapest nevezetességeiről a gyerekek. Délután Etyekre
utaztunk a Korda Filmparkba.
Szeptember 23-án, pénteken vásárlási lehetőséget biztosítottunk
a német gyerekek részére Budapesten. reggeli után az ittlétükre
vonatkozó kérdőívet töltöttek ki a német gyerekek. 17 órakor
ismét összegyűltünk a tornateremben. A Sportesten mérte össze
ügyességét és gyorsaságát a német-magyar diákcserés csapat az
iskola többi csapatával. 18 órakor elbúcsúztattuk német bará-
tainkat, s ők is köszönetet mondtak az itt eltöltött napokért,
majd egy rövid kulturális program következett: a „Nefeljcs” kórus
Rintek Szvetlána vezetésével német gyerekdalokat énekelt, a „Tü-
csök” citeracsapat kedvenc dalaikat adták elő, meghallgattunk két
német verset is, végül Kincses Lilla, egykori diákunk egy német
dalt énekelt és gitározott el. A program végén a vendéglátó szülők
és a konyha jóvoltából ismét együtt vacsoráztunk az iskola
ebédlőjében. Vacsora után a német gyerekek a magyar diákcserés
partnereikkel uv-lámpákkal megvilágítva egy hesseni néptáncot
adtak elő, amivel nagy sikert arattak.
Szeptember 24. (szombat) a búcsú napja volt. Az iskolában
találkoztunk, ahol nehéz szívvel búcsúztak egymástól a gyerekek.
Az utolsó ölelések és fotók után elindult vendégeinkkel a busz a
pályaudvarra, ahol Bakai Anikó és Bors Brigitta integetett a
távozó vonatban ülőknek.
Több rendezvényünket is megtisztelték meghívott vendégeink:
Varga László polgármester, valamint a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselői. ezúton is köszönjük Perbál Község Önkor-
mányzatának, hogy támogatásukkal hozzájárultak a diákcsere
projekt megvalósításához és sikeréhez, illetve a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy jelentős anyagi hozzájárulásával
segítette a cserediák hetet! Köszönjük a Szülők munkáját, segít-
ségét is! Köszönjük iskolánk pedagógusainak és dolgozóinak,
különösen nyelvtanárainknak a Diákcsere program előkészí-
tésében és lebonyolításában nyújtott segítséget!Köszönjük a
Konyha dolgozóinak a sok finom ételt és az alkalmazkodást a
rendhagyó időbeosztáshoz! Köszönetünket szeretnénk kifejezni a
projekt támogatásáért és abban való részvételért a német part-
nereinknek: a frankenbergi Burgwaldschule igazgatójának, Hel-
mut Klein úrnak; az iskola tanárának, Jens Freitag tanár úrnak,
aki az igazgató úrral elkísérte a gyerekeket; Burgwald község pol-
gármesterének, Lothar Koch úrnak; a burgwaldi partnere-
gyesület elnökének, Adam Daume úrnak, és volt elnökének,
Lorenz Payer úrnak.
Lezárult a Diákcsere negyedik projektje, melyet – az előzőekhez
hasonlóan – nagyon sikeresnek ítélünk meg. Tanulóink össze-
barátkoztak, s ez a barátság a második találkozáskor még inkább
elmélyült. Öröm volt látni, hogy diákjaink egyre bátrabban, és
egyre biztosabban használják a német nyelvet, egyre többet
beszélgettek. Látjuk és halljuk, hogy diákjaink egyre szélesebb
körben kapnak kedvet a német diákcsere projektbe való bekap-
csolódáshoz. Örülünk, hogy vendégeinkkel megismertettük kis
falunkat és környékét, valamint fővárosunkat, Budapestet is.
Hisszük, hogy a Diákcsere program által erősödik németországi
partnerkapcsolatunk, s nemcsak erősödik, hanem - s ez egyben
célunk is - az iúságban tovább is él.

Kincsesné Kuthy Etelka és Bors Andrea
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Kis-forrás Iskolanapok 
Iskolánk névadása óta minden évben megünnepeljük a Kis-for-
rás Iskolanapokat. A hagyománnyá vált eseményeket egyaránt
várják a gyerekek, tanárok, szülők.
előzetes felkészülést igényel a Ki mit tud-ra való készülés, ebben
szülők segítik a gyerekeket.
Szeptember 27-én 15 órakor izgatott, vidám tanulóink várták a
kezdést. Sokszínű műsorszámokkal készültek a Ki mit tud-ra:
verssel, népdalokkal, tánccal, hangszeres műsorszámokkal:
gitárral, citerával, énekkel, színdarabbal szórakoztatták a
közönséget. A színvonal olyan kiemelkedő volt, hogy a zsűri
döntése szerint a november 11-i kulturális esten minden
műsorszámot előadhatnak. 
Szeptember 28-án madárijesztők készültek az iskola kerítése
mögé. Inkább csalogatóak, mint ijesztőek. Kintről hívogatják
a járdán sétálókat. Hölgyeket, urakat, focistákat, türelmes
buszra váró bábukat öltöztettek jelmezbe a gyerekek. Délután
újabb facsemetével gyarapodott az iskola udvara. Kedves
versek, dalok kíséretében ültették el az első osztályos gyerekek
kis fájukat. Milyen fát? „Azon meg nem terem más, mint zama-
tos meggy.”
Szeptember 29-én, csütörtökön filmeket néztünk az iskoláról,
amelyeket régi diákjaink készítettek. Sokat nevettek a gye-
rekek, milyen kicsik voltak pár éve: „Nézd! Ott a test-
vérem, az osztálytársam, a tanító nénim!” A hangulat
még fokozódott a díjat nyert német nyelvű színdarab-
bal, amely egy táncos szülinapot idézett fel.
Szeptember 30-án, pénteken sportnap volt az
iskolában. Beneveztünk a Magyar Diáksport Napja
2016 rendezvényre. Iskolánk minden tanulója és
legtöbb nevelője lefutotta a 2016 métert. A nagy
melegben jól esett a friss üdítő, amivel az iskolában
várták a gyerekeket. Az alsó tagozatos focibajnokságon
repültek a gólok, néha hullottak a könnyek, ha nem
nyert egy csapat. Az eredménytől függetlenül a sport-
napon minden részt vevő kapott egy kis édességet. 

Kupakgyűjtés
Iskolánk, ÖKO-iskolaként évek óta részt vesz
műanyagkupak gyűjtő versenyen. Az osztályok egész
éven át, folyamatosan gyűjtik a kupakokat. Az
összegyűjtött kupakokért kapott pénzt
iskolai eszközfej-lesztésre használjuk fel.
Iskolánk részt vesz az országos versenyben
és nyereményben is részesülhet, ehhez
szükségünk van a szülők, lakosság segít-
ségére is. Tavaly jelentős könyvutalványt
nyertünk, melyet jutalomkönyvekre fordí-
tottunk. 
Kérjük a perbáli lakosokat, hogy ha
lehetőségük van rá, kap-csolódjanak be a
kupakok gyűjtésébe, ezzel támogatva az os-
ztályokat és az iskolát. Az összegyűjtött ku-
pakokat a perbáli iskolába járó tanulók által
juttathatják el hozzánk. Köszönjük! 

Rintek Nóra Szvetlána, 
az Öko munkaközösség vezetője

A felsősök ügyességüket tehették próbára állomásonként egy –
egy sportos feladattal, nekik is járt a jutalom édesség. 
Az esti családi sportnap érdekes feladatai mindenkinek nagyon
tetszettek. Igen csak erő próbálók voltak az ötletes feladatok. A
szurkolás, bíztatás itt sem maradt el. Fáradtan, de jó hangulatban
fejeztük be a napot. „Jó kis nap volt ez!” Mondták felnőttek, gy-
erekek.

Királyné Halmosi Edit

Madárijesztők

Alsós váltó-verseny

Felsős sportnap
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Az Életmód- egészségklub hírei

ebben az évben is felkerekedtünk, hogy Budaházi Antal
és Katalin vendégszeretetének köszönhetően ellátogas-
sunk Domonyvölgybe, a Budaházi biodinamikus kerté-
szetbe. 
Annak ellenére, hogy közel száz éve Dr. Rudolf Steiner ki-
dolgozta, lerakta alapjait a biodinamikus gazdálkodásnak,
még nagyon kevesen művelik ezzel a szemlélettel kert-
jüket. A biogazdálkodással ellentétben a biodinamikus
gazdálkodás a talajt is meggyógyítja.
A kozmikus hatások is nagy jelentőséggel bírnak a
kertészkedésben. Megtudtuk milyen következménye van
a túlzott holdhatásnak, és hogyan tudjuk ellensúlyozni,
vagy hogy éppen hogyan kell a krumplibogarat kiirtani
kertünkből.
ebben a fajta kertművelésben nagy szerepe van a vetési
naptárnak. Szigorúan betartják a vetési időt, ültetési időt,
betakarítási időt - termésnapot és gyökérnapot -, ami fontos a
növénynek eltarthatóságának szempontjából. 
Tóni és Kati meginvitáltak egy vajaskenyérre, ami mellé megkós-
tolhattuk kertjük zöldségeit. Érezhető volt a különbség a piacon
vagy a zöldségesnél vásárolt között. ezen kívül, aki kedvet érzett
megízlelhette kertjükben még megtalálható összes zöldségféléket,
fűszer és gyógynövényeket. A bátrabbak megkóstolták a keserű
uborkát is aminek nagyon sok gyógyító hatása van (valóban
nagyon keserű).
ebéd közben kötetlen beszélgetés alakult ki köztünk, amit még
sokáig lehetett volna folytatni, hiszen tizenhat év tapasztalatát
nem lehet néhány óra alatt átadni. 
egy újabb nagyszerű, tanítással teli napot tudhatunk magunk
mögött.
Volt aki azt mondta, hogy a családját is elhozza ide, annyira
lenyűgözték a látottak-hallottak. 
A Budaházi házaspártól pedig meghívást kaptunk jövő nyárra,
amikor ki is próbálhatjuk a biodinamikus kertművelést.

Valekné Bálint Anikó

Könyvtári szombat – Picuri Muri
Havonta egyszer valami jóval vár bennünket szombat délelőtt a
könyvtár. ehhez már úgy hozzászoktunk, hogy szinte ehhez
igazítjuk a családi hétvégi programjainkat. így történt ez
szeptember 17-én is, amikor a falunkban igazán sztárpárosnak
mondható Lévai Tímea – Poppre Ádám duó lépett fel.
Bevallom, én azt hittem, hogy nem ismerem még a dalaikat, de
aztán hamar kiderült számomra az ismerős dallamokat hallva,
hogy óvodás lányom naponta dúdolja őket otthon. Igazi kis
show-t varázsoltak a gyerekekkel teli kis teremben, minden dal-
hoz kértek közreműködőt a közönség soraiból. Jelentkezőkből
pedig nem volt hiány, mert olyan felszabadult hangulatot
teremtettek, hogy a gyerekek bátran álltak ki velük, akár kisku-
tyát kellett alakítaniuk az adott szám illusztrációjaként, akár var-
jút. A dalokkal, közös énekléssel, tapssal, ritmushangszerezéssel
hamar el is repült az idő – mivel mi még szívesen hallgattuk
volna akár tovább is, gyorsan beszereztük a fellépő művészektől
a legutóbbi CD-jüket, szerencsére volt náluk belőle...

Programajánló

December 4-én 17 órakor a Maklári József kórus adventi kon-
certet ad a Közösségi Házban. 
Az alkalom vendége lesz Inhoff ede, trombitaművész.
Inhoff Ede az idei Anna-napi Búcsú nyitóhangversenyén már fel-
lépett a kórussal és a nagy sikerre való tekintettel ismét elfogadta
a kórus meghívását. 

2016. AUGUSZTUS:
- Balogh István és Barta Tünde gyermeke: István János
- Zengl István és Czidó Barbara gyermeke: Emília
- Ónódi Kornél és Szecsei Enikő gyermeke: Gergő

2016. SZePTeMBer: 
- Baricz István és Czidó Klaudia gyermeke: Bianka
- Klinger József és Fuchs Nikoletta gyermeke: József
György

Paulovkin Boglárka
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Itthon vagy! – Perbálon

Szeptember 24-én a Közösségi Ház adott
helyet, az immár hagyománnyá Itthon
vagy! – Perbálon elnevezésű ren-
dezvénynek, melynek keretében is tar-
tottunk sütemény- és pálinka kóstolót.
A Patakok Életmód Egyesülettel közösen
megrendezett esemény egy kiállítással
kezdődött; a Pest Megyei Értéktár ván-
dorkiállítása érkezett hozzánk. A tabló-
kon egy színvonalas gyűjteménnyel
ismerkedhettünk meg: egy csokorban
láthattuk a megyénkben fellelhető
értékeket, épített örökségeinket, ter-
mészeti környezetünket, kulturális örök-
ségünket. A kiállítás ötletadó lehet, hogy
a településünkön is elkészüljön az Érték-
tár. Fontos lenne, hogy a helyi kincseket megis-
mertessük a fiatalokkal és a frissen beköltözőkkel,
minél szélesebb körben bemutassuk kis közös-
ségünk közös kincseit. 
A Pest Megyei Értéktár kiállítását Török István, a Pest
Megyei Értéktár Bizottság elnöke nyitotta meg. 
A sütemény és pálinka kóstoló a Patakok egyesület
szervezésében nagy népszerűségnek örvendett.
Nagyon sok féle-fajta őszi gyümölcsből készült édes
sütemény, sós sütemények és szép számú pálinka
érkezett a felhívásra. A nevezők türelmesen várták a
zsűri véleményét. Miután mindenki végigkóstolta a
benevezett finomságokat, szavazott, a szakavatott
zsűri pedig kihirdette az eredményeket. A sütik elfogytak, a
pálinkákat mindenki megkóstolta. Az est végén egy jó hangu-
latú séta után a Kálvária dombon meggyulladt az est végét jelző
zárótűz. 

Sebestyénné Tankovits Anita

Aki szereti a finom házi süteményt, és szívesen kóstolja az idei

főzésű házi pálinkát, az jól döntött, hogy részt vett a Közösségi

házban megrendezett Pálinka- és sütemény versenyen. A Patakok

Életmód Egyesület szervezésében hagyománnyá vált program ma

már része az Itthon vagy! - Perbálon rendezvénynek.

Az idén különösen nehéz dolga volt az évente megújuló zsűrinek

és a közönségnek.  Az édes- és sós finomságok, az áttetsző és

gyümölccsel színezett pálinkák garmada érkezett, hogy közülük a

legmutatósabb, legízletesebb, legkívánatosabb elnyerje a zsűri és a

közönség elismerését.
Míg a tizenhét édes-, hét sós sütemény, tizenegy pálinka csatázott,

addig a résztvevők jó hangulatáról a Tücsök citerazenekar gondos-

kodott. 
Az idei versenyen I. díjjal jutalmazta a zsűri Kresztóf Jánosnét édes

süteményéért, Kincses Zsuzsannát a sós süteményéért, Kun Lászlót

a pálinkájáért. A közönség elismerését Kertész Szabolcs, Varga Lász-

lóné, Tóth László kapták.
Köszönet illet minden kedves pályázót, aki munkájával hozzájárult

a rendezvény sikerességéhez, hisz minden megjelent nevében

mondhatjuk, hogy egy kellemes délutánt töltöttünk együtt ahol az

ízek, illatok és a hangulat is tökéletes harmóniában volt.
Patakok Életmód Egyesület

Megtiszteltetés, hogy zsűritagként részt vehettünk az Itthon vagy! –Perbálon elnevezésű eseményen. A zsűri tagjai mellettem KreiszGyörgyné, Pál Istvánné, Mattiassich Ákos, valamint Sallai Sándorvoltak, feladatunk pedig a versenybe benevezett sütemények éspálinkák közül a legjobbat kiválasztani.
Már a „pályaművek” felsorakozásánál látszott, hogy igen komoly ki-hívás lesz a győztes kiválasztása, mert mindenki nagyon lelkesen vettrészt ebben a megmérettetésben. A zsűrinek nem volt egyszerű dolga,a tizenhétféle édes és hétféle sós sütemény esetén csak a szem-revételezés is már elég sok időt vett igénybe. ezután következett viszont az igazi próbatétel, az összes pályaművégigkóstolása, amit derekasan és lelkesen mindenki meg is ejtett.Külön kategóriában értékeltük az édes és a sós süteményeket, min-degyiknél pontoztuk az ötletességet, a kinézetet és természetesen azízt. ezek alapján végül kialakult az összetett sorrend, ahol az elsőhárom helyezettet mindkét kategóriában mindössze néhány pontválasztotta el egymástól. ez is mutatta, hogy milyen komoly amezőny, de végül azért győztest kellett választanunk, aki egy szépajándékkal és persze a dicsőséggel térhetett a megmérettetés utánhaza. A sütemények kóstolásával még nem volt vége a zsűri munkájá-nak, hiszen a tizenegy beérkezett pálinka közül is ki kellett választania legjobbat; itt az illat és az íz döntött. A pálinkák többsége hasonlópontszámmal alkotta az erős középmezőnyt, két főzet viszontkiemelkedett a csoportból. ezek egyike, a barack a zsűrinél, míg amásik a közönségnél lett befutó, ami azt mutatta, hogy tényleg ezeklettek a legízletesebb pálinkák az összes közül. A „hivatalos” zsűrizés mellett természetesen a nagyszámú közönségis végigkóstolta a süteményeket és pálinkákat és közönségszavazattalkiválasztotta a legjobbakat.

Gál Attila, a zsűri elnöke
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Értéktár 
– hozzuk létre közösen a sajátunkat!
Az Itthon vagy! - Perbálon elnevezésű rendezvényen az érdek-
lődők megtekinthették a Pest megyei Értéktár Vándorkiállítását.
ennek a kiállításnak az anyaga a Pest megyében fellelhető
értékeket mutatja be. 

Minden Magyarországon található településnek lehetősége – és
joga -, hogy helyi értéktárat hozzon létre. ez egy olyan gyűjte-
mény, amely a helyi hagyományokat, helyi specialitású ételeket,
italokat, egyedi termékeket, helyi kézműves munkákat, a tele-
pülésen található mezőgazdasági különlegességeket, növényeket,
állatokat, kiemelkedő természeti és épített értékeket, valamint
kiemelkedőnek tartott, egyedi értéket hordozó tárgyakat, szoká-
sokat tartalmazza. Minden megyei önkormányzat Megyei Érték-
tárat hozhat létre, amely tulajdonképpen a megye területén
fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény. ezekből a
nemzeti értékekből válhatnak a hungarikumok. Fontos tudni,
hogy minden hungarikum nemzeti érték, de nem lehet minden
nemzeti érték hungarikum.
Ugyanakkor nem csak az országos ismertségű, a magyarság csúcs-
teljesítményeként meghatározott hungarikumok számítanak
„igazi” értéknek. egy település közössége számára a saját, helyben
megtalálható értékei fontosak igazán, ezek azok, melyeket már
elődeik is ismertek és a mostani lakosok számára is meghatá-
rozóak, ezeket szeretnék „továbbhagyományozni” unokáik
számára is. Éppen ezért bármely érték, mely a helyiek számára
jelentőséggel bír, bekerülhet a helyi települési értéktárba, vagy a
több település által létrehozott tájegységi értéktárba, melyet
követően már úgynevezett nemzeti érték. 
Közös feladat, hogy értékeinket a jövőben is megtalálhassuk saját,
természetes közegükben, azokon a tájakon, ahol születtek, azok-
ban a közösségekben, amelyek megalkották és máig odafigyel-
nek rájuk.

Hozzuk létre közösen a mi települési értéktárunkat!

A rendezvényen lehetőség nyílt Perbáli értékeket „nevezni” a leendő perbáli 
értéktárba. 
A következő ajánlások születtek:

- A Szt. Anna templom
- A Nagy Kopasz
- A Perbáli pincesor
- A régi „órásház” a Kossuth utcában
- A római katolikus plébánia épület
- Tóth Gyula faragott értékei: a Mesefa, a József Attila szobor, 
a Sárkányfa, az 1956-os kopjafa, a Kitelepítési emlékmű
- Füstös Mihály erdőben gyűjtött értékei
- A régi iskolaépület
- A régi, útszéli keresztek 
- Az ártézi kutak
- A régi vágóhíd épületei
- A régi parasztházak 
- A temető régi sváb sírjai
- A helytörténeti kiállító terem

elkészült a Közösségi Ház új padlója!
A munkálatok képekben:

A sor természetesen bővít-
hető. ehhez várjuk az 

Ön ajánlását is a 
szerkesztoseg@perbal.hu

email címre vagy a 
Polgármesteri Hivatal

titkárságára! 



„…ez így kerek!”
Beszélgetés regősné Báder
erikával
Amikor készültem erre a beszélgetésre
nehéz lett volna a személyes élmé-
nyeimet félretenni, de tulajdonképpen
nem is szerettem volna... Az óvodára
gondolva eszembe jutottak a barátságos
hangulatú jótékonysági családi napok az
óvoda udvarán, a vidám tavaszi kiállítá-
sok a folyosókon, a kedves Anyák napi
ünnepségek májusban, és persze a leg-
meghatározóbb élményem: ahogyan a lá-
nyom reggelenként boldogan fut végig a fo-
lyosókon, „Jó reggelt”-et kiabálva mindenkinek.

Regősné Báder Erikával beszélgettem, aki fáradhatat-
lanul alakította ki a perbáli Mézeskalács Óvoda szakmai
hátterét, teremtett valódi közösséget a kollégáiból és egy
olyan óvodát hozott létre, ahol nap mint nap szívesen
bízzák rá reggelenként a szülők az óvodára a legna-
gyobb kincseiket, a gyermekeiket. 
erika nemrégiben úgy döntött nyugdíjba vonul,
szeptemberben pedig már Homonnai Ildikó nyitotta
meg az új nevelési évet. …És amikor megkérdezem
miért döntött így, ezzel kezdi: „Ennyi volt, nagyon szép
volt és ez így kerek!”

Tudtam, hogy vele nem fogok hagyományos értelemben
vett interjút készíteni. Finom teával várt, fotókat nézeget-
tünk, beszélgettünk. Talán a legmegrendítőbb éppen az volt
számomra, hogy amikor leültetett, rövid időn belül egy képet
vett elő, amit tíz éve készítettek neki meglepetésként a kollégái.
Akkoriban több szomorú esemény történt a családjában, ő pedig
úgy érezte, hogy nem tudja folytatni az óvoda vezetését. „Nem
éreztem a lendületet és a hitet” – mondja. Éppen lejárt a kine-
vezése, ezért a többieknek elmondta, hogy erre készüljenek. Ők
pedig titokban egy fantasztikus képet készítettek neki egy ha-
jóról, ahol ő a hajóskapitány, a többiek pedig mind körülötte
vannak és segítik. Amikor átadták neki az ajándékukat, tudta,
hogy folytatnia kell.  …És folytatta: a következő tíz év alatt
megépült az új óvoda épülete, tematikus heteket szervezett,
elindította a jótékonysági családi napot… és kapitányként
vezette maroknyi „legénységét”.
Aztán végiglapozzuk a Szülői Szervezet búcsú ajándékát, egy
fotókkal illusztrált emlékkönyvet, melynek címe „Emlék cseppek”.
A lapokon megelevenednek a fontosabb momentumok,
ténykedésének alapkövei: a karácsonyi és farsangi ünnepek, a
kirándulások, a tematikus hetek, az új virágágyások az udvaron,
a családi nap, a készülő és a megújult óvoda, aztán a jelen: a
kisunokájával az óvodai játékok között…
Majd visszakanyarodunk a kezdetekhez:

- Zsámbékon dolgoztam egy nagyon jó csapatban, ahol remek
vezetőnk volt. Hagyta, hogy kibontakozzunk és megmutassuk,
amiben valóban jók vagyunk. Engem kineveztek gyakorlatvezetőnek
az akkori zsámbéki főiskola óvónő szakán. Feljártam a főiskolára,

bemutatókat szerveztünk, részt vettem az ottani
pedagógiai munkában, tehát szakmailag nagyon

sokat adott nekem az a néhány év.
…Aztán megszületett Nóra lányom, itthon
voltam gyesen és megkerestek, hogy vállaljam
el a perbáli óvoda vezetését. Akkor nem
éreztem ennek a súlyát… fel sem fogtam,
hogy mit jelent óvodát vezetni, de azt
éreztem ez egy nagyszerű lehetőség, hiszen
nem csak gyerekekkel, hanem felnőttekkel is
foglalkozhatok – ebbe pedig már belekós-
toltam korábban - és nagyon tetszett. 

Motivált, hogy Perbálon élek és egy igényes, jó
szakmai csapattal, színvonalas óvodát hozzunk

létre. Az esélytelenek nyugalmával vágtam bele,
de egyáltalán nem gondoltam, hogy micsoda

munka lesz ez! Úgy képzeltem, én elmon-
dom a terveimet az új kollégáimnak és

onnantól fogva az működik. …Azért
természetesen időbe telt, mire össze-

hangolódtunk, kialakultak az új
szokások, szabályok, a közös
értékrend.
Olyan légkört szerettem volna
teremteni, ahol jó gyereknek
lenni, ahova én magam szíve-
sen viszem a gyermekemet, hisz
a szülőnek az a legfontosabb,

hogy érezze: bizalommal, sze-
retettel, elfogadással veszik körbe

a gyermekét.

- Én úgy akartam ezt az óvodát ve-
zetni, ahogy egy óvodai csoportban a gye-

rekeket. Kijelölve a határokat, kereteket,
alapelveket, amit be kell tartani, de azon belül mindenkinek
meghagyni a szabadságát, egyéniségét, kreativitását! Fontos volt szá-
momra, hogy mindenki tudja a helyét és a feladatát ebben a rend-
szerben. A kollégáim megértették: jót szeretnék, ezért partnerek
voltak és nagyon jól együtt tudtunk dolgozni.  
A szakmai munka mellett az emberi kapcsolatok is fontosak voltak:
a közös kirándulások, a meghitt ünnepek. Szívesen fogadtam az új
ötleteket, javaslatokat, a szülők visszajelzéseire is mindig nyitott
voltam. Emiatt, úgy gondolom kialakult egy kölcsönös bizalom, ami
mindennek az alapja, jó kis közösség lettünk. A dajkák is bekap-
csolódtak abba, hogy az én vezetői- és az óvónők szakmai munkáját
segítsék. A nyugdíjba vonulók közül Kőhegyiné Margit néninek és
Harcosné Márti néninek is nagyon sokat köszönhetek.
S természetesen Földiné Marikának, aki helyettesként szívvel-lélekkel
segített, támogatott és vett részt vezetői munkám minden örömében-
nehézségében, amit Lévainé Erika folytat most tovább.

- Szakmai téren a legnagyobb változást a közösen elkészített saját
Pedagógiai programunk jelentette. Sikerült egy hatékony, jól működő
struktúrát kialakítani a „délelőttös” és „délutános” rendszer helyett.
Az óvónők nem hetes, hanem napos váltásban vannak a különböző
napszakokban,  így minden óvónő az egész napi óvodai élet tevékeny
részese lehet.
Egy-egy foglalkozási ágért – környezeti nevelés, testnevelés, ének-
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zene, mese … - egy óvónő felelős,
így átlátja azt teljes egészében. 
A foglalkozások egy része –
például a festés, mintázás, raj-
zolás– nem frontálisan zajlik,
hanem mikro csoportokban, így
jobban nyomon követhető, hogy
melyik gyermek hol tart, miben
kell fejlődnie. 

- Az volt a célom, hogy szak-
mailag megújítsam az óvodát és
aztán persze az épületet is…
Mert fontos a korszerű, szép
épület, de nem a legfontosabb!
Nekem a régi óvodában is meg-
volt a “kerek egész”, pedig sokkal nehezebb körülmények voltak,
mégis meghittnek éreztem. Aztán 2011 decemberében végre
megadatott, hogy birtokba vehettük az új óvodát, de a beköltözés
után még sokáig nosztalgiával gondoltunk a régire, valahogy sokkal
összezártabb, meghittebb volt a közösségünk. 
Nehéz volt az újba „beletanulni”… egy év azzal telt, hogy újraszer-
vezzük az életünket. Olyannyira működött korábban az egymás
kölcsönös segítése az egymásra utaltság miatt, hogy nehéz volt
megélni: egy kicsit elszigetelődtünk egymástól. 
Ezért át kellett gondolnunk, hogy ebben az új helyzetben hol találjuk
meg magunkat és a közös pontokat. Akkor jött az ötlet, hogy szer-

vezzünk tematikus hete-
ket. Volt ennek egy fontos
lelki  része: mire jön a
tavasz új célok kellenek,
újra össze kell hoznunk a
csapatot! 
Ezért létrehoztuk a közös
nagy projektet: mindenki
beleadta, amit tudott és
közösen dolgoztunk, a
szülőket is belevonva a
szervezésbe, hisz nekem a
közösségi élet meghatá-
rozói, részesei ők is.

- Ennyi volt, nagyon szép volt és ez így kerek! 
Mielőtt elkészült az új óvoda megígértem Polgármester Úrnak, hogy
addig nem megyek nyugdíjba, amíg azt le nem „vezénylem”. Amikor
pedig elkészült az új épület, beindítottam a munkát és láttam, hogy
a kollégáim is megtalálták már a helyüket, úgy döntöttem el tudom
engedni már.
Olyan érzés ez, mint amikor egyszer csak felnő a  gyermekünk, sze-
retgettük, nevelgettük több-kevesebb sikerrel, de most már el kell en-
gednünk a kezét.
Nehéz kicsit, persze… de tudom, hogy nélkülem is megállja a helyét.
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Bemutatkozik Pásztor-erdős Hermina,
a Szociális Bizottság tagja
Kalocsa mellett, Bátyán nőttem fel, majd tanulmányaimat
elvégezve, 1988-ban a szomszéd faluban kezdtem el
védőnőként dolgozni. Volt egy korai házasságom,
amelyből az első lányom, Gitta született, ő már 30 éves.
Aztán ez a házasságom tönkrement és megismerkedtem
a második férjemmel. 2002-ben Telkibe költöztünk és
megszületett a kislányunk Anilla, majd 2004-ben At-
tila.  2006-ban, a gyed lejárta után elkezdtem a végzett-
ségemnek megfelelő munkát keresni. így kerültem
Perbálra, 2006 júliusában. 
Tanulmányaimat tekintve 1988-ban elvégeztem az
Egészségügyi Főiskolát védőnő szakon, majd 1998-ban má-
soddiplomát szereztem családgondozó védőnő szakon a bu-
dapesti - akkor még – Orvostovábbképző Egyetemen, amely
élethosszig kiterjesztette a kompetenciámat: családgondozó
védőnő lettem.  A gyed alatt az Államigazgatási Főiskola szociális
szakigazgatás szervezés szakát végeztem el, 2006-ban vettem át a
harmadik diplomámat.
A korábbi munkahelyemen, Fajszon is tagja voltam a Szociális
Bizottságnak, mint külső tag, így nem ért meglepetésként, amikor
a perbáli önkormányzat felkért, hogy vegyek részt az itteni Szo-
ciális Bizottság munkájában külső tagként. 2006 ősze óta vagyok
tehát tagja a Bizottságnak, emiatt komoly tapasztalattal ren-
delkezem a munka kapcsán és jó rálátásom van a község szociális
helyzetére. 
Az elmúlt évek alapján azt mondhatom, hogy szűkült a
hatáskörünk, illetve a döntési jogkörünk. ez bizonyos szem-

pontból könnyíti a munkánkat, illetve
nagyon világos kereteket és támpontokat

ad a szociális juttatások odaítélésekor.
Persze nyilván „csökkent” a moz-
gásterünk is, de krízishelyzetben
egész biztosan nem marad magára
az, aki segítséget kér tőlünk.
Meglátásom szerint a község szo-
ciális helyzete az elmúlt években
nagyjából stagnálást mutat; a
kérelmezők köre is időről-időre
szinte ugyanaz. Vannak „visszatérő

ismerősök”, akikre már számítunk,
hogy segítségre lesz szükségük.

Perbál jó helyzetben van a főváros
közelsége miatt: munkalehetőségben

nincs hiány, inkább azoknak vannak gond-
jaik, akik valamilyen ok miatt nem képesek dol-

gozni. 
egyébként pedig jól látható, hogy egy ekkora településen még
jól működik a kapcsolati háló; sok probléma megoldódik a csalá-
dokon, ismeretségi körön belül. A településen jelen van és segít
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gyermekjóléti- és, Család-segítő
Szolgálata, valamint a perbáli Karitász Egyesületre szintén
számíthat az, akinek nehézségei adódnak. ezen kívül még itt, a
védőnői tanácsadóban is vannak kinőtt ruhák, amiből válogat-
hatnak az ide betérők.

Összefoglalva: aki Perbálon segítségre szorul, nem „csupán” a
Szociális Bizottságra van utalva, a szociális háló szereplői
„kiegészítik” egymás tevékenységét.

Tóth Anna



A Perbál Petrol Kft.-t három tulajdonos alapította 2012 őszén.
Személyre szabott szolgáltatásokban gondolkodtak a kezdetektől,
emiatt sem csatlakoztak egy nagyobb szolgáltató franchise rend-
szeréhez. 
A benzinkút területén korábban már volt egy gázolaj tartálya az
előző tulajdonosnak, így az alapvető „adottság” megvolt, ezt kel-
lett átminősíteni a lakossági fogyasztáshoz. 2012 telén nyílt a
benzinkút; ekkor még csak gázolajat lehetett itt tankolni, 2013
őszétől benzin vételére is lehetőség nyílt - főként a helyi lakosok
igényei miatt.
ekkor telepítettek ide egy másik gázolaj tartályt is, így jelenleg
20ezer liter gázolaj és 10ezer liter benzin
kapacitása van a kútnak. A gázolajos
töltők közül az egyik nagy nyomású, ami
a teherautók, munkagépek, mezőgaz-
dasági járművek gyors tankolását teszi
lehetővé. Télen adalékolt gázolajat forgal-
maz a kút - az autók jobb indíthatósága
érdekében.
A gázolajat elsősorban perbáli és környék-
beli vállalkozások használják; Budaje-
nőről, Telkiről, Tökről, valamint Zsámbék-
ról is járnak ide tankolni. 
ezen kívül kerékfújásra, gázpalack cserére
is van lehetőség, a shop-ban pedig egyre
bővülő kínálattal várják a vásárlókat.
„Folyamatosan pásztázzuk az igényeket és
igyekszünk azokat kielégíteni, akár a
kenőanyagok terén, vagy például sze-

zonálisan - tavasszal és ősszel - virágot is árusítunk. A termékeink
aszerint bővülnek, ahogyan a vásárlóink jelzik, mire lenne szük-
ségük. E tekintetben is sokat számít a személyes kapcsolat: ’mernek’
szólni, mi pedig szeretnénk segíteni ”- tájékoztat a cég tulajdonosa.

Az évek folyamán kialakult a benzinkúttal kapcsolatban a szemé-
lyes bizalom a vásárlók részéről, éppen ezért a kútnak számos
törzsvásárlója van. emiatt is hozott létre a Perbál Petrol Kft. egy
ún. Partnerkártya programot olyan cégek számára, amelyek rend-
szeresen nagy mennyiségben viszik a gázolajat vagy a benzint. 
Az ilyen kártyával rendelkező ügyfelek egy mágneskártya el-
lenében tudnak tankolni és bizonyos időközönként rendezik a
tankolásaikat, egy összegben. ez könnyebb és gyorsabb kiszol-
gálást tesz lehetővé, illetve a partnerek számára az elszámolás
egyszerűsödik.
„Perbál község önkormányzatával is jó a kapcsolatunk, partneri
viszony alakult ki közöttünk. Fontosnak tartjuk bekapcsolódni
a település életébe a mi eszközeinkkel; rendszeresen támogatjuk
például tombolatárgyak felajánlásával a perbáli iskola
jótékonysági rendezvényét”– mondja el az üzemeltető.
A Perbál Petrol Kft. benzinkútja hétfőtől szombatig továbbra is
várja régi és új ügyfeleit!

Perbáli Hírmondó

A 90 éves Molnár Zoltán köszöntése

Perbál Község közismert polgára, Zoli Bácsi októ-
ber elején töltötte be 90. életévét. ezen jeles alka-
lomból több köszöntésben is részesítették Őt,
többek közt a Napraforgó Nyugdíjas Klub tagjai,
valamint az Általános Iskola pedagógusai, akiknek
több évtizeden keresztül kollégája volt.
A legnagyobb köszöntés, a „meglepetés buli”, ahol
a közeli és távolabbi rokonai, a közeli és távolabbi
barátai ünnepelték, az a Közösségi Házban volt.
ezen alkalommal adta át Varga László polgármester
Magyarország Miniszterelnökének díszoklevelét és
jókívánságait Zoli Bácsinak.
A jó hangulatú esten felelevenedett sok régi
történet a mozgalmas életpályáról, s felcsendültek

a régi kedves dalok, nóták is. Az ünnepelt, aki szereti és ismeri a
nótákat, megmutatta, hogy még mindig nagy tudója azoknak!
A Perbáli Hírmondó is köszönti Őt és sok erőt, egészséget kíván!

Az Isten éltesse Zoli Bácsi!
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A műfüves pálya ünnepélyes átadása
Az előző lapszámban már tudósítottunk róla, hogy augusztus
közepén elkezdődtek a 20x40 méteres szabvány műfüves pálya
munkálatai. A kivitelező Everling Kft. jó munkát végzett, s
határidőre – 30 nap alatt – elkészítette magát a pályát. Menet
közben a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékeseivel egyeztetve,
utólag bővítettük a pályázati anyagot, s így 125 méter kerítést is
sikerült a 70 %-os támogatottságú pályázatba foglalni. ennek a
kivitelezése is sikeresen elkészült szeptember végére, sőt a terep-
rendezés, kertészeti munkák és egyéb kiegészítő munkálatok is
október elejére. így nem maradt más hátra, mint hogy egy alkal-
mas időpontot találjunk, amikor ünnepélyesen is átadhattuk a
sportolni vágyó gyermekeknek, s minden perbáli polgárnak.
ez az időpont október 9-re esett, ami jó választás volt, mivel az
azt megelőző és azt követő napok hideg, esős időjárásával ellen-
tétben ez a vasárnap napos, ideális sportidőt hozott! A község
érdeklődő polgárain túl megjelentek a helyi sportéletet támogató
cégek vezetői, a megvalósulást elősegítő szervezetek képviselői is.
Az MLSZ-t Dunai Antal sokszoros válogatott, olimpiai bajnok
labdarúgó, a Pest Megyei Labdarúgó Szövetséget Benkő Tamás igaz-
gató képviselte. Varga László polgármester és a díszvendégek
köszöntői után Harkai Gábor plébános úr is megáldotta a pályát,
majd a szalagátvágást követően négy perbáli és környékbeli
csapat részvételével U11-es torna kezdődött. A tornát a kék
mezes perbáli csapat nyerte.
Délután helyi cégek csapatai, valamint a Perbáli Öreg Fiúk
együttese vívtak meg egymással a pályán. ezt az egyébként jó
hangulatú, sportszerű tornát az ArH csapata nyerte.
A játék után, egész sötétedésig maradtak a játékosok, családtag-
jaik, az érdeklődők az egész sporttelep területén, elemezve a lá-
tottakat, s tovább szőve a terveket…
ezen tervekről nagyvonalakban annyit,
hogy még kihasználva az úgynevezett
TAO pályázatok lehetőségeit mind a
sport club, mind az önkormányzat
további infrastruktúrális fejlesztéseket
tervez, de a szakmai munka terén is sok
elképzelés van még. Mindezeken felül
az önkormányzat rövidtávú terveiben
szerepel a létesítmény közvetlen és
távolabbi környezetének a további ren-
dezése is. Ahogyan a polgármester úr a
beszédében utalt is rá; aki néhány éve
járt a sporttelepen, az már ma sem
nagyon ismer rá, de aki néhány év
múlva fog erre járni, az a maira sem
nagyon fog ráismerni.

Hisszük, hogy ezekre a beruházásokra
fordított összegek, energiák nem csak a
konkrétan ott sportolók, kikapcso-
lódók, azon a környéken lakók érdekeit
szolgálják, hanem mindannyiunkét.
Hisszük azt is, hogy a sportra, rekreá-
cióra fordított pénzek, ha nem is konk-
rétan, forintosítva, de sokszorosan
megtérülnek!
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