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Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2016.(X. 24.) számú határozata  az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló ren-
delet-tervezet jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségü-
gyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 161/2016.
számú rendelet-tervezetét a mellékelt formában elfogadja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2016.(X.
24.) számú határozata Perbál Község Településrendezési Eszközeinek
(Településszerkezeti terv és Szabályozási terv) módosítása a Hunya-
di utca melletti 115 és 118 hrsz területekre c. tervmódosítással kap-
csolatos véleményekről
Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Perbál Község Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti
terv és Szabályozási terv) módosítása a Hunyadi utca melletti 115
és 118 hrsz területekre c. tervmódosítással kapcsolatos
véleményekről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lefoly-
tatott véleményezés során beérkezett, az előterjesztés 1. mellék-
letében összefoglalt véleményeket és az azokra adott tervezői
válaszokat elfogadja, ezzel a véleményezési szakaszt lezárja.
2. Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Part-
nerségi egyeztetés szabályairól szóló 1/2015. (I. 23.) számú ren-
delete alapján a partnerségi egyeztetést lezárja. Az egyeztetés
kapcsán a Partnerek részéről észrevételek, vélemények nem
érkeztek.
3. Perbál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kor-
mányrendelet 39.§ (1) bek. szerinti ún. Egyeztető tárgyalás meg-
tartását nem tartja szükségesnek, mivel véleményeltérés az
egyeztetésben résztvevő államigazgatási szervek, szomszédos
önkormányzatok, valamint a Partnerek részéről nem történt.
4. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul le.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Perbál
Község Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv és
Szabályozási terv) módosítása a Hunyadi utca melletti 115 és 118
hrsz területekre c. tervmódosítás vonatkozásában kezdeményezze
a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását az állami
főépítész hatáskörében eljáró megyei Kormányhivatalnak benyúj-
tandó dokumentációval, ún. záró szakmai véleménye kikérése
céljával.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2016.(X.
24.) számú határozata Perbál, Petőfi utca eleje és Fő utca
kereszteződésének forgalomszabályozási tervéről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Magyar Közút Zrt-nél kezdeményezi a már meglévő 12 t súly-
korlátozást elrendelő közlekedési jelzőtáblának Tinnye település
irányából a Fő utca - Petőfi S. utca kereszteződés elé történő
helyezését.
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 164/2016.(X.
24.) számú határozata Hősök tere 2. számú ingatlanon lévő Kis-
forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola két épületegyüttesét

összekötő, közterületen lévő járda felújításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Hősök tere 2. számú ingatlanon lévő Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános Iskola két épületegyüttesét összekötő,
közterületen lévő járda felújítására beérkezett 3 árajánlat közül
Kosztolányi Pál e.v. (2074 Perbál, Dózsa u. 26. adószám:
66579915-1-33, nyilv. szám: 36245686) ajánlatát, bruttó
173.500,-Ft összegben fogadja el. A munkák elvégzésére a
fedezetet az önkormányzat 2016. évi költségvetése felújítási
előirányzat terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az
ajánlat tartalmának megfelelő vállalkozási szerződést írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 165/2016.(X.
24.) számú határozata Perbál patak medertisztítási munkálatairól
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
felkéri a Jegyző Urat arra, hogy egyeztessen a Gradiens Kft.
képviselőjével, Dr. Keve Tibor cégvezetővel a patakmeder tisztítás
munkálatai finanszírozásának közérdekű kötelezettségvállalás for-
májában történő feltételeiről. A munkák kivitelezése az önkor-
mányzattal egyeztetve, annak jóváhagyásával és felügyeletével
valósulhat meg. 

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2016.(X.
24.) számú határozata  az önkormányzat tulajdonában lévő Perbál,
belterület 57/1, 1124, 1126, 1131 és a 25/11 helyrajzi számú in-
gatlanok hasznosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévő Perbál, belterület, 57/1,
1124, 1126, 1131 és a 25/11 helyrajzi számú ingatlanokat
értékesítésre kijelöli.
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az ingatlan-nyilvántartási
eljárásra alkalmas változási vázrajzok és az ingatlanok értékfor-
galmi vagyonértékelésének elkészíttetéséről földmérő szakember
és független értékbecslő megbízásával gondoskodjon.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 167/2016. (X.
24.) KT. számú határozata a polgármester úr  két ülés között történt
eseményekről szóló beszámolójának elfogadásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a polgármester úr két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolóját jóváhagyja.

Törvényi kötelezettség miatt kellett meghozni ezt a
határozatot. A lakosság részére semmiféle változással nem jár.

A Szamárhegyi patakon, - különösen annak alsó
szakaszán – időről időre felmerülő probléma, hogy a
felgyülemlő uszadék, hordalék, szemét eltömíti a patak-
medret, ezáltal a víz és az iszap elönt bizonyos területeket. 
Ez leginkább az úgynevezett „Keve-féle” iparterülethez
vezető közforgalom részére megnyitott magánútnál, s
annak hídjánál tapasztalható. Ennek környékét szándé-
kozza megtisztítani az önkormányzat a vállalkozással
közösen. 
A patakok kezelésének, rendben tartásának kérdése jelen-
leg eléggé tisztázatlan; elvileg még papíron létezik egy
hatósági jogkörrel bíró Vízgazdálkodási Társulás, de gyakor-
latilag források híján nem üzemel. Így hát ha bármit meg
kell oldani, azt saját, vagy kooperációs erővel kell megten-
nünk.
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Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 168/2016.
(XI. 02.) KT. számú határozata az INTERREG V-A Szlovákia-
Magyarország Együttműködési Program keretében „Turisztikai
vonzerő fejlesztés határmenti közös rendezvények és építkezés által”
című pályázaton való indulásról    
1. Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttmű-
ködési Program keretében. A pályázat címe: „Turisztikai vonzerő
fejlesztés határmenti közös rendezvények és építkezés által”.
2. A képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázat önereje 5 %,
mely összegben 33.839,10 euro.
Az önerő összegét az önkormányzat 2016. évi költségvetése
felújítási előirányzat terhére megelőlegzi.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 169/2016. (XI.
21.) számú határozata az önkormányzatnál elvégzett 2016. évi
ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyásáról 
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a mellékelt formában elfogadja az az önkormányzatnál elvégzett
2016. évi ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés jóváha-
gyásáról.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 170/2016. (XI.
21.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról 
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a mellékelt formában elfogadja az önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervét.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2016. (XI.
21.) számú határozata az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési
tervének végrehajtására vonatkozó megbízási szerződés
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a mellékelt formában elfogadja az önkormányzat 2017. évi belső
ellenőrzési tervének végrehajtására vonatkozó megbízási
szerződést.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 172/2016.
(XI.21.) számú határozata a pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára –
KEHOP-5.2.9-16 elnevezésű pályázatra vonatkozóan
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy
amennyiben a közép-magyarországi régió települési önkor-
mányzatai számára – KEHOP-5-2.1-16 elnevezésű pályázat
kiírásra kerül, úgy a 134/2016.(IX.13.) és a 135/2016.(IX.13.)
KT. számú határozataiban foglaltakat fenntartva a megbízott vál-

lalkozó bevonásával lefolytatásra kerüljön a feltételes közbeszer-
zési eljárás.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 173/2016.
(XI.21.) Kt. számú határozata a Perbál Sport u. felújításáról, Sport
u. egyoldalú parkolók létesítéséről, Verseny u., Futó u., valamint a
Csalogány u. alsó szakaszának (Sport u. és Verseny u. között)
felújításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Perbál, Sport u. felújítását, a Sport u. egyoldalú parkolók létesí-
tésének, a Verseny u., Futó u., valamint a Csalogány u. alsó sza-
kaszának (Sport u. és Verseny u. között) felújítását jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 174/2016.
(XI.21.) Kt. számú határozata a Perbál Sport u. felújításáról, Sport
u. egyoldalú parkolók létesítéséről, Verseny u., Futó u., valamint a
Csalogány u. alsó szakaszának (Sport u. és Verseny u. között)
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Perbál, Sport u. felújítását, a Sport u. egyoldalú parkolók
létesítésének, a Verseny u., Futó u., valamint a Csalogány u. alsó
szakaszának (Sport u. és Verseny u. között) felújítására vonat-
kozóan közbeszerzési eljárást folytat le.
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Cordict Kft-t (címe:
1012 Budapest, Attila út 79. I. em. 7., adószáma: 24939948-2-
41, képviseli: dr. Panácz István) bízza meg 775.000,- Ft + ÁFA
megbízási díj értékben.

Perbál Község Önkormányzat képviselő-testületének 175/2016.(XI.
21.) számú határozata az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervének módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a mellékelt for-
mában módosítja.

Perbál Község Önkormányzat képviselő-testületének 176/2016.(XI.
21.) számú határozata a 136/2016.(IX. 13.) számú határozat mó-
dosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására vonatkozóan kiírt pályázat keretében a sportpálya kerítés
felújítása kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárást indít el.
A pályázathoz szükséges bruttó 10.558.391,-Ft önkormányzati
önerőt az önkormányzat 2016. évi költségvetése egyéb építmény
felújítása (utak, csapadékvíz elvezető, beruházás), valamint egyéb
építmény felújítása előirányzatainak terhére megelőlegezi.

Még 2014 tavaszán elkészültek a plébánia felújítási
és bővítési tervei egy norvég pályázatra, a közelmúltban azon-
ban kiderült, hogy az nem nyert támogatást.  Az elmúlt hóna-
pokban azonban az önkormányzat látókörébe került egy EU-s,
interregionális pályázat, melyet egy szlovák településsel, Muzs-
lával közösen nyújtott be önkormányzatunk. A plébánia bőví-
tése mellett a pályázati anyagba bekerült az egykori Szt. Vendel
kápolna és környékének rendezési terve is. Ez a terület jelenleg
községi zöldhulladék lerakásra szolgál, de remélhetőleg – a pá-
lyázat révén - rendeződik és megszépül a közeljövőben.

Ez a pályázat a Közösségi Ház és a Napközi épületének
energiaracionalizálásáról szólna, de a pályázatunk beadása előtt
felfüggesztették azt. Amennyiben újranyitnák, akkor beadási
feltétel a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás.

Amennyiben az önkormányzatok közbeszerzés kö-
teles fejlesztéseket terveznek, akkor közbeszerzési tervet kell
készíteniük, s amikor ezen változtatni, bővíteni szándékoz-
nak, akkor ezt a tervet is módosítani kell.
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Perbál Község Önkormányzat képviselő-testületének 177/2016.(XI.
21.) számú határozata a 137/2016.(IX. 13.) számú határozat mó-
dosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására vonatkozóan kiírt pályázat keretében a sportpálya kerítés
felújítása kivitelezési munkálatai közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítására vonatkozó módosított megbízási szerződést a Cordict Kft-
vel (1012. Budapest, Attila út 79. I. em. 7, képviseli: dr. Panácz
István ügyvezető) jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármester urat, hogy a módosí-
tott szerződést a mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 178/2016. (XI.
21.) számú határozata a téli hó eltakarítási munkálatokra
vonatkozó megbízási szerződés jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a mellékelt formában elfogadja a téli hó eltakarítási munkála-
tokra vonatkozó megbízási szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 179/2016.(XI.
21.) számú határozata a Dózsa György u. 17. szám alatt lévő 20,2
m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázat
kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 20,2 m2 alap-
területű üzlethelyiség bérbeadására.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2016.(XI.
21.) számú határozata a Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 18,28 m2
alapterületű üzlethelység hasznosítására vonatkozó pályázat
kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő Dózsa Gy. u. 17. szám alatti 18.28 m2 alap-
területű üzlethelyiség bérbeadására.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2016.(XI.
21.) számú határozata a 1124, 1126, 1131 és 25/11 helyrajzi
számú önkormányzati ingatlanokra vonatkozó vagyonértékelések
jóváhagyásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező vagyonértékeléseket az alábbi
értékek figyelembevételével jóváhagyja.
1. Perbál, belterület, Hunyadi utca, 1124 helyrajzi számú ingatlan,
nem közművesített, alapterülete: 1661 m2. Bruttó értéke:
10.796.000,-Ft.
2. Perbál, belterület, Hunyadi utca, 1126 helyrajzi számú ingatlan,
nem közművesített, alapterülete: 833 m2. Bruttó értéke:
5.831.000,-Ft.
3. Perbál, belterület, Hunyadi utca, 1131 helyrajzi számú ingatlan,
nem közművesített, alapterülete: 801 m2. Bruttó értéke:
5.607.000,-Ft.
4.Perbál, belterület, Zöldfa utca 25/11 helyrajzi számú ingatlan,
nem közművesített, alapterülete: 605 m2. Bruttó értéke:
3.630.000,-Ft.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2016.(XI.
21.) számú határozata a 1124, 1126, 1131 és 25/11 helyrajzi
számú önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat
kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő 1124, 1126, 1131 és 25/11 helyrajzi számú, bel-
területi önkormányzati ingatlanok értékesítésére.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 183/2016.(XI.
21.) számú határozata az 57/1 helyrajzi számú önkormányzati in-
gatlanra vonatkozó vagyonértékelés jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező vagyonértékelést az alábbi érték fi-
gyelembevételével jóváhagyja.
Perbál, ipari park 57/1 helyrajzi számú ingatlan, részben
közművesített (víz, áram), alapterülete: 3602 m2. Bruttó értéke: 
21.612.000,-Ft.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2016.(XI.
21.) számú határozata az 57/1 helyrajzi számú önkormányzati in-
gatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal pályázatot ír ki a tu-
lajdonában lévő 57/1 helyrajzi számú, belterületi önkormányzati
ingatlan értékesítésére.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 185/2016.(XI.
21.) számú határozata a települési önkormányzatok szociális célú

A téli időszak beköszöntével az utóbbi években az
önkormányzat egy keretmegállapodást köt egy helyi munka-
gépes vállalkozóval (Szabó Sándor), hogy amikor a hóviszo-
nyok úgy alakulnak, akkor külön megkeresés nélkül végezze
el az önkormányzati utak hóeltakarítását. Ez a munka csak
bizonyos – legalább kb. 5 cm-es - hó után kezdhető meg, mi-
vel ezen gépek nem rendelkeznek gumiperemes hólapáttal, s
az önkormányzati utakban a teljesen leengedett kanál na-
gyobb károkat tehetne. A kisebb mennyiségű havat az önko-
rmányzat, illetve a lakosság a már megszokott helyekre
kihelyezett badellákból homok- és sószórással szüntetheti
meg. A Fő utca, illetve a Dózsa utca alsó felnek tisztítása pedig
a Magyar Közút feladata. 

Telekvásárlási támogatás családoknak
– decemberben indul

A képviselő-testület szeptemberi ülésén a lakáshoz jutás helyi
támogatási rendszerének kidolgozásával bízta meg dr. Réz
Zsolt Jegyző Urat. A támogatási rendszer a Családok Otthon-
teremtési Kedvezményéhez (CSOK) hasonló feltételrendszeren
alapul, és lehetővé teszi fiatal családok számára, hogy ked-
vezményesen juthassanak hozzá önkormányzati tulajdonú
telekhez. A feltételrendszer kidolgozása megtörtént, ennek
révén négy önkormányzati tulajdonú telket lehet 30% ked-
vezménnyel megvásárolni. 
A kérelmek beadása és az elbírálás folyamatos. 
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tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására
vonatkozó pályázaton való indulásról szóló 151/2016.(IX. 26.)
számú határozat módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásár-
lásához kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályáza-
ton való részvételről szóló határozatát az alábbiak szerint
módosítja. A 80.010,- (63.000,-Ft + ÁFA) forint önerőt a 2016.
évi költség-vetésből az önkormányzat saját hatáskörben nyújtott
támogatások 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 186/2016.(XI.
21.) számú határozata a 7/1 helyrajzi számú ingatlan konyha
épületének felújítására vonatkozó beszámoló és vállalkozói
szerződések jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a 7/1
helyrajzi számú ingatlan konyha épületének felújítására vonat-
kozó beszámolót és vállalkozói szerződéseket.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 187/2016.
(XI. 21.) KT. számú határozata a polgármester úr  két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolójának elfogadásáról
Perbál Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a polgármester
úr két ülés között történt eseményekről szóló beszámolóját elfo-
gadja.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 188/2016.(XI.
21.) számú határozata a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó adás-vételi szerződés
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a tele-
pülési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó adás-vételi szerződést.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2016.(XI.
21.) számú határozata a Közösségi Ház Közösségi Ház padló
felújítására, valamint az épület vízelvezetésére vonatkozó vállalkozói
szerződések jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a Közösségi
Ház padló felújítására, valamint az épület vízelvezetésére
vonatkozó vállalkozói szerződéseket.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 190/2016.(XI.
21.) számú határozata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-Csatlakoz-
tatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiter-
jesztéséhez-Perbál Község Önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása elnevezésű pályázat eszközbeszerzéséhez árajánlatok
megkéréséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez-Perbál Község Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása elnevezésű megnyert pályázat esz-
közbeszerzéséhez az árajánlatok beszerzéséről gondoskodjon.

Korábban a Testület döntött, hogy a maximális
lehetőséget kihasználva, 165 köbméter tűzifára nyújt be pá-
lyázatot. A ténylegesen elnyert 63 köbméterhez kellett igazí-
tani az önerőről szóló határozatot.

A tavalyi évben lezajlott konyhai korszerűsítés végső
elszámolása és jóváhagyása csak most zajlott le.

Az előbbiekben már említett tűzifa támogatásokhoz
az önkormányzatoknak le kell szerződni a meghatározott
fakitermelők valamelyikével. Perbál Község Önkormányzata a
Budakeszi Erdészettel szerződött a tűzifa kitermelésére. 
Az Erdészet illetékesének tájékoztatása szerint a fát nem min-
dig tudják a kívánalmak szerint kitermelni, kiszállítani, mivel
az igények nagyok és szinte egyszere jelentkeznek, viszont
főleg az időjárás miatt nem akármikor tudnak a területen köz-
lekedni a nagy teherautókkal. Ezért kérik az igénylők
türelmét!

Jegyzői közlemények

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal 2016.
december 21-től 2017. január 2-ig IGAZGATÁSI SZÜNE-
TET tart. Az érintett időszakban munkanapokon 8-12 óráig
ügyeletet tartunk! 2017. január 3-tól a megszokott ügyfél-
fogadási időben várjuk ügyfeleinket! Szíves megértésüket
köszönjük!

dr. Réz Zsolt jegyző

Tisztelt Ingatlantulajdonos/használó !
Felhívom a figyelmet, hogy a településtisztaságról, a
környezet- és természetvédelemről szóló többször módosí-
tott 17/2009. (VI. 30.) ÖK. rendelet alapján az ingatlanok
előtti járdaszakasz hó és síkosság mentesítése, valamint a bel-
területi útszakasznak az útszegélyig történő tisztántartása az
ingatlan használójának (tulajdonos, bérlő, haszonélvező,
egyéb jogon használó) kötelessége.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2016.(V. 27.) ÖK.
rendelet alapján súlyos pénzbírsággal szankcionálható, aki
kötelességének nem tesz eleget.
A hatályos jogszabályok alapján, amennyiben az ingatlan
előtt közlekedő járókelőket a síkosság miatt baleset éri, úgy
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának kell a bale-
setet szenvedett felé helytállnia, kártérítést fizetnie.

Karácsonyi ajándék Perbálon – idén is
Perbál község önkormányzata, a helyi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat idén karácsonykor is mega-
jándékozza a településen élő 70 év feletti nyug-
díjasokat és a nagycsaládosokat. Az önkormányzat dolgozói még
az ünnep előtt kézbesítik a csomagokat, akit pedig nem találnak
otthon, a Hivatalban átveheti ajándékát.
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Nyertes pályázat révén fejlesztik tovább a focipályát
Önkormányzatunk egy hazai pályázaton közel 20 millió forintot
nyert, mely alapot teremt a focipálya balesetveszélyes be-
tonkerítésének további cseréjéhez. Ezen munkálatokhoz szorosan
kapcsolódik a Sport utca, valamint a hozzá kapcsolódó Verseny,
Futó és Pacsirta utcák rendezése is. Ezen utóbbiak az önkor-
mányzat saját költségvetéséből történnek.  
A munkálatokra a közbeszerzés már folyamatban van, a konkrét
megvalósulás a következő év első felében várható.

Csőtörés miatt keletkeztek károk a Szabadság utcában
A Szabadság utca 34-36. szám előtti szakaszán, november
közepén a vízhálózaton eltört egy főnyomócső, melynek tényét
a vízszolgáltató diszpécsere közvetlenül az eset után észlelte, vi-
szont a konkrét helyszínét nem volt könnyű megtalálni, mivel a
törés után nem a felszínre, hanem a nyomócső melletti pincékbe
folyt a víz, így először azok teltek meg és csak utána ömlött az
utcára és vált egyértelművé a csőtörés helyszíne.
Emiatt a pincék körül, valamint a közterületen vízmosások és
üregek keletkeztek, ezért nem egyszerű helyreállítani a károkat,
azokat először alaposan fel kell mérni. Majd ezt követően a
megfelelő mélységig vissza kell szedni a földet, a közművek
kiváltása is elképzelhető ezen a szakaszon.

A helyreállítás előtt geológiai, talajmechanikai, statikai feltárá-
sokat, vizsgálatokat kellett végeztetni, melyek egy szakvélemény-
ben összegződnek. Ez kitér a helyreállítás módjára is. 
Az ÉDV Zrt. kötelező felelősségbiztosítása fedezi a magán- és
köztulajdonokban keletkezett károkat. 
A teljes helyreállítás a probléma összetettsége miatt vélhetően
tavasszal készül majd el, addig természetesen ez a szakasz nem
lesz járható, ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését!

Már tervezés alatt a nagyhíd felújítása
A Hunyadi utcán átívelő, úgynevezett nagyhíd alapjaiban 100
éves konstrukció, felújítva utoljára 1961-ben volt. A folyton
növekvő gépkocsi forgalom miatt egyre rosszabb állapotba került
az elmúlt időszakban, melyet az önkormányzatunk már egy év-
tizede folyamatosan jelez az út fenntartójának.
Az év elején az építményt aládúcolták és ezzel párhuzamosan
elindultak a komolyabb vizsgálatok, valamint tervezések. 
A közútkezelő, a tervező az önkormányzattal közösen bejárta a
területet, és a tervek kapcsán a híd komolyabb újraépítése is
szóba került. Ez azért nem könnyű feladat, mert nincs reális al-
ternatíva a munkálatok alatti forgalom elterelésére, - valószínűleg
félpályás váltakozó irányú forgalom mellett kell lefolytatni a
felújítást. Mindenesetre a tervezés megkezdődött, azok elké-
szülte, majd engedélyeztetése után várhatóan 2018-ig valósul
meg a felújítás.

Átjátszóként is üzemel majd a vízmű területén található
torony
A vízmű gépház területén lévő nagy acéltornyot, amely a Tata-
bánya felőli adatátvitel és a szabályzás kommunikációjára szolgál,
már évekkel ezelőtt a Telenor alkalmasnak ítélte, hogy a mobil-
szolgáltatást javító átjátszót telepítsen rá. Előtte viszont a tornyot
statikailag meg kell erősíteni, illetve a dőlését korrigálni. Ennek
munkálatai decemberben megkezdődtek.

Egységes informatikai rendszer kiépítésére nyert forrást
az önkormányzat
Az önkormányzatok jövő évtől egységesített informatikai rend-
szert (ASP) fognak használni országszerte, amely a hivatali ad-
minisztrációt foglalja ebbe az új keretbe. Ennek technikai
kiépítésére pályázott önkormányzatunk is, és nyert 6millió Ft-ot,
amely az ezzel kapcsolatos költségek egészét fedezi.

Az R11-es gyorsút jelenlegi helyzete
Az augusztusi lapszámban írtunk részletesen az R11-es út
előzményeiről, az akkori állásról, a lehetőségekről. Most az azóta
történt lépésekről tájékoztatjuk az olvasókat.

A tervező konzorcium tovább folytatta a Zsámbéki-medencében
vezető, ún. keleti nyomvonal tervezési munkálatait. Tette ezt
azért, mert erre volt érvényes – közbeszerzésen elnyert – szerző-
dése. A szerződést teljesíteni kell ahhoz, hogy az elvégzett mun-
kájukért az ellenszolgáltatást megkaphassák. A szerződésben
rögzített különböző lépéseket – tervismertetők, egyeztetések,
fórumok, tervzsűrik – tehát annak rendje és módja szerint lefoly-
tatták. Mindeközben bombaként robbant a hír az október 13-i
Kormánytájékoztatón, miszerint a Kormány arról döntött, hogy
mégis a medencén kívül, az ún. nyugati nyomvonalon
szándékozik megépíteni az R11-es gyorsutat. 
Ettől függetlenül, mint ahogyan fentebb írtuk, tovább folyt a
keleti nyomvonal terveinek véglegesítése. Ezeken kiderült, hogy
amennyiben ez a változat épülne meg, az Perbál vonatkozásában
két különszintű csomópontot jelentene – egyet Tinnye felé, ahol
a jelenlegi 102-es utat keresztezné, egyet pedig a Budajenő felé
vezető úton, az Újmajor előtt. A falu felé a teljes szakaszon
zajvédő fal, valamint 30 méter széles, többszintű véderdősáv lett
betervezve. Az Újmajornál mindkét oldalon zajvédőfalat ter-
veztek. Önkormányzatunk azonban még felvetette, hogy a két
legközelebbi résznél, a Gyermekotthonnál és a Majornál még
további intézkedések lennének szükségesek. Mindezeket azon-
ban zárójelbe tette az említett Kormányinfón Lázár János Mi-
niszter Úr bejelentése. 
A bejelentés különböző reakciókat váltott ki az érintett tele-
püléseken, a lakosság, de a szakemberek, és politikusok között is.
Ki-ki az előzőekben hangoztatott álláspontja tükrében értékelte
ezt a változást. A bejelentést november elején követte a fej-
lesztésért felelős kormánybiztos elrendelő levele a végrehajtó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt felé. Ezek után várhatóan egy
újabb közbeszerzési eljáráson kiválasztják az új nyomvonal
tervezőjét, s majd elkezdődik tervezési folyamat. Önkor-
mányzatunk ezen folyamat során is határozottan képviselni fogja
a Perbál érdekeinek leginkább megfelelő vonalvezetést, valamint
kiegészítő műtárgyak megvalósítását. Amint lényeges lépések
történnek az ügyben, tájékoztatjuk a Hírmondó olvasóit. 

A kék az eddig kidolgozott ún. "keleti nyomvonal" -
a piros pedig az ún. "nyugati nyomvonal" tervezete
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Iskolai hírek

Megemlékezés az aradi vértanúkról
A Hangforrás Iskolarádióban lelkes  6.  osztályos
tanulók felelevenítették az aradi vértanúk utolsó
napjait.  Meggyőztek  bennünket  a  helytállás
fontosságáról,  ez volt  a műsor mai üzenete. Egy  szép verssel
zárták a megemlékezést. Felkészítő tanáruk: Bolláné Bíró Katalin.

Október 23-ra emlékeztünk...
Nemzeti ünnepünk 60. évfordulójára emlékeztünk. A koszorúzás
után  az  iskolai  és  községi  ünnepségen  a  polgármester  úr
felkérésére Sárközi Márta, az Érdi Tankerület igazgatója mondott
ünnepi beszédet. A gyerekek és felnőttek számára egyaránt fontos
gondolatokat, üzeneteket közvetítő ünnepi beszéd után a per-
báli nyolcadikos tanulók emlékműsorát láthattuk, melyet Pál-
mai Gabriella tanárnő állított össze.
Mint minden évben, most is nagyon színvonalas előadás része-
sei lehettünk. A műsornak erős érzelmi üzenete volt, ugyanis a
tényszerű  események  felidézésén  túl  átélhettük  a  kor  kisem-
berének gyötrelmes életét, a forradalom mindennapjait. Közel
kerülhettünk az akkori emberek egyéni tragédiáihoz, például a
szerelmesek elválásához vagy a hazától való elszakadáshoz. Fe-
szülten figyeltük a korabeli filmkockákat, miközben a Corvin
köziekről szóló balladát hallgattuk.
Telitalálatnak bizonyult a három kis őszi falevél története, melyet
el is táncoltak a gyerekek. A hangulatot fokozta Dinnyés József
jól ismert dalának többszöri, különböző változatban való fel-
idézése.  Ebben  iskolánk  tanárai  és  más  osztályok  tanulói  is
közreműködtek hangszereken, illetve énekléssel. Az előadás szín-
vonalát erősítették a gyerekekkel együtt szereplő pedagógusok. Jó
volt átérezni, hogy az együttes munka milyen eredményes. 
Meghatóak  voltak  az  utolsó  képsorok  a  hazájukat  elhagyni
kényszerülő  emberekről,  csakúgy,  mint Tompa Mihálynak a
nemzet kínjait felidéző verse, amely mintegy lezárásként hang-
zott el - örök érvényű gondolatokat megfogalmazva.

Bolláné Bíró Katalin

Rendhagyó történelem-irodalom-és énekóra
Rendkívüli tanítási órán vehettek részt iskolánk felső tagozatos és
negyedik  osztályos  diákjai  november  9-én.  Még  soha  nem
voltunk ilyen sokan együtt egy tanórán. Hogyan férhettünk be
ennyien egy osztályterembe? Nehezen ment volna, de a Közösségi
Házban viszont elfértünk! A Kuruc-kor hangszerével, a  táro-
gatóval ismerkedtünk meg, valamint a korszakhoz fűződő ese-
ményekkel, személyekkel. Az előadó, Nagy Csaba tárogatómű-
vész a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a kuruc korszakról
és  a  tárogató  hangszerről  tartott  előadást. A  tárogatóművész
bevonta a gyerekeket a hangulatos programba. Nagy élmény volt
egy korabeli fegyvert kézbe fogni és elmesélni annak működését.
Nálunk az évszámok sem okoztak gondot, megfelelő válaszok
érkeztek a kérdésekre. A képen is felismerték II. Rákóczi Ferenc
síremlékét a Kassai Székesegyházban, ahová vágyott a fejedelem:
„Hazám, Magyarország, legkedveltebb városában szeretnék pi-
henni.” – kívánta a fejedelem egykor és kívánsága teljesült. A
tárogató a győzelmek alatt vidáman szólt, követte a tánc és a

vidámság hangulatát. Később bússá vált a dallam, sírt a tárogató,
mivel a szabadságért küzdő elődeink harca elbukott. Az előadó-
művész irodalmi és történelmi példákkal, korabeli dallamokkal
idézte fel a közönségnek a kuruc korszakot és a Rákóczi szabad-
ságharcot.
Néhány mondat a program értékeléséről:
- „Nagyon tetszett, hogy ilyen érdeklődve figyeltek a tanulók.”
(tanár); - „Minden percét élveztük, nagyon érdekes volt.” (diák)

Királyné Halmos Edit

Márton – napi programjaink
A november 11-i pénteki nap a Márton - nap jegyében telt az
iskolában és az óvodában. Délelőtt elkészültek a Márton-napi
lámpások, ebédre libahús is volt, mindannyian ettünk is belőle,
nehogy szegények legyünk az elkövetkezendő időszakban.
Ebéd előtt az óvodások és az iskola alsó tagozatos osztályai Lévai
Tímea és Poppre Ádám Márton-napi zenés előadásán vettek részt
a Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat finanszírozásával a
Közösségi Házban. Hallottunk őszi, magyar énekeket, verseket,
valamint  német  nyelvű Márton-napi  dalokat  előadásukban,
melyekből kifejezetten erre az alkalomra készültek. Az előadás
során a lelkes közönséget is bevonták a játékba, éneklésbe, a gye-
rekek boldogan énekelték az előadókkal a dalokat. A tanítás után
az iskola kulturális délutánja zajlott, szintén a Közösségi Házban.
Felléptek az iskolai Ki? Mit? Tud? résztvevői, valamint a cite-
raszakkör csoportjai, és láthattunk osztályprodukciókat is.
Sajnos az esti lámpás felvonulás – a gyerekek bánatára - az eső
miatt nagyon lerövidült, de az iskola ebédlőjében meleg teával és
pogácsával kínáltak kicsiket és nagyokat a szülői szervezet tagjai,
amit az óvodához tartozó konyhai dolgozók készítettek. Köszön-
jük!  

Bakai Anikó

Kulturális délután
„Ahányan vagyunk, annyifélék.”- Idézhetnénk az iskolai kulturális
délutánról e mondatot. A felkészítés és a műsorszámok is vál-
tozatosak voltak. A gyerekek valóban nagyon sokszínű műsort
adtak; zene, tánc, tréfás jelenet, különféle hangszerek, csoportos
jelenetek magyarul, illetve németül. Volt, aki egy választott vers-
sel  szerepelt.  Szülők,  tanárok  is  segítettek  a  gyerekeknek  a
felkészülésben. Elmondhatjuk, hogy teltházas volt a fellépésük
és a közönség vastapssal jutalmazta a szereplőket. A verseket,
trombitaszólót, fuvolát, furulyát csendben hallgatták a gyerekek,
az amerikai rocknál bizony mindenki felélénkült.
A táncos jeleneteknél vidáman tapsoltuk a ritmust. Az első osz-
tályosok bemutatták a „Mosolygós fogacskák” pályázatra benyújtott
zenés jelenetüket a színpadon. Bűvészünket is figyeltük és lám,
nem csalás és nem ámítás, sikerült a mutatványa! A 4.a osztályos
diákok huncut, vidám jelenete mindenkit megnevettetett. Jól
éreztük magunkat, jövőre megismételjük!

Királyné Halmosi Edit

Dm. Kft – Mosolygó fogacskák pályázat – 2016
Évről évre pályáznak első éveseink a dm. Kft Mosolygó fogacskák

Perbáli Hírmondó ISKOLAI HÍREK 5

Iskolai hírek

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

Rintek Nóra Szvetlána

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

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

Bakai Anikó

II. 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 

PERBÁLI SZÜLETETT

2016. OKTÓBER:
Vígh Krisztián és Szívós Andrea gyermeke, Lívia

Benedek Balázs és Horváth Bogáta gyermeke, Hanga
2016. NOVEMBER: 

- Várhegyi Jenő és Vinicei Ilona gyermeke, Olivér.
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dm Kft. – Mosolygó fogacskák pályázat – 2016
Évről évre pályáznak első éveseink a dm Kft. Mosolygó fogacskák
pályázatára. Az idei évben a kicsikkel a „Légy Te a Hős Fogem-
ber!” című videó felhívásra küldtük be Rintek Szvetlánával
egyperces felvételünket, mellyel bejutottunk a 10 fődíjas közé. 

A nyertes 10 osztály részt vehetett november 10-én, a DM egész-
ségnapján, Budapesten, a Minipolisz gyermekvárosban. 
Az egész napos programon kicsik és nagyok, diákok és tanárok
egyaránt mindent kipróbálhattunk: fodrászkodtunk, karaoke
partiztunk, bankot „raboltunk”, motoroztunk, festettünk, gya-
koroltuk kicsiben a bevásárlást, tüzet oltottunk és sokat nevet-
tünk. Pörögtünk, táncoltunk, énekeltünk az Iszkiri együttes
koncertjén. Elfáradva, de élményekkel telve, ajándékokkal meg-
pakolva jöttünk este haza. Köszönet a szervezőknek (dm), akik
szállításunkról és ebédünkről is gondoskodtak! 
Bakai Anikó

„Boldog Iskola” címátadó ünnepség
Különböző alkalmakkor, sokszor kívánunk egymásnak boldogsá-
got. Szeretnénk mi is boldogok lenni, pedagógusként is ezt sze-
retnénk tanítványainknál elérni. Hogyan legyünk boldogok? 
A boldogság tanítható? Igen. Íme néhány tanács:

- Légy hálás mindazért, amid van!
- Gyakorold az optimizmust és a derűlátást!
- Ápold társas kapcsolataidat!
- Tűzz ki olyan célokat, amelyek boldoggá tesznek…
- Minden nap legyen egy jócselekedeted! - Bocsáss meg!
- Élvezd és értékeld az élet apró örömeit!
- Sportolj rendszeresen!

Iskolánkban 2016 szeptemberében elindítottuk a Boldogságóra
programot és megpályáztuk a „Boldog Iskola” címet. 
A Boldogságóra 10 hónapos programja a pozitív pszichológia tu-
dományos kutatásaira épül. A kezdeményezés Bagdi Bella
nevéhez fűződik, Prof. Dr. Bagdy Emőke fővédnökségével. 10
hónap, 10 gyakorlat. Iskolánkban is több osztály végzi a prog-
ramot, osztályfőnökükkel. Konkrét segítséget kapunk, akár
elkészített feladatlapokat, dalokat, meséket. 
November 8-án, a Jobb Veled a Világ Alapítvány által szervezett
első Boldog Iskolai szakmai napon Bagdi Bella, az alapítvány el-
nöke átadta a többi iskola között iskolánknak, a perbáli Kis-for-
rás Német Nemzetiségi Általános Iskolának is a Boldog Iskola
oklevelet és egy szakmai csomagot. Köszönjük! Az ünnepségen
részt vettek: Bors Andrea intézményvezető, Kincsesné Kuthy Etelka
intézményvezető helyettes és Csátiné Varga Mónika tanító.

„A Boldogságórák hatás vizsgálatára tervezett mérések szerint, a
boldogságórákon végzett gyakorlatok erősítik az önbizalmat, a ki-
tartást, a koncentrációs képességet, a divergens gondolkodást és
kreativitást.” (Prof. Dr. Oláh Attila, ELTE)

Bors Andrea intézményvezető és Csátiné Varga Mónika tanító

Régi nagy álom vált valóra! Végre megújultak a járdáink!
Több, külön álló épületben vannak a tantermeink, nagyok a
távolságok, öt épület között kell közlekedniük a tanulóknak és a
pedagógusoknak. A gyerekek a nagy udvarra mennek a szünetek-
ben, így elég sokat közlekednek tanóra végén és szünet végén. A
különálló épületek közötti gyakori közlekedés miatt fontos, hogy
a járdák biztonságosak legyenek. Köszönjük az Érdi Tankerület-
nek, hogy engedélyezték a járdák felújítását. Köszönjük Kosz-
tolányi Pálnak és csapatának, hogy az őszi szünetben térkövekkel
felújították járdáinkat, hogy a gyerekek biztonságos és szép
járdákon közlekedhessenek az épületek között, így szinte min-
den fontosabb, forgalmasabb járdaszakasz megújult. 

A járdák felújítását a fenntartó, Érdi Tankerület, Perbál Község
Önkormányzata és a Szülői Szervezet finanszírozásával, valamint
a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. adományából tudtuk meg-
valósítani. Az őszi szünet után a kollégák egy meglepetés ün-
nepséggel köszönték meg az új járdákat, melyeket ünnepélyesen
fel is avattunk. Igazi meglepetés volt számomra a rögtönzött jár-
daavató ünnepség, a kollégák mindent megszerveztek.
Köszönjük minden közreműködőnek, támogatónak, hogy meg-
valósulhatott végre a járdák felújítása! A fényképek bizonyítják,
hogy a kivitelező és csapata milyen szép munkát végeztek: ilyen
volt - ilyen lett! Köszönjük mindenkinek! 

Bors Andrea intézményvezető 

Hajdani diákok iskolánkban
November utolsó péntek estéjén - évtizedes hagyományunk sze-
rint - hajdani diákjainkat vártuk vendégségbe" teára, kekszre
iskolánk ebédlőjébe. A majd kétórás kötetlen beszélgetés során
meséltek középiskoláikról, a "bejutás nehézségeiről", beilleszke-
désükről, élményeikről az érdeklődő 8. osztályos, pályaválasztás
előtt álló tanulóinknak és nekünk, volt érdeklődő tanáraiknak.
Rendkívül kellemes, hangulatos este volt, s reméljük, hogy az
"első kézből" elhangzott élmények, tapasztalatok, vélemények
segítik pályaválasztás előtt álló diákjainkat a döntésben, a
középiskola kiválasztásában. Köszönjük a szervezőknek (Királyné
Halmosi Edit és a Diákönkormányzat), valamint a hajdani
diákoknak, akik meghívásunkat elfogadták! Jó volt veletek!

Bakai Anikó
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Sport hírek- Jótékonysági sportbál
A hagyományoknak megfelelően idén novemberben is
megrendezte a Perbál SC a szokásos sportbált a Közösségi
Házban. Már előzetesen is komoly érdeklődést tapasztal-
tunk, a legtöbb asztalt előre lefoglalták azok, akik biztos
helyet szerettek volna maguknak. Reméltük, hogy idén min-
den labdarúgó korosztályunkban szereplő gyerekek szülei,
az egyesületet támogató cégek és magánszemélyek is emelik
képviseletükkel a rendezvény színvonalát. Ennek megfe-
lelően nem csak nagy létszámú, de kifejezetten jó hangulatú,
bulizós volt az este, amihez nagymértékben hozzájárult Rudi
egyedi hangulatú zenéje. Meglepetésünkre már a hivatalos
kezdés előtt, nyolc órakor megjelentek az első vendégek, akik
rögtön fel is avatták a táncteret. Ezután folyamatosan
érkeztek a többiek is, akik az este folyamán láthatták a focista
srácok táncos különszámát, izgulhattak a jobbnál jobb
ajándékokat felsorakoztató tombola során és élvezhették a
remek estét. 
Bár a szervezést a perbáli fociklub vállalta magára, de ismét
voltak jó néhányan, akik önzetlen segítségükkel hozzájárul-
tak a sikerhez. A teljesség igénye nélkül külön szeretnénk
megköszönni az odaadó segítséget Czang József teljes család-
jának a bálterem gyönyörű, kézzel készített díszítésének
elkészítéséért és a bál lebonyolításának felügyeletéért.
Hálásak vagyunk még a tombola ajándékok felajánlásáért,
az asztalok sporthoz méltó virág díszítéséért a településhez
közeli cégeknek, a csomagolásért és a szervezésben történő
közreműködésért pedig Barabás Juditnak, Joó Anikónak, Rin-
tek Szvetlánának és Sevecsek Zsuzsinak. 

Perbál SC Vezetőség

20 éve otthon – Perbálon
1996. szeptemberében nyitotta meg ápoló-gondozó és lakóott-
honát a Tovább Élni Egyesület Perbálon.
Az eltelt 20 évről megemlékezve október 16-án ünneplésre
gyűltek össze a bentlakók, a hozzátartozók, a dolgozók, az
Egyesület támogatói és barátai – valamint a meghívott vendégek,
akik között köszönthettük Mayer József alpolgármester urat és
Harkai Gábor plébánost is. 
Szász Gizella intézményvezető megnyitójában arról beszélt, hogy
a látszólag legnagyobb rosszból (mint egy sérült gyermek
születése) hogyan fakadhat érték az emberi elszántság,
segítőkészség és kitartás révén. Hiszen az intézmény, a helyiek
szóhasználatával „a Gyermekotthon” így jöhetett létre, ma nyu-
godt és biztonságos életteret, otthont adva 40 halmozottan, sú-
lyosan sérült, immár felnőtt ember számára.
Dr. Bartholy Judit, az Egyesület alapítója és elnöke, maga is egy
sérült lány édesanyja az eltelt évek áldozatairól, küzdelmeiről,
fáradtságáról és örömeiről, eredményeiről, a közösen megtett
útról szólt. Hálás szívvel emlékeztek meg az évek során a
legkülönbözőbb helyekről kapott mérhetetlen segítségről: az
adományokról, az odafigyelésről, az önkéntesek munkájáról, a
település támogatásáról, az itt élők nyitottságáról és barátsá-
gosságáról. 
Napról napra tapasztalhatjuk, hogy a falu befogadott minket, a
kezdeti távolságot, idegenkedést felülmúlva részévé és értékévé
váltunk Perbál életének. Szép jele volt ennek Gábor atya szol-
gálata, aki az önkéntes építészek által megálmodott és „betonba
öntött” kert utat szentelte meg az ünnepség zárásaként. „ Ez a
szűk és keskeny út – a széles, gyorsan rohanó autók által használt
műút mellett – rajta lassan haladva személyesen visz el bennünket
az emberekhez”- fogalmazta meg gondolatait.
Az út a faluba vivő gyalogúttal köti össze az Otthont – a kapu,
az ajtónk nyitva áll és örömmel várjuk mindazokat, akik szívesen
megismerkednének velünk, meglátogatnak bennünket.

A Prímaenergia Zrt. alkalmazottat
keres Perbál és környéki munka-
végzésre meglévő és új partnerei

részére pb-gáz palackok kiszállítására.

Feltételek: középfokú végzettség, B kategóriás jo-
gosítvány, értékesítésben szerzett tapasztalat. 
Pb-gáz értékesítési tapasztalat előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat várunk az alábbi
email címre: veres.istvan@primaenergia.hu
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A Közösségi Ház hírei 

Vendégünk volt az Aranyszamár Bábszínház
Október 13-án az Aranyszamár bábszínház jött el hozzánk, hogy
elmeséljék: „Volt egyszer egy…”. 
A darab 2015-ben a Kolibri Fesztiválon Érsek- Csanádi Gyöngyi
a Volt egyszer egy című előadásban nyújtott művészi alakításáért
Michel Indali díjat kapott. Külön öröm és büszkeség számunkra,
hogy a darab tervezője Bodnár Enikő, Perbálon élő alkotó.

Mesebeli lények a Házban 
Október  20-án mesebeli mackók,  tündérek,  bábok  voltak  a
Közösségi Ház vendégei. Hegyaljai Tünde nemezművész munkái
két hétre beköltöztek hozzánk és egy mesevilágba repítettek min-
ket. Érkezésüket együtt köszöntöttük Paulovkin Boglárkával, és
az alkotó Hegyaljai Tündével. Bogi macis meséket olvasott fel az
érdeklődő gyerekeknek, Tünde pedig varázskavicsot nemezelt az
ügyes kezű vendégekkel. A kiállítást az óvodások is meglátogat-
ták és Kati néni rövid kis könyvtári foglalkozást tartott nekik. 

Adventi teadélután 
Idén  is  -  a  hagyomá-
nyokhoz híven - Advent
első vasárnapján a Kari-
tász Perbál Egyesület meg-
hívására összegyűltünk a
Közösségi Házban, hogy
az  adventi  koszorú  első
gyertyáját  meggyújtva
megnyissuk  a  várakozás
ünnepét. 
Ismét lehetőség nyílt adventi koszorút készíteni Kovács Bea segít-
ségével és vezetésével, ezen kívül pedig közös kézműveskedés és
mézeskalács sütés is várta a kicsiket-nagyokat.

Az Életmód- Egészségklub hírei
Október 27-én 18 órai kezdettel RITMUS- HANG- MOZ-
DULAT címmel megtartotta rendezvényét az Életmód- Egészség-
klub.  A  foglalkozáson  Fejér Gábor Tamás pszichodinamikus
mozgás- és táncterápiás vezető útmutatásai szerint a ritmus és
mozgás segítségével ismerkedtünk a testünkben lévő erőkkel,
lehetőségekkel,  képességekkel.  Először  ritmusgyakorlatok
következtek dobokkal, fa botok ütögetésével, egyre gyorsuló tem-
póban, majd a különböző egyéni és kapcsolati  játékok. Ezek
nemcsak magunkra, hanem egymásra figyelést is igényeltek.
Zenére  mindenki  saját  koreográfiája  szerint  táncolhatott  a

megadott szabályok figyelembevételével, mely tökéletes kikap-
csolódást, szinte meditációt jelentett.
Az élő „szoboralkotás” mindegyikünk közös munkája volt, mely
a kreativitásunk és mások megismerésének képességét fejlesztette.
Egy-egy kiválasztott  személy valamely testrészére helyeztük a
kezünket,  aki  általában  ezalatt  jóleső  melegséget,  pozitív
feltöltődést érzett. 
Saját tapasztalat, hogy az éppen fájó részt is sikerül a társaknak
megtalálnia, anélkül, hogy erről tudtak volna.
A közös  játék, zene, mozgás segítségével megtapasztalhattuk,
megismerhettük  önmagunkhoz  és  a  közösséghez  való  viszo-
nyulásunkat,  korlátainkat,  képességeinket,  lehetőségeinket,
melyek ezáltal tovább fejleszthetőek. Végezetül egy kis kötetlen
beszélgetésben megosztottuk egymással érzéseinket, megtapasz-
talásainkat.
Köszönet a terápiás vezetőnek és a szervezőknek a kellemes, tar-
talmas  estéért,  hiszen  rengeteg  új  hasznos  tudással  lettünk
gazdagabbak.

Szent-Iványiné Wagner Éva

Ebben az évben utoljára, november 17-én találkoztunk az Élet-
módklubban.  Nem  mindennapi  élményben  volt  része  a
jelenlévőknek. Vendégünk Makray Krisztina: A hangok gyógyító
ereje címmel tartotta előadását. Néhány szóval a hangtálak erede-
téről, összetételükről beszélt: 
a Peter Hess® terápiás hangtálak napjainkban kiváló minőségű
bronzból készülnek, amit tradicionális módon további fémekkel
dúsítanak.  A tálak között jelentős különbséget figyelhettünk
meg  hangzásban,  rezgés  intenzitásban,  valamint  lecsengés
időtartamának  hosszában.    A  tálakat  a  kezünkben  tartva,
különböző ütőkkel különböző hangzást varázsolhattunk elő. Egy
nagyobba  pedig  beleléphettünk,  melynek  rezgése  az  egész
testünkre hatással van.
Minél kisebb tálat szólaltattunk meg, annál magasabb hangot
nyertünk  ki  belőle.  A  hangtál  megszólaltatása  során  rezgés
keletkezik,  amely  bizonyítottan  energiákat  szabadít  fel.  A
hangtálban szereplő fémek több ezer éve a gyógyászati kultúrá-
nak is a részei. A tálak rezgései hullámok formájában terjednek
el, áramlanak szét az egész testünkön, mélyen sejt szintig fejtik
ki  hatásukat.  A  rezgések  a  véráramon  és  a  nyirokrendszeren
keresztül  pedig minden  szervre  hatnak. A  tapasztalat  szerint
egyensúlyt teremtenek a két agyfélteke között is, és egészen a sej-
tek szintjéig tisztítják és vitalizálják a test energiáját.
Krisztina néhány példát  is megemlített saját  tapasztalataiból,
hogyan segített betegségek leküzdésében a hangtálak gyógyító
ereje. Az  est  zárásaként  rövid hangfürdőzésben volt  részünk,
melynek megtapasztalása mindannyiunknak új élményt jelen-
tett. Valekné Bálint Anikó
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Óvodai hírek

Tökfaragó hét és Márton nap
A Márton naphoz kapcsolódóan óvo-
dánkban november 7-től egészen hét
végéig Tökfaragó hetet szerveztünk: volt
töklámpás szépségverseny, tanultunk
népi mondókákat, verseket, dalokat a
tökről és sütőtököt is sütöttünk a gye-
rekekkel.
A hét méltó lezárása és csúcspontja volt,
hogy óvodánk idén is részt vett az iskola
meghívására a hagyományos Márton -
napi rendezvényen. Délelőtt a Közösségi
Házban Lévai Timi és Poppre Ádám Picuri muri című előadását
hallgattuk meg az iskolásokkal együtt, délután pedig – a mostoha
időjárás ellenére – szép számmal indultunk a lámpás
felvonulásra, melynek „végállomása” az iskola volt, ahol meleg
teával és pogácsával vártak minket az Iskolai Szülői Szervezet tag-
jai. Köszönjük!

Advent az óvodában
November 28-án nálunk is elkezdődött az advent: az összes
óvodással, közösen meggyújtottuk a Szülői Szervezet által fela-
jánlott adventi koszorún az első gyertyát, melyhez egy szép,
kovácsoltvas állványt is kaptunk ajándékba egy perbáli vál-
lalkozótól. Az óvónénik adventi naptárat készítettek a gyerekek
számára, amely minden napra tartogat egy-egy apróságot. Ezt az
időszakot igyekszünk minél meghittebbé tenni; adventi és kará-
csonyi dalokat tanulunk a csoportokban és beszélgetünk az
ünnepekről. A középsősök a Falukarácsonyfa állításon Luca-napi
műsort adnak, a nagy csoportosok pedig az óvodában előadják
a betlehemest – a hagyományokhoz híven.

Alig öt éve, hogy az óvodánk hagyományt teremtett a májusi
Családi nap rendezvényével. Kerestük az alkalmat, ötletet, hogy
lehetne hasonlóan örömteli együttlét lehetőségét megteremteni
a különösen szép adventi időszakban is.  Az őszi szülői szervezeti
ülésen azután egyik anyuka „bedobta” az Adventi Vásár ötletét.

A Családi Naphoz hasonlóan,
nemcsak a közösségépítés
terepeként éreztük nagyszerű
gondolatnak a felvetést, ha-
nem a Szülői Szervezet
bevételi forrásaként is, hogy
közös terveink megvaló-
sításában anyagilag is támo-
gani tudjuk óvodánkat.  Már
csak a megvalósítás módját
kellett kitalálnunk – így
született meg először az
óvodás  gyerekek óvónénijeik
által tartott kézműves foglal-
kozásával egybekapcsolt dél-

utáni Adventi Vásár ötlete, azután a megelőző délutánra a vásár
előtti, anyukáknak szóló vásárbavaló-készítő Matatóé. Hogy min-
denkinek lehessen lehetősége a vásárlásra, kibővítettük a „nyit-
vatartási időt” még két napon át a reggeli és délutáni órákra, így
azok a szülők, nagyszülők is körülnézhettek, akik a november
30-ai délutánon nem értek volna rá körülnézni a portékák
között. Márpedig volt miből válogatni! Készítettek díszeket az
óvodások, minden csoportban lázas munka folyt a héten,
készítettek díszeket az óvónénik is. Sültek a sütemények a csalá-
doknál otthon, és sütötték a mézeskalácsot,  az óvoda „védje-
gyét” az óvónénik is. Készültek képeslapok az óvodások
karácsonyi témájú rajzaiból, és érkezett többszáz apró „kincs”,
amelyet a szülők ajánlottak fel a vásári asztalokra. A vásár ideje
alatt babasarok várta legki-sebbeket,  karácsonyi dallamok biz-
tosították a ráhangolódást. 
Első Adventi Vásárunk szép, meghitt és sikeres lett, reméljük,
tudjuk majd folytatni a hagyományt a következő években is,
hogy a családi naphoz hasonlóan az évről évre összegyűlő tapasz-
talatok segítségével egyre vidámabb és szívmelengetőbb lehessen
a karácsony várás az óvodánkban, s megmaradjon az óvodát
mindig segíteni kész, összetartó szülői közösség is.

Paulovkin Boglárka, az Óvodai Szülői Szervezet elnöke

Valekné Bálint Anikó
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Első perbáli fotópályázat

Idén első alkalommal rendeztük meg „Otthonunk Perbál” cím-
mel fotópályázatunkat, amelyre hét pályázótól összesen harminc-
nyolc kép érkezett be. Pályázatunk kiírásával az volt a célunk,
hogy megismerjük azokat a perbáli és környékbeli fotósokat, akik
még eddig nem kerültek a „látóterünkbe”, illetve lehetőséget ad-
junk számunkra, hogy megmutassák egyéni látásmódjukat.
Izgalommal figyeltük a naptárat, a leadási határidő a végéhez
közeledett és csak ketten jelentkeztek… Aztán persze az utolsó
egy-két napban beérkezett az összes pályamű és örömmel kons-
tatáltuk, hogy erős lesz a mezőny, remek fotókat kaptunk. 
Október közepén ült össze a pályázat zsűrije a Közösségi Házban:
Fejér Gábor fotóművész, pedagógus; Bodnár Enikő díszlet- és
jelmeztervező, Czakó Péter zenész, az iskola rajztanára; Fejér-
Székely Anna ékszertervező, aki a fotókból álló naptár szerkesztője
is; valamint Pregitzer György képviselő, az Oktatási-, Kulturális-,
és Sport Bizottság elnöke. A Perbáli Hírmondó szerkesztőjeként
én a közös munkát koordináltam. Sok remek kép érkezett, ezért
nem volt könnyű döntést hozni. Mind a négy kategóriában
szoros volt a pontverseny, de eredmény született…! A pályázók
köre változatos képet mutat mind életkor, mind pedig élethely-
zet tekintetében. A legfiatalabb pályázó tizenhárom éves, a per-
báli iskola diákja. Külön öröm számunkra, hogy ilyen fiatalon
megmutatta nekünk a képeit! De a pályázók között van 42 éves
logisztikai munkatárs, 20 éves egyetemista és 30 éves építőipari
kivitelezés vezető is. Ami közös bennük, az a fotózás szeretete,
egy olyan hobbi megtalálása, ami feltölti őket a mindennapok-
ban. Szeretnénk őket néhány mondatban bemutatni és egyben
mindenkit arra bíztatni, hogy – mint ahogy az itt felvonultatott
pályázók is – találja meg az életben azt a tevékenységet, ami egy
kicsit ki tudja szakítani a hétköznapok taposómalmából. 

Bartha Csilla
Szakmám könyvelő és bérszámfejtő, de egy idő után az ember bele-
fárad a  számokba és határidőkbe, ezért jelenleg inkább a művészet
érdekel. Fotózom, festek és kerámiázok. Harminc évvel ezelőtt hi-
vatásos fotósként dolgoztam néhány évet, de tizenhét év kihagyása
után ma már ez csak egy hobbi számomra.  A szakmát édesapámtól
tanultam, aztán vizsgát tettem és így lett végzettségem fényképész.
Igazából csak egy ambiciózus amatőrnek tartom magam, mert min-
den tudásomat sok munkával és gyakorlattal szereztem. Jelenleg a
Biatorbágyi Fotóklub Egyesület tagja vagyok, mely 2012-ben és
2015-ben az Év Alkotócsoportja díjat nyerte el országosan. Szá-
momra a fotóklub jelenti a szakmai tanfolyamot, melyet anno el
kellett volna végezzek.
Gábos Orsolya
Januárban leszek 16 éves; a zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent
János Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben
tanulok rajz tagozaton. Mit tanulok jelenleg? A művészet
minden ágazatát: fotózni, rajzolni, festeni,
színészkedni, szavalni, írni és élni a pillanat-
nak. Miért kezdtem el fotózni? Amikor erre a
történtre gondolok, valahogy
mindig elérzékenyülök. 2013
nyarán kezdtem el fotózni

(2015-ben már volt egy második helyezésem, és idén 2016-ban egy
elfogadásom, ill. szintén egy második helyezésem), a mamám halála
előtti nyáron, amikor is néhai nagymamám megkért arra, hogy
csináljak pár portrét az arcáról -szerintem érezte, hogy közeledik a
vég- megtettem, amit kért. A képeket megmutattam neki is ő mond-
ta, hogy "ez nagyon jó Orsi, többet kéne foglalkoznod vele, kérj Csil-
lától segítséget". Ő látta meg bennem akkor és ott azon a nyáron a
tehetséget. Mikor ő elhunyt, kötelességemnek éreztem betartani amit
kért, már csak azért, hogy legalább ennyi maradjon nekem belőle.
Ez a kötelesség érzet nagyon hamar a szenvedélyemmé vált, kezdtem
eggyé válni az objektívvel, kezdtem én lenni az objektív. Tavaly
karácsonykor kaptam meg az első gépemet. Mit jelent nekem ez?
Nem tudom szavakban megfogalmazni csak talán úgy, hogy ezáltal
kiegészülök, ilyenkor érzem a beteljesedést. Valami megfoghatat-
lannak, elérhetetlennek, de mégis közelinek a beteljesedését.
Dietrich Márk
20 éves egyetemista vagyok; az ELTE Bölcsészettudományi Kará-
nak hallgatója, kommunikáció- és médiatudomány szakon. Fotózás-
sal komolyabban úgy öt éve kezdtem el foglalkozni. Előtte telefonnal
csináltam képeket; jó visszajelzéseket kaptam a családomtól és
ismerőseimtől, ennek köszönhetően jobban beleástam magam a fo-
tográfiába. Az első fényképezőmet szintén öt éve kaptam. Azóta si-
került kibővítenem az eszköztáram. A fotózás vált az első számú
hobbimmá. Ha a szabadidőm engedi, szeretek hosszú sétákra menni
Perbál környékén a határban és mindig valami új nézőpontból visz-
szaadni a természet szépségét az embereknek. A természet- és a
makrófotózás vált a hobbim egyik legerősebb ágává. Szeretem az
időjárás kiszámíthatatlanságát és attól sem riadok vissza, ha 30
percet kell sétálni bokáig érő sárban egy-két jó képért.
Vrazsovits Terézia
A Medicontur Kft-nél dolgozom, mint logisztikai munkatárs.
Fotózni általában kutyasétáltatás közben szoktam, amikor a ter-
mészetet járom. 
A kutyasétáltatás napi szinten szükségszerű, így szinte 1-2 órát kint
töltök a határban, erdőben. Három kedvenc képemet küldtem el a
fotópályázatra, melyet még Perbálon készítettem, később elköltöz-
tünk Zsámbékra, ahol szintén sokat fotózom saját örömömre. 
Széles Fruzsina
Jelenleg első éves biológia szakos hallgató vagyok az ELTE ter-
mészettudományi karán. Decemberben töltöm be a tizenkilencet.
Kiskoromtól fogva nagyon szerettem fényképezni. Számomra ez
inkább életszemlélet, mint hobbi. Azért szeretek fotózni, mert
kikapcsol, megnyugtat és kiélhetem vele a kreativitásomat.
Zaláni Kiss Kata
13 éves vagyok, Perbálra járok iskolába. Szeretem a környezetemet
kicsit másképp látni, és ha lehetőségem van, ezt fotókon is megmu-
tatni. Szeretek rajzolni, festeni és kreatív dolgokat alkotni. Lovagolni
járok, az állatokat nagyon szeretem.
Tóth Bence

Nyughatatlan természetű ember vagyok, nem igazán bírok egy
helyben megülni. Valami történés mindig kell! A számomra szép

vagy fontos, ám de lassú, néha unalmas pil-
lanatokat izgalmassá, értékessé teszem a

magam számára azzal, hogy gép van a
kezemben. Így minden pillanat fontos

lehet, rajtam múlik, mikor
készül egy jó kép.

Tóth Anna
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1999 augusztusában nyílt meg Perbál Fő utcáján az „1001 cikk
Jocótól”, melyet Dénes József és felesége, Viktória vezetnek.
Kezdetben 20 négyzetméteren működött az üzlet, de a vevőkör
és ezáltal a kínálat folyamatosan bővült, így ma már 55 négy-
zetméteren található meg minden, ami egy háztarásban kell…
és még annál is több. 

Női kozmetikumok, illatszerek,
édességek, játékok, fehérnemű,
papír-írószer, háztartási kel-
lékek, konyhai eszközök, törül-
közők, üvegáru, női-férfi táskák,
képkeretek, valamint folyama-
tosan frissülő szezonális áru
várja hétfőtől szombatig a
boltba betérőket.
„A sikerünk titka az, hogy kez-
dettől fogva mindig kérdezgettük
a falubelieket: hogy mire van
igényük. Az első időktől máig, ha
olyan terméket kér a vásárló, amit mi nem árulunk, de be tudnánk
szerezni, akkor felhívjuk és megkérdezzük, hogy az adott árban
megfelel-e. Bár „száz forintos” üzletként kezdtük, hamar kiderült:
a falu igényesebb, mi pedig nyitottak voltunk erre, ezért egy év alatt
le is cserélődött szinte a teljes árukészletünk – mondja el Jocó. 
„Ma is van egy füzetünk, ahova felírjuk az igényeket és igyekszünk
beszerezni a termékeket jó áron. Vannak bejáratott helyeink, ahol
mindig vásárolunk, ezek többnyire magán nagykerek. Illetve folya-
matosan keresünk új partnereket is; azért, hogy mindig frissülő

legyen a kínálatunk. Ajándékok, játékok terén mindig vannak
újabb és újabb trendek, ezt gyakran az iskolások ’diktálják’. Sokan
pedig a reklámokban látnak valami újdonságot és kérik, hogy olyat
hozzunk nekik”- teszi hozzá Viktória. 

„A vásárlóinkat csak úgy tudjuk megfogni, ha a kínálatunkat a
valós igények alapján alakítjuk.
Ezért különösen fontos a személyes
kapcsolat a vevőinkkel. Tulaj-
donképpen sosem kellett sokat gon-
dolkodnunk, hogy mi legyen a
választék, mert a falu mondta, hogy
mit szeretne. Ami pedig bevált,
abból újra hoztunk. Mivel mi nem
rendeljük az árut, hanem érte
megyünk, ez árban is sokat számít,
hiszen a szállításért nem kell külön
fizetnünk.
Nemrégiben felmerült az igény a
bankkártyás vásárlási lehetőségre,
úgyhogy ma már erre is van mód

nálunk. Az ilyen lépeseinknek szintén az a célja, hogy minél többen
válasszanak minket” – mondja Jocó.

Az üzletnek már nem csak Perbálról vannak rendszeres vevői,
hanem Telkiről, Budajenőről, Pátyról, Zsámbékról és Tinnyéről is
járnak ide. A helyi iskolával és óvodával is jó a kapcsolatuk;
mindkét intézmény összeállítja a maga eszköz- és tanszer listáit,
amit aztán „a Jocóban” minden szülő meg tud vásárolni. Ez nagy
könnyebbség sokaknak, hiszen kedvező áron, egy helyen besze-
rezhet mindent a gyermekének és még utaznia sem kell érte.

„Van egy polcunk, ahova mindig a szezonális áru kerül, az évsza-
kokhoz, ünnepekhez kapcsolódóan. Ilyenkor, a karácsony előtti

időszakban is megtalálható nálunk
minden, amire az ünnepek kapcsán
szükség lehet: dekoráció, édesség,
ajándéktárgyak, gyertyák, … 
Jutka az állandó alkalmazottunk,
hatalmas segítség ilyenkor is, hiszen ő
mindent tud az áruval kapcsolatban,
Mikulás csomagokat készít rendelésre és
bármiben segít a vevőinknek. 
Ez a szezon talán a legpörgősebb:
elkezdődik novemberben és egészen szil-
veszterig tart” – mondja el Viktória.
„…Mi pedig azt szeretnénk, ha min-
denki elégedetten távozna tőlünk és
máskor is betérne hozzánk” – teszi
hozzá Jocó.

A fotópályázat eredményei:

Tóth Anna



Beszélgetés Homonnai Ildikó óvodavezetővel
Homonnai Ildikó születése óta Perbálon él. „Elmondhatom,
hogy ismerem ezt a falut a változásaival együtt, mivel itt nőttem
fel, ide jártam óvodába, majd általános iskolába is” – kezdi
beszélgetésünket.
Majd így folytatja: „Többször vezető szerepet töltöttem be, amerre
jártam-keltem. Nem azért, mert ilyen ambíció vezetett, hanem vala-
hogy mindig olyan helyzetbe kerültem, hogy ezt fel kellett vállal-
nom.” 
Amikor kijárta itt a nyolc osztályt, akkor kereskedelmi szak-
középiskolába ment. Akkoriban a szakközép még adott érettségit,
a gimnázium pedig nem adott szakmát. „Gyakorlatias beállí-
tottságú vagyok, szerettem volna szakmát és érettségit is szerezni,
ezért kerültem oda. Utána a kereskedelemben helyezkedtem el, ahol
vezetői pozíciót töltöttem be. Majd férjhez mentem és született két
lányom” – mondja el Ildikó.
- Hogyan került aztán mégis az óvónői pályára?
-Amikor a gyermekeim betöltötték az óvodás kort, akkor vissza-
mentem dolgozni, mert építkeztünk és szükség volt a keresetemre.
Nagyon hamar – két-három hónap alatt – nyilvánvalóvá vált szá-
momra, hogy a gyereknevelést nem lehet összeegyeztetni a korábbi
munkámmal, hiszen reggel elmentem, este pedig hazajöttem, a
lányaim meg teljesen „elanyátlanodtak”. Akkor egy olyan döntést
hoztam, ami a családom valódi érdeke volt: munkahelyet váltot-
tam, hogy többet lehessek velük. Ekkor kezdtem el dolgozni a per-
báli óvodában, mint képesítés nélküli óvónő. …És bár jóval
kevesebbet kerestem így, mégis az első naptól tudtam, hogy ez a
nekem való hivatás! Élvezettel vetettem bele magamat a munkába,
minden nehézségével együtt és minden percét élvezem a mai napig,
amikor bent lehetek a csoportban. 
Gyenes Zsuzsa óvónő mellé kerültem kezdetben, sokat köszönhetek
neki. Éveken keresztül dolgoztam képesítés nélkül, majd - Erika fel-
vetésére végeztem el az ELTE óvodapedagógus szakát.
- Mikor merült fel először, hogy az óvoda vezetőjeként is foly-
tathatná a munkáját?
- Nekem nem merült fel olyasmi a fejemben, hogy vezetői babérokra
törjek, éppen ezért én komolyabban nem foglalkoztam a kérdéssel.
Erika viszont előrelátó volt és egyszer rákérdezett nem gondolkodom-
e ebben. Akkor megdöbbentem, hiszen tudtam, hogy ha emellett
döntök, fel kell adnom a hivatásomból egy számomra rendkívül
meghatározó feladatot: a gyerekekkel való napi munkát. Ami a dön-
tésemet mégis motiválta az az volt, hogy továbbra is egy jó óvodában
szerettem volna dolgozni és ezt úgy tudtam elképzelni, ha az új
vezető nem rúg fel mindent az eddigiekből. 
A kollégáim közül is többen megkerestek, hogy vállaljam; olyanok,
akiknek a szavára nagyon adtam. Nem voltam különben felkészülve
az ilyesfajta visszajelzésekre, de éppen ezek indítottak el azon az
úton, hogy belevágjak az óvodavezetői képzésbe.
- Ön az óvodavezetői szak mellett a mentorképzést is elvégezte.
Miért tartotta ezt fontosnak?
- Amikor belevágtam az iskolába, akkor vezették be az óvónők
számára az új minősítési rendszert, én pedig a tanulmányaim révén
láttam meg, hogy mennyire fontos óvónőként megújítanunk a szak-
maiságunkat. Ezért végeztem el a mentor képzést is, amely egy plusz
megalapozottságot adott nekem ahhoz, hogy az óvodavezetői
munkámat jól tudjam majd végezni.
Azt szeretném elérni, hogy a kollégáim, akik mind jól végzik a
munkájukat - tudjanak hinni magukban annyira, hogy bele mer-

jenek vágni a minősítésbe; a következő öt év tervei között ez kiemelt
helyet foglal el.
- …Aztán hirtelen előállt a helyzet, hogy Erika nyugdíjba vonul.
Ön hogy fogadta ezt?
- Nem volt könnyű, hiszen 2015-ben megszereztem az óvodavezetői
szakvizsgát, majd 2016-ban diplomáztam mentorként. 
Amikor a mentori diplomamunkámat írtam, akkor vetődött fel,
hogy Erikát elengedik korkedvezménnyel nyugdíjba, ráadásul lejárt
a megbízása is és új pályázatot kellett kiírni. …Én pedig
párhuzamosan írtam a diplomamunkámat a mentor képzésen és a
vezetői pályázatomat. 
Nehezen dolgoztam fel ezt a hirtelen kialakult szituációt, de úgy
éreztem, hogy Erika és a kollégáim is hisznek bennem, támogatnak.
…És tudtam: ez az óvoda nagyon jól működik, megtapasztaltam,
hogy hogyan tudunk itt együtt élni, dolgozni, milyen családias
nálunk a légkör, és hogy mennyire szeretek itt dolgozni. Úgy éreztem
emellett, hogy a szülők szívesen bízzák ránk a gyermekeiket nap
mint nap, ami azt hiszem a legfontosabb. Szerettem volna, ha min-
dez megmarad – engem ez motivált. 
- Hogy érzi most magát, mint vezető?
- Bele kell tanulnom ebbe a sokrétű feladatba, hogy minden flottul
menjen. Egyelőre még futok olyan köröket, amelyeket csak egyszer
kell megfutnom, és utána „működnek”, Ez roppant időigényes, sok
odafigyelésre van hozzá szükség és nagyon sok kapcsolatot kell
felépítenem most vezetőként, mivel előtte én csoportos óvónőként dol-
goztam, így nem volt rálátásom a vezetői munkára. Nekem itt min-
den új volt, bár ezt tanultam, na de az elmélet és a gyakorlat egészen
más! …Szóval, nem unatkozom… 
Ez a pozíció nagyon nagy változás az életemben, hiszen a
felnőttekkel egészen más, mint a gyerekekkel. Amikor elkezdtem itt
anno dolgozni, akkor valóban úgy éreztem, hogy a helyemre kerül-
tem. A 3-6 éves korosztállyal remekül megtalálom a hangot, teljes
őszinteséggel tudunk kommunikálni és nagyon feltöltenek érzelmi-
leg. A felnőttekkel való kapcsolatépítés az sokszor nehezebb ilyen
szempontból, de igyekszem kamatoztatni a diplomáciai érzékemet,
hogy senki ne sérüljön. Vezetőként persze vannak olyan döntéseim,
amelyeket fel kell vállalnom akkor is, ha az nem mindenkinek tet-
szik. A célom az, hogy az óvoda egészét tudjam képviselni és szeret-
ném, ha ezt az egész közösség méltányolná.
Eddig én is egy voltam az óvónők közül, most pedig én vagyok a
vezetőjük. Vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, de azt el-
mondhatom: mindenkivel évek óta együtt dolgozom és próbáltam
úgy kialakítani a kapcsolataimat, hogy mindig meg tudjuk beszélni
a problémákat. Ha bárki körbejár, láthatja: milyen szép az
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óvodánk. Ez nem az én érdemem, hanem azé a lelkes csapaté, amely
mellettem áll. Úgy érzem, élvezem a kollégáim bizalmát és igyek-
szem mindig hiteles is lenni előttük.
- Tervez változásokat? 
- Nem szeretnék nagy változásokat, egy nyugodt átmenetet kívánok
teremteni. A korábbi időszak értékeit természetesen képviselni fogom,
továbbviszem. Azt is látni kell, hogy minden év egy új korszak
kezdete: változnak a gyerekek, a szülők, változik a technikai háttér...
rengeteg minden. Éppen ezért folyamatosan változnunk kell nekünk

is, hogy mindig frissek legyünk a közösség számára, hiszen mi a
közösségért vagyunk.
Az újító kezdeményezéseket örömmel fogadjuk; idén először lesz Ad-
venti vásár az óvodában a Szülői Szervezet ötlete alapján, melyet iz-
gatottan várunk! 
Az élet hozadéka a változás, nekünk kell dönteni, hogy élünk-e ezzel
vagy sem. Én elég bátor vagyok, úgyhogy amivel azonosulni tudok,
azt képviselem. Az újdonságok visznek előre és nekünk ez a célunk:
hogy előre menjünk és ne hátrafelé.
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Bemutatkozik Szent-Iványi Ferenc, 
a Gazdasági- és Ügyrendi Bizottság tagja
Okleveles építőmérnök, gazdasági mérnök a végzettségem. Las-
san negyven éve dolgozom az UVATERV Út-, Vasúttervező
Intézetnél. Az évek alatt különböző pozíciókat láttam el,
mind informatikai területen, mind pedig út- és repülőtér-
tervező mérnökként. Nejem nyugdíjas. Szabolcs fiam infor-
matikus mérnök, aki egy telekommunikációs multinacionális
cégnél dolgozik. Enikő lányom, nemzetközi kapcsolatok dip-
lomával, szintén egy multinacionális cégnél van.
Idén tizenhatodik éve, hogy Perbálon élünk, ahol egy családi házat
fejeztünk be igen sok bosszúsággal, de végül megérte a fáradozásokat. 

Tekintettel a szakmai múltamra, 2006-ban kértek fel, hogy csatla-
kozzak a bizottsághoz, amelynek igyekszem aktív tagja lenni,
különös tekintettel az infrastruktúra- és úthálózat fejlesztésekre. 
A kezdetekkor volt egy fellángolás az elkerülő úttal kapcsolatban,
ami ugyan eljutott a kisajátításokig, de ott abba is maradt. Ez volt
az az időszak, amikor több pályázat is terítéken volt községen belüli
burkolatok építése tárgyában, amelyek sikeresen meg is valósultak.
Egy másik fontos projekt a községen átvezető kerékpárút volt, amely
azonban csak a gyermekotthontól a Hősök teréig épült meg. A továb-
bi két ütem még várat magára.
A Bizottsági munkát két kategóriába tudnám sorolni. Az egyik a
törvények által előírt kötelező feladatok, valamint a – több területet
magába foglaló –, pályázati részvételek és ad hoc problémákkal
kapcsolatos teendők. Általában az anyagokat csütörtökön kapjuk
meg, amiből hétfőre kell felkészülni. Komoly előrelépés, hogy az
ülések időpontját előre rögzítették, így minden tag tud előre tervezni.
Az anyagok többsége megfelelően előkészített, azonban a ren-
delkezésre álló egy óra, a testületi ülések előtt, többnyire kevésnek bi-
zonyul. Úgy gondolom, hogy szükséges lenne figyelmet fordítani az
egyes témák visszacsatolására is. Minden településnek szüksége van
irányvonalak meghatározására, hogy minél hatékonyabban tudja
szolgálni a község érdekeit, amelyben az érintett témák adhatnak
iránymutatást. Időnként vannak olyan témák, amiket újra gondo-
lásra tudunk küldeni, hogy hatékonyabb, mindenki számára
előnyösebb megoldások születhessenek, valamint a jó elgondolások
megvalósításához ötleteket adhatunk. 
Úgy tűnik, hogy az Önkormányzat gazdálkodása egyenesbe került,
miután a kormányzat átvállalta az adósságunk jelentős részét,
valamint az iskola működését is központosította. 
Az egyik legfontosabb fejlesztési irányt abban látom, hogy koncep-
ciót kellene kialakítani arra: milyen típusú beruházások alkalmasak
a lakosok munkával ellátottsági igényét kielégítésére, elkerülve a napi
ingázást, ezzel növelve a minőségi élet színvonalát. Értem itt ezalatt
azt, hogy az utazásra töltött időt a munkavállalók a családjaikkal
tudják tölteni. 

Nagy port kavart fel az R11-es út (Esztergom –
M1 autópálya) tervezési munkái, amelyről
véleményem szerint a község lakói igen keveset
tudnak, de ez az elmúlt időszakban jelentősen vál-
tozott. Az, hogy a közlekedési hálózat környeze-
tünkben hogyan alakul, alapvetően befolyásolja a
település további fejlődését. Ezért fontosnak tartom
a község rendezési tervének kialakítását.
A vízhálózat cseréje már rég időszerű, a koncesszi-

óba való adás sajnos nem hozta meg a várt eredményeket. A víz
minősége nem kiemelkedő, a lakók egy része bőrproblémákkal küzd,
amely megnehezíti a mindennapokat. Az újra decentralizált vízel-
látás szerintem ezen a problémán nem tud segíteni.
A település teljes csapadékvíz elvezetését is felül kell vizsgálni, mivel
egy-egy nagyobb esőzés elárasztja a község egyes részeit. Ennek
kiváltó okai több részből áll, azonban az biztos, hogy a jelenlegi
rendszer nem alkalmas a leömlő víz megfelelő levezetésére. 
Jelenleg a szomszédos teleépülésekkel való együttműködés és tervezés
elengedhetetlen, amit nagyban befolyásol az érdekérvényesítő
képesség. Ezen a területen van még mit fejleszteni, amit a R11 út
tárgyalásainál is megfigyelhettünk. A Zsámbéki-medence északi
része, véleményem szerint, egy hajóban van, és ezen települések közös
fellépése vezethet csak eredményre.
A rendezési terv elkészítése roppant fontos lenne, amely a szükséges
intézkedéseket magában foglalja.
A vízhálózat rekonstrukciója is igencsak időszerű, ami nem csak a
csőhálózat felújítását jelenti, hanem a víz minőségének javítását is.
Meg kell vizsgálni, hogy a forrásunk felhasználásának csökkenésének
mi az oka, és az okok megszüntetésére meg kell tenni a szükséges
lépéseket. Az elfolyó forrásvízre esetleg egy uszodát lehetne építeni,
ami tudomásom szerint a medencében nem megoldott.
A felszíni vízelvezetés újragondolása is jelentős feladat, hogy a
mostani rendkívüli esőzések ne öntsék el a falu egyes területeit. A
tervezését az ígéretek szerint a közeljövőben elindítja az önkor-
mányzat.
Még mindig vannak olyan területek a faluban, ahol nincsenek
burkolt utak és esőzéskor járhatatlanná válnak.
Mivel a munkahelyek bővítése igen nehéz feladat, és többségében az
idetelepülő vállalkozások nem a helyi lakosok érdekszférájába esnek,
ezért a közlekedés, főleg a fővárosba való bejutás az elsődleges. Ez ter-
mészetesen nem helyileg megoldható probléma, hanem agglomerá-
ciós, illetve országos közlekedési hálózat fejlesztési problémát jelent.
A kormányzat a regionális problémát országos szintre kívánja
emelni, ezért jelent meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.
az R11 út tervezésével a környezetünkben. Az tény, hogy a növekvő
teherforgalom elvezetésére a településeken átmenő út nem a legjobb
megoldás, de nem biztos, hogy 15-20 év forgalmának lebonyolítása
miatt környezetünk tájképét fel kellene áldoznunk.

Tóth Anna
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