


Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 193/2016.(XII.
12.) számú határozata a 1124, 1126,
1131 és 25/11 helyrajzi számú önkor-
mányzati ingatlanok értékesítésére
vonatkozó pályázat kiírásáról szóló
182/2016.(XI. 21.) számú határozat
módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező tartalom- mal pályázatot ír
ki a tulajdonában lévő 1124, 1126, 1131
és 25/11 helyrajzi számú, belterületi ön-
kormányzati ingatlanok értékesítésére.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 194/2016. (XII.
12.) számú határozata a Mézeska-
lács óvodában engedélyezett cso-
portlétszám növeléséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete nem járul hozzá, hogy a Mézeskalács
Óvoda Süni kiscsoportjában és Pillangó
nagycsoportjaiban az engedélyezett cso-
portlétszám a jelenlegi maximális 25 főről
30 főre változzon

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 195/2016.(XII.
12.) KT. számú határozata a Perbál
sport u. felújításáról, sport u. egyol-
dalú parkolók létesítéséről, Verseny
u, Futó u, valamint a csalogány u.
alsó szakaszának (sport u. és Ver-
seny u. között) felújításáról szóló
173/2016.(XI. 21.) számú határozat
módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselőtes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál Sport u
felújítását, a Sport u. egyoldalú parkolók
létesítését, a Verseny u, Futó u, valamint a
Csalogány u. alsó szakaszának (Sport u. és
Verseny u. között) felújítását a mellékelt
műszaki dokumentáció alapján jóvá-
hagyja. 

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 196/2016.(XII.
12.) KT. számú határozata a Perbál
sport u. felújítására, sport u. egyol-
dalú parkolók létesítésére, Verseny
u, Futó u, valamint a csalogány u.
alsó szakaszának (sport u. és Ver-
seny u. között) felújítására vonat-
kozó közbeszerzési eljárás megindí-
tásáról szóló 174/2016. (XI. 21.)
számú határozat módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál Sport u
felújítására, a Sport u. egyoldalú parkolók
létesítésére, a Verseny u, Futó u, valamint a
Csalogány u. alsó szakaszának (Sport u. és
Verseny u. között) felújítására vonatkozóan
a mellékelt műszaki dokumentáció alapján
közbeszerzési eljárást folytat le. 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a
Cordict Kft-t (címe: Bp., Attila út 79. I.
em. 7., adószáma: 24939948-2-41, képvi-
seli: dr. Panácz István) bízza meg 775.000,-
Ft + ÁFA megbízási díj értékben. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási
szerződést a mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 197/2016.(XII.
12.) számú határozata az 57/1 hely-
rajzi számú önkormányzati ingatlan
értékesítésére vonatkozó pályázat
elbírálásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál 57/1
helyrajzi számú 3602 m2 alapterületű in-
gatlanra vonatkozóan meghirdetett pályá-
zat érvényes eredményes volt. Az ingatlan
bruttó 21.612.000,- Ft-ért értékesíti a
B’rent Kft. (cím: 2074 Perbál, Ipari park 3.,
cégjegyzékszám: 13-09-095172, ügyve-
zető: Juhász Béla) részére. A vételár kifize-
tésének határideje az adásvételi szerződés
aláírását követő 15. nap. Felkéri a polgár-
mesteri hivatalt, hogy az adásvételi szerző-
dés tervezetét a soron következő képviselő-
testületi ülésre készítse elő.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 215/2016.(XII.
12.) számú határozata shnitta Atti-
láné beadványáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy Shnitta Attiláné
beadványában vételre felajánlott 024/2
helyrajzi számú, 1274 m2 alapterületű,
gyep(legelő) művelési ágú ingatlant nem
kívánja megvásárolni.

Lieber Lorenz,
liebe Familien Payer, liebe Trauergemeinde,

die Partnervereinigung Burgwald trauert
mit Ihnen um ihr aktives Mitglied Maria
Payer. Als Kind aus ihrer ungarischen Hei-
matgemeinde vertrieben, hat sie zusam-
men mit ihrem Mann die Erinnerungen
hochgehalten und in der Perbáler Folklo-
regruppe in ihrer neuen Heimat auch kul-
turell gelebt. 

In den Zeiten des Kalten Krieges hat sie
zusammen mit ihrem Mann trotz aller
damit verbundenen Schwierigkeiten die
familiären und freundschaftlichen Bezie-
hungen aufrecht erhalten und gepflegt. 

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs

konnten diese Beziehungen aktiviert wer-
den und der Grundstein  einer nun schon
20-jährigen Gemeindepartnerschaft zwi-
schen der Gemeinde Burgwald und der
ungarischen Gemeinde Perbál gelegt wer-
den. Eine Partnerschaft auf Versöhnung,
Freundschaft und Verständnis gegründet. 

Maria hat an der Seite ihres Ehemanns Lo-
renz, unser langjähriger Vorsitzender und
heutiger Ehrenvorsitzender, an den meis-
ten Aktivitäten unserer Partnerschaft teil-
genommen. Und so war es ihr vergönnt,
im letzten Jahr an der Feierstunde zum 70.
Jahrestag der Vertreibung in Perbál teilzu-
nehmen, in der die Vertreibung als völker-
rechtliches Unrecht und das friedliche
Zusammenleben der europäischen Völker
herausgestellt wurde.

Dankbar werden wir uns an
das Engagement von Maria
und die Teilhabe an dem
Prozess der Versöhnung
erinnern. Als äußeres Zei-
chen ist zu sehen, dass die
Gemeinde Perbál es sich
hat nicht nehmen lassen an

der heutigen Beerdigung
mit Bürgermeister Laszlo

Varga, Altbürgermeister Kál-
mán Kemencei und der Dolmets-

cherin Edina Reiszner teilzunehmen.

In ehrendem Andenken legen wir diesen
Kranz nieder.

FELhíVÁs!
Az utóbbi időben többször is ta-
pasztalható volt, hogy az útjaink
mentén elhelyezett közlekedési
táblákat rongáltak meg, tulajdoní-
tottak el. Ezen táblák jogszabályok,
rendeletek alapján kerülnek elhe-
lyezésre, a törvénytisztelő állampol-
gárok érdekeinek védelmére.

Így például a Kossuth utcában elhelyezett
korlátozó táblák az azon a szakaszon meg-
növekedett idegen építési, valamint mező-
gazdasági gépforgalom korlátozását van
hivatva szolgálni. 
A Hunyadi utcai súlykorlátozást pedig a
pincebeszakadás veszélye miatt kellett
meghozni, tehát egyik korlátozás sem az
Önkormányzat kénye-kedve miatt szüle-
tett, a táblák megrongálása, eltulajdonítása
sem “kurucos virtus”, hanem más ember-
társunk nyugalma, biztonsága elleni bűn-
cselekmény!

A közlekedési tábla eltávolításáról a Bün-
tető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény az alábbiak szerint rendelkezik: 
232. § (1) Aki közlekedési útvonal, jármű,
üzemi berendezés vagy ezek tartozéka
megrongálásával vagy megsemmisítésével,
akadály létesítésével, közlekedési jelzés el-
távolításával vagy megváltoztatásával, meg-
tévesztő jelzéssel, közlekedő jármű vezetője
ellen erőszak vagy fenyegetés alkalmazásá-
val vagy más hasonló módon más vagy
mások életét vagy testi épségét veszélyez-
teti, bűntett miatt három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő.
Ezen felül a táblák pótlása az önkormány-
zati utak mentén az önkormányzat felada-
ta, tehát mindannyiunk pénzéből történik.
Egy ilyen pótlás adott esetben több tízezer
forintba is kerül! Az ünnepek alatt ellopott
Hunyadi utcai táblák pótlása meghaladja
az 50 ezer forintos szabálysértési határt is!
Kérünk minden törvénytisztelő polgárt,
hogy tartsa tiszteletben a kihelyezett táb-
lákat, a rongálókat is figyelmeztesse erre, s
jelezze a rongálást a hivatalban!
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ELőzETEs A FEBRuÁRI
TEsTüLETI üLésRőL

A képviselő-testület február 13-i ülésén, a
környékbeli települések közül az elsőként –
tárgyalta, s el is fogadta a település költség-
vetését. A költségvetés főösszege több mint
753 millió Forint. Ez legfőképp azért ilyen
magas, mivel az utóbbi egy-két év a pályá-
zatokra való felkészülés jegyében telt, ezért
viszonylag kevesebb sajáterős fejlesztés zaj-
lott. Ez évtől viszont jelentős beruházások
indulnak meg.

MARIA PAyER TEMETésE
A Perbál és Burgwald közötti part-
nerkapcsolat egyik alapítója, s mo-
torja, a perbáli születésű Maria
Payer január 30-án életének 81. évé-
ben elhunyt. Temetésén részt vett
Varga László, Kemenczei Kálmán és
Reiszner Edina. 
Perbál Község Önkormányzatának,
a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, a Kis-Forrás Általános Isko-
lának a koszorúi mellett egy marék
perbáli szülőföldet is magukkal vit-

tek a sírjára. Ezen túl min-
den őt ismerő perbáli
polgár részvétét is tol-
mácsolta Varga László
polgármester a bú-
csúztatójában. 
Alább Adam Daume
egykori polgármester, a
Partnerkapcsolati Egye-
sület jelenlegi vezetőjének
a temetésen elhangzott
méltatását közöljük.

KÖzéRDEKű 
AKTuALITÁsoK

Perbálért felelős, új Falugazdászunk:
Peterdi Zita
Telefon: 70-489-3970
Email: peterdi.zita@nak.hu

Ügyfélfogadás:
Biatorbágyon, Budaörsön és Budakeszin.
A részletekről a perbal.hu-n tájékozód-
hatnak.

Januártól Jocó boltjában vásárolhatóak
a szemetes zsákok
A Depónia Kft. megszüntette a Polgár-
mesteri Hivatalban a szemetes zsákok
árusítását (többlethulladékost, zöldhul-
ladékost). Ezért januártól kezdődően
Jocó boltjában (Fő u. 12.) lehet megvá-
sárolni a kék színű, többlethulladékra
való zsákokat. 

Változások a hulladékelszállítási szolgál-
tatásban
A Depónia Nonprofit Kft. 2017. január
1-től az változtatásokat vezetett be a hul-
ladékszállítással kapcsolatban. 
Ennek részleteiről olvashatnak a per-
bal.hu-n, illetve a szolgáltató minden
perbáli ingatlanba eljuttatta ezzel kap-
csolatos tájékoztatóját.

FoTóKAT VÁRuNK!
Dr. Simon Péter történész Perbál 1947
előtti történetét feldolgozó könyvéhez
1947 előtt készült perbáli fotókat gyűj-
tünk. Ha van ilyen fénykép a birtokában,
akkor kérjük vegye fel velünk a kapcsola-
tot az alábbi elérhetőségeken:
Tóth Anna 
Email: szerkesztoseg@gmail.com 
Telefon: 06 30 320 6949

PERBÁL REJTETT KINCSEI
– Idén is várjuk a pályázókat
Perbál Község Önkormányzata és a Perbáli
Hírmondó pályázatot hirdet egyéni neve-
zők és csoportok számára „Perbál rejtett
kincsei” címmel.
Kategóriák: fotó, képzőművészet (rajz,
festmény), alkalmazott művészet (textil-
művészetek, illusztráció, ékszer), szépiro-
dalom (novella, vers, riport), zene.
A pályázat részletes kiírása elérhető a per-
bal.hu-n.

2016. DEcEMBERI hATÁRozAToK

A Hunyadi utcában 
– a Szamárhegyi patak futballpályával
szemközti oldalán – három, illetve a

Zöldfa utca végén található egy önkor-
mányzati telek kedvezményes

meghirdetéséről szól a határozat.

Az óvoda, de még inkább az 
iskola optimális telítettségének

érdekében döntött így a testület.

Adam Daume, Vorsitzender Partnerschafts-
vereinigung Burgwald e.V.



Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 3/2017.(I. 16.)
számú határozata a 144/2016.(IX.
26.) számú határozatának módosí-
tásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a 144/2016.(IX.
26.) számú határozat 1. és 2. számú mel-
lékleteiben szereplő támogatási megállapo-
dások módosítását a mellékelt formában
jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének  10/2017.(I. 16.)
számú határozata a Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás
fenntartásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Német Nemze-
tiségi Önkormányzattal kötött és a
129/2014.(XII.15.) számú határozatával
jóváhagyott együttműködési megállapo-
dást a továbbiakban is fenntartja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 11/2017.(I. 16.)
számú határozata a Mézeskalács ó-
voda 2017/2018. nevelési évre vonat-
kozó beiratkozási és a 2017. évi nyári
zárva tartási időszakainak jóváha-
gyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Mézeskalács Ó-
voda 2017/2018. nevelési évére történő
beiratkozás időpontja 2017. április 25-25-
26-án, a nyári zárva tartás időszaka 2017.
július 17-tól- augusztus 11-ig tart.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 15/2017.(I. 16.)
számú határozata a tűzoltó egyesü-
letnek juttatott 2017. évi támoga-
tásról és a támogatási megállapo-
dás jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy Perbál Községi
Tűzoltó Egyesület részére 2017. évben
500.000,-Ft támogatást állapít meg, me-
lyet igazolt költségekre lehet fordítani. A
támogatást az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének terhére megelőlegzi.
A támogatás felhasználásának ellenőrzésére
a jegyző, vagy a jegyző útján a belső ellen-
őrzés jogosult.Felkéri a képviselő-testület
a polgármestert, hogy a támogatási meg-
állapodást a mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének16/2017.(I. 16.)
számú határozata a Rákóczi szövet-
ség támogatásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Rákóczi Szövet-
ség (1027. Budapest, Szász Károly utca 1.
IV. em. 1.) céljaival egyetértve a szövetség
részére a 2017. évi programjainak megva-
lósításához bruttó 50.000,-Ft támoga-
tást állapít meg és azt az önkormányzat
2017. évi költségvetésének terhére megelő-
legzi. Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy
a támogatás szövetség részére történő át-
utalásáról intézkedjen.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 21/2017.(I. 16.)
KT. határozata a zsámbéki Köz-
ponti orvosi ügyelet 2017. évi költ-
ségvetés tervezetéről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező formában jóváhagyja a
Zsámbéki Központi Orvosi Ügyelet 2017.
évi költségvetés tervezetét és Perbál Község
Önkormányzat 2017. évi hozzájárulásának

mértékét, melyet az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének terhére megelőlegzi.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 23/2017.(I. 16.)
számú határozata a Perbál, 1131
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál, Hunyadi
u. 1131 hrsz-ú ingatlan értékesítésére meg-
hirdetett pályázaton Molnár Miklós (Per-
bál, Kossuth u. 26.) és Molnárné Szántó
Andrea (Perbál, Kossuth u. 26.) kedvezmé-
nyes vételárú építési telek vásárlása iránti
kérelmét jóváhagyja.

A képviselő-testület a Perbál, 1131 hrsz-ú
ingatlan vételárát a 19/2016.(XII. 20.)
ÖK. rendelet 4. § (2) alapján rögzített 30
%-os kedvezmény alapul vételével
3.090.472,-Ft + 834.428,-Ft ÁFA, azaz
összesen 3.924.900,-Ft összegben hatá-
rozza meg. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy az adásvételi szerződés tervezetét a
mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 24/2017.(I. 16.)
számú határozata a Perbál,  25/11
hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál, 25/11
hrsz-ú ingatlan értékesítésére meghirdetett
pályázaton Széles Dorottya (Perbál, Verseny
u. 5.) és Czuczumanov Kirill Ciprián (Per-
bál, Verseny u. 5.) kedvezményes vételárú
építési telek vásárlása iránti kérelmét jóvá-
hagyja.
A képviselő-testület a Perbál, 25/11 hrsz-
ú ingatlan vételárát a 19/2016.(XII. 20.)
ÖK. rendelet 4. § (2) alapján rögzített 30
%-os kedvezmény alapul vételével
2.000.787,-Ft + 540.213,-Ft ÁFA, azaz
összesen 2.541.000,-Ft összegben hatá-
rozza meg. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy az adásvételi szerződés tervezetét a
mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 29/2017.(I. 16.)
számú határozata a kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási akti-
vitásának növelése érdekében böl-
csődei férőhelyek biztosítása céljá-
ból létrejött szándéknyilatkozat jó-
váhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a polgármester úr
által aláírt szándéknyilatkozatot a mellé-
kelt formában jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 198/2016.(XII.
12.) számú határozata a gyermekjó-
léti és családsegítő szolgálat ellátá-
sára  vonatkozó szerződés módosí-
tásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező formában jóváhagyja a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatra
vonatkozó szerződés-tervezetet.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.

A képviselő-testület 2017. december 31-
ig a jelen határozattal elfogadott megálla-
podást, a szolgáltató által közölt, az
önkormányzat által térítendő költségek
alapján felülvizsgálja és szükség esetén mó-
dosítja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 199/2016.(XII.
12.) számú határozata a házi segít-
ségnyújtásra és szociális étkezte-
tésre vonatkozó szerződés módosí-
tásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező formában jóváhagyja a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel
a házi segítségnyújtásra és szociális étkez-
tetésre vonatkozó szerződés-tervezetet.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 200/2016.(XII.
12.) KT. számú határozata a Perbál,
szabadság u. 34-38. számú ingatla-
nok előtti közterületen történt ká-
resemények elhárításáról szóló
szakvélemény elkészítéséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál, Szabad-
ság u. 34-38. számú ingatlanok előtti
közterületen történt, a közterület közúti és
gyalogos közlekedésre szolgáló területének
károsodása miatt haladéktalanul szükséges
felújítására vonatkozó műszaki szakértői
véleményben foglaltakat a mellékelt for-
mában jóváhagyja. A szakvélemény elké-
szítésének összegét jóváhagyja és azt a
2016. évi költségvetés terhére biztosítja és
megelőlegzi. A szakvélemény készítésének
összes költségét a települési vízi-közmű-há-
lózat üzemeltető ÉDV Zrt. a társaság fele-
lősségbiztosításának terhére az önkormány-
zat részére megtéríti.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 201/2016.(XII.
12.) számú határozata a 70 év felet-
tiek és nagycsaládosok karácsonyi
megajándékozására vonatkozó tá-
mogatási összeg jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a településen élő
70 év feletti 220 főnek és a 3 vagy több
gyermeket nevelő 27 család részére kará-
csonyi juttatást hagy jóvá az alábbi formá-
ban:
a) állandó lakóhellyel rendelkező és életvi-
telszerűen is a településen élő 220 fő 70 év
feletti lakosnak 2000,- Ft/fő értékű Erzsé-
bet utalvány 440.000,-Ft összértékben,
b) állandó lakóhellyel rendelkező és életvi-
telszerűen is a településen élő 27 nagycsa-
ládnak 3000,- Ft/család értékű Erzsébet
utalvány 81.000,-Ft összértékben.

Az Erzsébet utalvány ajándékcsomag kísé-
retében kerül átadásra, átadás-átvételi jegy-
zéken.
A karácsonyi támogatásra a képviselő-tes-
tület 800.000,Ft keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2016. évi költségvetése szo-
ciális előirányzatának terhére. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat 150.000,-Ft
összegben támogatja az idősek karácsonyi
megajándékozását.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 202/2016.(XII.
12.) számú határozata gyepmesteri
feladatok ellátásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az ALPHA-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KFT. (8000.
Székesfehérvár, Homok-sor 7.) a gyepmes-
teri feladatok ellátására vonatkozóan meg-
küldött tervezetét a mellékelt formában
elfogadja és jóváhagyja a megállapodást
2017. 01-től határozatlan időre. A szolgál-
tatás fedezetét a 2017. évi költségvetés ter-
hére megelőlegzi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megbízási szerződést írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 203/2016. (XII.
12.) KT. határozata a Képviselő-tes-
tület 2017. évi munkatervéről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a mellékelt for-
mában elfogadja a képviselő-testület 2017.
évi munkatervét.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 204/2016.(XII.

12.) számú határozata az önkor-
mányzat 2017. évi eseménytervé-
nek elfogadásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
2017. évi eseménytervét a mellékelt for-
mában jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 205/2016.(XI.
21.) számú határozata a Dózsa Gy. u.
17. szám alatti 18,28 m2 alapterületű
üzlethelység hasznosítására vonat-
kozóan kiírt pályázat elbírálásáról
és a bérleti szerződés jóváhagyásá-
ról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dózsa György u. 17.
szám alatti 18,28 m2 alapterületű üzlethe-
lyiség hasznosítására vonatkozó pályázatra
Egyed Botond (Zsámbék, Gábor Áron u.
17.) egyéni vállalkozó pályázatát érvényes-
nek és eredményesnek értékeli.
A bérleti szerződés tervezetét a mellékelt
formában jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bér-
leti szerződés tervezetét írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 206/2016.(XII.
12.) számú határozata a perbáli
sporttelepen (05 hrsz.) lévő épület
klubhelyiségének és a hozzá tar-
tozó kiszolgálóhelyiségek hasznosí-
tásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező tartalommal pályázatot ír
ki a tulajdonában lévő sporttelepen (05
hrsz.) lévő épület klubhelyiségének és a
hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek, össze-
sen 61 nm alapterületű épületrész haszno-
sítására.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 207/2016.(XII.
12.) számú határozata a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatási tevékenységre vo-
natkozó pályázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki a
nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszol-
gáltatási tevékenységre a jelen határozat
mellékletében előírt tartalommal.
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2017. jANuÁRI hATÁRozAToK
A januári ülés – a hagyományokhoz híven – a beszámolók jegyében telt. Ilyenkor a képvise-
lőtestületnek írásban, s legtöbben szóban, személyesen is beszámolnak előző évi tevékenysé-
gükről az önkormányzattal kapcsolatban álló szervezetek, szolgáltatók. Az ezen beszámolókat
elfogadó határozatok ismertetése egy száraz, egy kaptafára készült határozat tömeg ismertetés
lenne, ezért csak felsorolás szerűen ismertetnénk, hogy mely számú határozatokkal kiknek a
beszámolóit fogadta el a testület. Tehát sorrendben:
Az 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,17,18,19,20,22/2017.(I.16.) számú határozatokkal a képvise-
lőtestület elfogadta A Napraforgó Nyugdíjas Klub, a Patakok Egyesület, Erdős Hermina vé-
dőnő, Dr. Jászai István fogorvos, Dr. Vándor Zsolt, Dr. Móré Katalin, Dr. Asztalos Mária
orvosok, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Tóth Anna média referens, a Polgárőr és a
Tűzoltó Egyesületek, a Gazdasági és Ügyrendi, a Szociális, az Oktatási Kulturális és Sport
Bizottságok, a Zsámbéki Orvosi Ügyelet, valamint Urr Gábor főépítész beszámolóit.

Ezen határozat arról szól, hogy 
az önkormányzat által a Római Kato-

likus Plébánia, illetve a Perbál SC
részére megítélt támogatások elszá-

molási határidejét meghosszabbítják..

Decemb.
határoza-
tok folyt.

A Ném. Nemz. Önkormányzat 
beszámolója a perbal.hu-n olvasható. 



VIsszATEKINTő
KARÁcsoNyI üNNEPKÖR Az
óVoDÁBAN és Az IsKoLÁBAN

ADVENT Az ALsó TAGozAToN
Az adventi időszakban a karácsonyi szüne-
tig iskolánk alsó tagozatos osztályai min-
den héten egyszer összegyűltek az
ebédlőben, hogy közösen énekeljenek,
meghallgassák egy-egy tanító néni adventi
történetét. Az együttlétek végén mindig
meggyújtottuk az adventi koszorú gyer-
tyáit.

Bakai Anikó

FALuKARÁcsoNy és VÁsÁR
December 10-én a Közösségi Házban az
évek óta hagyományos karácsonyi kézmű-
ves vásárral kezdődött a falukarácsony,
majd a Mézeskalács Óvoda középsős cso-
portjának „lucázása” után Varga László
polgármester úr köszöntötte a község la-
kosságát. Sok szép, gyerekek, szüleik és ta-
náraik által készített portékát lehetett
vásárolni az iskola javára.  Köszönjük a
szülőknek a felajánlásokat, köszönjük a vá-
sárlást! A program után megnyílt az „Ott-
honunk Perbál” című fotókiállítás, melyre
Zaláni-Kiss Kata, iskolánk 7. osztályos ta-
nulója is adott be pályaművet. Gratulá-
lunk! Este karácsonyi koncert zárta a
programot.

Bakai Anikó

IsMéT IsKoLÁNKBAN jÁRT A MIKu-
LÁs
December 6-án ismét eljött kicsikhez, na-
gyokhoz a Mikulás, hozta jókedvét, hu-
morát, és a sok ajándékát. „Tudott finnül”,
nemcsak a diákokat, hanem a pedagógu-
sokat is megnevettette. Szórt cukorkát,
osztogatott meglepetés program jegyeket
és jó tanácsokat. A felvételi előtt álló nyol-
cadikosainknak szép jegyeket is ajándéko-
zott.
Ezen a napon a Mikulás a tanári szobában
és az ebédlőben is járt. Az iskolai étkezde
dolgozói még a tejbegrízt is a nap hangu-
latához igazították. Mikulásunk az ebéd-
lőben is szétnézett, látta a róla készített
sok-sok rajzot. 

MIKuLÁsNAPI PRoGRAM – 
A 4. B oszTÁLy KéTBoDoNyBAN
A kétbodonyi Cserhát Erdei Iskola face-
book oldalán fotóversenyt hirdetett, érté-
kes nyereményekért. Olyan képet vártak a
nevezőktől, amely egy kiránduláson ké-

szült a gyerekekről. Erre nevezett a 4.b osz-
tály. Nagyon örültünk a 4. helyezésnek!
Jutalomként Kétbodonyba utaztunk, ahol
egy Mikulás-napi programon vehettünk
részt. Az erdei iskola mini állatkertjében
érdekes vezetéssel ismerkedtünk meg az ál-
latokkal. Innen elmentünk a játszótérre,
majd következett a finom ebéd. Ezután
énekeltünk, amit a Mikulás gitárral kísért,
már ez is különleges volt. Mindenki ka-
pott csomagot, benne sok-sok finomság-
gal. A nap befejezéseként Mónika néni
szüleivel – akik a közeli faluban élnek –
mehettünk megnézni a falut, hallottunk a
tatárokról, a két Bodony történetéről és át-
mehettünk a Sóhajok hídján. Fantasztikus
nap volt!

Csátiné Varga Mónika

IsKoLAI KARÁcsoNyI üNNEPséG
A téli szünidő előtti utolsó napon került
sor iskolánk karácsonyi ünnepségére a Kö-
zösségi Házban. Bors Andrea igazgatónő
köszöntötte az iskola tanulóit, tanárait és
vendégeit.  A műsort Oláh Boglárka, Nagy
Flóra és Pregitzer Anna 6. osztályos tanu-
lók nyitották meg..
Magyar karácsonyi népdalokat énekelt az
5. és 6. osztályos lányok egy csoportja. Az
alsó tagozatban a 3. osztály készült az ád-
venti ünnepkör jeles napjait és szimbólu-
mait körbejárva magyar és német nyelvű
versekkel, dalokkal és szerepjátékkal, majd
az 5. osztályos lányok énekeltek német
nyelvű karácsonyi dalokat. 
Szép énekükkel és gitárjátékukkal örven-
deztették meg a nézőket az iskola idén ala-
kult kórusa és gitárcsoportja Bors Andrea
igazgatónő, Elek Mónika és Czakó Péter
tanítók vezetésével. Méltán nagy tapsot
kapott a 8. osztályos lányok „Hótündérek
tánca”. Az ünnepi műsor fényét emelte
még a citeraszakkör Sáfárné Földi Mária
irányításával és a most debütáló svábtánc
csoport Rintek Szvetlána vezetésével.

Havasiné Szalai Mónika

KARÁcsoNy Az óVoDÁBAN
Karácsony előtt, december 20-án az óvo-
dába is megérkezett a Jézuska. A nagycso-
portosok ennek a napnak a délelőttjén az
egész óvodának előadták betlehemes játé-
kukat, majd délután a szülőket, nagyszü-
lőket, rokonokat vártuk az óvoda tornater-
mébe, ahol a hagyományokhoz híven
nekik is előadták műsorukat.

AjÁNDéKoK Az óVoDÁsoK szÁ-
MÁRA
Most először rendezett a Szülői Szervezet
és az óvoda jótékonysági adventi vásárt,
melynek bevételéből minden csoport egy-
egy kanapét kapott karácsony alkalmából.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
150ezer Forinttal ajándékozta meg intéz-
ményünket, ebből a csoportokba egy-egy
fésülködőasztalt vásároltunk, továbbá egy
fényképezőgépet és néhány kisebb játékot
is beszereztünk. 
Hálásan köszönjük az óvodások nevében!
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A frissen alakult kórus és gitárcsoport

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 25/2017.(I. 16.)
számú határozata az önkormány-
zati tulajdonú belterületi utak szi-
lárd burkolattal történő kiépítésé-
nek, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása gazdaságfejleszté-
si céllal Pest megye területén elne-
vezésű pályázaton való indulásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be az „Önkormányzati tulajdonú belterü-
leti utak szilárd burkolattal történő kiépí-
tésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén” elnevezésű pályázati fel-
hívásra. A beruházás megvalósításához
szükséges 15 % önerőt az önkormányzat
2017. évi költségvetésének terhére megelő-
legzi. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges előkészítési anyagok, szerződések
aláírására.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 26/2017. (I. 16.)
KT. számú határozata a polgármes-
ter úr  két ülés között történt ese-
ményekről szóló beszámolójának
elfogadásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete úgy döntött, hogy a polgármester úr
két ülés között történt eseményekről szóló
beszámolóját jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 27/2017.(I. 16.)
számú határozata a KÖFoP-1.2.1-
VEKoP-16 jelű pályázaton elnyert
támogatás felhasználásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztésére vo-
natkozó KÖFOP-1.2.1.-VEKOP -16 jelű
pályázaton elnyert támogatás felhaszná-
lásra vonatkozóan benyújtott 3 db áraján-
lat közül az Albacomp RI Rendszerinteg-
rációs Kft. (Székesfehérvár, Mártírok útja
3/B.) ajánlatát nyilvánítja nyertesnek és ár-
ajánlatát a mellékelt formában jóváhagyja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 28/2017.(I. 16.)
számú határozata a Dózsa György u.
17. szám alatt lévő 20,2 m2 alapterü-
letű üzlethelyiség bérbeadására vo-
natkozó pályázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező tartalommal pályázatot ír
ki a tulajdonában lévő Dózsa Gy. u. 17.
szám alatti 20,2 m2 alapterületű üzlethe-
lyiség bérbeadására.
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hIRDETés

KIEGÉSZÍTÉSEK A JANUÁRI ÜLÉSEN EL-
HANGZOTTAKHOZ
A képviselő-testület már régóta tervezi egy
Egészségház létrehozását, ahol az összes egész-
ségügyi szolgáltatás (háziorvos, gyermekorvos,
fogorvos és védőnői szolgálat) egy helyen lesz
megtalálható. Bár a szándék régóta megvan és
egyre indokoltabbá is vált a projekt elkezdése,
de mivel ennek összköltségvetése százmilliós
nagyságrendű, ezért eddig a testület megfelelő
pályázatra várt. Varga László polgármester úr
elmondta, hogy várhatóan hamarosan kiírásra
kerül egy ilyen beruházásokat támogató pá-
lyázat, amelyen önkormányzatunk indulni fog.
Ha ezen nem nyernek, akkor is önerőből
valamilyen módon elkezdődnek a munkálatok
– remélhetően még ebben az évben.
Homonnai Ildikó óvodavezető tájékoztatta a
testületet, hogy jövőre komoly létszám-
növekedés várható az óvodában a településen
megnövekedett születésszám miatt. Az ezt
követő nevelési évet harminc új óvodás kezdi
majd, ami azt jelenti, hogy környékbelieket
egészen biztosan nem fog tudni fogadni az in-
tézmény. Ennek kapcsán Varga László arról
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkor-
mányzatnak 2018. végéig kell megoldania,
hogy a perbáliak számára elérhető legyen a
bölcsődei ellátás – erre törvény kötelezi őket.
A Sport utca burkolattal való ellátása és a fo-
cipálya balesetveszélyes betonkerítésének to-
vábbi cseréjét célzó beruházás, illetve a környe-
ző utcák burkolásának első ütemének közbe-
szerzési eljárása jelenleg zajlik. Az ülésen döntés
született arról, hogy ezen fejlesztések második
ütemére pályázaton indul az önkormányzat.

Januári
határoza-
tok folyt.
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Nagycsoportosok betlehemes játéka
Szűcs Mátyás fotója



Január 21-én 40.000 km letekerése után
ellátogatott hozzánk Zárug Zita és Harká-
nyi Árpád. Eljöttek, hogy megosszák ve-
lünk tapasztalataikat, melyeket negyven-
hat országot érintő biciklitúrájuk során
szereztek. 1550 nap alatt rengeteg fotót,
videót és élményt gyűjtöttek, ebből hoztak
egy összeállítást. Különböző témák köré
csoportosítva mutatták meg nekünk fotó-
ikat és csak meséltek, meséltek… 
Jó volt hallgatni, milyen szép és hatalmas
a világ! Hallottunk történeteket minden-
féle ételekről, közlekedésről, járművekről,
ruhákról, viseletekről, szokásokról.
A nagyszámú hallgatóságot annyira lekö-
tötte az élvezetes élménybeszámoló, hogy
nem is tűnt fel, milyen gyorsan elszaladt
az idő. 
Még nagyon sok történet kimaradt, lenne

mit mesélni, ezért bízom benne, hogy újra
vendégül láthatjuk ezt a szimpatikus há-
zaspárt!

Sebestyénné Tankovits Anita
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MATATó – KézMűVEs MűhELy FEL-
NőTTEKNEK

Január 28-án ismét összegyűltünk a Közös-
ségi Házban egy közös kézműveskedésre.
Ezúttal a horgolás volt a „téma” – Fenyvesi
Anett csipkekészítő volt benne segítsé-
günkre.

KERéKPÁRRAL A VILÁG KÖRüL - éLMéNyBEszÁMoLó

éLETMóD- EGészséGKLuB
Januárban az Életmód- Egészségklub ven-
dége Jobbágy Györgyi volt, aki Biologika és
az öt biológiai természettörvény címmel tar-
tott előadást, beszélgetést az érdeklődők-
nek.

Új ÁLLANDó PRoGRAM A hÁzBAN: 
sENIoRTÁNc KEDDENKéNT
Keddenként 14 órától Baranyi Tünde és
Tóth Krisztina tánc oktatók várják szeretet-
tel az idősebb korosztályt közös táncolásra!
Egy német táncpedagógus dolgozta ki a
mozdulatsort, amely kíméli az izmokat,
csontokat, ízületeket, ugyanakkor kellően
megtornáztatja az agyat, fejleszti az össz-
pontosító-képességet, összehangolja a két
agyféltekét, fejleszti a memóriát, az egyen-
súlyérzéket és a koordinációt. 
A zenének és a táncnak terápiás hatása van,
nemcsak a testnek, a léleknek is nagyon jót
tesz. Igazi közösségi élményt jelent, ami-
hez nem kell előzetes tánctudás vagy part-
ner, csupán egy kényelmes váltócipőre van
szükség.

VERsENyEK Az
IsKoLÁBAN

helyi német nemzeti-
ségi vers és próza-
mondó verseny

December 12-én iskolánk német nemze-
tiségi vers- és prózamondó versenyén nagy
örömünkre közel 90 tanuló vett részt. Sok
szép, vidám, komoly, átélt eladást hallhat-
tunk ismét. Köszönjük Gyerekek! A zsűri
munkájában iskolánk német nyelvet ok-
tató pedagógusai mellett Kreisz Györgyné
és Mayer József vettek részt Perbál Község
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
képviseletében.

Bakai Anikó

„szép Magyar Beszéd” verseny
az iskolában

Az iskolai könyvtár február 1-jén verseny
színhelye volt. Hagyományainkhoz híven
az alsó és a felső tagozatos gyerekeket vár-

tuk a helyi „Szép Magyar Beszéd” ver-
senyre. Bár sokan megbetegedtek, így is
sokan eljöttek, bátran szerepeltek, nagyon
ügyesek voltak! 
Szoros volt a verseny, a helyezések több-
ször csak egy-egy ponton múltak. A zsűri
többször nehéz helyzetbe került… Remél-
jük, hogy jövőre ismét ilyen felkészült, és
a magyar nyelv szépségeire érzékeny gye-
rekekkel találkozhatunk! 

Bolláné Bíró Katalin

IsKoLAI híREK

Vig Balázs meseíró könyvbemu-
tatója

December 14-én iskolánk 1-2. osztályos
tanulói Vig Balázs meseíró Puszirablók
című vidám előadásán vettek részt. Meg-
ismerkedtünk Szeretke királylánnyal és csa-
ládjával. Megállapítottuk együtt, hogy "aki
szereti a gyerekét, az puszit ad neki, ez ilyen
egyszerű!" Hallgattunk részleteket a törté-
netből, tanítóink közreműködésével. 

Sokat nevettünk, s a rendkívül gyorsan el-
repült másfél óra befejezéseként autogra-
mért is sorba álltunk. A meseíró
kikapcsolódással, szórakozással, jókedvvel,
és sok-sok mosolygó gyermek- és felnőtt
arccal ajándékozott meg minket. 
A 3-4. osztályosok is a koruknak megfe-
lelő, a „Három bajusz gazdát keres” című
előadáson vettek részt. A program támo-
gatója a Nemzeti Kulturális Alap volt.

Bakai Anikó

Retro disco az iskola javára

Fáradhatatlan és lelkes Szülői Szervezetünk
január utolsó szombat estéjén ismét meg-
rendezte hagyományos zenés, táncos estjét
iskolánk javára. Az idei év mottója a film:
„Öltözz kedvenc filmed főhősének!” Ké-
szültek közös szülői tánccal, zsíros kenyér-
rel, pattogatott kukoricával, rengeteg
tombolatárggyal, elmaradhatatlan jóked-
vükkel. A zenét Landszmann Zsolt, a büfét
a Kerék Söröző szolgáltatta. Köszönjük a
részvételt, köszönjük a támogatói jegyek
vásárlását!
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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 

PERBÁLI szüLETETT:
2017. január: 
Putz Csaba és Győri
Tímea gyermeke: Réka.
Gratulálunk!

TEMATIKus hETEK 

EgészségEs élEtmód projEkthét

az iskolában
December első hetében projektnapokat
tartottunk az egészséges táplálkozás jegyé-
ben.
Plakátkészítéssel, rejtvényfejtéssel, ismert
ételek átkeresztelésével, filmvetítéssel vala-
mint zöldség - és gyümölcskompozíciók
készítésével és elfogyasztásával telt az alsó
tagozat hete. 
A hét közepén diákjaink rövid videó filme-
ket nézhettek meg korosztályuknak meg-
felelően. Kiemelt feladatunknak tekintet-
tük a gyermekek érzelmi intelligenciájának
fejlesztését, valamint tudatosítani szerettük
volna az ételek értékelésére, megbecsülé-
sére való odafigyelést.  
A felső tagozatosok számos tantárgy kere-
tén belül kaptak ismereteiket bővítő infor-
mációkat a táplálkozással kapcsolatban.
Informatika órán étlapot készíthettek,
mellyel a digitális kompetenciájukat fej-
leszthették. A vitaminokkal kapcsolatos
rímfaragás során a verselésben mutathat-
ták meg tehetségüket.    
A témahét befejezéseként, a felső tagoza-
tosok vetélkedőn mérhették össze a meg-
szerzett tudásukat. A vetélkedő győztese a
hatodik osztály lett, így ők vehettek részt,
a Jó kenyér Pékség gyerekeknek szóló inter-
aktív üzemlátogatásán.  
A hét folyamán elkészített plakátok, ver-
sek, táplálkozási piramisok kiállításra ke-
rültek – mindenki megnézegethette,
elmélyülhetett a látni- és olvasnivalókban.

Bakai Anikó és Katona Levente

„CinCom lánCom Cérna, ki jön a

fonómba?…” 
szőttünk, fontunk az óvodában

Az idei munkatervben megjelölt fő felada-
tunk a gyermekek vizuális nevelése - rajzo-
lás, festés, mintázás, kézimunka -, kiemel-
ten a népi kismesterségek megismerése,
népi gyermekjátékok készítése.
A januári hónapot találtuk a legalkalma-
sabbnak a megvalósításra, hiszen régen is
a hosszú téli estéken ültek össze a lányok,
asszonyok a  fonóházakba, a nyáron meg-
termett kendert megfonni, szőni. Innen
jött az ötlet: mi is szervezzünk hasonlót az
oviba!
A „Fonó hete” programunkon minden
csoport valamilyen népi kismesterséggel is-
merkedett: szövés, pókfonás, agyagozás (a
fazekas mesterség alapjai). Készültek csut-
kababák és csutkalegények, az előzőleg le-
morzsolt csöves kukoricából. És mivel a
fonóházak fontos színterei voltak a nép-
költészet, a népmese éltetésének, még egy
mesemondót is  meghívtunk erre az alka-

lomra. Tamás Margit, Manyi néni, aki er-
délyi származású, népviseletben érkezett,
és ízes népi nyelven mesélt a gyerekeknek.
Még igazi cipót is kóstolhattunk, amit a
tündérek sütöttek. Manyi néni, magával
ragadó előadásával nagy élményt nyújtott
nem csak a gyerekeknek, de nekünk óvó-
néniknek is. A napot táncházzal zártuk,
amit Szendi Joó Petra, a mi Petra óvónénink
vezetett, a gyerekek legnagyobb örömére.
Úgy gondolom, talán hagyományt teremt-
hetünk a „Fonó hetével”, hiszen a mai gye-
rekeknek is jól esett a közös együttlét, a
vidám tánc a szürke téli napokban.        

MOZAIK
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jANuÁR 6-ÁN, VízKEREszTKoR
véget ér a karácsonyi időszak. Idén ezen a
napon a nagycsoportosok bontották le az
óvoda karácsonyfáját.

PALINTA szíNhÁz ELőADÁsA
Január 11-én délelőtt a Palinta színház elő-
adását nézték meg együtt a gyerekek az
óvoda tornatermében.

BEMuTATKozoTT Az ELsős TANí-
TóNő

Januárban tartjuk óvodánkban a második félév
szülői értekezleteit; ilyenkor mutatkozik be a
nagycsoportosok értekezletén a leendő elsős ta-
nító is.

Január 25-én gyűltek össze a nagycsopor-
tosok szülei; az értekezlet vendége volt Bors
Andrea, a perbáli Kis-forrás Német Nemze-
tiségi Általános Iskola igazgatónője és Csá-
tiné Varga Mónika leendő elsős tanítónő.
Februárban és márciusban több programra
is várják az iskolába a nagycsoportos gye-
rekeket és a szüleiket (látogatás az iskolá-
ban, nyílt órák, játszóház) hogy ismerked-
hessenek az intézménnyel.

Lévai Antalné  óvónő
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Február 4-én rendezte Német Nem-
zetiségi Önkormányzatunk hagyo-
mányos német nemzetiségi farsan-
gi estjét, mely egyben iskolánk
német nemzetiségi délutánja is.
A program Bakai Anikó elnök rövid kö-
szöntőjével kezdődött. Majd Harkai Gábor
atya közreműködésével megemlékeztünk
a napokban közülünk eltávozott Payer
Mária egykori perbáli lakosról, akit a II.
világháború után Németországba telepítet-
tek családjával együtt. A megemlékezés zá-
rásaként Csákvári Hanna 7. osztályos
tanuló elszavalta Payer Mária szülőfalujá-
ról, Perbálról szóló Heimatgedicht című
versét. 
Ezután hagyományos kulturális műsorunk
következett. Az iskola újjáalakult „Son-
nenstrahlen” (Napsugarak) sváb tánccso-
port bemutatóját nézhették meg először a
jelenlévők.  Nevettünk a hatodik osztályos
tanulók egy csoportjának vidám, a cirkuszi
életről szóló előadásán, megnéztük a má-
sodik osztályosok dalos, verses, táncos be-
mutatóját. Az iskola gitárcsoportja és kis
kórusa négy német nyelvű dalt adott elő
nagy sikerrel, s melyek egyikén első osztá-
lyos diákok közreműködtek. A műsorszá-
mok között az iskola helyi német vers-és
prózamondó versenyének helyezettjei sza-
valtak. A kulturális műsor a budajenei
Ringlein sváb tánccsoport fellépésével zá-
rult. Az est második felében a szokásos kö-
tetlenebb zenés program vette kezdetét,
melyen a „Dicke Schwäne” (Kövér Hattyúk)
zenekar szolgáltatta a táncolni vágyóknak
a talpalávalót. 
Az idén hatodik alkalommal hirdettük
meg immár hagyományos fánksütő verse-

nyünket, melyre tizenkilenc finomabbnál
finomabb fánkkal neveztek be. A zsűri - a
„Dicke Schwäne” zenekar tagjai – nehéz
helyzetben volt. Az első díjat Zakar Kata-
lin vehette át. Gratulálunk a fánksütő ver-
seny valamennyi nevezőjének!
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mind-
azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak

a farsangi programunk előkészítéséhez és
lebonyolításához!
Köszönet a szereplő gyerekeknek és a fel-
készítő pedagógusoknak a színvonalas mű-
sorokért, valamint vendég fellépőinknek,
hogy meghívásunkat elfogadták!

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának képviselő-testülete
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óvodánkban idén február 10-én
rendeztük farsangi mulatságunkat.
A gyerekek reggel jelmezben érkez-
tek a csoportokba. 

Együtt táncoltak, mulatoztak az óvónők-
kel, dadusokkal, majd összegyűltünk tor-
natermünkben, ahol megnéztük egymás
jelmezeit. Ezután az óvónők és dadusok –
a hagyományokhoz híven, közösen - elő-
adták a „Nyakigláb, csupaháj, málészáj”
című mesejátékot – a gyerekek nagy örö-
mére.
Az előadás után, a délelőtt hátralévő részé-
ben a gyerekek a csoportjaikban folytatták
a mulatozást.

oVIs FARsANG

NéMET NEMzETIséGI FARsANG

Katica közéspő csoport

Február 11-én immár harmadik alkalom-
mal rendeztük meg a tornateremben az is-
kolai farsangi rendezvényünket. Az
igazgatói köszöntő után először az osztá-
lyok mutatták be közös produkciójukat.
Az idei farsangi bálunk is a hagyományok-
hoz híven a 8. osztályosok nyitótáncával
kezdődött, akik egy kalóztáncot választot-
tak. A jelmezek elkészítésében segítségükre
voltak: Bentzik Éva tanárnő, Formanek
Mária és Tarsolyné Molnár Krisztina. A ko-
reográfiát és a táncot betanította: Bernáth
Erzsébet. Osztályfőnökük Bors Brigitta.

A legnagyobbak után a legkisebbek
„Dzseppetó” mester régi álmát elevenítették
meg a színpadon: az élettelen fabábokból
igazi, eleven (nagyon is JÓ) kislányok és
kisfiúk lettek. Felkészítőjük: Bakai Anikó
és Rintek Szvetlána voltak. Köszönet Mózes
Anikó, Szentirmay Anna és Herényi Mónika
anyukáknak, valamint Bodnár Györgyi
nagymaminak a csodálatos jelmezek elké-
szítéséért.

A 2. osztály a LEGO-k birodalmába veze-
tett bennünket. Felkészítők: Bakai Anikó,
Siposné Király Ildikó és Payer Ferencné.
A jelmezeket a szülők készítették. 

Messzi tengerről érkeztek hozzánk a 3.
osztályos vikingek. Havasiné Szalai Mó-
nika tanítónő ötlete alapján felkészítőjük:
Mayerné Aller Rita és Sallai B. Sándor vol-
tak.

Ezután a színpadon a 2017-es „X-Faktor”
került megrendezésre. A 4.a osztályt felké-
szítette Elek Mónika és Czakó Péter. 

A 4.b osztályban sokak kedvence Michael
Jackson, ezért a „Thriller” című számra

táncoltak. Az ötletet adta, a koreográfiát
betanította: Galgóczi Nikolett. Osztályfő-
nökük Csátiné Varga Mónika. 

Utánuk táncos lábú pizzafutárok érkeztek
a színpadra. Az 5. osztályosok hangulatos
táncát Czentye Edina tanította be. Osztály-
főnökük Királyné Halmosi Edit.

A 6. osztályosok Bruno Mars zenéjére tán-
coltak. A koreográfiát Mukus Lorina és
Süki Regina tanulók tanították be. Osz-
tályfőnökük Juhászné Szatmári Irén.

A 7. osztály Czentye Edina táncos koreog-
ráfiájának segítségével visszatért a múltba.
Osztályfőnökük Makainé Kováts Judit. 

Az osztályprodukciók után következett az
egyéni jelmezesek felvonulása. A tanári
tánckar fergeteges hangulatot varázsolt a
színpadra a Hungária együttes „Limbó-
hintó” számával.  
A szünetben és a jelmezesek felvonulása
után a büfé várta a vendégeket mindenféle
finomsággal. Szeretnénk köszönetet mon-
dani a szülőknek, hogy ilyen sok finom sü-

teményt hoztak, melynek eladásából be-
folyt összeget a belépők és a tombola be-
vételével együtt a Szülői Szervezet az iskola
javára fogja fordítani. 

Az egyéni jelmezesek értékelése után kez-
dődött a várva várt „disco”. A Szülői Szer-
vezet tagjai is bemutatták a jótékonysági
retro disco-ra összeállított táncukat. 
A gyerekek a Szülői Szervezettől kaptak
csokoládét és világító karkötőt, minden
jelmezest ezekkel az ajándékokkal jutal-
mazhattunk. Az osztályok pedig tortát
kaptak a jelmezes fellépésért, amit hétfőn
az iskolában közösen fogyaszthattak el.
Megköszönöm a Szülői Szervezet munká-
ját, külön köszönet illeti Czentye Edinát, a
Szülői Szervezet elnökét a szervezési mun-
kákért. Köszönet Szebeni Klárinak a kon-
ferálásért, a házigazda szerepért és Kádár
István apukának a zenéért, a hangosításért
és a jó hangulatért. Köszönöm gondno-
kunknak, Radics Gábornak és a falugond-
noknak, Fodor Gábornak, valamint csapa-
tának, hogy a tornatermet berendezték. 

Köszönöm a pedagógusoknak a műsorszá-
mok betanítását, a jelmezek elkészítését, a
szülőknek pedig a jelmezek elkészítésében
nyújtott segítséget. Köszönöm helyette-
semnek, Kincsesné Kuthy Etelkának a far-
sangi bál megszervezését.

Annál nagyobb öröm nincs is számunkra,
minthogy láthattuk, hogy kicsik és nagyok
mennyire jól érezték magukat ezen a far-
sangi bálon. Köszönet mindenkinek, aki
ehhez hozzájárult. 

Bors Andrea intézményvezető

„ITT A FARsANG, ÁLL A BÁL…” 
– IsKoLAI FARsANGI MuLATsÁG
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2017. kettős évforduló hazánk kultúrtör-
ténetében. Ez az év nemcsak a reformáció
éve, hanem a Kossuth-díjas világhírű ma-
gyar zeneszerző és zenetudós, zeneoktató
és népzenekutató, Kodály Zoltán születé-

sének 125., halálának pedig 50. évfordu-
lója is. Kodály szerint az éneklés, a művé-
szetekkel való gyakori találkozás hozzájárul
egy egészséges érzelmi intelligenciájú
ember fejlesztéséhez. 

„VIRÁGos RéTEKEN” – 
A PERBÁLI KóRus TEVéKENyséGE

Kerékpárok: új, használt, ELEKTROMOS
Kiegészítők: gyerekülés, sisak, lámpa, csomagtartó, lakat, táskák
Alkatrészek: gumi, váltó, fék, nyereg
Szerviz: javítás, karbantartás, centírozás

Több, mint 1000 féle cikk raktáron!

Cím: Zsámbék, Petőfi – Honvéd u sarok (Bellis Virág mellett)
Tel: 06 20 9311 435, Email: tekero.kerekpar@gmail.com

Tekerő kerékpár

hIRDETés

Nyitva tartás:

Kedd-Péntek      10:00 – 19:00
Szombat 8:00 – 13:00

„Aki zenével indul az életbe, beara-
nyozza minden későbbi tevékenységét,
az életnek olyan kincsét kapja ezzel,
amely átsegíti sok bajon. 

A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az
élet szépségét, s ami benne érték, azt
mind meghatványozza." 

(Kodály Zoltán)

A néhány fővel, 1998-ban alakult együttes
előbb saját szorgalomból énekelt, majd
2001- től Kócziás József avatott vezetésével
működött tovább. 2003-ban vették fel
Maklári József neves zenepedagógus és kar-
nagy nevét. Maklári József elismert kar-
nagy, egyetemi tanár és számos kórusszö-
vetség tisztviselője, a Liszt Ferenc Társaság
alapító tagja volt. 
A perbáli Maklári József kórusban a karna-
gyi teendőket 2003 őszén Lisztes László, a
Nemzeti Filharmonikusok Nemzeti Énekka-
rának énekese vette át. Ekkor az addig há-
romszólamú kórusból négyszólamú lett. 
Repertoárjuk ezer év kórusmuzsikájából
merít, a kezdetektől napjainkig. Az igényes
éneklés mellett a kórustagok a próbák
során közelebbről is megismerkednek az
énekelt művekkel, ismereteket kapnak a
zeneszerzőről, a darab születési körülmé-
nyeiről. 
A kórushoz való csatlakozáshoz nem szük-
séges semmilyen előképzettség, csupán
egyetlen feltétele van: a hangi tisztaság. Az
sem kizáró tényező, ha valaki nem ismeri
a kottát, a karnagy igény szerint akár felé-
nekeli az adott szólamokat, hogy azokat
otthon, vagy akár az autóban vezetés köz-
ben is meg lehessen tanulni. 
A számos magyarországi fellépésen túl
több külhoni országban is nagy sikerrel
vendégszerepeltek. Énekeltek Németország-
ban, Ausztriában, Szlovákiában, a Felvidé-
ken és többször Erdélyben. Immár közel
kétszázszor énekelt a kórus a különböző
helyszíneken. Az énekkar rendszeresen fel-
lép Piliscsabán is, utoljára tavaly, advent
első hétvégéjén hallhattuk őket a Klarissza-
házban, és szintén Csabán, a sportcsarnok-
ban, a negyedik adventi vasárnapot
megelőző szombaton. 
Idén júliusban Perbálon, az Anna-napi
Búcsú nyitó hangversenyén, augusztusban
Dorogon és a piliscsabai Egyházzenei Na-
pokon májusban már biztosan fellépnek,
további szereplések várhatóak a húsvét
előtti nagyhéten, és nyitottak minden
megkeresésre. 
2017. újabb külföldi fellépést is hozhat,
előzetes jelzések szerint...

Kerékpárbolt és szerviz

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. ...azt akarjuk, hogy az ember ne
úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” 

(Kodály Zoltán)

hELyTÖRTéNETI KIÁLLíTÁshoz VÁRuNK ANyAGoKAT
Az idei Szt. Anna-napi Búcsú keretében a perbáli óvoda és iskola történetét feldol-
gozó, helytörténeti kiállítást rendezünk. Ehhez várunk fotókat, gyermekjátékokat,

az óvodai és iskolai életet megidéző tárgyakat (régi tolltartó, iskolatáska, )
Kapcsolat: Kúti Mária, Sebestyénné Tankovits Anita, Tóth Anna, 

Email: kozhazperbal@gmail.com, szerkesztoseg@perbal.hu
Telefon: 06-30/205-6277, 06 30/320-6949

2015 végétől Kúti Mária mellett Sebes-
tyénné Tankovits Anita lett a Közösségi Ház
munkatársa. Mária az állandó programo-
kat „viszi” és a technikai feltételek biztosí-
tásáért, valamint a gondnoki feladatok
ellátásáért felel. Anita a Ház kulturális
szervezője, ő felel az új programokért. 

„Már egy jó ideje éreztük, hogy tarthatatlan
az „egyszemélyes felállás” és jól látszott: a
szerteágazó feladatokat szét kell osztani. A
bővítésre azért is szükség volt, mert hosszú-
távon nehéz egyedül dolgozni egy ilyen posz-
ton – az állandó „bekapcsolt állapot” nagyon
megterhelő.  Ezért az önkormányzattal kö-
zösen kerestük az alkalmas személyt, aki át-
vállalna részfeladatokat és van már rálátása
az itt folyó munkára. Anita jelentkezett és
fontos szempont volt, hogy korábban számos
itteni programba belefolyt a gyermekei révén.
Ezen kívül egy fiatalabb generációhoz tarto-
zik, ezért könnyebben tud megszólítani más
embereket, közösségeket” – mondja el
Mária.

Amikor 2005-ben az intézmény Közösségi
Házzá alakult, akkor jött létre a Kulturális
Kerekasztal, amely a Ház mindennapi
életét, egész éves programjait meghatá-
rozza. A Kerekasztalon belül együtt tud-
nak tevékenykedni a település különböző
közösségei, szervezetei.; ha kell összefog-
nak egy-egy rendezvény kapcsán és itt ala-
kul ki a település éves eseményterve is.
A Kerekasztal kiemelt célja még az egymás
közti kommunikáció elősegítése: ezen a fó-
rumon értesülnek a tagok az aktuális prog-

ramokról, rendezvényekről, melyekbe be
lehet kapcsolódni.
A Kerekasztal tagjait az önkormányzat tá-
mogatja azzal, hogy évente kétszer térítés-
mentesen használhatják a Házat a saját
céljaikra. „Ezért is törekszünk a Közösségi
Ház folyamatos fejlesztésére, hogy mindenféle
eszköz rendelkezésre álljon a különböző prog-
ramok során” – teszi hozzá Mária.

„A Közösségi Háznak más a szerepe, mint
egy Művelődési Háznak. Itt mi a közösségek-
nek adunk otthont és igény szerint szerve-
zünk egy-egy kiemelt programot.
A Művelődési Házakban – melyek jellem-
zőek nagyobb településeken, városokban mű-
ködnek - folyamatosan programokat tesznek
az emberek elé, és mivel a lakosság száma na-
gyobb, szélesebb a közönség is. 
Emellett pedig azt is látni kell, hogy bizonyos
programok „ideimportálása” a minőség rová-
sára menne. Mivel nem művelődési házként
működünk, így nincs is olyan eszközpar-
kunk, hogy mindent prezentálni tudjunk” –
hangsúlyozza Anita.

Ezek között a programok között vannak
új kezdeményezések és hozzájuk köthető,
formálódó közösségek: ilyen a havonta egy

alkalommal megrendezett könyvtári szom-
bat, amely többnyire családi program szo-
kott lenni, a senior tánc kedd délutánon-
ként az idősebb korosztálynak és útjára in-
dult a Matató – amely kézműves műhely-
ként működik alkotni vágyó felnőttek
számára.
„Az a tapasztalatunk, hogy Perbálon két
korosztály ’mozdítható’ könnyen: a kisgyere-
kes családok és a nyugdíjasok. Ők azok, akik
örülnek, ha nem kell messzire menniük egy-
egy program miatt és ismerősök között lehet-
nek” – mondja el Anita.
„A programjaink nagy része ingyenesen vagy
nagyon kedvezményesen látogatható – ez
ezért lehetséges, mert önkormányzat elköte-
lezetten támogatja a Közösségi Ház munká-
ját. Mind a fejlesztések, mind pedig a
fenntartás költségeit állja, emellett pedig az
itt működő közösségeket is támogatja” – teszi
hozzá Mária.
„Idei terveink között szerepel a régi közössé-
gek felfrissítése, új közösségek létrehozása, és
hogy minden korosztály megtalálja nálunk
a magának való szabadidős programot.
Éppen ezért bárki ötletét örömmel fogadjuk
– nyitottak vagyunk az új programokra és
nagyon szívesen adunk nekik helyet!” –
hangsúlyozza Anita.

HELYBEN VAGYUNK
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KÖzÖsséGEK és KuLTuRÁLIs éLET 
PERBÁLoN

Beszélgetés sebestyénné
Anitával és Kúti Máriával 

A Közösségi Ház állandó programjai
egy-egy közösséghez köthetőek; tagjai-
nak fontos, hogy összejárjanak egy
közös „ügyért” – a mozgás öröméért, a
tánc, a közös éneklés szeretetéért, a kis-
gyermeküket hozzák a zenebölcsibe
vagy éppen nyugdíjasként töltik együtt
egy estéjüket.

Pálinka mustra és sütemény verseny- 
2016. szeptember

Szombati könyvtári programok
Tóth Anna
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„2006-ban költöztem Perbálra teljesen vé-
letlenül egy kedves Barátom révén. Tehát
én csak egy „gyütt-ment” vagyok...
Érdekesség a dologban, hogy 1981 óta van
Bicskén telkünk, és bár a két házam egy-
mástól 9 kilométerre van, én mégsem tud-
tam Perbálról semmit.

Szóval egy alkalommal kijöttem Perbálra,
megláttam a házat és beleszerettem, eladó
volt és megvettem.
Az Önkormányzattal 2008-ban kerültem
kapcsolatba, mégpedig úgy, hogy a mun-
kahelyem a Semmelweis Egyetem azon
tömbje, amiben évtizedekig dolgoztam, új
épületbe kényszerült költözni és a nem
sokkal előbb készített berendezési tárgya-
kat szerettem volna hasznosítani.
Felajánlottam az akkori irodám berende-
zését a Polgármester Úrnak, hogy ha el tud-
ják helyezni és szükség is van rá, hozzák el.
A mai napig jó célt szolgál.
Az önkormányzati munkával a 2010-es
választások alkalmával kerültem kapcso-
latba, amikor is megválasztottak a Helyi
Választási Bizottság elnökévé.

Nem sokkal később egy sajnálatos halále-
set miatt - Jobbágyné Györgyi - kértek fel a
Testület Gazdasági-Pénzügyi Bizottságában
való munkára.
Tekintettel arra, hogy évtizedekig voltam
a Semmelweis Egyetem intézeteiben gazda-
sági-pénzügyi vezető  és éppen akkor let-
tem  nyugdíjas, nem volt kérdéses, hogy
elvállalom a feladatot.
Ez a  munka más jellegű, mint amit több
évtizedig csináltam, de a pénzügyi felada-
tok alapból egyformák.

Jól előkészített, előre rendelkezésre bocsá-
tott anyagokból lehet felkészülni és jókat
„vitatkozni” mielőtt a Testület elé terjesztik
az éppen aktuális ügyeket.
Szerintem a bizottság tagjainak és a Jegyző
Úrnak elég sok „baja” lehet velem, mert te-
kintettel arra, hogy hiányosak a személyi
és helyi ismereteim sokat kérdezek.

Az összefüggések nagyon fontosak szá-
momra, mert mint a kisgyermek, én azt is
akarom tudni, hogy a lendkerekes autónak
a belsejében mi van !

Addig, ameddig tökéletesen nem tudom
áttekinteni és megérteni a napirendek
pontjait, nem mondhatok az éppen aktu-
ális ügyre sem igent, sem nemet. Azt hi-
szem ez érthető és elfogadható.

A Bizottságba történt felkérést megtisztel-
tetésnek tartom és ameddig szükség lesz a
munkámra szívesen segítek és a legjobb tu-
dásom szerint járulok hozzá Perbál építé-
séhez, szépítéséhez  hiszen én már itt
vagyok otthon és ezt egyáltalán nem bán-
tam meg.”

BEMuTATKozIK BAjKó ÁGNEs, 
A GAzDAsÁGI és üGyRENDI BIzoTTsÁG TAGjA

hIRDETés

NÉGYSZEMKÖZT
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hogyan lesz egy szövő technikusból
kozmetikus? Mennyivel fut a mezei
nyúl? Miért vágyik egy kétgyerme-
kes anya biciklivel „megmászni” az
Alpokat? Egy nem mindennapi koz-
metikussal beszélgettünk.

Én mindig azt gondoltam, hogy Ritát a Jó-
isten is erre a hivatásra teremtette. Aztán a
cikk kapcsán kiderült: neki ez nem volt
ilyen egyértelmű. Pedig aki ismeri őt,
annak ezt nem kell magyaráznom: a jelen-
léte valódi megnyugvás, a kozmetikája
olyan hely, ahol az ember érzi, hogy jó ke-
zekben van és maximálisan figyelnek rá. 

„Az általános iskola elvégzése után, 14 éve-
sen még nem igazán tudtam, hogy mivel sze-
retnék foglalkozni. Érdekelt a fonal, a textil,
a különböző anyagok, ezért ruhaipari szak-
középbe felvételiztem, de nagy csalódásomra
nem kerültem be. Ezért a textiliparira men-
tem és öt évvel később szövő technikusként
végeztem. Még ekkor sem voltam biztos
abban, hogyan tovább… a tanáraim közül
többen a könnyűipari főiskolát javasolták
nekem. Az iparművészetire felvételiztem
végül, de nem vettek fel. Közben egy barát-
nőm, aki felettem járt a szakközépben és
gondolkodott a kozmetikus képzésen – adta
nekem az ötletet. Ő végül nem próbálta meg,
nekem viszont megtetszett, felvételiztem és
bár nem hittem, hogy sikerül – bekerültem.
A képzés alatt mestert kellett keresnem, és bár
ismerősön keresztül találtam - mégse mond-
hatom, hogy életem legszebb két éve volt…
Arra viszont jó volt ez az időszak, hogy –
mivel be voltunk dobva a mélyvízbe -, itt
igazán meg lehetett tanulni dolgozni.
Azt tudni kell, hogy természetesen minden
kozmetikus egy picit máshogy végzi a keze-
léseket, ezért nyaranta mentem másokhoz is,
ellesni az apró fortélyokat. Talán ez ennek az
időszaknak a legnagyobb tanulsága szá-
momra: bárkitől lehet bármikor tanulni. 
1996-ban végeztem kozmetikusként, abban

az évben volt az esküvőnk. …És bár ekkor
elkezdtem munkát keresni, a férjem inkább
abban támogatott, hogy maradjak otthon.
Így alakult, hogy idehaza, az anyukámnál
kialakított kis helyiségben volt eleinte a koz-
metikám. Persze, volt bennem félsz, hogy
mennyire fog menni, ezért már akkor voltak
kis céljaim, amelyeket kitűztem magam elé.
Az első hónap volt a legnehezebb, de százan
jöttek hozzám ekkor. Én a legkisebb kezelés-
nek is örültem.

Amikor a saját otthonunkat kezdtük építeni,
akkor már ki lett nekem alakítva egy helyi-
ség, ahol ma is dolgozom. Mivel itthon vég-
zem a munkámat, komoly nehézségként
éltem meg, hogy gyakran napokig ki se tettem
otthonról a lábamat. Éppen ezért igényeltem,
hogy havonta egyszer-kétszer bemenjek
mondjuk a városba - és erre törekedtem min-
dig is.
Amikor megszületett a nagyobbik lányom,
akkor tudatosan döntöttem úgy, hogy a
munkával töltött idő ne menjen a családi
életünk rovására. Amint Darina óvodába
került és újra dolgozni kezdtem, kialakítot-
tunk egy rendszert: ha egyik délután dolgoz-
tam, a következőn a lányommal voltam. 
Eleinte nehezen szoktam meg, hogy szinte
mindig szól a telefonom, akkor is, ha épp
nem dolgozom, de már régóta nem zavar. A
férjem szintén itthon dolgozik vállalkozó-
ként, nála ugyanez a helyzet, mi így éljük az
életünket. Megtanultunk célratörően kom-
munikálni, hisz bármikor „félbeszakíthat-
nak” bennünket. 

Nem árulok el újdonságot: ezen a területen
nagyon fontos tényező a bizalom. Minden-
kihez máshogy lehet eljutni, hogy ez a bi-
zalmi légkör ki tudjon alakulni. Erre mindig
figyelek és általában sikerül is megtalálni azt
az „utat”, ami a vendégeimhez vezet. 
Szokták tőlem kérdezni a családban és az is-
meretségi körben, hogy nem tudok-e valami
„jó sztorit”, hiszen nálam annyian megfor-
dulnak. De én nem tudok semmit mesélni,
a történetek a kozmetikában maradnak.

A munkám miatt többnyire a négy fal között
élem az életem, olyan mintha egy dobozban
lennék naphosszat és néha bizony jó egy kicsit
kinézni innen. 
Éppen ezért, amikor a kisebbik lányom még
nem volt 2 éves, akkor jött az elhatározás,
hogy biciklizni fogok. Nálam ez is nagyon
kalandosan alakult, mert kinéztem álmaim
biciklijét, de hónapokig halogattam a vásár-
lást, és amikor rászántam magamat, akkor
épp előző nap vitték el az üzletből az utolsó
darabot. Megint elbizonytalanodtam, majd
amikor a raktárból pár nap múlva felhívtak,
hogy döntsek, akkor hirtelen rávágtam:
„igen, kell nekem az a bicikli”. …Aztán el-
kezdtem bringázni, hajnalban, mert utána
indult a lányaimmal a „reggeli műszak”. Az
első alkalmak után úgy értem haza, hogy
kezem-lábam remegett, nem voltam hozzá-
szokva a terheléshez... de nem adtam fel.
Nekem a hajnali bringázások adják külön-
ben a legtöbbet: látni, ahogy ébredezik a ter-
mészet, nézni a pillangók rebbenését,
megtudni mennyivel bír futni egy nyuszi –
az egyik 35km/h-ig bírta… Gyorsan jutok
messzire és ezáltal sok élményt tudok gyűj-
teni, rövid idő alatt – ez tölt fel. 
Az első „világgá menésem” is a biciklizéshez
kapcsolódik. Regisztráltam egy honlapra,
ahonnan kaptam egy ajánlatot, hogy az Al-
pokban biciklizhetek a Tour de France ideje
alatt és nyomon is követhetem a versenyt.
Hosszas vacillálás után ugyan, de jelentkez-
tem az útra. 
A családdal is jó kirándulni, persze, de aki-
nek van gyermeke tudja, hogy mindig „köz-
bejön” valami, nehéz igazán belefeledkezni
az élményekbe. Épp ezért a túrán furcsa volt
először, hogy nem mondta nekem senki két-
percenként, hogy „Anya…” És hiányzott,
minden bajom volt. El kellett engednem és
tudatosítani magamban: azért jöttem, hogy
jól érezzem magam. Ez sikerült is. 
Másként jöttem haza, mint amikor elmen-
tem; más volt fontos, mint azelőtt. Mert
amíg benne vagyunk a mókuskerékben min-
dig csak a következő célra koncentrálunk, és
közben elfelejtünk élni…”

Tóth Anna

BEMuTATKozIK DoBRoVITz RITA

Azt szokták mondani, a kozmetikusok
vendégköre úgy alakul ki, hogy körülbelül
a saját korosztálya fog hozzá járni. Na,
nálam ez nem igaz. Minden korosztály –
a tiniktől a nyugdíjasig - megfordul
nálam. Ebben valószínűleg közrejátszik
az is, hogy vidéken vagyunk. Nem csak
Perbálról, hanem a környékből is sokan
járnak ide, ragaszkodnak hozzám. 
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