


Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 50/2017.(III. 27.)
számú határozata a Perbál, sport u.
és a sportlétesítmény közötti kerí-
tés  és  tartófal  átépítési munkáira
vonatkozó  vállalkozási  szerződés
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a határozat
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja
a Perbál, Sport u. és a sportlétesítmény kö-
zötti kerítés és tartófal átépítési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 52/2017.(III. 27.)
számú határozata az egészségház
tervezéséhez szükséges geotechni-
kai talajvizsgálati jelentésre vonat-
kozó  vállalkozási  szerződés
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az Egészségház ter-
vezéséhez szükséges geotechnikai
talajvizsgálati jelentésre vonatkozó vállal-
kozási szerződést a mellékelt formában jó-
váhagyja.
A vállalkozói díj fedezetét az önkormány-
zat 2017. évi költségvetésének terhére biz-
tosítja. 

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 53/2017.(III. 27.)
számú határozata az egészségház
engedélyezési  tervének  elkészíté-
sére vonatkozó vállalkozási szerző-
dés jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az Egészségház en-
gedélyezési tervének elkészítésére vonatko-
zó vállalkozási szerződést a mellékelt for-
mában jóváhagyja.
A vállalkozói díj fedezetét az önkormány-

zat 2017. évi költségvetésének
beruházás-felújítás előirányzat
terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 65/2017.(III. 27.)
számú  határozata  az  iskolai  pszi-
chológiai  tanácsadási  tevékeny-
ségre  vonatkozó  vállalkozási
szerződés jóváhagyásáról és költsé-
geinek biztosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az iskolai pszicho-
lógusi tanácsadói tevékenyég ellátására
220.000,-Ft támogatást állapít a Kis forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola részére
2017. 04. 06-2017. 12. 31-ig.
A támogatás fedezetét az önkormányzat
2017. évi költségvetésének szolgáltatások
előirányzatának terhére biztosítja.
A vállalkozási szerződést a mellékelt for-
mában jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megálla-
podás aláírására.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 59/2017.(III. 27.)
számú határozata a 0154 helyrajzi
számú,  állami  tulajdonú  ingatlan
önkormányzati  tulajdonba vételé-
nek kezdeményezéséről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az állami vagyon-
ról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1)
bekezdése, valamint az állami vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 254/2007.(X.
4.) Korm. rendelet 50. § alapján a Perbál,
0154 helyrajzi számú, 2171 m2 alapterü-

Az idei évben szeretnénk egy kezdeménye-
zést indítani, amely településünk szebbé
tételét lesz hivatott szolgálni.
Az elmúlt esztendők folyamán sok dolog
változott és szépült Perbálon: az ide érke-
zőket és az itt lakókat örömmel tölti el a
megszépült Polgármesteri Hivatal, a tele-
pülésközpont, az Óvoda, a Sportpálya kör-
nyéke valamint létesítményei és sorolhat-
nánk tovább a sort.
Természetesen ezek a beruházások pályá-
zati pénzek és önkormányzati erőforrások
felhasználásával készültek el.
Úgy gondoljuk, rajtunk itt lakókon van

most a sor, hogy egy-egy apró dologgal -
ami nagy anyagi erőforrást nem igényel -
tovább folytassuk településünk szebbé té-
telét: egy-egy elhanyagoltabb terület kitisz-
tításával, virágültetéssel, vagy olyan dolgok
rendbetételével ami csinosítaná azt a kör-
nyéket…Egyszóval településünk szépítése
a cél!
Azok számára, akik ebbe a kezdeménye-
zésbe bekapcsolódnak, az év végén hálaadó
szentmisét tartunk és egy-egy emlék pla-
kettel köszönjük meg munkájukat.

Április 1-jén a helyi gazdák egy kis lelkes
csoportja és családtagjaik szemétszedést
szerveztek és összegyűjtötték a határban ta-
lálható hulladék jelentős részét. 
A zöldhulladék, illetve a sitt már nem fért

a megrendelt konténerbe, de így is több
teherautónyi szemét gyűlt össze munkájuk
nyomán.
Ezek után a csapat csatlakozott Varga
László polgármester úr faültetési akciójá-
hoz a plébániaudvaron. 
A gazdák számára ez az időszak a tavaszi
munkák kezdete, így különösen hálásak le-
hetünk azoknak, akik idejüket rászánva
szebbé tették településünk határát! 
Az akció fő célja az volt, hogy a határ meg-
tisztuljon a szeméttől, de emellett a részt-
vevők figyelemfelhívásnak is szánták azok
számára, akik felelőtlenül csúfítják és
szennyezik környezetünket.
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eGy APRó DoLGoT PeRbÁLéRT 2017-ben! 
– TeGyÜk méG sZebbé TeLePÜLésÜnkeT

HARkAI GÁboR ATyA és AZ eGyHÁZkÖZséG keZDeményeZése

HíRek A 
HIvATALbóL

Új kÖRZeTI meGbíZoTTjA

LesZ PeRbÁLnAk
A tervek szerint május hónaptól új kör-
zeti megbízott lép szolgálatba Perbálon,
aki a településünkön is fog élni család-
jával együtt. Az önkormányzat régóta
szorgalmazta, hogy hosszú idő után
ismét helybenlakó kmb-s lássa el a szol-
gálatot településünkön. E cél érdekében
támogatást is kész nyújtani. A Budaőrsi
Kapitányság és a Zsámbéki Rendőrőrs
konstruktív partnerek az együttműkö-
désben.

HÚsvéT uTÁn InDuLnAk A mun-
kÁLATok
A hosszú előkészületek után elindulnak
a “kisperbáli” településrészen a régóta
várt munkálatok. Először a sporttelep
még fel nem újított kerítésszakaszának a
bontása, majd új támfal és kerítés épí-
tése kezdődik. Ezután – a tervek szerint
május folyamán – folytatódik a Sport
utca építésével, majd a Verseny, Csalo-
gány és Futó utcák következnek. Itt is
felhívjuk az érintett utcák ingatlantulaj-
donosainak figyelmét arra, hogy a szán-
dékozott, de még meg nem valósított
földben történő közműcsatlakozásokat
mihamarabb végeztessék el, mert az el-
készült burkolatok bontásához évekig
nem lehet engedélyt adni!
A fejlesztés második üteme – a Csalo-
gány utca felső része és a Pacsirta utca –
jelenleg pályázat alatt áll, annak elbírá-
lása függvényében épülhet majd meg. A
harmadik ütem, - a Sport utca vége, il-
letve a Hunyadi utcai átkötés – pedig
szintén a közeljövő tervei között szere-
pelnek.

2016. mÁRCIusI HATÁRoZATok

Készülnek az Egészségház 
tervei

A képviselő-testület már régóta tervezi
egy Egészségház létrehozását, ahol az

összes egészségügyi szolgáltatás (házior-
vos, gyermekorvos, fogorvos és

védőnői szolgálat) egy helyen lesz meg-
található.

Jelenleg készülnek az engedélyezési ter-
vek, s várjuk a megvalósításra

vonatkozó pályázat megjelenését.

Harkai Gábor plébános és a perbáli Egy-
házközségi képviselő-testület

HeLyTÖRTéneTI kIÁLLíTÁsHoZ

vÁRunk méG AnyAGokAT

Az idei Szt. Anna-napi Búcsú kereté-
ben a perbáli óvoda és iskola történe-
tét feldolgozó, helytörténeti kiállítást
rendezünk. Ehhez várunk fotókat,

gyermekjátékokat, az óvodai és isko-
lai 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

Itt a jó idő, és sokan örülünk ennek,
hiszen igazi felüdülés a tavasz nyo-
mán éledő határt járni gyalogosan,
biciklivel,  kutyát  sétáltatva  vagy
akár  lóháton. Gyönyörű  ilyenkor a
természet,  ezért  különösen  elszo-
morító, hogy ismét egyre nagyobb
szeméthalmok jelentek meg Perbál
határában is.
Bármely úton indulunk ki a településünk-
ről (pl.Széchenyi, Hunyadi, Dózsa György
út), mindenhol jókora szemétkupacokba
ütközünk. Ez azért is érthetetlen, mert
mindenkinek elérhető a szemétszállítás és
a hozzá tartozó ingyenesen rendelhető
lomtalanítás, valamint a szolgáltató már a
zöldhulladékot is elviszi ingatlanjaink elől.
Az Önkormányzat elkötelezett, hogy a
problémát megszüntesse, ezért is tárgyalt
a testület márciusi ülésén arról, hogy me-
zőőri szolgálatot indítson. A mezőőr ható-
sági személy, feladatai és jogkörei sokrétű-

ek: napi szinten járja majd a határt, és ha
gyanús járművet lát, igazoltathatja azt; il-
letve akár szállítmányát is elkobozhatja.
Joga van ezen kívül bírságolásra (jogellenes
cselekmény esetén, például szemetelés), al-
kalmazhat kényszerítő erőt, veszett vagy
veszélyesnek ítélt állatot adott esetben ár-
talmatlaníthat, az ő dolga lesz például a ró-
kafogó ketrecek folyamatos ellenőrzése is. 
Szoros együttműködésben lesz a rendőr-
séggel és az erdészeti felügyelettel.
A mozgásérzékelővel ellátott, éjjel is látó
mobilkamerák kezelése szintén a feladatai
közé fog tartozni. 

Kérjük, amennyiben látnak a határban a
szemetüktől éppen szabaduló embereket,
jelezzék felénk, adott esetben készítsenek
telefonjukkal felvételt!Ezek a halmok nem
„csupán” csúnyák, rondítják a környeze-
tünket, de roppant veszélyesek az emberre,
főleg a határban játszó srácokra és a vadon
élő állatokra is. Tegyünk ellene közösen!

ZÖLDÜLŐ HATÁR

A bejelentéseket a következő elérhető-
ségeken lehet megtenni:

Polgármesteri Hivatal: 26/ 370-350
titkarsag@perbal.hu

Közterület-felügyelet: 20/ 528-6900
kozbiztonsag@budakeszi.hu

Brunecker Károly: 20/ 976-7602 
bruneckerkaresz@gmail.com

Vannak még kedvezményes 
önkormányzati telkek

Az önkormányzat továbbra is hirdet a
Hunyadi utcában olyan telkeket,
melyeket a CSOK-hoz hasonló

feltételek szerint lehet megvásárolni,
30%-kal kedvezményesebben, mint a
piaci ár. A részletekről a Polgármesteri
Hivatal titkárságán lehet tájékozódni.

Az önkormányzat biztosítja 
az iskola pszichológus költségeit

A képviselő-testület márciusi ülésén
döntött arról, hogy a helyi iskola-pszi-

chológus költségeit átvállalja a 
KLIK-től.

Áldott Húsvétiot kívánunk mindenkinek!



letű Magyar Állam tulajdonában lévő in-
gatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél.
Az önkormányzat az ingatlant Magyaror-
szág helyi önkormányzatiról szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
13. pontjában meghatározott gazdaság-
szervezési feladatainak ellásátsa céljából kí-
vánja használni.
A képviselő-testület vállalja a tulajdonba
adás érdekében felmerülő költségek- ide-
értve a művelési ág szükséges megváltozta-
tásának költségét- megtérítését is.
Ennek fedezetét az önkormányzat 2017.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Perbál, 0154 helyrajzi
számú ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 64/2017.(III. 27.)
számú határozata az önkormányzat
tulajdonában lévő, Perbál, Hunyadi
u. 22. számú ingatlan értékesítésé-
ről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, Perbál, Hunyadi u. 22.
számú ingatlant értékesítésre kijelöli.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan
forgalmi értékének ingatlanforgalmi szak-
értő bevonásával történő meghatározásáról
gondoskodjon.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 67/2017.(III. 27.)
számú határozata  a  település  vízi
közműrendszerére 2017-2031.  idő-
szakra  vonatkozó  gördülő  fejlesz-
tési terv módosításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a település vízi

közmű rendszerén a közműves ivóvízellá-
tás és szennyvízelvezetés víziközmű-szol-
gáltatási ágazat 2017-2031. időszakra
vonatkozó felújítási, pótlási és beruházási
munkáira készített gördülő fejlesztési ter-
vet a bérleti díj, illetve az amortizációs
keret terhére, valamint a költségvetésben
rendelkezésre álló források erejéig a mel-
lékelt formában jóváhagyja.

Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 68/2017.(III. 27.)
számú határozata a mezei őrszolgá-
lat létrehozásáról
Perbál község Önkormányzat kép-
viselő-testülete úgy döntött, hogy
egyetért a mezei őrszolgálat 2017.
július 1. napjától történő létrehozá-
sával.
Felkéri a polgármestert, hogy folytassa le a
munkaerő felvételével kapcsolatos eljárá-
sokat a jogszabályokban foglaltaknak meg-
felelően.

Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy ké-
szítse elő a rendőrséggel kötendő együtt-
működési megállapodást.

Felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő
testületi ülésre terjessze elő a mezei őrszol-
gálat létesítéséről, működéséről és a mező-
őri járulék mértékének meghatározásáról
szóló önkormányzati rendelet tervezetet.

HIVATALI HÍREK
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óvoDAI HíRekMárciusi
határoza-
tok folyt.

kIRÁnDuLÁs AZ ALCsÚTI ARboRéTumbA

Március 3-án óvodánk három
csoportja busszal indult kirán-
dulni a közeli Alcsúti Arboré-
tumba.
Sajnos az első kijelölt idő-
pontban eső miatt nem tud-
tunk elindulni. De szerencsére
két nap múlva sikerült a ki-
rándulásunk, amit nagy izga-
lommal várt már mindenki.
A Szülői Szervezet támogatá-
sával óvodánk a logónkkal el-
látott kendőket vásárolt, me-
lyeket minden óvodásunk vi-
selt a kirándulás során. Így egységesen jelenhe-
tünk meg, mi óvónők követni tudjuk a
gyerekeket egy kirándulás során is akár, vala-
mint a kendő óvodásaink számára a közösség-
hez tartozás érzését adja.
A Szülői Szervezet kirándulásunk költségeihez
is hozzájárult: 50ezer Forinttal támogatta azt. 
Az arborétum és kastélypark természetvédelmi
terület, ahol tavasszal az ország legnagyobb hó-
virág mezője és egyik legértékesebb élő fa gyűj-
teménye található. Az itt található növények
közt nem csak hazai fajokat, de számos érde-
kességet és ritkaságot is megcsodálhattunk. 
Megérkezésünket követően a hangulatos, kacs-
karingós sétautakon haladva csodálatos, szemet
gyönyörködtető látvány tárult elénk. Ennyi
szép hóvirágot még senki nem látott egy he-
lyen; rácsodálkoztunk minden növényre, vi-
rágra, fára.

A gyerekek türelmesen és érdeklődve, de fegyel-
mezetten haladtak végig az ösvényeken. Hamar
észrevették és megfejtették a fűbe helyezett kis
táblák képének jelentéseit, amelyek a betar-
tandó szabályokat mutatták meg: mint például,
hogy szemetelni és virágot letépni nem szabad.
Természetesen a szabályokat mindenki be is
tartotta; az előző napokban erről az óvodában
beszélgettünk. 

Nagy élmény volt a park területén lévő kis tó
látványa is, a fölé hajló bokrokkal, fákkal és a
benne úszkáló vadkacsákkal. 
Mindenki jól érezte magát; daloltunk, versel-
tünk és jól is elfáradtunk.
Máskor is szívesen eljövünk, mert nagyon sok
érdekes dolgot láttunk!

Molnár-Kiss Aranka óvónő

Így hát, mi is elkészíthettük a napóránkat.
Szinte az egész óvoda részt vett benne,
gyermekek és óvónénik egyaránt. 
A gyerekek szívesen nyomtatták kis tenye-
rüket az anyagra, hogy így részesei lehes-
senek a csodálatos közös
szivárványunknak. 
Az udvaron már ki is pró-
báltuk a napóránkat, hogy
működik-e. 
MŰKÖDIK!!!
Most már csak az van
hátra, hogy a pályázatun-
kat elbírálják – és nyer-
jünk. Ehhez kérjük min-
denki segítségét! 
A fődíj: a nyertes óvoda
játszóterének felújítása és
további értékes ajándékok.

Lévai Antalné 
óvodavezető helyettes

sZAvAZATukkAL TÁmoGAssÁk óvoDÁnkAT!

Márciusban kötélveréssel ismerkedhettek
óvodásaink. A folyosón felállított „szerke-
zet” már maga is motiváló erővel hatott,
de hogy ki is lehet próbálni, tekerni lehet,
ez még izgalmasabbnak bizonyult. Anita
megmutatta a kötélverés minden fortélyát,
csínját-bínját; a színek összeállítását a gye-
rekek választhatták ki. Készültek karkötők,
nyakláncok, sőt idén minden óvodás kö-
télveréssel készült kokárdával ünnepelte
Nemzeti Ünnepünket.

Március utolsó hetében a szövéssel ismer-
kedtünk meg: igazi szövőszéken mutatta
meg Anita ezt a mesterséget. 

Nagyon hálásak vagyunk Sebestyénné Anita
közreműködéséért – ezúton is köszönjük
minden perbáli óvodás nevében!
Hagyományainkat így szeretnénk őrizni,
ápolni és megélni is.

ÚjAbb néPI kIsmesTeséGekkeL Is-
meRkeDTÜnk

Szülők, nagyszülők, szomszé-
dok, perbáliak és nem perbáliak! 

SZAVAZZATOK RÁNK!
2017. április 24-30. között, 

a www.dm-egyuttegymasert.hu
pályázati oldalon támogathattok.

Lévai Antalné óvodavezető helyettes

Példával neveljük az utánpótlást:
Anita hat éves lánya csipkét ver

Állami földet szeretnénk 
hasznosítani

A fejlesztés alatt lévő iparterület szom-
szédságában (a budajenői út és a 

szennyvíztelep között) egy elvadult,
gondozatlan terület található. Ennek
önkormányzati tulajdonbaadását és
hasznosítását kezdeményezte önkor-

mányzatunk a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelőnél.

Önkormányzati 
szükséglakás értékesítése

A Hunyadi utcában található, már
hosszú ideje lakatlan szükséglakás any-
nyira leromlott állapotú, hogy annak

hasznosítása, felújítása az önkor-
mányzat részéről nem látszik megold-
hatónak, ezért annak eladását tervezik

HIRDeTmény
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy
Önkormányzatunk hamarosan megkezdi az új Településfejlesz-
tési Koncepciójának, valamint Településképi Arculati Kézi-
könyvének előkészítését.
Az e dokumentumok tervezésével kapcsolatos államigazgatási
és Partnerségi egyeztetés  pontos időpontja, a tájékoztató leve-
lének megtekintési helye, az észrevételek benyújtásának helye
és módja, valamint az ezzel kapcsolatban megtartásra kerülő la-
kossági fórum pontos időpontja a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon, valamint az
Önkormányzat honlapján,
kerül majd közzétételre. 

Észrevétellel a Partnerségi Rendelet szerint: Perbál lakossága és
a perbáli ingatlantulajdonosok; a település területén működő
vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteré-
hez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén mű-
ködő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a
polgármesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal,
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
élhetnek. 

Perbál, 2017. március 29.

HIRDeTmény
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnere-
ket,  hogy Önkormányzatunk három részterületre vonatkozóan
a Helyi Építési Szabályzat módosítását rendelte meg.  
A tervmódosítás tervdokumentációja a 314/2012. Kormányrende-
let 41.§ szerinti ún. egyszerűsített eljárással kerül az államigazgatási
egyeztető szervek, illetve  a Perbál Község Önkormány-
zatának Partnerségi Rendelete szerinti Partnerek részére véleménye-
zésre. A véleményezés pontos időpontja, a nyomtatott, illetve digi-
tális véleményezési tervdokumentáció megtekintésének helye, a
véleménynyilvánítás helye és módja, valamint a tervmódosítással
kapcsolatban megtartásra kerülő lakossági fórum időpontja a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon,
valamint az Önkormányzat honlapján kerül majd közzétételre. 
A tervdokumentációval kapcsolatban véleménnyel a módosítással
érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a
település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkor-
mányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a te-
lepülés területén működő érdekképviseleti szervek és civil
szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítás-
sal érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezetek élhetnek. 
A módosítás az alábbi területeket érinti:1113/2 és 1113/3 hrsz gaz-
dasági területek, 09/39 hrsz mezőgazdasági terület, 029/14-27 és
029/36-41 hrsz mezőgazdasági területek.

HIRDeTmény
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy
Önkormányzatunk hamarosan megkezdi az új Településfejlesz-
tési Koncepciójának, valamint Településképi Arculati Kézi-
könyvének előkészítését.
Az e dokumentumok tervezésével kapcsolatos államigazgatási
és Partnerségi egyeztetés  pontos időpontja, a tájékoztató leve-
lének megtekintési helye, az észrevételek benyújtásának helye
és módja, valamint az ezzel kapcsolatban megtartásra kerülő la-
kossági fórum pontos időpontja a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján, a közterületi hirdetőtáblákon, valamint az Önkor-
mányzat honlapján kerül majd közzétételre. 

Észrevétellel a Partnerségi Rendelet szerint: Perbál lakossága és a
perbáli ingatlantulajdonosok; a település területén működő val-
lási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez
írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő
érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgár-
mesterhez bejelentkező, a település területén ingatlannal, szék-
hellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
élhetnek. 

Perbál, 2017. március 29.
Varga László polgármester

A pályázat témája: „Tudjátok, hogyan működik a napóra? 
készítsetek egyet ti is!”



IskoLAI HíRek

PénZ7 
–  PénZÜGyI TuDATos-
sÁG HeTe
Immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a Pénz7, amely
Európa-szerte mintegy harminc országban
hívja fel a figyelmet a pénzzel való tudatos
gazdálkodásra. Célja, hogy a fiatalok tuda-
tosabban kezeljék pénzügyeiket, tudjanak
többet a gazdaság és a pénzvilág működé-
séről. A felső tagozaton egy-egy óra kere-
tében foglalkoztunk a témával.
Játékos formában ismerkedtek meg a gye-

rekek a különböző banki kifejezésekkel.
Megbeszéltük, hogyan kerülhetünk kap-
csolatba a bankkal, mi lehet a bank szerepe
az életünkben. A hagyományos és korszerű
pénzkezelési szokások előnyeiről és hátrá-
nyairól beszélgettünk. A 7. és 8. osztályban
dr. Krizsai János személyében, “banki ön-
kéntes” segített eligazodni a témában, és
megválaszolta a felmerülő kérdéseket. Kö-
szönjük a segítségét!

Makainé Kováts Judit

7
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Amióta a felújított, kibővített óvodaépület
létrejött, hagyománnyá vált, hogy az első
májusi hétvégék egyikén Jótékonysági
Családi napra várja a falu és a környező te-
lepülések apraját-nagyját az óvoda Szülői
Szervezete. 
Az együtt eltöltött szombat délelőtt szá-
mos vonzó programot kínál a játékos ver-
senyektől a közös zenélésig,
zsákbamacskával és tombolával fokozva a
hangulatot. A rendezvényt rengeteg szülői
munka, adomány segíti, és támogatják a
helyi és környékbeli cégek, vállalkozások
is felajánlásaikkal. A támogató- és belépő-
jegyek ára, a zsákbamacska és tombolaje-
gyek bevétele minden évben valamilyen
nemes célra gyűlik. Így készülhetett el idén
tavaszra a homokozót lefedő ponyva, így
állhattak fel az udvarra pár éve az új hin-
ták. 
Ebben az évben nemcsak óvodásaink tava-
szi kirándulását tudtuk támogatni az el-
múlt években összegyűlt összegből, de az

óvoda logójával ellátott kis kendőt is gyár-
tattunk a gyerekeknek. Most újabb nagy
„beruházásra” gyűjtünk: szeretnénk az
óvodakertben a homokozó mellett egy
olyan napárnyékolót, ami lehetővé teszi a
homokozói játékot a legforróbb, legnap-
sütésesebb időszakban is. A homokozó az
egyik legfontosabb játéktere a kicsiknek,
amit így sokkal jobban ki tud
használni majd a közösség.  
Május 6-án egész délelőtt fő-
szerepben lesz a játék és a zene:
idén is lesz zenés játék a legki-
sebbeknek Füzy Évával, a na-
gyobbaknak Fejér Simonnal, a
tombola előtt pedig zenés be-
mutatót tart Tatár Szidónia és
Rimóczi-Forró Csengele. 
Játékos feladatokkal tehetik
magukat próbára a gyerekek,
az így szerzett pontjaikat pedig
ajándékra válthatják be. 
Várjuk szeretettel mindazokat,
akik szívesen eltöltenek óvodá-
sainkkal és családjaikkal egy
mozgalmas, vidám délelőttöt,
részvételükkel vagy felajánlá-
sukkal, segítségükkel szeretnék
támogatni a Mézeskalács Óvo-
dát!

HA mÁjus, AkkoR…  CsALÁDI nAP AZ óvoDÁbAn!

HIRDeTés

Idén május 6-án délelőtt
10 órától rendezzük
meg a Családi napot. 
mindenkit szeretettel

várunk!

Paulovkin Boglárka

IskoLÁbA HívoGATó PRoGRAmok
A 2017/2018. tanévre hívogató program-
jainkról a megújult honlapunkon keresztül
már tájékozódhattak. Januárban az igazga-
tónő az óvodai szülői értekezleten bemu-
tatta családias iskolánkat. Itt megismer-
kedhettek a szülők a leendő elsős tanító
nénivel, Csátiné Varga Mónikával is.
Február elején a nagycsoportos óvodások
az óvónénikkel és dadus nénivel ellátogat-
tak iskolánkba, és közös tanórán vettek
részt Móni nénivel.
Február 21-én a leendő első osztályos gye-
rekek szülei matematika és magyar órán is-
merhették meg a tanítónő személyiségét,
tanítási módszereit. 
Március 3-án délután játszóházat szervez-

tünk a leendő első osztá-
lyos gyerekeknek és szü-
leiknek az iskolában. Az
iskolások műsora elvará-
zsolta a vendégeket, majd
az óvodásoké lett a fősze-
rep, hiszen Móni nénivel
körtáncot jártak, utána a
kézműves foglalkozásokon
hajtogathattak, rajzolhat-
tak, színezhettek. 
A vendégeket MindLab
stratégiai játékokkal sakk
partikkal és ügyességi lab-
dajátékokkal vártuk.

CITeRA FéLévI kIskonCeRT
A citera szakkört Sáfárné Földi Mária ve-
zeti már sok éve. Öröm látni minden szer-
dán, hogy a gyerekek boldogan indulnak
citera szakkörre.
Marika februárban félévi kiskoncertet
szervezett, hogy a kis zenészek bemutat-
hassák tudásukat a szülőknek. Több cso-
portot alakított ki, kezdő, haladó, közép-
haladó, „baráti körös kalandozós”. A kon-
certet Horváth Marika gyönyörű furulya-
játéka nyitotta meg, ezt követte az összes
csoport közös produkciója.
A kicsik is nagyon ügyesen játszottak a
hangszeren, szépen énekeltek, kísérték ma-
gukat, ami nagyon nehéz feladat. A 4. osz-
tályosokból álló csoport egy népdalcsokrot
adott elő citera kísérettel. 

A haladók és középhaladók virtuóz, fan-
tasztikus játékkal kápráztattak el bennün-
ket. A 6. osztályos csapat – amelyben fiúk
is citeráznak – lenyűgözött bennünket
énekükkel, a hangjukkal, a tiszta intoná-
ciójukkal, színvonalas citerajátékukkal. 
Végül, meglepetésként Marika a Tücsök ze-
nekar két további tagjával citerázott a gye-
rekeknek. 

Köszönjük Marikának a felkészítést az is-
kola, a gyerekek és a szülők nevében.

Rintek Nóra Szvetlána
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Iskolai hírek

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

Rintek Nóra Szvetlána

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

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

Bakai Anikó

II. 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 

Krizsai János előadása

Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy
1848 márciusának eseményeit ünnepi
hét keretében, több programmal idézzük
fel. A Hangforrás iskolarádió bevonásá-
val, a Diákönkormányzat szervezésében
vetélkedőt indítottunk. Az iskolarádión
keresztül hívtuk fel a gyerekek figyelmét,
mikor milyen játékos feladatot kell elvé-
gezniük. Színes rajzok, rejtvények, totó
megoldások, versek kerültek a „Huszáros
ládikába”. Az ünnepi héten megrende-
zett népdaléneklési verseny dalai adták
meg a hangulatot, hogy képzeletben el-
induljunk a korabeli Pilvax Kávéházba.
Rajzok segítségével az „Étkek és Szomj-
oltók Tárja” várt ránk. Itt beszélgettek a
márciusi ifjak, Petőfi, Jókai, Vasvári és fo-
gyasztották a fekete, angol teát, gömb-
szörpöt, ették az ischlert, mézes lacskát.
1848. március 15-én este a Nemzeti
Színházban a lelkes tömeg műsorváltoz-
tatást kért. Laborfalvi kitűzte Jókai mel-
lére a kokárdát, Egressy Gábor elszavalta
a Nemzeti dalt, az utcákon énekelték

Erkel Hunyadi László című operájából a
„Meghalt a cselszövő…” részletet. A
márciusi ifjakra gondolva külön feladat-
ként próbáltunk írni mi is verseket.
Az ünnepi hét másik eseményeként az
1848–as események felidézésében Wend-
ler Attila, az Opera nagykövete segített és
előadása során felcsendült a jól ismert
opera részlet is. Március 14-én „tobor-
zásra” indultunk énekelve, vidáman, fel-
idézve Kossuth emlékét. Igazi meglepetés
volt a lovas huszár korhű ruházatban. A
koszorúzás előtt  elszavaltuk közösen a
Nemzeti dalt, majd a Közösségi Házban
Varga László polgármester úr köszöntője
után megtekintettük a 4.a és 4. b. osztá-
lyosok ünnepi műsorát, melyet Elek Mó-
nika, Csátiné Varga Mónika és Czakó
Péter tanítók állítottak össze és tanítottak
be a gyerekeknek.  
Amíg ilyen méltón, szeretettel emléke-
zünk meg hőseinkről, idézzük fel tettei-
ket, addig nem merülnek feledésbe.

Királyné Halmosi Edit

Kincsesné Kuthy Etelka

nemZeTI ÜnnePÜnk: mÁRCIus 15.

Ünnepi műsor- márc. 15.
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A kÖZÖsséGI HÁZ HíReI

mesekuCkó CsókA juDIT meseTeRAPeuTÁvAL

éLeTmóD- eGésZséGkLub
A februári Életmód- Egészségklub témája
a „Férfi és nő különbségei” volt, melyet Pál
Ferenc római katolikus pap előadása nyo-
mán közelítettünk meg.
A márciusi alkalmunkon Juhász Gyöngyi
kineziológussal folytattunk kötetlen té-
mákban beszélgetést.  Várjuk következő al-
kalmainkra is az érdeklődőket!

sZéP mAGyAR besZéD veRseny
Február 16-án a budaörsi 1. Számú Általá-
nos Iskola adott otthont a területi Szép ma-
gyar beszéd versenynek. A zsűri neves
személyiségekből állt – színművészek, elő-
adóművészek, pedagógusok voltak közöt-
tük –, jelenlétük megtisztelő volt
mindnyájunk számára, majd következett a
verseny! 
Iskolánkat Nagy Flóra, 6. osztályos tanuló

képviselte. Nagyon szépen, magabiztosan
versenyzett, élmény volt hallgatni, végül a
3. helyezést érte el. A díjazott versenyzőket
arra kérték, hogy mondják el, melyik isko-
lából érkeztek. Nagyon büszke voltam Fló-
rára, amikor a mi iskolánk nevét mondta,
hiszen a sok nagy iskola mellett a mi kis
perbáli iskolánknak szerzett dicsőséget! 

Bolláné Bíró Katalin

bAnkveLem PénZokos kuPA
Harmadszorra vettünk részt a BankVelem
PénzOkos Kupán, ahol a pénzügyi ismere-
tek mellett az Unióról, az energiatermelés-
ről, a magyar autógyártásról, valamint az
ár színvonalról alkotott ismereteiket kellett
a gyerekeknek használniuk. Idén Iskolán-
kat a „Csillámkelámák” névre hallgató 7.
osztályos csapat képviselte, akik két online
forduló után, a továbbjutástól egy ponttal
lemaradva, 12. helyezettként végeztek a
több mint négyszáz induló közül. Felké-
szítő tanáruk Makainé Kováts Judit.

ZRínyI mATemATIkA veRseny
Február 17-én részt vettünk a Zrínyi ma-
tematika verseny első fordulóján, Pilisvörös-
váron. Huszonkilenc diák képviselte
iskolánkat a 2-8. osztályokból. A gyerekek
szépen helyt álltak, büszkék vagyunk
rájuk! Egy diákunkat behívták az ered-
ményhirdetésre. Herendi Réka 6. osztályos
tanuló a régióban a 8. helyezést érte el. Fel-
készítő tanára Homoki Béla.

kIsTéRséGI némeT

nemZeTIséGI veRs-
és PRóZAmonDó

veRseny
Március 2-án Pilisszent-
ivánon került megren-
dezésre a verseny.
Iskolánkat a helyi német
szavalóverseny legjobb-
jai képviselték. Csákvári
Hanna a 7-8. osztály ka-

tegóriában 1. helyezést ért el és képviselni
fogja iskolánkat a Megyei Német Nemzeti-
ségi Vers- és Prózamondó Versenyen április 6-
án. Felkészítő tanára: Bors Andrea. 

Kincsesné Kuthy Etelka 

néPDALénekLésI veRseny
Idén is megrendeztük az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc alkalmából rendezett
ünnepi héthez kapcsolódó iskolai népda-
léneklési versenyt. A március 9-én megtar-
tott eseményt megelőző készülődés előre
vetítette, hogy gyerekeink számára is mi-
lyen fontos ez az alkalom. A versenyen
résztvevők száma negyven fő volt, aminek
azért is  örültünk nagyon, mert az alsós
énektanítást a társas éneklés jellemzi.
A tavalyi versenyhez képest örvendetes vál-
tozás, hogy a felső tagozatból is többen
szerepeltek annak köszönhetően, hogy
megmaradt náluk az éneklés öröme. A ver-
seny jó hangulatban zajlott le. A produk-
ciókat évfolyamonként adták elő, s az
értékelés is ennek alapján történt. A helye-

zések helyett arany-, ezüst-, bronzminősí-
téseket osztottunk ki, amelyek megköny-
nyítették számunkra is az értékelést, mivel
rengeteg színvonalas produkciót hallot-
tunk. Köszönöm a sikeres lebonyolításhoz
nyújtott segítséget Bors Andrea igazgató-
nőnek, Királyné Halmosi Edit, valamint
Rintek Nóra Szvetlána kollégáknak. 
Köszönöm a gyerekeknek, hogy ünnepet
varázsoltak ebből a délutánból: a zene ün-
nepét.

Czakó Péter

HeLyI veRs- és PRóZAmonDó veR-
seny ALsó és FeLsŐ TAGoZAT
Az alsó és felső tagozatos házi vers- és pró-
zamondó versenyt idén március 20-án,
hétfőn délután rendeztük meg. Az alsó-
soké az iskolában, a felsősöké a Közösségi
Házban zajlott. A jelentkező tanulók ön-
állóan, vagy szüleik, tanítóik segítségével
gyakorolták a kiválasztott verseket. Negy-
venöt alsós kisdiák és tizenegy felsős ta-
nuló mutatta be szavalatát. A pátyi verse-
nyen iskolánkat Melkvi Ábris 3. osztályos
és Rintek Jakab 6. osztályos tanulók kép-
viselik majd. Sok sikert kívánunk nekik és
minden helyezettnek gratulálunk a szép
eredményhez!

Siposné Király Ildikó

A „ZsÁmbékI-meDenCe kIs mATe-
mATIkusA” veRseny
A Herceghalmi Általános Iskola hagyomá-
nyaihoz híven idén ismét megrendezte a
„Zsámbéki–medence kis matematikusa” ver-
senyt, amelyen iskolánk tanulói is részt
vettek. A résztvevők a március 25-én meg-
rendezésre került döntőben mérhették
össze tudásukat. Iskolánk 6. osztályos ta-
nulója, Herendi Réka bejutott a verseny
döntőjébe, ahol első helyezést ért el. Na-
gyon örülünk és gratulálunk Rékának, va-
lamint felkészítő tanárának, Homoki Bélá-
nak a szép eredményhez!

Bors Andrea

MOZAIK
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Kiveszőben van a mese. Nem a televízión,
számítógépen, tableten és mozivásznon le-
pergő animációs történetekre gondolok,
hanem a szívből és fejből jövő mesékre,
amiknek képei a hallgatók lelkében, kép-
zeletében születnek meg.
Régen fontos szerepe volt a meséknek
minden generáció életében. A mesék taní-
tottak, neveltek, gyógyítottak. Az emberek
gyakran összejöttek csak azért, hogy me-
séljenek. Ma már sajnos sok esetben nem
ismerjük a mesékben lévő rejtett kódok je-
lentését, üzenetét, így azok nem tudják ki-
fejteni segítő, építő hatásukat a bennünk
és körülöttünk lévő nehézségekre, az éle-
tünkre. A régiek szerint minden problé-
mánkra van megoldás és ezek a megoldá-
sok - életkorra való tekintet nélkül - a me-
sékben vannak benne. Fontos lenne újra
megszereznünk ezt a tudást, de még ennél
is fontosabb, hogy tudjunk és akarjunk
mesélni és mesét hallgatni.
Ehhez segít hozzá minket Csóka Judit, aki
mondókákkal, énekekkel, beszélgetéssel

próbál vezetni minket, hogy nyitott szívvel
és értő füllel hallgassuk a meséit. A mese-
mondás kezdetét minden esetben a mese-
gyertya meggyújtása jelenti, ez a gyertya
mindenkiért ég, aki valaha mesét mondott
vagy hallgatott, és természetesen ég mind-
azokért akik most mesélnek, és akik most
hallgatják, vagyis értünk.
Szívből bátorítok mindenkit, hogy jöjjön
el a Mesekuckóba, legyünk minél többen,
akik megtapasztaljuk a bennünk és gyer-
mekeinkben végbemenő csodát.

Benedek-Horváth Bogáta

mÁRCIusbAn TÖRTénT:

Éles- Bolyki- Czakó quartett és
Voodoo Papa Duo koncert

Aranyszamár bábszínház

AnGoL TeAHÁZ PeRbÁLon
I don't speak English very well. Are you in
same situation? You should come to a tea-
drinking! Where you may converse with
other people. There was one on 10 of March
in the Community House. That was a Fri-
day evening. There was an English teacher.
There were also delicious cookies. ;-)
We had tea and we got to know each other
and we played different games about English
language. The teacher (her name is Kati)
helped us when we failed.
If there will be again such, you come too!

Ez egy egyszerű fordítás... biztosan van
benne igeragozási hiba, és biztosan van
benne olyan rész is, amit az angol nem így
fejez ki... De a március 10-i teázás pont
arról szólt, hogy nem kell tökéletesen
tudni ahhoz, hogy az ember meg merjen
szólalni angolul. Előbb jöjjön ki valami a
száján, aztán azt lehet majd finomítani...
Ha lesz még ilyen, jöjjön el Ön is, próbálja
ki!

ZÖLDÚT keRékPÁRTÚRA
A BudaVidék Zöldút 10. jubileumi kerék-
pártúrája május 6-án indul a Zsámbéki-
medence településeiről Budajenőre, a Mag-
tárhoz. Perbáli indulás: május 6. szombat
10 óra, Hősök tere. Minden kerekezni vá-
gyót szeretettel várnak a szervezők!

Sebestyén Dániel

PeRbÁLI sZÜLeTeTT:
2017. március: 

- Szabó Tamás és Cza-
bafy Beáta gyermeke:
Máté

- Krizsák József és Polgár Zsuzsanna
gyermeke: Fanni Bella
Gratulálunk a szülőknek!

IskoLAI veRsenyek

Hagyományainkhoz híven,
az idén is a nagycsoportos
gyerekek adtak elő egy kis
huszáros műsort, Március
15. alkalmából. Megismer-
tették a többi óvodással,
hogy hőseink hogyan éltek
annak idején, mi mindent

kellett tudnia egy huszárnak: lovagolni,
kardozni, vagy akár a lányokra kacsintani.
Bemutattuk, hogyan készítettek útravalót
a lányok a csatába indulóknak, majd ho-
gyan várták vissza a faluba a legényeket. A
műsorban ismert dalokat is énekeltek a
gyerekek, mint „Kossuth Lajos azt
üzente”, „A jó lovas katonának”. Beleélték

magukat a szerepükbe. A fiúk katonásan
meneteltek a zászlós után,  tisztelegtek,
kardoztak a csatamezőn, a lányok sírdo-
gálva, zsebkendőikkel búcsúztatták a legé-
nyeket.
A műsort egy igazi, jó hangulatú csárdással
zártuk.Méltóképpen megemlékeztünk
Nemzeti Ünnepünkről.

Szente Krisztina és Major Hajnalka óvónők

Nagy Flóra, Várkonyi Andrea, és 
Bolláné Bíró Katalin

nemZeTI ÜnneP AZ óvoDÁbAn
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Mert a labdarúgás egy csodálatos játék, hiszen
kortól, nemtől, vallási és politikai hovatartozás-
tól függetlenül bárki részt vehet benne. A pá-
lyán mindenki egyenlő!  Az sem számít, ha az
ember egyedül van, vagy esetleg vannak társai,
ha a labda ott pattoghat a lába alatt. Sőt sokszor
még egy rongydarab is elég lehet…
Egyre nagyobb kihívás a mai világban a gyere-
keket rávenni a mozgásra, hisz annyi csábítóbb,
gyorsabb örömforrást kínál számukra ez a ro-
hanó digitális világ. 
Ennek a kihívásnak próbálunk megfelelni itt a
perbáli labdarúgó egyesületnél. Minden túlzás
nélkül állíthatom, hogy nem egyszerű a feladat.
Nagyon nehéz megteremteni a megfelelő kör-
nyezetet, de talán még nehezebb a sok kihívás
közepette minél több gyereket rávenni arra,
hogy  viszonylag kötött keretek között sportol-

jon, focizzon. Azt gondolom,
hogy ez nekünk sikerült és re-
mélem, hogy aki egy edzésna-
pon elhalad a pálya mellett,
egyetért ezzel. Persze hibát
mindig lehet találni, de azon
dolgozunk, hogy napról napra
minden jobb legyen. 
Én személy szerint jelenleg a
két legfiatalabb korosztállyal
foglalkozom. Az U7-es kor-
osztályba az óvodai középső és
nagycsoport tartozik, míg az
U9-be az első-második osz-
tály.
Magát  az edzősködést   8
évvel ezelőtt kezdtem, kissé
kényszermegoldásként, mivel
akkoriban indult a Labdarúgó
Szövetség által megindított tö-
megesítés.  Elkülönültek  a
korosztályok, több lett a csa-
pat és nem tolongtak a jelent-
kezők, hogy gyerekekkel sze-
retnének foglalkozni. Viszony-
lag „könnyű” helyzetben vol-
tam, mivel Áron fiam is akkor

tájt kezdett el focizni, így egyértelmű volt, hogy
az ő korosztályukat válasszam. Sokat könnyített
a helyzetemen az is, hogy én is gyerekkorom
óta az egyesület tagja vagyok. Akkoriban még
„Serdülő”csapatban játszottam, ma pedig az
Öregfiúkban.
Az első időkben legfőképp mint gyakorló szülő
és mint tapasztalt játékos próbáltam tanítgatni
a gyerekeket. Persze  az sem elhanyagolható, ha
az embernek van egy pedagógus felesége… Sőt!
Ezt a korosztályt vittem U9-től U14-ig. Köz-
ben elvégeztem egy MLSZ „D” és egy MLSZ
”C” Labdarúgó edzői tanfolyamot, amelyek a
mai napig komoly támaszt jelentenek a szakmai
munkában. 
Nehéz helyzetben vagyunk mi utánpótlás
edzők, hiszen a munkánk sokszor csak évek
múlva mérhető.

Legfőbb feladatunk a játék megszerettetése. Ez
mindennek az alapja. Ha ez sikerült, nagyon
nagy felelősségünk van abban, hogy mindenki
a képességeinek megfelelően fejlődhessen és
közben pedig   utat adjunk a tehetségek kibon-
takoztatásának.  Úgy gondolom ez az előző
korosztálynál már érzékelhető és mérhető volt,
hiszen nagyon sokukban sikerült kialakítani a
sportághoz való kötődést, illetve többen elju-
tottak Első- és Másod osztályú korosztályos csa-
patokhoz. Hazudnék, ha ez nem töltene el
büszkeséggel, de a legfőbb motivációt mégis a
hétről-hétre megjelenő vidám gyerekek jelen-
tik. Amíg egyre nő a létszámuk, azt gondolom,
jó úton járunk.

Ehhez természetesen szükségünk van megfelelő
anyagi és erkölcsi támogatásra, amit minden-
kinek köszönök, köszönünk.

Faragó Róbert utánpótlás edző
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Február 17-én a Plébánia épületében Adam
Müller-Guttenbrunn: A svábok bejövetele című
könyvének bemutatójára invitálta Perbál Község
Német Nemzetiségi Önkormányzata az érdeklő-
dőket.

A kötetet Lóczy István, az Imedias kiadó vezetője
mutatta be.

A regény – amelynek ez az első magyar fordí-
tása – bemutatja a török kiűzése utáni magyar,
osztrák és német viszonyokat. Szól a motivá-
cióról, hogy miért indultak el a telepesek, a kö-

rülményekről és a beilleszkedésről a betelepülő
németajkúak szemszögéből.

A rendezvényen nemcsak községünkből,
hanem környékbeli településekről is vettek részt
érdeklődők. A program végén lehetőség nyílt a
könyv és egyéb – a magyarországi németséggel
kapcsolatos – kiadványok vásárlására.

Aki szeretné még a könyvet megvásárolni, meg-
rendelhető Bakai Anikónál.

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál

némeT nemZeTIséGI HíRek
A svÁbok bejÖveTeLe – kÖnyvbemuTATó

sPoRT HíRek
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Harmincegy éve élünk Perbálon. Négy fel-
nőtt gyermekem és három unokám  van.
Egy informatikai cégnél szoftverfejlesztés-
sel foglalkozom. 1994-től, három cikluson
keresztül voltam önkormányzati képviselő.
Az utolsó 2002-2006-os ciklusban az Ok-
tatási-, Kulturális- és Sport Bizottság
(OKSB) elnöke, azóta a bizottság kültagja
vagyok.

A bizottsági munka előzménye-
ként fontos megemlíteni, hogy

a rendszerváltáskor megala-
kult a Művelődési Egye-

sület (hőskorszak). 
Az egyesület Perbál közös-

ségi és kulturális életét volt
hivatott összefogni, mű-
ködtetni. Tulajdonkép-
pen szerves fejlődés
eredménye az, hogy a
2000-es évek elején létre-

hoztunk egy „keretrend-
szert”, amelyet folyamato-

san tartalommal kell megtöl-
teni. Amikor 2005-ben kialakí-

tottuk a Közösségi Ház új működési
rendjét, akkor jött létre a Kulturális Ke-

rekasztal, amely nemcsak a Ház minden-
napi életét, egész éves programjait határoz-
za meg, hanem a Kerekasztalon belül
együtt tudnak tevékenykedni falunk kü-
lönböző közösségei, szervezetei; ha kell
összefognak egy-egy rendezvény kapcsán –
búcsú, falukarácsony, … - és itt alakul 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
programokról, rendezvényekről,
melyekbe be lehet kapcsolódni. 
Az alapelv az, hogy „virágozzék
minden virág”. A Kerekasztal,
célja szerint az önszerveződő kö-

röknek nyújt segítséget a tevékeny-
ségükben. Ennek nyomán valóban

évek vagy akár évtizedek óta működnek
Perbálon szervezetek, melyek nem csak
„önmagukért”, hanem a szélesebb közös-
ségért dolgoznak.
Itt emelném ki és köszönném meg a Sport-
kör tevékenységét is, amely - sokak évtize-
dek óta tartó társadalmi munkája nyomán
- perbáli és környékbeli fiatalok generáció-
inak nyújt lehetőséget a sportolásra, moz-
gásra. Hajrá!
Ezen kereten belül nagyon jó az együttmű-
ködés az intézményeinkkel – iskola, óvo-
da, nemzetiségi önkormányzat, konyha.
Köszönjük az ő munkájukat is. A struk-
túra tehát véleményem szerint jól műkö-
dik, de megújulásra mindig szükség van!
Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a fia-
talabbak mindinkább részt vállaljanak Per-
bál életének szervezésében és egyre inkább
átvegyék tőlünk a feladatokat.

bemuTATkoZIk sZékeLy ZsoLT 
AZ okTATÁsI, kuLTuRÁLIs és sPoRT bIZoTTsÁG TAGjA

IDén Is LesZ FoCITÁboR!

Időpontja: 
2017. július 3-7.
• Napközis rendszerben
8-16 óráig, (a visszajelzett igények
alapján tervezzük, hogy már 7.30
órától lesz ügyelet)
• Napi háromszori étkezés (reggeli,
ebéd, uzsonna)
• A foglalkozásokat perbáli edzők
részvételével tartjuk
• Időjárástól és létszámtól függően
egy napos strandolás (a tábor első
napján egyeztetve)      
• A tavalyi visszajelzések alapján
tervezünk kisebb újításokat, ezeket
a jelentkezőkkel később még egyez-
tetjük      

Részvételi díj:  
• 22.000 Ft/gyermek a Perbál SC
igazolt játékosainak (feltétele, hogy
ne legyen tagdíj hátralék)
• 24.000 Ft/gyermek nem igazolt
játékosoknak
• 20.000 Ft/gyermek testvérek ese-
tén
Célunk:  Utánpótlás és az egészsé-
ges életmódra való nevelés.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2016. június 20-ig 5.000 Ft előleg
befizetésével.
Jelentkezéseket várjuk az edzéseken,
illetve az alábbi számokon:
• Rózsavölgyi László 30/454-9279
• Galambos Zsolt   30/347-8520

Kerékpárok: új, használt, ELEKTROMOS
Kiegészítők: gyerekülés, sisak, lámpa, csomag-

tartó, 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

Kerékpárbolt
és szerviz

éljenek a fiatalok! 
érted? érted, értünk…
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FoLyTATóDnAk A TemPLom kÜLsŐ munkÁLATAI
TÁmoGAssA Ön Is A meGÚjuLÁsT!

„A szlogenünkben 50 felettieknek hirdet-
jük ezt a mozgásformát, de valójában ér-
demes minél előbb megismerkedni vele,
mivel egészségmegőrző és betegségmege-
lőző tevékenység.

A módszert negyven évvel ezelőtt dolgozta
ki egy német táncpedagógus a 80 éves
anyósa kérésére, azóta hódít Nyugat-Eu-
rópában. Magyarországon nemrégiben ve-
zette be Csirmaz Szilvia, aki a jelenleg zajló
első képzés oktatója is egyben. 

Ez a mozgásforma nem megterhelő, kímé-
letes az ízületekhez és a csontokhoz egya-
ránt. A „mellékhatása”, hogy aki rendsze-
resen űzi - jobban tud koncentrálni, az ori-
entációs képessége számottevően javul. Bi-
zonyított, hogy a korunkban sajnos egyre
szélesebb körben terjedő Alzheimer-kórt
egyedül a tánc képes megelőzni.

A szeniortánc résztvevőinek nincs szüksé-
gük előképzettségre; nem kell átöltözni,
semmiféle felszerelést nem kell beszerezni. 
Mindig egy, már tanult tánccal kezdünk –
bemelegítésként. Úgy gondolom: a siker-
élmény a legfontosabb, ezért mindent na-
gyon alaposan begyakorlunk. 

Alkalmanként új táncot is tanulunk; a le-
hető legkevesebb szóval, de nagyon világos
kis utasításokkal sajátítjuk el ezeket.

Ha az időnkbe belefér, akkor „ülő táncot”
is veszünk – ezeket kifejezetten így kore-
ografálták meg. Ebben az esetben ugyan-

úgy kell koncentrálni, de az ülés miatt pi-
hentető. Ilyenkor akár lehet inni, de az óra
során bármikor le lehet ülni, ha valaki úgy
érzi: elfáradt. 
Az alkalmat mindig egy ismert tánccal zár-
juk, hogy mindnyájan sikerélménnyel tud-
junk távozni. 

Tulajdonképpen mini koreográfiákkal is-
merkedünk meg, amelyeket könnyű elsa-
játítani, de ehhez nagyon kell koncentrál-
ni. Akinek egy picit is elkalandozik a fi-
gyelme, az kijön a ritmusból, elveszíti a fo-
nalat. Itt nem a hagyományos tánciskolá-
ban megszokott lépéseket sajátítjuk el –
épp ez a lényeg!

Táncolunk polkára, kólóra, keringőre, …
De például egy keringőt sem a berögzült
mozgásformák szerint járunk, hanem ki-
csit máshogyan  - körtáncként – ismerke-
dünk vele.

Állandó a párcsere, mivel ez is javítja a
koncentrációs készséget: nem csak önma-
gunkra, hanem a párunkra is figyelnünk
kell egyfolytában.

Az a tapasztalatom, hogy aki először jön,
hogy „csak megnézi” mit csinálunk, az
sem tudja megállni, hogy ne vegyen részt
azonnal. 

Perbálon novemberben kezdtük el a közös
táncolást; eleinte egy órát vett igénybe, las-
san pedig másfél órára tolódik egy-egy al-
kalom. 

Itt, a Közösségi Házban remek adottságai
vannak a teremnek, amit jól ki tudunk
használni. Fontos, hogy tánc közben be-
lássuk a teret és tudjuk, hogy honnan hová
fogunk haladni.

A mozgás öröme mindenkié! Aki ide eljön,
az egyúttal közösségre is lel. Az elmúlt hó-
napokban kialakult itt egy húsz-huszonöt
fős társaság, akik mindig jelen vannak. 

Várjuk a csatlakozni vágyókat!”

HELYBEN VAGYUNK
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sZenIoRTÁnC 
moZGÁs, ÖRÖm, AGyToRnA 50 FeLeTT

A közösségi Házban 2016 novembere óta szeniortánc órákra várják
az érdeklődőket. Az alkalmak vezetőjével, Tóth krisztina szenior-
tánc oktatóval beszélgettünk erről a remek lehetőségről, a tánc po-
zitív hatásairól és a perbáli tapasztalatokról.

ALkALmAk A PeRbÁLI
kÖZÖsséGI HÁZbAn:

- keddenként 14 órától
- Áprilistól csütörtökön-
ként is - az aktívabb kor-
osztálynak - 19 órától

A Szent Anna templom külső műemléki
felújítása néhány éve, több ütemben zajlik.
Megtörtént a tető felújítása és a homlok-
zatokon a felvizesedett, cementes modern
vakolat eltávolítása az alsó 170-180 cm
magasságban, ill. a külső vízelvezetés. 
A mostani fázisban történik meg a külső
vakolat leverése műemléki felügyelet mel-
lett, hajó vakolása, színezése, faljavítása. 
A feltárt középkori részletek dokumentá-
lása, láttatása.
Az előző 2016-os év decemberében kaptuk

meg a műemléki engedélyt a terveinkre.
Ezért a munkákat idén tavaszra kellett ha-
lasztanunk. A téli időszakban elvégeztük a
terv alapján a részletes kiírást, ill. megpá-
lyáztattuk a kivitelezést. Jelenleg a nyertes
kivitelezővel szerződéskötési fázisban va-
gyunk, zajlanak a végső tárgyalások. Hús-
vét környékén megkezdődhet a látványos
munka!
Sajnos a költségek nagyobbak a vártnál.
Ezért két fázisra kellett bontatunk az épít-
kezést. Az I. fázisban készül el a köpeny

felújítása, az ablakok cseréje. A kapott tá-
mogatások – önkormányzatunk, EMET -
mellett jelentős önrészből valósítjuk meg
a felújítást. 
Nagyon köszönjük az eddigi támogatáso-
kat! Szeretettel kérjük imáikat és anyagi tá-
mogatásukat terveink megvalósításához:

Egyházközség

KÉSŐBAROKK HOMLOKZAT HELYREÁLLÍTÁSA:

A Lechner tudásközpont javaslatát úgy való-
sítjuk meg, hogy jellemzően a
későbarokk homlokzatot állítjuk vissza, de a
déli homlokzaton, a középkori elemeket
bemutatjuk, mintegy emlékeztetőül, a közép-
kori templomra.
A két meglévő középkori támpillér kirí a ké-
sőbarokk homlokzatból, ezért fontosnak
tartjuk, hogy az azonos korú elemek bemuta-
tásával belehelyezzük ezeket a saját
korszakukba.
Ez helyzeténél fogva nem zavarja a templom
összképét, mivel a déli
oldal az iskola felől csak
egy szűk rátekintésben
jelenik meg. 
A templom látvá-
nya a nyugati,
északi, keleti ol-
dalról tárul fel.

KÖVEK
A nyugati homlokzaton a főbejárati kapu letisztított kőkeretét és a torony
homlokzaton lévő kővolutát konzerválás után festés nélkül hagyjuk.
A középkori támpillérek faragott kövét úgy szándékozunk megjeleníteni, hogy a
terven meghatározott vonal mentén a vakolatot elfogyasztjuk és a faragott köveket
telihézagolva a homlokzati színnel lefestjük.
Ezt a megoldási elvet alkalmazzuk a bemutatni szándékozott középkori
ablaknyílások megtalált kövével, a hiányok vakolattal történő kiegészítése mellett.
A festés előtt a megtalált és bemutatni szánt köveket, kőrestaurátor szakértő
bevonása mellett konzerválni kell.
Az északi támpillérnél az alsó kő más anyagú. Erre vonatkozóan nem találtam a

szakértői véleményekben megállapítást, de véleményem szerint, ez a kő az ere-
deti

lábazat része. A kőrestaurátor véleményétől függően, tartósítva festetlenül
maradjon.

Részletek és képek a felújítási tervből

Aki támogatni szeretné a felújítást, az
a Szent Anna Alapítvány számlájára

utalhatja az összeget: 
Szent Anna alapítvány Perbál

11701004-20178574-00000000
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A „mellékhatása”, 
hogy aki rendszeresen
űzi - jobban tud kon-

centrálni, az orientációs
képessége számottevően

javul.

Tóth Anna



Kereskedelmi iskolát végeztem a ’80-as
évek második felében, majd ezt követően
üzletvezetői képzést. 
Először cégeknek dolgoztam; boltvezető-
ként különböző hús-, illetve élelmiszerüz-
letekben. Egy ideig boltok ellenőrzésével,
karbantartásával is foglalkoztam. 
1993-’98 között egyéni vállalkozóként ve-
zettem a perbáli lakótelepen egy kis boltot.
Utána Budapesten és Dorogon dolgoztam;
hús-, illetve élelmiszer részlegen vezető be-
osztásban.

2003 szeptemberében alakult meg a Hús-
Bázis Bt., mellyel az első időben Budapes-

ten és Esztergom környékén vállalkoztam,
majd 2007 szeptemberében vettem át
ennek az üzletnek az üzemeltetését Perbá-
lon. 
Ezt tanultam, harmincöt éve vagyok a
szakmában és szeretem csinálni a munká-
mat. 
Javarészt törzsvásárlók járnak hozzánk Per-
bálról és a környékből; ezért is igyekszünk
a vevőink egyedi kéréseit teljesíteni. 
Kapható nálunk friss tőkehús, tejtermék,
pékáru, nehézáru, zöldség-gyümölcs, édes-
ség, hidegkonyhai készítmények, hírlap,
de akár apró ajándéktárgyak is. 
Tartunk az üzletben Fornettit is, aminek
nagy sikere van. Nyitás óta árusítjuk, sze-
retik a vevőink. 
Természetesen a fő profilunk a húsáru kis-
kereskedelem.
A hústermékek terén csak magyar beszál-
lítóim vannak; több mint egy évtizedes
kapcsolatokkal rendelkezem több húsipari
céggel is. De minden területen vannak be-
járatott kontaktjaim. 
Ha a vevőink közül valakinek olyan hús-
termékre van igénye, ami nincs állandó
termékként a pultban, azt is beszerezzük.
Négy alkalmazottam van; ők évek óta itt
dolgoznak nálam. 
Ha betér hozzánk a vevő, akkor szinte
mindig ugyanazokkal az arcokkal találko-

zik, van olyan alkalmazottam, aki nyitás
óta nálam dolgozik. Hálás vagyok nekik,
mert nagyon sok terhet levesznek a vál-
lamról. 
A hét hat napján én is minden reggel itt
kezdek, együtt nyitjuk az üzletet és kezd-
jük a munkát. Cégvezetőként vannak
olyan intéznivalóim, amelyek miatt nem
tudok mindig a boltban lenni. Ezért ha én
nem vagyok itt, akkor is viszik a boltot he-
lyettem. Bármit rájuk tudok bízni, számít-
hatok rájuk.
Ők is – mint ahogyan én - személyes kap-
csolatban vannak a vevőinkkel. Nagyon
nehéz ma megfelelő, jó szakembert találni,
ezért dolgozom én is az üzletben.
Nem tudunk és nem is akarunk a nagy
áruházakkal versenyezni. Sokan nem sze-
retik megvenni a vákuumfóliás, előre cso-
magolt húsokat vagy felvágottakat; fontos
nekik, hogy lássák: mit vásárolnak. 
Úgy gondolom, hogy a vásárlási szokások
most ismét átalakulóban vannak: az em-
berek gyakran inkább a kisebb boltokat
preferálják, ahol az eladóval is kialakul egy
bizalmi kapcsolat. Ez a bizalmi kapcsolat
garancia és egyben bizonyíték is arra, hogy
vásárlóink elégedettek üzletünkkel. Mi
erre építünk. 
Szeretettel várunk minden régi és új vásár-
lónkat üzletünkbe!

bemuTATkoZIk HomonnAI béLA, A PeRbÁLI HusI CsemeGe veZeTŐje
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MESTERSÉGEM CÍMEREBÚCSÚ 2017. Perbáli Hírmondó      2017. április

Nyitva tartás:
Hétköznapokon: 6-19 óráig

Szombaton: 6-19 óráig
Vasárnap: zárva

jÚLIus 28. PénTek

jÚLIus 29. sZombAT

jÚLIus 30. vAsÁRnAP

maklári józsef kórus koncertje 
meglepetés vendégekkel 

A Rendezvénysátorban borkóstoló, 
utána moldvai táncház 

A perbáli Iskola és óvoda helytörténeti
kiállításának megnyitója a Plébánián
"Az ágyamba besüt a reggeli nap..."
- Lévai Tímea, Poppre Ádám duó koncert

koncertek a Rendezvénysátorban:
aurevoir. 
voodoo Papa  
m.é.Z.koncert és ír táncház
Retro disco

szentmise 
kézműves vásár

Helyi és környékbeli művészeti 
csoportok bemutatói
Plébániakert- Hősök tere:
középkori élményműhely nem csak gyerekek-
nek: íjászat, kovácsműhely, ékszerkészítés, gyertyamártás
Állatsimogató, arcfestés, kézműveskedés, kosárhinta, ügyességi játékok... 
élményfotózás kádár Ferkóval
Fabók mancsi bábszínháza
Térzene a kövér Hattyúkkal+ házi sör+ pompos+ kürtös kalács

Rendezvénysátorban: szabó balázs bandája, mystery Gang

18.00

20.00

17.00

10.30

20.00

esTe:

Du.:

Fabók Mancsi bábszínháza

2017. április       Perbáli Hírmondó  

PeRbÁLI sZenT AnnA- nAPI bÚCsÚ 2017. - íZeLíTŐ
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