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a Perbáli Hírmondó kéthavonta 1000
példányban, ingyenesen jelenik meg.

augusztus végén egy közel hat-
van fős perbáli delegáció indult
útnak németországi partner-
községünkbe, Burgwaldba. 
a delegáció tagjai között volt
ezúttal a voodoo Papa duó
(Fejér simon, szert Zsigmond),
valamint az iskolai, sonnen-
strahlen tánccsoport is.

A perbáliak kettős programon vettek részt:
az ötévente megrendezésre kerülő Burg-
waldi Határjáráson, valamint a mindkét
község számára jelentős partnerkapcsolat
20. évfordulójának közös megünneplésén.
A kint tartózkodás alatt közös emlékkő
avatásra került sor a partnerkapcsolat 20.
évfordulója alkalmából Burgwaldban. Itt
hangzott el a két község polgármestere
Lothar Koch és Varga László, valamint a né-
metországi Partnerkapcsolati Egyesület ve-
zetője, Adam Daume, a perbáli Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bakai
Anikó köszöntő beszéde. Felolvasásra ke-
rültek iskolánk betegsége miatt távol lévő
igazgatónőjének, Bors Andreának az elmúlt
húsz évet méltató, emlékeket felidéző, kö-
szönetet mondó szavai is. Az ünnep zárá-
saként jubileumi oklevél aláírására is sor
került. 

PartnerKaPcsolatunK 20. évFordulójánaK
MegünnePlése és Határjárás a néMetorsZági
BurgwaldBan

Futó PályáZatoK, ProjeKteK

- Az iskola új épülete terveinek felülvizs-
gálata jelenleg is gőzerővel zajlik. 

- A testület döntött arról, hogy a sportpá-
lya még hiányzó kerítés szakaszának meg-
valósítására pályázatot nyújt be az MLSZ
felé.  

- Az ipari terület fejlesztését célzó pályázat
keretein belül jelenleg az önkormányzati
tulajdonú épület engedélyezése zajlik,
majd ezt követően írják majd ki a közbe-
szerzést a kivitelezésre. 

- Az Egészségház megvalósítására vonat-
kozó pályázat szintén zajlik; a tervek enge-
délyeztetése történik. Ezzel egy időben
hiánypótlás is zajlik.

- A Szamárhegyi patak rendbetétele, kot-

rása továbbfolytatódik. A 2. ütem még az
ősszel lezajlik.

- Október 19-én van a beadási határideje
annak a hazai kompenzációs pályázatnak,
amely az óvoda korszerűsítését célozza
meg. Ennek keretében a régi épületrész te-
tőcseréje, illetve a két hátsó helyiség felújí-
tása történne meg.

Papp Zoltán KMB rendőr

70/492-0734, pappzolt@pest.police.hu
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Módosította Be-
Hajtási rendeletét

a testület

A testület szeptemberi ülésén a behajtást
szabályozó rendeletét módosította, amely
az újonnan elkészült utakra vonatkozik. 

Az egész terület (Sport, Verseny, Futó, Csa-
logány, Pacsirta utcák) 30 km-es sebesség-
korlátozási övezetbe tartozik, valamint a
Pacsirta és a Verseny utca mező felőli végei
fizikai korlátozással lettek ellátva, hogy a
mezőgazdasági területekről ne tudjanak a
munkagépek behajtani. 
Azonban minden mezőgazdasági parcella
elérhető marad a Sport utca, illetve a lakó-
telep alatti nyárfasor felől. 

Kérjük a gazdák megértését, valamint kér-
jük az ingatlan tulajdonosokat, hogy
ügyeljenek az újonnan elkészült utakra.

leZajlott a civil sZerveZe-
teK táMogatásánaK MásodiK

Fordulója

A képviselő-testület szeptemberi ülésén
elbírálta a civil szervezetek által beadott
pályázatokat. Ennek révén a Sport Club-
nak – elsősorban pályázati önerőhöz, az
Egyházközségnek a Szt. Anna templom
felújítására és a Patakok Egyesületnek –
rendezvények szervezésére, szavazott meg
szükséges összegeket. 

telePülésünK idén is indul a

Bursa Hungarica ÖsZtÖndíj

PályáZaton

Az Önkormányzat idén is csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázathoz, melynek feltételeiről a per-
bal.hu-n olvashatnak az érdeklődők.

továBB KorsZerűsÖdiK tele-
PülésünKÖn a KÖZvilágítás
A testület szeptemberi ülésén meghall-
gatta a GREP Zrt. közvilágítás korszerű-
sítésére vonatkozó ajánlatát. A szolgáltató
a településen LED-es közvilágítást kíván
kialakítani. A testület döntése szerint a
szolgáltató egy kisebb szakaszon felszereli
az új lámpatesteket, így lehetőség lesz rá,
hogy kipróbálja azokat az önkormányzat
és a lakosság.

MegoldódiK a sPortPálya

üZeMeltetése
Hosszú ideje állandó visszatérő, megol-
dásra váró probléma a sportpálya üzemel-
tetése és működtetése, beleértve a klub-
helyiséget is. Erre most komplex megol-
dás nyílik azzal, hogy az önkormányzat
szerződést kötött egy vállalkozóval, aki át-
veszi és teljes körűen üzemelteti a létesít-
ményt. 

nyárZáró útavató 
szeptember 23-án ünnepélyes ke-
retek között megtörtént a sport-
pálya környékén lévő utak
átadása. 
Az ünnepségen az érdeklődő polgárokon
kívül részt vettek a projekt megvalósításában
közreműködők is. Varga László polgármester
elmondta, hogy a településen ilyen jellegű és
ilyen nagy volumenű, saját erős beruházás
még nem zajlott. Megköszönte mindenki
munkáját, segítségét, valamint az érintett
lakók türelmét, megértését. Az ünnepélyes át-
adás, majd hordógurítás és csapolás után az
önkormányzat a sportpályán várta az utcák la-
kosait és minden érdeklődőt közös, kötetlen
együtt ünneplésre. 
Az eseményen az Éles Gábor Fine Handmade
Trió muzsikált, majd Landszmann Zsolti
Retro discoja várta a táncolni vágyókat. 

sZePteMBeri FőBB HatároZatoK

Perbál Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 15/2017.
(iX. 29.) számú rendelete a helyi
közútra történő behajtás korláto-
zásáról
(részlet)

Perbál Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében, a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 3. § (1) bekez-
désében, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a köz-
úti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2) bekezdésében megha-
tározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:
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A 15/2017. (IX. 29.) számú rendelet hatálya Perbál Község Önkormányzat kép-
viselő-testületének 192/2017.(iX. 25.)
számú határozata a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez 2018. évi pá-
lyázatához való csatlakozásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázatához csatlakozik, az online adat-
bázist használva.
A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert, hogy a mellékelt csatlakozási nyilat-
kozat aláírásáról és visszaküldéséről
gondoskodjon.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 195/2017. (iX.
25.) számú határozata a Perbálon
működő önszerveződő közösségek
pályázata eredményének megálla-
pításáról 
1.Perbál Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a helyi önszer-
veződő közösségek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 1/2017.(I.
20.) számú rendelet alapján a 171/2017.
(VII. 24.) KT. számú határozat alapján
meghirdetett pályázaton benyújtott támo-
gatási igényeket az alábbi eredménnyel bí-
rálta el:
a)Patakok Életmód Egyesület pályázata ér-
vényes és eredményes, részére 200.000,-Ft
összegű támogatást állapít meg.
b)Perbáli Római Katolikus Plébánia pályá-
zata érvényes és eredményes, részére
3.000.000,-Ft összegű támogatást állapít
meg. 
c)Perbál Sport Club pályázata érvényes és
eredményes, részére 1.000.000,-Ft összegű
támogatást állapít meg. 
2.A megítélt pénzösszeg felhasználásának
és elszámolásának szabályaira vonatkozó
szerződéseket a képviselő-testület a mellé-
kelt formában jóváhagyja.
A pályázaton elnyert pénzösszegek a fede-
zetét a képviselő testület az önkormányzat
2017. évi költségvetése civil szervezetek tá-
mogatása előirányzat keret terhére bizto-
sítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megálla-
podások aláírására. 
Felkéri a k. testület a polgármesteri hiva-
talt, hogy megállapított támogatásnak az
1. a), b) és c) pontokban jelölt pályázók
részére történő egyösszegű átutalásról a
szerződések aláírását követő 15 napon
belül gondoskodjon.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 198/2017.(iX.25.)
számú határozata a Perbál, ipari te-
rület infrastruktúra fejlesztés terve-
inek elkészítésére beérkezett
árajánlatok elbírálásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Perbál, Ipari te-
rület infrastruktúra fejlesztés víziközmű és
belső útterveinek elkészítésére beérkezett
árajánlat alapján Rösszer Róbert e.v. (2800
Tatabánya, Vajda u. 5.) 2017. szeptember
04-én kelt ajánlatát bruttó 990.000,-Ft
összegben fogadja el a mellékelt árajánlat
alapján. A munkák elvégzésére a fedezetet
az önkormányzat 2017. évi költségvetése
tartalék keret előirányzat terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat
tartalmának megfelelő vállalkozási szerző-
dést írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 199/2017.(iX.25.)
számú határozata szamárhegyi
patak mederrendezési munkálata-
ira beérkezett árajánlatok elbírálá-
sáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a Szamárhegyi
patak mederrendezési munkálataira beér-
kezett árajánlat alapján a Dunavölgyi Víz-
gazdálkodási Társulat (2370 Dabas, Vonat
u. 18.) 73/2017. számú, 2017. augusztus
29-én kelt ajánlatának 1. és 2. pontjában
leírt fenntartási munkákat fogadja el
690.000,-Ft + ÁFA és 860.000,-Ft + ÁFA,
összesen 1.550.000,-Ft értékben a mellé-
kelt árajánlat alapján. A munkák elvégzé-
sére a fedezetet az önkormányzat 2017. évi
költségvetése tartalék keret előirányzat ter-
hére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlat
tartalmának megfelelő vállalkozási szerző-
dést a mellékelt formában írja alá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 202/2017.(iX.
25.) számú határozata a sporttelep
üzemeltetésére vonatkozó vállalko-
zási szerződés jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a mellékelt for-
mában jóváhagyja a sporttelep
üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szer-
ződést. A vállalkozási díjat az önkormány-
zat 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés
aláírására.

sZePteMBeri FőBB HatároZatoK Folytatás

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed minden
természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet
gépjármű tulajdonosra és üzembentar-
tóra, aki Perbál község közigazgatási te-
rületén Perbál Község Önkormányzatá-
nak tulajdonában lévő,  

a) 2. §-ban meghatározott közlekedési
táblával ellátott Hunyadi utca 35. és 37.
számú ingatlanok előtti közúton, 
b) 3. §-ban meghatározott közlekedési
táblával ellátott Dózsa György utca-Jókai
utca útkereszteződés és a Dózsa György
utca 30. számú ingatlan közötti köz-
úton, valamint 
c) 4. §-ban meghatározott közlekedési
táblával ellátott Pacsirta, Verseny, Sport,
Csalogány és Futó utcákban,
d) egyéb közúton gépjárművel közleke-
dik.

Pacsirta, Verseny, Sport, Csalogány és
Futó utcák 2. §

(1) A Pacsirta, Verseny, Sport, Csalogány
és Futó utcákban az alábbi forgalomsza-
bályozási eszközök kerülnek felállításra.

a) Sport utca és Futó utcai kereszteződés-
től a Futó utca Lakótelep A/25. számú
lakás előtti útelágazás közötti közúton, 
b) Csalogány utcában,
c) Pacsirta utcában, valamint
d) Verseny utcában 30 km/óra megenge-
dett legnagyobb sebességet jelző táblák
kerülnek felállításra.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített utcák-
ban a 30 km/óra megengedett legna-
gyobb  
sebességet jelző táblák az utcák elején és
végén a közút mindkét oldalán, vala-
mint az út kereszteződéseknél a közút
mindkét oldalán elhelyezésre kerülnek a
KRESZ előírásai 

(3) A Pacsirta és Verseny utcák külterü-
lettel határos részén fizikai út zár kerül       
felállításra.

(4) A Sport utca mellett kiépített par-
kolók előtt parkolót jelző tábla kerül
elhelyezésre.
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szeptember 1-jén megkezdő-
dött az új, 2017-2018-as nevelési
év. szeptember hónapban 89
gyermek kezdte meg az óvodai
életet.  a vakáció után örömmel
jöttek a gyerekek az óvodába. a
legkisebbek közül is sokan meg-
érkeztek, számukra nagy fel-
adat a beszoktatás időszaka, de
az óvó nénik mindent elkövet-
nek, hogy otthonosan érezzék
magukat az új környezetben.
reméljük, hogy minden kisgyer-
meknek sikerül a beilleszkedés,
és örömteli napok várnak rájuk.

Az új nevelési év is tartogatott változásokat
az intézménynek. Fejlesztőpedagógusunk,
Vighné Marksz Zsuzsa elbúcsúzott tőlünk.
Hosszú éveken át segítette pedagógiai
munkánkat, mindig a gyermekek érdekeit
szem előtt tartva. Közösségünk elismert
tagjaként búcsúztattuk és ezúton is kö-
szönjük színvonalas, és elkötelezett mun-
káját. 
A fejlesztőpedagógusi teendőket a jövőben
Lévai Rita gyógypedagógus fogja ellátni az
intézményben. Az Önkormányzat támoga-
tásával, heti rendszerességgel tudja a gyer-
mekek fejlesztését koordinálni, ezáltal
segíti a felzárkóztatást, illetve a tehetség-
gondozást is. Bízunk benne, hogy elhíva-
tott munkája eredményeként a gyermekek
könnyebben meg tudják kezdeni majd az
iskolás éveiket. Munkájához sok siker kí-
vánunk!
Óvodánk néphagyományőrző Pedagógiai

Programmal működik a jövőben is. Ebben
a nevelési évben a kiemelt feladatunk a
gyermekek környezettudatos magatartásá-
nak alapozása, a környezetvédelmi felada-
tok megismertetése. Számos programmal,
tevékenységgel készülünk a gyermekek
számára. Ezek közé tartozik, hogy intéz-
ményünk részt vesz a Madárbarát Kert
programban, melynek sikeres teljesítése
után Madárbarát óvodává válhatunk. Az
ősz folyamán sikerült egy kis virágoskertet
varázsolni az udvarunkra, mely tavasszal
ékessége lesz óvodánknak. Terveink közt
szerepel a szelektív hulladékgyűjtés, illetve
az újrahasznosítás is. Távlati célunk, hogy
elnyerhessük a „Zöld Óvoda” címet. A kör-
nyezettudatos szokás és értékrendszer ki-
alakítására törekszünk, bízva abban, hogy
pozitív példamutatásunkkal nemcsak a
gyermekeket, de a felnőtteket is megérint-
jük. 

óvodai HíreK

Homonnai Ildikó óvodavezető

jeles naPoK
őszi ünnepkör
A természet fokozatosan megkezdi téli pi-
henését, készülődését. Megjelennek az ide-
gen, a hozzánk költöző madarak, a nálunk
élők melegebb vidékre vonulnak. Megin-
dul a lombhullás. A békák, halak, gyíkok
a föld alá, a víz alá, az iszapba húzódnak.
Az ősz a nagy munkák - az őszi szántás, a
zöldségfélék felszedése, alma-, dió-, szőlő-
szüret, kukoricatörés, burgonyafelszedés -
ideje. Az erdőkben is beérnek a gyümöl-
csök: a som, a kökény, az erdei szeder, a
galagonya és a csipkebogyó. Ekkor érik a
gesztenye és a makk is. A kertekben ültetik
a fákat. Régen erre az időszakra esett a fo-
nóba járás kezdete, a kosár-fonások, a
bálok sorozata. 
Ettől kezdve figyelik meg az emberek a
szőlő érését. Csőszöket választanak, akik
vigyáznak a szőlőre és védik a tolvajok, a
madarak ellen. A gyerekek is szívesen meg-
dézsmálják a szőlőt, ha a csősz nem látja.
Egyed napjától játszhatják a csőszválasztó,
gyümölcslopó dalokat, mondókákat.
Ehhez a naphoz kapcsolva lehet beszélni a
„számadó juhászról, a kisbojtárról”, akik
sok magyar népmese szereplői. 

október - Mindszent hava 
Október 15. Teréz napja Teréz, szent kar-
melita apáca és spanyol írónő. Megrefor-
málta a karmelita rend női ágát.
Könyveket irt, amelyeket több nyelvre le-
fordítottak. V. Pius boldoggá, XV. Gergely
szentté avatta. A szüret kezdő napjának
tartják. 
Október 16. Gál napja Azt tartják, hogy a

makk érése ezzel a nappal kezdődik. A ha-
lászok ezután már nem— halásznak, mert
a halak egyre jobban a vizek mélyére hú-
zódnak. 
Október 20. Vendel napja 
A pásztorok védőszentje. Sok helyen, főleg
a Dunántúlon, a pásztorünnepet ezen a
napon tartják. 
Október 23. János napja 
Korábban gyújtanak lámpát, mert rövidül-
nek a nappalok. 

KonyHai HíreK
A közétkeztetés feladata a
résztvevők számára élettani
igényeiknek megfelelő jellegű és összeté-
telű táplálék biztosítása. Konyhánkon idén
napi közel 400 adag ételt készítünk,  ezzel
az ovisokat iskolásokat és az egyre maga-
sabb számú vendégétkezőket szolgáljuk ki.
Szeptembertől változott az étkezés lemon-
dásának módja, a papír alapú napló meg-
szűnése miatt már csak az élelmezésen
lemondott étkezéseket tudjuk jóváírni.
Kérnénk, amennyiben gyermekük beteg
vagy egyéb ok miatt nem tud iskolába il-
letve óvodába menni, úgy azt aznap reggel
kilenc óráig az elelmezes@perbal.hu email
címen, vagy telefonon jelezni szíveskedje-
nek (26-370-066, 70/315-84-16, 26-370-
148).
Áraink 2013 szeptember óta nem változ-
tak.  Aktuális étlapunk az iskola és az
óvoda honlapján is megtekinthető.
Célunk továbbra is egy biztonságos, elő-
írásoknak megfelelően üzemelő konyha
működtetése mely az étkezők elvárásait
magas szinten tudja biztosítani.

sZüret Hete aZ óvodáBan
Intézményünk néphagyomány-
őrző óvoda, ezért is tartjuk fon-
tosnak az év jeles ünnepeit,
eseményeit megünnepelni, feleleveníteni.
Az ősz hagyományosan a szüret ideje, ezért
mi is minden évben ismerkedünk az ehhez
kapcsolódó tevékenységekkel, szokásokkal.
Ebben az évben szeptember 18-22. között,
egész héten préseltünk, daráltunk, mustot
kóstoltunk a gyerekekkel. A hetet pénte-
ken a nagycsoportosok szüreti felvonulása
zárta, majd a Lóca együttes muzsikált ne-
künk. A nagycsoportosok előadásán – a
szokásoknak megfelelően - a szülők is részt
vettek. 
Külön öröm volt számunkra, hogy pénteki
mulatságba a mini csoportosok is bekap-
csolódtak. 

Az ezt követő héten „Mi mozink” volt az
óvodában, melynek keretén belül a szüret
témája köré csoportosítva képeket néz-
tünk, zenét hallgattunk és a szüret hete
alatt készült képeket, videókat néztük meg
együtt a gyerekekkel. Bárányné Herényi Mónika élelmezésvezető
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weöres sándor idézetet válasz-
tottunk az új tanév mottójául:
„Örömöm sokszorozódjék a te
örömödben. Hiányosságom vál-
jék jósággá benned”

Lelkes, hivatásukért elhivatott pedagógu-
sok foglalkoznak tanulóinkkal. Nemcsak

oktatjuk, hanem neveljük is tanítvá-
nyainkat szépre, jóra, kedvességre,
toleranciára, empátiára, elfogadásra,
pozitív gondolkodásra és tanítványa-
ink is hatással vannak ránk. Az ő
örömük, a mi örömünk is. Az ő si-
kerük a mi sikerünk is. 
Arra törekszünk, hogy a gyerekek
örömmel járjanak iskolába, hogy le-
gyen sikerélményük a tanulásban,
versenyeken, ünnepségeken, rendez-
vényeken, szakkörökön és érezzék jól

magukat az iskolai programokon, találják
meg helyüket a közösségben.
Büszkén hallgattam a pedagógusok beszá-
molóját, hogy a nyári táborokban, német-
országi táborokban a diákjainkat minden-
hol megdicsérték érdeklődő figyelmükért,
udvarias viselkedésükért. Egy iskola sike-
ressége és eredményessége nagyban múlik
diákjainak hozzáállásán, munkáján és ta-
nulásán.
Arra törekedtünk, hogy tanévkezdésre ba-
rátságos környezet fogadja a gyerekeket. 
A nyári felújítási munkáknak a sikeréhez
járult hozzá a tankerületünk és iskolánk.
Köszönöm Radics Gábor karbantartónk-
nak a nyáron végzett felújítási, karbantar-
tási munkákat! 
Köszönjük fenntartónknak, az Érdi Tanke-
rületi Központnak, hogy lehetővé tették a
felújítási munkákat. 
Szeptember 1-jén 225 tanuló kezdte meg
az új tanévet iskolánkban. A tanévnyitó
ünnepségen szeretettel köszöntöttük az

első osztályosokat, akik a
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásából, egy
német nemzetiségi hagyo-
mányt felelevenítve „Schul-
tüte-t” kaptak tele ajándé-
kokkal. Kívánom, hogy legyen örömteli a
kezdet, legyen sikerélményük a játékos ta-
nulásban, de talán ami a legfontosabb,
érezzék jól magukat iskolánk tagjaiként.

A legnagyobb jelentőségű eseményt isko-
lánk számára az új tanévben a felsős épület
felújítási munkáinak megkezdése fogja je-
lenteni. A tanévzáró ünnepségen Varga
László polgármester úr hivatalosan is beje-
lentette az örömhírt, mely szerint iskolánk
bekerült a kormányzati tanterembővítési
programba. Nyáron aláírásra kerültek a
megállapodások, majd az építési tervek
újra engedélyeztetése és a közbeszerzési el-
járás után remélhetőleg az új tanév végén,
tavasszal, nyár elején elkezdődhetnek az
építési munkálatok. Nagy örömmel és tü-
relemmel várjuk az építkezés megkezdését. 
Köszönöm a szülők segítségét, bizalmát,
köszönöm a fenntartónak, az Érdi Tanke-
rületi Központnak, Sárközi Márta tankerü-
leti igazgatónak, hogy az oktató- nevelő
munkánkhoz szükséges feltételeket a
2017-2018. tanévre is biztosítja. Köszö-
nöm Perbál Község Önkormányzatának és
a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy támogatták nyári német nyelvi tábo-
rainkat, a partnerkapcsolatban és a diák-
cserében való részvételünket. 

Az új tanévre Széchenyi István szavaival kí-
vánok a gyerekekkel és szülőkkel együtt
elért és megélt sikereket, optimizmust, a
pedagógustársakkal együtt pedig jó csapat-
munkát.:„Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen.”

isKolai HíreK

Bors andrea intéZMényveZető évnyitó gondo-
latai   (résZlet)

tanévnyitó ünnePély
Szeptember elsején ismét hangos gyermek-
zsivaj töltötte be iskolánk épületeit, udva-
rát. 
A program az két első osztályos tanuló Ba-
lázs Lilien és Daróczi Botond szavalatával
kezdődött. Ötödikeseink – hagyománya-
inkhoz híven – versekkel, dalokkal, élő ze-
nével köszöntötték iskolánk új kisdiákjait.
Ünnepélyes keretek között átadták a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Szülői Szervezet ajándékait: a Schultütét
és az iskolai egyenpólót, majd Csátiné

Varga Mónika osztályfőnök és Fellinger
Julianna osztálytanító vezetésével jelképe-
sen átlépték iskolánk kapuját.
A köszöntő műsor után meghallgattuk
Bors Andrea intézményvezető tanévnyitó
beszédét és Kincsesné Kuthy Etelka intéz-
ményvezető helyettes tájékoztatta a jelen-
lévőket az év eleji teendőkről.
Az utolsó műsorszám, a Sonnenstrahlen
(Napsugarak) svábtánccsoportunk fellé-
pése előtt Bors Andrea intézményvezető
megnyitotta a 2017-2018. tanévet.

FürKésZ táBor

sZigetKÖZ 2017
Az idei fürkész tábor újra a Szigetközben
került megrendezésre augusztus végén. 
A táborban két tanuló kivételével, ugyanaz
a 37 gyerek vett részt, mint az előző nyá-
ron. A tanári csapatot Elek Mónika, Ka-
tona Levente, Czakó Péter alkották, de
besegített Simon Levi anyukája, Tomasovics
Bernadett is, aki rengeteget segített a kony-
hában, s akinek ezúttal is szeretnénk meg-
köszönni az áldozatos munkáját. Szintén
nagy segítséget jelentett Sallai B. Sándor
tanár úr is, aki igaz már nem iskolánk dol-
gozója, de a tavalyi szép emlékek miatt né-
hány napra ellátogatott hozzánk. 
A tábor legfőbb célja, hogy a gyerekek, az
élményeken keresztül, emlékezetes egy
hetet töltsenek együtt. Ebben segít a festői
Szigetköz bejárása kenuval, kerékpárral, a
horgászati alapismeretek elsajátítása, a tá-
bori élet elemeinek megismerése, elsajátí-
tása. 

A tábor önellátó volt, ami azt jelentette,
hogy mi főztünk, s végeztük az ehhez kap-
csolódó tevékenységeket. A szállás az egyik
Duna-ág mellett épült erdei iskola volt,
mely biztosított minden olyan tárgyi fel-
tételt a Szigetköz élővilágát bemutató kiál-
lítástól a házimozin keresztül a pingpong-
asztalig, amire egy gyerekcsapatnak szük-
sége van. Még nem döntöttük el, hogy jö-
vőre hova szervezünk tábort, de ez az a
hely, ahová visszakívánkozik gyerek, fel-
nőtt egyaránt.

Czakó Péter
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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 

Bors Andrea

PerBáli sZületett:
2017. augusztus: 
- Bányász Béla és Tóth 
Judit gyermeke,  Csepke
-Szász Tibor és Farkas 
Eszter gyermeke, Villő Jázmin
2017. szeptember: 
- Csoma Zsigmond és Dr Móricz And-
rea gyermeke, Lőrinc Áron.
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néMet PartnerKaPcsolatunK

20. évFordulója, 
Határjárás BurgwaldBan

2017. augusztus 23-28.
Iskolánk Sonnenstrahlen (Napsugarak)
svábtánccsoportja Rintek Szvetlána felké-
szítésében fellépett a németországi Burg-
waldban, a két település partnerkapcsola-
tának 20. évfordulója alkalmából megren-
dezett ünnepségen. A gyerekcsoport részt
vett a 6. Burgwaldi Határjáráson is.
Köszönjük a Perbál Község Önkormány-
zatának a lehetőséget, az anyagi támogatást
a programon való részvételhez, az utazás
költségeihez! 
Köszönjük községünk Német Nemzetiségi
Önkormányzatának anyagi támogatását,
mellyel átvállalták a csoport biztosítása, a
közös ajándékvásárlás költségeit!
Köszönjük a csoport felnőtt tagjainak a se-
gítséget, a ránk irányuló figyelmet, a dícsé-
retet, s nem utolsó sorban köszönjük a
gyerekek kitartását, felkészülését, közsé-
günk méltó képviseletét a rendezvényen!

Bakai Anikó

a világ legnagyoBB tanórája

aZ egésZséges életMód jegyéBen
Ökoiskola révén minden olyan lehetőséget
megragadunk, amely gyermekeink kör-
nyezeti nevelését szolgálja. 
Idén iskolánk is csatlakozott az ENSZ által
meghirdetett kampányához, mely a Világ
Legnagyobb Tanórája (VLT) címet kapta.
Az ENSZ 17 újonnan megfogalmazott
Globális Célját szeretné megismertetni a
Föld lakóival.  A központi téma az egész-
séges életmód, a tudatos vásárlás, fogyasz-
tás volt, ezért a témahét az egészséghét
jegyében zajlott. A témahét iskolarádiós
közvetítéssel kezdődött, ahol a diákok el-
sőként hallhattak a „VLT” értékrendszeré-
ről, küldetés céljáról. A 17 Globális Cél
felkutatása az iskola udvarán elrejtett per-
gamenek segítségével történt. 
A hét további részeiben minden osztályban
megtartottuk „A Világ Legnagyobb Tanórá-
ját” . A megtartott órák csoportmunkában
való feldolgozása elősegítette a Globális
Célok elmélyítését, megértését. 
Az összegzések révén a tanulók képet kap-
hattak osztályuk környezettudatos maga-

tartásáról, valamin az étkezési hulladékok-
ról. A „Világ Legnagyobb Tanórája” két
pályázatot is hirdetett, melyben az alsósok
a „Mesetál” rajzpályázatra adhatták be
munkáikat, a felső tagozatban a „Sztár-
zöldség Interjú Pályázatban” bírhattak szóra
egy általuk kedvelt zöldséget. A hét utolsó
napján társasjátékot készíthettek a gyere-
kek a hét témájával kapcsolatosan. Nagyon
kreatív dolgok születtek, melyek jól pél-
dázták a gyermeki kreativitást, sokszínűsé-
get. 
Iskolánk jövőre is szeretne csatlakozni a
kampányhoz, mellyel tovább erősítjük a
globális gondolkodásmódot, a tenni aka-
rást Földünk fenntartható fejlődése érde-
kében.  

Katona Levente

diáKcsere

Szeptember 23-án, szom-
baton indult 11 fős di-
ákcsapatunk (6. és 7.
osztályos tanulók) két kísé-
rőjükkel (Elek Mónika,
Kincsesné Kuthy Etelka) partnerközsé-
günkbe, Burgwaldba.
A diákcsere program keretében ismét egy
hetet tölthettünk Frankenbergben, vala-
mint látogathattuk a Burgwaldschule tanó-
ráit. Késő este érkeztünk meg, a hosszú
utazás és rövid köszöntő után minden di-
ákunkat izgatottan vették át a vendéglátó
családok.
A vasárnap délelőttöt mindenki a vendég-
látók körében töltötte. Délután kis csapa-
tunk a vendéglátó szülőkkel és gyerekekkel
együtt a frankenbergi vadasparkban talál-
kozott, ahol az erdész mutatta be a vadas-
park lakóit. Aztán Lothar Koch polgármes-
ter, Adam Daume, a Partneregyesület el-
nöke, Payer Lőrinc, a Partneregyesület haj-
dani elnöke, egykori perbáli lakos
köszöntött bennünket és vendéglátóinkat.
A két iskola nevében Kincsesné Kuthy
Etelka igazgatóhelyettes, Tanja Lauber a
Burgwaldschule vezetőségi tagja és Jens
Freitag a Burgwaldschule tanára, a diák-
csere kapcsolat németországi felelőse üd-
vözölte a jelenlévőket. A közös
süteményezés, üdítőzés után mindenki ha-
zatért vendéglátójával.

Az egész hét Szent Erzsébet életéről
szólt: Magyarországon született, Ei-
senachban nőtt fel, Marburgban
élte rövid élete utolsó éveit. A
programok e témához kapcsolód-
tak.
Hétfőn Marburgba utaztunk, ahol

egy idegenvezető kíséretében megtekintet-
tük az Elisabethkirche-t (Erzsébet templo-
mot). Sok mindent megtudtunk Szent
Erzsébet életéről, családjáról, jó tetteiről,
szentté avatásáról. Délután az óvárosban
sétáltunk, aztán egy közös fagyizás után
visszavonatoztunk Frankenbergbe. 
Kedden a frankenbergi Burgwaldschule-
ban az iskola igazgatója, Helmut Klein már
régi ismerősként várt bennünket. Köszön-
tése után a magyar és a német diákok pro-
jektórán vettek rész: feldolgozták Szent
Erzsébet életét, plakátokat készítettek és
előkészítették a prezentációt is.  Ezután di-
ákjaink cserepartnerükkel a tanítási órá-
kon vettek részt.
Szerdán Eisenachba utaztunk, Wartburg
várát néztük meg, ahol Erzsébet élt és ne-
velkedett. Erre a programra elkísért min-
ket Adam Daume és Walter Pitsch, aki
mesélt is Eisenach jelentőségéről a múltban
és a jelenben.
Csütörtökön a délelőttöt ismét az iskola
padjaiban töltöttük: felkészültünk a pén-
teki búcsúra, ahol a Szent Erzsébetről szóló
prezentációt kellett előadni.
Pénteken ismét Marburgba utaztunk, ahol

a kastélyhoz tartozó kazamatákat tekintet-
tük meg idegenvezetővel. Az izgalmas
program után vásárlási lehetőséget kaptak
a gyerekek. 
Este egy közös búcsúvacsorára gyűltünk
össze az iskola ebédlőjében. Elköszönt tő-
lünk az iskola igazgatója, Helmut Klein,
Jens Freitag tanár úr röviden összefoglalta
a hét eseményeit, és Payer Lőrinc kifejezte
örömét, miszerint a diákcsere révén a part-
nerkapcsolat a fiatalokban tovább él. Kin-
csesné Kuthy Etelka köszönetet mondott a
vendéglátásért, a programokért, és a gye-
rekek írásaiból olvasott fel, melyeket ittlé-
tükről írtak. A gyerekek bemutatták Szent
Erzsébet életéről készült prezentációjukat a
vendégeknek és a vendéglátó szülőknek.
Szombaton indultunk haza élményekkel
tele. Tanulóink sokat használták a német
nyelvet, és a gyerekek között barátságok
szövődtek. Találkozunk 2018 szeptembe-
rében!
Köszönjük Perbál Község Önkormányzatá-
nak, valamint Perbál Község Német Nem-
zetiségi Önkormányzatának anyagi támo-
gatását.
Külön köszönet illeti a németországi ven-
déglátó családokat, a Burgwaldschule veze-
tőjét és tanárait.
Köszönjük Burgwald Község Önkormány-
zata, valamint a Partneregyesület mind az
előkészítésben, mind a lebonyolításban
való részvételét, anyagi támogatását.

Kincsesné Kuthy Etelka



MOZAIK
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naPraForgó nyugdíjas KluB Hírei
utaZás aZ élMényeK sZárnyán…
Ismét szeptember van és ilyentájt a Nap-
raforgók útra kelnek. Sikeres pályázatok és
hosszas tanácskozás után megszületett a
döntés. Az idén Harkányba megy a csapat

két napra, kikapcsolódni. Az autóbusz elő-
állt és mi boldogan a szép idő és a ránk
váró élmények reményében elindultunk.
A tájékoztató nyomtatványok a csoki bon-
bonok kíséretében fokozta a hangulatot.
Első állomásunk Pécs volt, ahol megtekin-
tettük a dómot és a város főterét.

„Kemény” és „kimerítő” fagyizás után vet-
tük az irányt Harkányba. Elfoglaltuk a
szobáinkat egy kellemes szállodában.
Délután fürödni, gyógyítani ízületeinket a
gyógyfürdőbe mentünk.
A második nap reggeli után bepakoltunk

az autóbuszba majd ismét indulás a für-
dőbe.
Az előző esti vacsoránál megbeszéltük,
hogy hazafelé jövet meglátogatjuk a mária-
gyüdi kegytemplomot.
Szívet-lelket gyönyörködtető élmények
után indultunk haza. 

Íme a kis csapat, akik hálásan köszönik a támogatóknak,
hogy ilyen nagy élményben lehetett részük.

sPort HíreK

MEGHÍVÓ

A Perbál SC nevében ezúton
sok szeretettel meghívunk

minden érdeklődőt a 2017.
november 18-án

tartandó sportbálra.
A bál a perbáli Közösségi Ház-

ban kerül megrendezésre
szombaton 21 órától.

A belépő megvásárlásával min-
denki a Perbál SC utánpótlás

nevelését támogatja.

A programmal kapcsolatos
részletek a www.perbalsc.hu

oldalon találhatók.
Perbál SC vezetőség

Bajkó Ági
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16.00 óra. Az előkészületeknek vége, a Kö-
zösségi Ház megtelt, kezdődhet a Pálinka
és sütemény mustra. Közel 1 órán keresz-
tül érkeztek a fenséges sütemények, a gyü-
mölcs pálinkák, amit a lelkes zsűri vehetett
először birtokba. Amíg Ők belemerültek a
gasztronómia élvezetébe, addig a verseny-
zők és az érdeklődők a Sváb ‘N’ Roses  ze-
nekar előadását hallgathatták.
Ezen a rendezvényen került sor a Napra-
forgó Nyugdíjas klub kiállításának megnyi-
tójára.
A Közösségi Ház nagytermének falain a
jelen és múlt nyugdíjas klub tagjai által ké-
szített szőttesek, festmények, kézimunkák
kerültek bemutatásra. Szép és gazdag kiál-
lítás, ügyes asszonyok keze munkáját di-

cséri. A kiállítást Sebestyénné Tankovits
Anita, a Közösségi Ház vezetője méltatta, s
emléklappal kedveskedett a tárgyak tulaj-
donosainak. A program az Élménytánc Sze-
nior Örömtánc Csoport előadásával folyta-
tódott. Fülbemászó dallamok, felszabadult
táncosok kötötték le a közönség figyelmét.
Ezek után a figyelem újra a 24 féle süte-
ményre, és 14 féle pálinkára terelődött,
melyek idő közben felkerültek az asztalra.
A közönségnek ki kellett választani egyet,
a  legjobbat. 

Komoly, felelősségteljes munka, így min-
denki  nekilátott, hogy végigkóstolja a tel-
jes kínálatot. A zsűri is egyességre jutott, s
a közönség is választott.

I. díjjal jutalmazták a Francia mákos-kré-
mes süteményért Kincses Zsuzsannát, Kö-
ménymagos pogácsájáért Wéber Évát, és
körte pálinkájáért  id. Kun Lászlót.
A Közönség díját Bordez Sophie sós kara-
mellás sajttortája, Zakar Gusztávné ká-
posztás pogácsája, és Sótonyi György
pálinkája kapta. 
A Sváb ‘N’ Roses zenéjére megtelt tánco-
sokkal a parkett, a megpihent izmok bem-
elegedhettek amíg a csapat elindult a
Kálvária dombra. Köszönet a kiállítóknak,
a fellépőknek a közreműködé-
sért a közönségnek jó hangula-
tért.Szép nap volt.  Lájkolom!

HELYBEN VAGYUNK
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eZért érdeMes PrograMot sZerveZni aZ itt laKóKnaK!  

reMéleM soKan gondoljuK:

"ittHon vagy – PerBálon!"

2017. sZePteMBer 30. gyÖnyÖrű naPsütés, 18 c FoK. 
egy délelőtti FaceBooK MegosZtás: 

Patakok egyesület

A Napraforgó nyugdíjas klub kiállítása

Senior táncbemutató
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Elkészült a Szent Anna templom
északi és a déli homlokzata, kicse-
rélték az ablakokat. A munka foly-
tatódik a főhomlokzat és a torony
felújításával. 
Mindez köszönhető a sikeres pályá-
zatoknak, és az adományoknak,
amelyeket továbbra is várnak az
alábbi számlaszámon: 
Perbál Római Katolikus Plébánia
11103303-75013736- 36000001
A munka elkészültével, részletesebb
beszámolót adunk a folyamatról, a
feltárt régészeti leletekről, és -
amennyiben hozzájárulnak, -  az
adományozók kilétéről is.
Perbáli Egyházközség

A fasornak – amely közvetlenül a védett
nádas mellett nyúlik el, mezővédő erdő-
sávként Budajenő felé – élővilága gazdag,
megfigyelésre is alkalmas. Ez az adottsága
és a régi szekérút elhelyezkedése lehetővé
teszik, hogy becsatlakozzon a Budavidéki
Zöldúthálózatba, mint lehetséges gyalogos,
kerékpáros vagy lovas útvonal. A jelenleg
néhol benőtt, néhol beszántott út a Békás-
pataknál találkozik a jelenleg is meglévő
Zsámbék-Tök-Budajenő-Nagykovácsi túra-
útvonallal, kiegészíti azt. Ahhoz, hogy a
szekérút és a fasor részévé váljon a hálózat-
nak, előbb járhatóvá tenni, óvni és gon-
dozni kéne, az azt szegélyező fasorral
együtt. A Zsámbéki-medence természet-
védő és közösségfejlesztő tevékenységet
végző egyesületeinek összefogásával létre-
jött, BudaVidék Zöldút Szövetség megfogal-
mazása szerint „a program megvalósítása
jó hatással lehet térségünk helyi társadalmi
fejlődésére, segítheti a könnyen elérhető
egészséges életmód elterjedését, hozzájá-
rulhat a turisztikai lehetőségek bővülésé-

hez, a helyi termékek megkedveléséhez”. 
A fasor és környéke e mellett helyszíne le-
hetne iskolánk környezettudatosságra ne-
velő programjainak is, hiszen a Kis-forrás
2014-ben elnyerte az Örökös Ökoiskola
címet, a fasor megújítása pedig olyan pél-
daértékű akció, amely illik az iskola célki-
tűzései közé.

Juhász Krisztina elmondása szerint az út
helyreállítása és a fasor frissítése során a
magyar tájba illeszkedő – és a környé-

künkre is jellemző – gyorsan növő nyárfa-
fajták mellett olyan időtálló, őshonos fa-
fajták telepítése is szóba kerülhet, mint a
kocsánytalan tölgy, a szilfa, a hársfa és a
kőris. A finanszírozásban az önkormányzat
– mint a terület egy részének tulajdonosa
– mellett, amennyiben erre igény mutat-
kozik, Perbál lakosai is részt vehetnének a
fák örökbe fogadásával. 

Krisztina szerint egy régi hagyomány, a
születésfa – a gyermekek születésekor ül-
tetett fa – felélesztése szemléletformáló
erővel is bírna, hiszen az ültetett fáknak
olyan „családja lenne” Perbálon, amely ma-
gáénak érezheti annak sorsát, a fasor pedig
egy olyan perbáli szimbólummá válhatna,
amely kifejezi, hogy közösségünk óvja köz-
vetlen környezetének értékeit.

ÖssZeFogás a PerBáli nyárFasorért

az öreg nyárfasor Perbál tök felé eső határában található, a főúttól,
arra merőlegesen húzódik a Békás-patakon átvezető kőhídig,
annak a régi szekérútnak mentén, amely a híd után tovább halad
Budajenő felé. az utat részben beszántották, a fák egy része sérült,
elöregedett vagy kipusztult. Pedig kellemes, könnyű, nyáron is ár-
nyékos sétaút lehetne. ezért kezdeményezte juhász Krisztina az
út rendbetételét és a fasor megújítását, mindkettő életre keltését. 

Juhász Krisztina
+36 / 30 33-55-395 (H-P: 15-19h)

FolytatódiK a

teMPloM Felújítása

Senior táncbemutató
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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

Nyitva tartás:

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

Kerékpárbolt
és szerviz



Farkas istván egy látszólag átla-
gos, 17 éves fiatal srác. iskolába
jár, sportol, hobbija van. de any-
nyira azért mégse átlagos. 
a jobb kezét nem tudja hasz-
nálni, mindent bal kézzel csinál.
Két és fél éve szkanderozik. Per-
sze bal kézzel. azóta részt vett
egy európa-, majd egy világbaj-
nokságon. Mindkettőn sikerült
aranyérmet szereznie. emellett
pedig fest. nem is akárhogy.

A kezdetekről így beszél édesapja: „Istvánt
a Pető Intézetben fedezte fel az egyik testne-
velő tanár, ott kezdett piciben szkanderoz-
gatni. Két és fél éve volt a biatorbágyi
faluházban egy megyei szkander bajnokság,
ahova meghívtak minket. Meglepetésünkre,
mire odaértünk benevezték és rögtön bron-
zérmet szerzett a kategóriájában. Utána
kezdtük komolyabban venni ezt az egészet;
edzegetni, utánanézni… Ezután kerültünk
a biatorbágyi Viadukt SE-hez, amely a hoz-
zánk legközelebbi szkander egyesület. Ők
dolgozták ki a srácot, ahogy azt kell.”
„Az egyesületben heti két edzés van; kedd és
csütörtök esténként. Először bemelegítünk,
aztán súlyzózunk, csigás gépen húzunk,

majd következik az egymás elleni versengés.
Ehhez a sporthoz erő és technika kell egy-
szerre. Például, aki gyors indításnál, az nagy
eséllyel győz.” – mondja el István.
István édesapja az edzések napján, miután
négy órakor végez a munkával, hazahozza
a kislányát, utána visszamegy Budapestre a
fiáért és együtt mennek az edzésre, Biator-
bágyra. Hat óra körül érnek oda, majd este
fél kilenc magasságában érnek haza. „Nyári
szünetben könnyebb volt”- mondja nevetve
István.
Majd az édesapja hozzáteszi: „A tanulást fel
kell pörgetni, kevesebb idő jut a pihenésre, de
István azt gondolta, hogy szeretné ezt így csi-
nálni.  Nagyon össze kell hangolnunk a dol-
gainkat, sokminden erről szól. Az iskola –

szerencsére - nemhogy tolerálja a sportolást,
de a világbajnokság alatt egy emberként
szurkoltak István sikeréért.” 
A VB szeptemberben zajlott Budapesten,
ahol a 17 éves fiatalember a junior moz-
gáskorlátozottak +55 kilogrammos kate-
góriájában nyerte el az aranyérmet. „Nehéz
volt elhinni az egészet” – mondják mind-
ketten. „A mérkőzések nagyon gyorsak, a
szkander egy ilyen műfaj, ettől aztán még in-
kább pörögtek az események” – mondja el
István édesapja. István természetesen más
versenyeken is részt vesz; egy évben hat-
nyolc nagyobb, jegyzett verseny van. A leg-
közelebbi a MOM Parkban lesz, amely egy
fitt parádéval összekötött nagy sport ren-
dezvény. A jövőre nézve, a tervek között a
világ-, illetve Európa bajnoki címvédés sze-
repel, valamint István az olimpián is sze-
retne indulni. „Az a jó, ha van kihívás, így
vannak céljaim” – összegzi István a továb-
biakat. „Mióta elkezdtem edzeni, azóta
érzem, hogy mindenben sokkal kitartóbb va-
gyok” – teszi hozzá.

…És Istvánnak van egy másik oldala is:
szabadidejében fest. Még 2014 tavaszán
indult a Paraszupersztár tehetségkutató ver-
senyen, amelyet a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége hirdetett
meg fogyatékossággal élőknek. Alkotómű-
vészet kategóriában 1. helyezett lett Hajók
című művével. „Az iskolában kezdtem el
rajzszakkörre járni és az ottani tanárom fi-
gyelt fel rám. Ő segített elindulni a tehetség-
kutatón; más pályázatokat is figyelt és
támogatott az indulásban. Azóta festek” –
mondja el István. Majd hozzáteszi: „hálás
vagyok azoknak, akik támogattak az uta-
mon: mindent köszönök Laczek Zsolt ed-
zőmnek és Vadász Zsuzsanna rajztanárnő-
nek”.
Átlagosnak lenni sokszor könnyebb, mint
élni az adottságainkkal.  Mégis – ahogy Ist-
ván is fogalmazott – az a jó, ha van kihívás,
akkor lesznek céljaink.  
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aZ a jó, Ha van KiHívás, aKKor lesZneK

céljainK - BeMutatKoZiK FarKas istván
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Tóth Anna

Kép forrása: 
sportmenu.hu
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