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TTiisszztteelltt VVáállaasszzttóóppoollggáárrookk!!

AA KKöözzttáárrssaassáággii EEllnnöökk ÚÚrr 22001144.. ookkttóóbbeerr 1122--rree ttűűzzttee kkii aazz öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii vváállaasszzttáássookkaatt.. 
AA ppoollggáárrmmeesstteerr,, kkééppvviisseellőő ééss nneemmzzeettiissééggii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii jjeellöölltteekk
aa sszzüükkssééggeess aajjáánnlláássookkaatt aa jjooggsszzaabbáállyybbaann rrööggzzíítteetttt sszzeepptteemmbbeerr 88--
áánn 1166..0000 óórraaii hhaattáárriiddőőiigg ééss mmeennnnyyiissééggbbeenn aazz aajjáánnllóóíívveekk lleeaaddáássáá--
vvaall bbeejjeelleenntteettttéékk..

Szavazni ookkttóóbbeerr 1122.. nnaappjjáánn a
választási értesítőben szereplő
szavazókörben, 66..0000 óórrááttóóll 1199..0000
óórrááiigg, kizárólag személyesen a
személyazonosság és lakcím igazolását követően lehet. 
A szavazókörök címei:
1. számú szavazókör: Fő utca 24. (Közösségi Ház)
2. számú szavazókör: Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános
Iskola (Hősök tere 2.)
3. nemzetiségi szavazókör: Kis-forrás Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola (Hősök tere 2.) 

A választásokon szavazni a lakóhely szerinti polgármester és
képviselő, jelöltre/jelöltekre, megyei közgyűlési, továbbá német
nemzetiségi jelöltekre lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt-
re, listára a jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe tollal két,
egymást metsző vonallal lehet. 

Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki magyarországi
lakóhelye mellett tartózkodási helyét 2014. június 24-ét
megelőzően létesítette és annak érvényessége legalább 2014. ok-
tóber 12-ig tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb október 10-
én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához (Per-
bál, Fő u. 6.). Ugyaneddig az időpontig vissza is lehet vonni az
átjelentkezésre vonatkozó kérelmet.
Az átjelentkező választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöl-
tekre szavazhat.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de
egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le szavazatát, mozgóurnát
kérhet. 
A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb október 10-én 16.00
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához vagy október
12-én legkésőbb 15.00 óráig a szavazókörben működő szavazat-
számláló bizottsághoz.

SSzzaavvaazznnii ppoollggáárrmmeesstteerrii,, eeggyyéénnii lliissttááss ééss mmeeggyyeeii kköözzggyyűűllééssii jjeellööll--
tteekkrree kküüllöönn--kküüllöönn sszzaavvaazzóóllaappoonn lleehheett..
AA PPeerrbbáállii HHeellyyii VVáállaasszzttáássii BBiizzoottttssáágg aa 1177//22001144..((IIXX.. 0088..)) sszzáámmúú
hhaattáárroozzaattaa aallaappjjáánn aazz aalláábbbbii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii jjeellöölltteekkeett,, aa ssoorrssoollááss
eerreeddmméénnyyeekkéénntt aazz aalláábbbbii ssoorrrreennddbbeenn vveettttee nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaa.. AA ssoorr--
rreenndd eeggyyúúttttaall aa sszzaavvaazzóóllaappoonn iiss aazz aa mmeelllléékkeelltt ffoorrmmáábbaann ffoogg mmeegg--
jjeelleennnnii..

-- ppoollggáárrmmeesstteerr--jjeellöölltt:: 
VVaarrggaa LLáásszzllóó 
(FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltje) 

-- kkééppvviisseellőő--jjeellöölltteekk::
11.. GGaallaammbbooss ZZssoolltt (függ. jel.) 
22.. PPrreeggiittzzeerr GGyyöörrggyy (függ. jel.) 
33.. BBrruunneecckkeerr KKáárroollyy (függ. jel.) 
44.. BBáálliinndd DDéénneess (függ. jel.) 
55.. BBáárráánnyy PPéétteerr (függ. jel.) 
66.. KKeemmeenncczzeeii KKáállmmáánn (függ. jel.) 
77.. SSzzeennttii--IIvváánnyyii FFeerreenncc CCssaabbaa (függ. jel.) 
88.. MMaayyeerr JJóózzsseeff (függ. jel.)   

AAzzookk aa vváállaasszzttóóppoollggáárrookk,, aakkiikk lleeggkkééssőőbbbb sszzeepptteemmbbeerr 2266--áánn 1166..0000
óórrááiigg kkéérriikk ffeellvvéétteellüükkeett aa kköözzppoonnttii nnéévvjjeeggyyzzéékkbbee nnéémmeett
nneemmzzeettiissééggii vváállaasszzttóóppoollggáárrkkéénntt,, tteelleeppüüllééssii,, tteerrüülleettii ééss oorrsszzáággooss
nneemmzzeettiissééggii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii jjeellöölltteekkrree kküüllöönn--kküüllöönn sszzaavvaazzóóllaappoonn
aaddhhaattjjáákk llee sszzaavvaazzaattuukkaatt..
A Perbáli Helyi Választási Bizottság a 18/2014.(IX. 08.) számú
határozata alapján az alábbi német nemzetiségi önkormányzati
jelölteket, a sorsolás eredményeként az alábbi sorrendben vette
nyilvántartásba. A sorrend egyúttal a szavazólapon is az a mel-
lékelt formában fog megjelenni.

-- tteelleeppüüllééssii nnéémmeett nneemmzzeettiissééggii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii
kkééppvviisseellőő--jjeellöölltteekk::
11..MMaayyeerr JJóózzsseeff (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület német nemzetiségi egyéni képviselőjelöltje)
22.. PPiinnttéérr KKrriisszzttiinnaa (Észak-Magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi egyéni képviselő-
jelöltje) 
33.. KKrreeiisszz GGyyöörrggyy (Észak-Magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi egyéni képviselő-
jelöltje) 
44.. SSiimmeekk GGyyöörrggyy (Észak-Magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége Egyesület német nemzetiségi egyéni képviselő-
jelöltje) 
55.. BBaakkaaii AAnniikkóó (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége Egyesület német nemzetiségi egyéni képviselőjelöltje)

AAzzookk aa vváállaasszzttóóppoollggáárrookk,, aakkiikk lleeggkkééssőőbbbb sszzeepptteemmbbeerr 2266--áánn 1166..0000
óórrááiigg kkéérriikk ffeellvvéétteellüükkeett aa kköözzppoonnttii nnéévvjjeeggyyzzéékkbbee sszzlloovváákk
nneemmzzeettiissééggii vváállaasszzttóóppoollggáárrkkéénntt,, tteelleeppüüllééssii jjeellöölltteekkrree nneemm,,
kkiizzáárróóllaagg tteerrüülleettii ééss oorrsszzáággooss nneemmzzeettiissééggii öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii jjeellööll--
tteekkrree kküüllöönn--kküüllöönn sszzaavvaazzóóllaappoonn sszzaavvaazzhhaattnnaakk.
.
Tekintettel arra, hogy a 2011. évi népszámlálás során a magukat
szlovák nemzetiségűeknek vallók száma nem érte el a törvényben
rögzített minimális 25 fős számot, ezért a Nemzeti Választási Bi-
zottság 1128/2014. számú határozata értelmében Perbálon
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakítására nincs lehetőség.
Ezért települési szlovák nemzetiségi jelöltekre sem lehet szavazni.
Ez azonban nem zárja annak lehetőségét, hogy a szlovák
nemzetiségűként regisztrált választópolgárok a területi és orszá-
gos nemzetiségi önkormányzati jelöltekre szavazhassanak.
A szavazás módjára, az átjelentkezésre és a mozgóurna igénylésére
vonatkozó, fentiekben rögzített szabályok a nemzetiségi önkor-
mányzati választásokra is érvényesek.

 
                                                                                                                      dr. Réz Zsolt jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője 

HHiivvaattaallii HHíírreekk
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ÓÓvvooddaaii hhíírreekk

MMeeggéérrkkeezztteekk aazz úújj uuddvvaarrii jjááttéékkookk
A Mézeskalács Óvoda nyári munkálatai között a legörömtelibb
esemény volt, hogy elkészültek az új játékok az óvoda udvarára.
Az óvoda javára rendezett Jótékonysági Családi nap bevételéből
sikerült két négyszemélyes libikókát és egy lóherés rugós játékot
vásárolnunk, amit a gyerekek boldogan vettek birtokba.
Köszönjük mindenkinek a lelkes támogatást, a sok felajánlást,
jövő májusban ismét megszervezzük a Családi napot „az óvo-
dában-az ovisokért”, melyre mindenkit szeretettel várunk! 
A bevételt továbbra is óvodai eszközök, játékok vásárlására fordí-
tanánk. Célunk, hogy egy szép, tartalmas napot tölthessünk
együtt a gyerekes szülőkkel, nagyszülőkkel, a családokkal, is-
merősökkel.

ÚÚjj sszzeekkrréénnyytt kkaappttaakk aajjáánnddéékkbbaa aa kkiissccssooppoorrttoossookk
A nyár meglepetése volt, hogy a KOR-AUG Bt. - Kornyik Attila
és neje, a perbáli asztalosműhely vezetői - megajándékozta
óvodánkat egy szép, új színes óvodai szekrénysorral, mely az új
Katica kiscsoportosok termét igazán hangulatossá varázsolta.
Köszönjük nekik a támogatást!

TTeehheettssééggggoonnddoozzááss aazz óóvvooddáábbaann
Az előző évekhez hasonlóan a perbáli óvoda lehetőséget biztosít
arra, hogy a perbáli SC szakemberei felmérhessék a labdarúgó
utánpótlást az óvodai nagycsoportosok körében. 
Nagy örömmel látjuk, hogy milyen sikereket értek el a perbáli
gyerekek a labdarúgásban. Szeretnénk hozzájárulni, hogy már az
óvodában elkezdődjön a felmérés, tehetséggondozás. 
Először a tornateremben, majd a jó idő beköszöntével, tavasztól
az óvoda udvarán lesznek az edzések.
Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk a szülőket:
- A labdás foglalkozást szeretnénk folytatni, délelőtti időpontban,
heti egy alkalommal, melynek célja, hogy a lehető legtöbb ovist
vonjunk be az U7-es korcsoportba. Ez egyrészt nagy segítség a
gyerekeknek megtenni az első lépéseket, levetkőzni a gátlásokat
és játékosan megszeretni a labdarúgást. Kezdetben segítség a
szülőknek abban, hogy az óvodából a gyerekeket átvisszük a
termi edzésekre és tavasszal a füves pályára.

- Az óvodai foglalkozásért egyelőre nem kell fizetni, de aki rend-
szeresen részt vesz az edzéseken, annak kötelező a sportorvosi
igazolás. 
- Csütörtökön 11 órától ebédig tartjuk az óvodában az edzést.
- Ajánljuk: nagycsoportos fiúknak és a kitartóbb középsősöknek.
Kérjük a szülők támogatását!

Köszönettel: Galambos Zsolt, a Perbál SC elnöke 
Telefon: 30 347 85 20

ZZööllddppiixxeell ppáállyyáázzaatt
Szeptember 16-án a Budakeszi Városházán tartották a „Zöld
Pixel” Budakörnyéki Turisztikai és Természetfotó pályázat ered-
ményhirdetését, melynek keretében lehetőség nyílt megtekinteni
a Budakörnyéki településekről érkezett pályamunkákat. A képek
az idei év során - egy vándorkiállítás keretében - megtekinthetőek
lesznek Perbálon is.
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GGaazzddaattaalláállkkoozzóótt ttaarrttoottttaakk aazz AArraattóóüünnnneeppeenn

Augusztus 23-án a
Területi Agrárgazdasági
Bizottság (TAB) azon
tagjai számára, akik
Perbál szántóin dolgoz-
nak, az Aratóünnep al-
kalmából gazdatalálko-
zót szerveztek a plébá-
nián.
A rendezvényre szinte
minden perbáli gazda
eljött a családjával és
egy nagyon jó hangu-
latú délutánt töltöttek
együtt a jelenlévők.
Sok érdekes szakmai
beszélgetés és főként a sokat látott idősebb gazdáktól érdekes,
vicces történetek sora hangzott el. 
A közösen elfogyasztott pörkölt elkészítését bográcsban Blaskó
Klári néni vállalta, aki szintén a TAB elnökségi tagja, és ter-
mészetesen az étek kitűnőre sikeredett, amiért ezúton is
köszönet!!
Brunecker Károly, a TAB elnöke az összejövetelen elmondta:
reméli, hagyományt teremtenek és minden évben néhány alka-
lommal meg tudnak szervezni egy ehhez hasonló találkozót.
„Erre sok-sok éve nem volt példa, pedig fontos lenne, hogy a
gazdák leüljenek egymással beszélgetni, információt cserélni,
közös problémákat megoldani, jobban megismerni egymást és
nem utolsó sorban kikapcsolódni egy kicsit” - mondta.
Brunecker Károly hozzátette: ha kis mértékben is, de minden
perbáli gazda kiveszi a részét az ország kenyerének megte-
remtésében és erre mindegyikük büszke lehet, hiszen ezt kicsi
gazdaságokban és nem könnyű körülmények között valósítják
meg.
Az Agrárgazdasági Bizottság tagjai azt tervezik, hogy a következő
gazdarendezvényekre a tagsággal nem rendelkező termelőket is
meghívják.
Az augusztusi találkozó helyszínéül a plébánia szolgált, amiért
köszönetet mondanak a szervezők.

22001144.. jjúúlliiuuss::
- Csortán Dezső és Máhrer Szabina gyermeke: GGrrééttaa JJúúlliiaa
- Németh Zoltán és Ferenczi Veronika gyermeke: BBáálliinntt

22001144.. aauugguusszzttuuss::
- Szeidl Tamás és Mihalik Alexandra gyermeke: KKaattaa JJaannkkaa

- Baricz István és Czidó Klaudia gyermeke: JJáázzmmiinn
- Ferencz Tamás és Erdélyi Mónika gyermeke: HHééddii 

ÉÉvvaaddnnyyiittóó ttáánncchháázz aa KKoonnttáárrooss eeggyyüütttteesssseell

Szeptember 13-án tartotta a Kontáros együttes évadnyitó
táncházát. Ezen az alkalmon Vizeli Judit mutatta a tánclépéseket
a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt. Szerencsére szép számban
gyűltünk össze- annak ellenére, hogy ezen az estén több jó prog-
ramból lehetett választani a falun belül. 
Kezdetben a kisebbek ismerkedtek a dunántúli tánclépésekkel
Judittal, aki olykor- kérésre még ruhaigazítási teendőket is ellá-
tott... 

A moldvai táncházat széki táncok követték, és hatalmas
örömünkre tele volt a terem forgó párokkal: a helyi néptánccso-
port gyakorlott tagjain kívül a kezdők is vették a bátorságot, hogy
megtanulják a tánclépéseket Judittól. 
Köszönjük Annának és Bencének a büfében való szorgoskodást.

Reméljük a következő alkalmon is ilyen jó hangulatban ta-
lálkozunk, október 4- én, a Tücsök zenekar 25 éves jubileumi
ünnepségén, majd október 24.-én pénteken.

PPeerrbbáállii sszzüülleetteetttt

Kontáros együttes
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MMéérrlleeggeenn aazz eellmmúúlltt nnééggyy éévv

BBeesszzééllggeettééss VVaarrggaa LLáásszzllóó ppoollggáárrmmeesstteerrrreell

VVaarrggaa LLáásszzllóó ppoollggáárrmmeesstteerrrreell aazz öönnkkoorrmmáánnyyzzaattoott éérriinnttőő ááttsszzeerr--
vveezzéésseekkrrőőll,, aazz aaddóóssssáággkkoonnsszzoolliiddáácciióórróóll,, aazz eellmmúúlltt nnééggyy éévv ffeejj--
lleesszzttéésseeiirrőőll,, aa tteelleeppüüllééss jjeelleennlleeggii hheellyyzzeettéérrőőll ééss aa kköövveettkkeezzőő éévveekk
ffeellaaddaattaaiirróóll bbeesszzééllggeettttüünnkk..

- Hogyan értékeli az elmúlt négy évet?

- Mozgalmas ciklust tudhatunk magunk mögött, aminek az első
felében sok nehézség is volt, majd a második felében sokat javult
a helyzet. A nehézségeket főként a válság és a rendszerszintű
eladósodottság okozta, amely a mi önkormányzatunkat is érin-
tette. Ezt követően azonban az adósságkonszolidáció lélegzethez
juttatott minket, illetve az is, hogy a kormány átszervezte a
közigazgatást, valamint több, addig kötelező feladatot átvett
tőlünk az állam. Szinte ezzel egy időben a helyi cégek bevételei
is növekedni kezdtek és ezáltal az iparűzési adók összege
emelkedett, ami komoly bevételt jelent községünknek. 

- Említette, hogy bizonyos önkormányzati feladatokat a kor-
mány átcsoportosított. Ez Perbál esetében mit jelent?

- Számunkra minden szempontból a legnagyobb változást az
hozta, hogy az iskola a KLIK felügyelete alá került. Így az in-
tézmény működtetésével járó kiadások – melyhez az állam az
utolsó időkben már csak a költségek 40%-át tudta biztosítani –
nem az önkormányzatot terhelik. Közvetlen beleszólásunk ko-
rábban sem volt a személyi és szakmai ügyekbe, de kétségtelen,
hogy a napi kapcsolat némileg ritkult. Bizonyos feladatokban
azonban továbbra is kölcsönösen támogatja egymást az önkor-
mányzat és az iskola. Ilyen például a cserediák kapcsolat, amiben
az önkormányzat elkötelezetten segíti az iskolát, vagy a községi
ünnepségek szervezése, amelyet az iskola vállal magára. 
Fontosnak tartom újra és újra leszögezni, hogy az iskola épületei
természetesen az önkormányzat tulajdonában maradtak, tehát
semmiféle vagyonvesztés nem történt.

- A közigazgatás átszervezése községünkben mivel járt?

- Ez nálunk kevésbé volt észrevehető, mivel a hivatalban ez nem
járt nagy átalakulással és nem kellett társulnunk senkivel. Voltak
olyan környező települések, amelyek hozzánk szerettek volna
csatlakozni, amit én pozitívumként értékelek. 
Nagy eredménynek tartom, hogy bár minket eredetileg a Pi-
lisvörösvári járáshoz akartak „csatolni”, de sikerült kiharcolnunk,
hogy a számunkra minden szempontból kedvezőbb Budakeszi
járáshoz csatlakozhassunk. 

- Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt négy évben?

- Még a ciklus elején befejeződött és átadtuk a megújult, kibővült
óvodát. Energiaracionalizálás keretében áramtermelő napelemek
kerültek az összes közintézményre és a Sport Klub épületére.
Néhány utca vízelvezetését és szilárd burkolattal való ellátását is
megoldottuk, valamint a Sport Klubbal karöltve megújítottuk a
sportpályán található létesítményt és környékét. Itt a közel-
jövőben újabb fejlesztések várhatóak.

- Mit értékel az elmúlt négy év legnagyobb sikerének?

- Mint említettem: a ciklus elején a gyerekek birtokba vehették
a kibővült és megújult óvodát. Ezzel egy égető problémát oldot-
tunk meg és mindenki elismerően nyilatkozik a végeredményről.
Sok elismerést kapunk a mai napig a Fő utca felújítása kapcsán,
amely amellett, hogy megszépült, számos, szintén nagyon égető
problémát oldott meg. 

- Hogyan értékeli Perbál helyzetét a környező településekhez
képest?

- Továbbra is az a véleményem, hogy helyes utat választottunk,
amikor nem engedtünk a mértéktelen parcellázásnak és ezáltal
Perbál meg tudta őrizni falusias, nyugodt jellegét. Ebben a té-
mában egyébként '90 óta nemigen volt vita a testületben, emiatt
a lakosságnövekedéssel járó problémák minket nem érintenek.
Az utóbbi idők tapasztalata, hogy az ingatlanválság kezd alább-
hagyni és egyre inkább növekszik az érdeklődés településünk
iránt. Főként olyanok keresnek Perbálon ingatlant, akik nyugod-
tabb, falusiasabb környezetre vágynak, ugyanakkor fontos nekik
a főváros közelsége. 
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- Milyen változásokat hoz az idei önkormányzati választás?

- Először is: a most következő ciklus öt éves lesz, ami szerintem
szerencsésebb, mert több idő lesz kifuttatni a terveket, pályáza-
tokat. 
Az októberi választásokon mindenki indul, aki eddig is képviselő
volt, kivéve Wentzel Ferencet, aki '90 óta képviselő-testületünk
tagja, ezen kívül volt alpolgármester, tanácsnok, valamint bi-
zottsági elnök. Wentzel Ferenc '98 óta tagja a megyei közgyűlés-
nek is, 2006 óta pedig alelnöke. Októbertől nagy valószínűség
szerint újra a megyei önkormányzat alelnöke lesz, és a választási
törvények változása miatt ezután a megyei közgyűlések elnökei,
illetve alelnökei nem tölthetnek be semmiféle önkormányzati
tisztséget. Ezért nem indul tehát, pedig komoly segítséget jelen-
tett számomra, valamint a hivatal és a község számára egyaránt. 
Bírjuk azonban ígéretét, miszerint a továbbiakban is segíti önkor-
mányzatunk munkáját. És itt engedtessék meg egy kis szavazásra
buzdítás; mint az gondolom köztudott,  minden szavazó kap egy
harmadik szavazólapot, amelyen a megyei közgyűlés összetételére
lehet voksolni. Remélem, hogy a tisztelt perbáli polgárok – párt-
állástól és világnézettől függetlenül, - minél nagyobb számban
járulnak hozzá ahhoz, hogy falunk szülötte továbbra is egy ilyen
fontos és megtisztelő pozíciót tölthessen be! 
Sajnálatos fejlemény, hogy településünkön nem alakulhat
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat az őszi választások után,
mivel a kisebbség létszáma Perbálon nem éri el a törvény által
előírtakat. Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra is fog
működni, azonban az eddigieknél egy fővel kevesebb lesznek a
törvényi változások miatt.

- Hogyan látja, milyen fontos feladatok várnak a következő
képviselő-testületre?

- Számos égető, megoldásra váró feladatot látok jelenleg is. Ezek
megvalósítási sorrendjét nyilván az határozza majd meg, hogy
hogyan találunk forrásokat ezekre. 
Nagy prioritás az iskola bővítése, illetve felújítása, de ez olyan
nagy falat, hogy önerőből nem lehet megoldani. Továbbá, még
mindig vannak olyan utcák Perbálon, ahol semmiféle szilárd
burkolat nincs, ebben az ügyben is szeretnénk előrelépni. Hoz-
záteszem, hogy ilyenkor nem csak utakat kell építenünk, hanem
minden esetben a vízelvezetést is meg kell oldani, ami nyilván-
valóan növeli a beruházás költségeit.
A következő évek nagy feladata lesz, hogy az egészségügyi ellátá-
sok (család orvosi, fogorvosi ellátás, védőnői szolgálat) egy
épületbe legyenek koncentrálva. 
Ezen kívül szeretnénk az önkormányzati intézmények, épületek
energiaracionalizálását folytatni, a Közösségi Házat pedig – az
energiaracionalizáláson túl - új padlóval ellátni.
Az egykori kápolna és környéke rendezéséről már elkészültek a
tervek; bízunk benne, hogy ez a feladat is megoldódik a
következő években.

Tóth Anna
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LLeevvééllvváállttááss aa GGyyeerrmmeellyyii HHoollddiinngg ZZrrtt--vveell

MMiinntt aazztt ttaappaasszzttaallhhaattttuukk ééss ssookkaann sszzóóvváá iiss tteettttéékk,, -- aazz iiddéénn nnyyáárr
vvééggéénn iissmméétt eerrőőtteelljjeess bbűűzz áárraasszzttoottttaa eell aa ZZssáámmbbéékkii mmeeddeennccéétt..
EEnnnneekk ookkáárróóll iiddéénn iiss,, -- mmiinntt mmáárr ttööbbbbsszzöörr aazz eellőőzzőő éévveekk ssoorráánn ––
ttáájjéékkoozzttaattttuukk aazz oollvvaassóókkaatt aa kköözzsséégg hhoonnllaappjjáánn,, iilllleettvvee aa HHíírr--
mmoonnddóó ffaacceebbooookk oollddaalláánn..
AAkkiikk nneemm ttuuddnnaakk,, vvaaggyy nneemm sszzookkttaakk iinntteerrnneetteezznnii,, aalláábbbb
oollvvaasshhaattjjáákk mmeeggkkeerreessééssüünnkkeett aa jjeelleennsséégg ookkoozzóójjááhhoozz,, vvaallaammiinntt aazz
aarrrraa aaddootttt vváállaasszztt iiss..

Tisztelt Réthy Úr!
Nyár végén, ősz elején már évek óta igen erős, kellemetlen szag árasztja el Per-

bált és a környező településeket is. Ez a szaghatás, - mint azt Ön is elismerte -

a mezőgazdasági művelés "melléktermése", konkrétan a tarló beszántása előtti

szervestrágyázásból ered. Ezt a tevékenységet községünk északi területein,

valamint az attól északra, északnyugatra eső más községek területein döntően

a Gyermely Holdinghoz tartozó gazdasági egységek végzik.

Ez egy elvileg természetes és teljesen érthető tevékenység lenne, - mindaddig

amíg elvétve, ritkán, maximum néhány napra korlátozottan, - és ami a

lényeg - elviselhető mértékben, a normális emberi létet nem ellehetetlenítve

jelentkezne.
Sajnos az idei év tapasztalatai néha már ez utóbbi mértéket ütik meg.

Többen rosszullétre panaszkodnak, hivatalunkat egyre többen keresik

meg!
Beszéltünk más, környékbeli polgármesterekkel, országgyűlési képviselők-

kel, akik szintén megerősítették ezeket a tapasztalásokat!

Azt is sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy a korábbi évek ígéreteivel

szemben nem hogy csökkenne, hanem hosszantartóbb és intenzívebb

lett az elviselhetetlen szag.

Ezt már nem lehet azzal elintézni, hogy vidéken élünk és ezt el kell

tűrni.Ezt már nem tudja senki megmagyarázni az itt felnőtt, közép,

vagy idősebb korú embereknek, - akik még az intenzív háztáji és

szövetkezeti állattartás korában is éltek, - hogy ez normális. 

Éppen ezért kérjük, hogy vegyék figyelembe ezt is tevékenységük

végzése közben. 
Addig megkérjük, hogy a közvéleményünk tájékoztatása érdekében

néhány kérdés megválaszolására szakítson időt!

Ezek pedig:
- Közelítőleg mekkora területen gazdálkodik a vállalatcsoportjuk

Perbál területén, illetve összességében a térségben?

- Mi az a folyamat, közérthető, szabatos megfogalmazásban - ami

az ominózus szaghatást okozza?

- Káros-e ez a hatás ilyen töménységben és időben az egészségre?

- mit szándékoznak tenni annak érdekében, hogy ez a szaghatás

csökkenjen mind időben, mind töménységben? 

Tisztelettel: Varga László, Perbál polgármestere

Tisztelt
Polgármester Úr!A Gyermelyi Vállaltcsoport növénytermesztéssel és állattenyésztéssel

foglakozó tagvállalatai Fejér- Komárom-Esztergom – Pest megye

találkozásánál jelentős területen végeznek szántóföldi művelést. 

A művelt területek döntő többségét a környező községekben lakó tulaj-

donosoktól bérlik a társaságok. 
A szántó területeken olyan vetésszerkezetet kellett kialakítani, amely a

vállalatcsoporthoz tartozó gyermelyi malom jó minőségű malmi búzá-

val való ellátásának alapjait teremti meg. 
A malom tésztaliszt termelése biztosítja a Gyermelyi Tésztagyár alap-

anyag ellátását. A tésztagyártás másik fontos alapanyaga a friss tyúktojás. A vállalat ezért

rendezkedett be megfelelő méretű tyúkállomány tartásra, hogy biz-

tosítsa a tésztagyártáshoz szükséges friss, ellenőrzött körülmények között

termelt tojást. Az állattartásnak, így tyúktartásnak is van egy természetszerű, de mégis

igen kellemetlen mellékterméke: a trágya. 
A tyúkistállóban termelődő trágyát (komposztálódást elősegítő

adalékkal való kezelés után) szivárgásmentes konténerekben szállítjuk ki

a megfelelő trágyatelepekre. A trágyatelepeken szecskázott búzaszalmá-

val összekeverésre kerül. Ezzel szeretnénk elérni részben a tyúktrágya

tápanyag visszapótlási értékének a növelését, részben a szabad nitrogén

– amely a kellemetlen szaghatás részbeni előidézője – csökkentését. 

A szerves trágya kijuttatásra viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, ami

főleg augusztusra esik. Sajnos ebben az évben a csapadékos napok miatt

a szokásos kétheti szórás ideje megduplázódott, ami érthetően a hossza

miatt is több kellemetlenséget okozott a környezetben élőknek, annak

ellenére, hogy ebben az évben új gépek beszerzésével, nagyobb kapaci-

tással szerettük volna a szórás idejét csökkenteni.
Az alábbiakban foglalnám össze, hogy mit teszünk és tettünk az irritáló

szaghatás csökkentésére: - A tömény baromfitrágya adalékokkal és szalmával való keverése a kom-

posztálódás elősegítésére - A szórási idő lerövidítésére, a kiszórt trágya folyamatos, azonnali

beszántása, még akkor is, ha kapacitás kihasználatlanságot okoz 

- Vasárnapi és ünnepnapi szórás megszüntetése. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztában vagyok azzal, hogy ez a tevékenységünk gondot és

kellemetlenséget okoz a környező községek lakóinak. 

Azt gondolom, hogy az eddigi próbálkozások és a jövőbeliek is enyhíteni

fogják az Önöknek okozott kellemetlenséget. 
Kérem megértésüket ebben az egyáltalán nem könnyen kezelhető ügy-

ben. 
Tisztelettel: Dr. Réthy László-igazgató, Gyermelyi Holding Zrt.
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MMeesstteerrssééggeemm ccíímmeerree
BBeemmuuttaattkkoozziikk 

CCzzeennttyyee MMeelliinnddaa ééss EEddiinnaa

SSookkaakknnaakk aa „„bbáázziisstt”” jjeelleennttii;; ssoo--
kkaakknnaakk aa hheellyyeett,, aahhooll mmiinnddiigg
sszzíívveesseenn ffooggaaddjjáákk ééss mmeegghhaallll--
ggaattjjáákk őőkkeett,, ssookkaakknnaakk ppeeddiigg
eeggyy hheellyyeett,, aahhoonnnnaann mmiinnddiigg aa
kküüllsseejjüükkkkeell mmeeggeellééggeeddvvee ttáá--
vvoozznnaakk.. 
CCzzeennttyyee MMeelliinnddáávvaall ééss tteesstt--
vvéérréévveell,, EEddiinnáávvaall aa DDóózzssaa
GGyyöörrggyy uuttccáábbaann ttaalláállhhaattóó sszzooll--
ggáállttaattóóhháázz eeggyyiikk hheellyyiissééggéébbeenn
bbeesszzééllggeettttüünnkk;; ootttt,, aahhooll ddooll--
ggoozznnaakk ééss aammii mmééggiiss ttööbbbb eeggyy
sszzookkvváánnyyooss mmuunnkkaahheellyynnééll..

Melinda már az általános isko-
lában eldöntötte, hogy fodrász
lesz, Edina tett még egy kis
„kitérőt”: ruhaipari iskolába
járt és marketinget tanult. 
„Amikor azonban megszületett
a lányom, Imola, akkor Melin-
dával elkezdtünk gondolkod-
ni, hogy közösen kéne valamit
csinálni, ami a gyerekek mel-
lett is működik” - beszél a kezdetekről Edina.
„Akkor én még otthon dolgoztam a családnak és a barátoknak,
egy szűk ismeretségi körben.  Edinának pedig jött egy lehetőség,
hogy kéz- és lábápoló képzésen vegyen részt, ő pedig belevágott”-
folytatja Melinda.
„Nekem úgy alakult ki a vendégköröm, hogy akik Melindához
jártak, azok hozzám is elkezdtek jönni. Először csak anyagárért
dolgoztam, hiszen így tudtam gyakorolni, a vendégeknek pedig
viszonylag olcsón megszépülhetett a kezük-lábuk” - mondja
Edina. „...Aztán kinőttük az otthoni fürdőszobát és elkezdtünk
a faluban egy olyan helyiséget keresni, ahol nagyobb vendégkört
tudunk kialakítani. A Fő utcán találtuk meg az első helyünket,
amit felújítottunk, majd három és fél évig ott szépítettük a höl-
gyeket-urakat. De végül azt is kinőttük és jött a lehetőség, hogy
átköltözhettünk ide, a szolgáltatóházba” - teszi hozzá Melinda.
„Szerencsésnek tartjuk magunkat, amiért sokan járnak hozzánk
és meg tudunk élni abból, amit ráadásul szeretünk is csinálni.
Már öt éve működünk sikeresen, aminek úgy gondolom nagy-
részt az a titka, hogy igyekszünk mindig a vendégeink lelkével is
foglalkozni. Sokszor előfordul, hogy valaki csak beugrik hozzánk
egy rövid beszélgetésre, kávéra, mi pedig meghallgatjuk őt. Arra
törekszünk, hogy a saját problémáinkat otthon hagyjuk és itt
mindig vidámság legyen” - mondja Edina.

„Mindig meghallgatjuk a vendégeket; az évek során pedig tapasz-
talatot szereztünk abban, hogy mi az, amiben véleményt nyil-
váníthatunk és mi az, amivel kapcsolatban inkább csak
hallgatnunk kell. Nagyon sok sors a szemünk láttára alakul és
gyakran olyan dolgokat tudunk meg, akár egy pszichológus” -
teszi hozzá Melinda.
„Nagyon sok segítséget kapunk a családunktól abban, hogy így
tudjuk végezni a munkánkat. A szüleink és a nagymamánk sok-
szor 'rendezik' a gyerekeket, elhozzák őket az iskolából, vigyáz-
nak rájuk. Csak ezzel a biztos háttérrel működhet az, amit
csinálunk” - mondja Edina.
Melinda a szabadidejében sütni szeret, mint mondja: ez őt telje-
sen kikapcsolja.
Edina pedig az iskolai szülői szervezet elnökeként tevékenykedik
és számos községi rendezvény körüli teendőkbe is bekapcsolódik.
„Szeretek emberekkel dolgozni, fontos számomra a közösség
összetartása, formálása és úgy érzem a munkám mellett szük-
ségem van ilyen jellegű kihívásokra is.” Tóth Anna

Fotók: Keresztúri Anna
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