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Tyúktelepet terveztek Tökön – nem kérünk belőle!
Felröppent a hír és igaznak is bizonyult, hogy a töki volt tsz
központ területén található, magántulajdonban lévő területeket
egy, a Gyermely Holding érdekeltségébe tartozó cég szeretné
megvásárolni. Emiatt tárgyalásokat folytatott a tulajdonosokkal,
valamint Tök Önkormányzatával a Helyi Építési Szabályzat mó-
dosításáról, hogy lehetővé váljon az adott területen egy százezres
nagyságrendű nagyüzemi tyúktartás. 
A cég tervei egyelőre meghiúsultak, mivel Tök Önkormányzata
nem módosította Szabályzatát a számukra kedvező módon.
Azonban még nem lélegezhetünk fel, ugyanis a jelenlegi szabá-
lyozás már most lehetővé teszi a tyúktartást ezen a területen, csak
lényegesen kisebb volumenben.
Mivel a lakosság egyöntetűen felzúdult a cég tervei ellen, így
remélhetőleg a befektetők elállnak a szándékuktól. 
A Zsámbéki-medence önkormányzatai, így Perbál is - a lakosság-
gal összhangban – szintén ellenzik ezeket a terveket, hiszen ezek
elriasztanának minden egyéb fejlesztést, s a tyúktrágya kellemet-
lenségeitől éppen eleget szenvedünk
nyár végén már évek óta.

Újabb buszmegálló szépült meg
Májusban elkészült községünk egy újabb
buszmegállójának felújítása. „Kisperbál”
Tökhöz közelebbi megállója új buszvárót
kapott, valamint környezete is megszé-
pült. Az önkormányzat tervei szerint a
nyár folyamán a többi buszváró és azok
környéke is megújul. 

Befejeződtek a tolózár létesítések, cserék
Az ÉDV Zrt. az elmúlt hónapokban a település több pontján –
nyolc helyszínen – létesített, vagy cserélt vízhálózati tolózárakat.
A legutóbbi munkálat június 4-én zajlott, egyelőre ez volt az
utolsó ilyen jellegű beruházása a cégnek. A tolózárak létesítésének
fő célja, hogy üzemzavar, vagy bármilyen hálózaton történő
munkálat idejére minél kisebb területet kelljen kizárni a szolgál-
tatásból.

Növények, fák ültetése, gondozása közterületeken
Sokfelé járva az országban tapasztalható, - így Perbálon is – hogy
a polgárok a házaik, ingatlanaik elé növényeket, virágokat,
sövényt, fákat ültetnek. Teszik ezt jó szándékból, a környezetük
szebbé tétele okán. 
Ez eddig nagyon dicséretes cselekedet. Csakhogy!
Abba már sokan nem gondolnak bele, ezek a nővények idővel
mekkorára nőnek. A felszínen, sőt a gyökereik a földben! Sajnos
napi tapasztalat, hogy az idővel hatalmasra nőtt fák ágai a
különböző elektromos vezetékekben műszaki meghibásodást,
adott esetben balesetveszélyt okoznak. A utakba, járdákba belógó
ágak a közlekedést nehezítik, veszélyeztetik. A közvilágítási lám-
pák alá ültetett fák pedig teljesen felesleges kiadással sújtják a
közösséget, hiszen a lombkoronát világító lámpákért ugyanúgy
fizetnünk kell az átalányt, mintha az utat, járdát világítaná. A fák
gyökerei pedig a vízhálózatba nőve okoznak csőtöréseket, a

csatornába utat találva pedig dugulásokat okoznak! 
Sokszor keresik ilyen helyzetek kialakulásakor az önkormányza-
tot, hogy tegyen valamit. Elhangzik olykor érvként, hogy nem is
ők ültették, hanem még a felmenőik, vagy hogy, akitől vásárolták
az ingatlant. Nehezen kezelhető esetek….
Ha belegondolnak, végeláthatatlan történet lenne, hiszen nincs
az az eszköz, pénz, erő, ami ilyen esetekre elegendő volna!
Különösen igaz ez a villamos erősáramú vezetékek közé nőtt
fákra. Ezeket nem lehet csak az elektromos művekkel egyeztetve,
- azoktól engedélyt és szakfelügyeletet, kikapcsolást kérve –
gallyazást végezni. Ráadásul ezekhez a munkálatokhoz általában
emelőkosaras jármű is szükséges. Egy-egy ilyen beavatkozás sú-
lyos százezrekbe kerül!!!
Ezen veszélyhelyzetek kialakulása esetén, annak elhárítása az
okozó, tehát a növények ültetője, illetve nem megfelelő gondo-
zója a felelős!
Kérünk minden felelős ingatlantulajdonost az alábbi szempon-
tok betartására:
- ne ültessenek fásszárú, évelő növényeket (jellemzően bokrokat,
fákat) a vízvezeték, csatornahálózat, illetve gázvezeték nyomvo-
nalára!

- csak olyan növényeket ültessenek
légvezetékek alá, amelyek a növe-
kedésük során nem okoznak a fentebb
említett kellemetlenségeket!
- amennyiben közterületre ültet fát,
bokrot akkor azt megfelelően metssze,
nyírja, gondozza!
A kellően nem átgondolt faültetések
másik tipikus példája a házak előtti,
úgynevezett előkertekbe ültetett fák, -
jellemzően fenyőfák - esete. Ezek
idővel szintén kezelhetetlenre nőve

veszélyeztetik a saját, vagy a szomszéd ingatlanát. (ezen fenyőfák
egyetlen előnye, hogy utánpótlást biztosítanak a Falukarácsony
számára. Azonban ilyenre csak évente egyszer van szükség…) 
Kérünk tehát minden szépítő szándékú perbálit, hogy mielőtt
fát, növényt ültet - jól gondolja át a fenti szempontokat, s asze-
rint cselekedjék! Ha bizonytalan a földben futó vezetékek hely-
zetét illetően, akkor kérjen segítséget a szolgáltatóktól, vagy a
hivataltól! Köszönjük, ha odafigyel!

A perbáli polgárőrök továbbra is helytállnak
A kisszámú, de lelkes Polgárőr egyesületünk az utóbbi időben
ismét több alkalommal jeleskedett. Még a tél végén, amikor egy
keresztbe fordult kamion zárta el az utat- a mentésnél segéd-
keztek, majd egy perbáli polgár autóbaleseténél is az elsők közt
voltak a helyszínen. Tavasszal egy egyedül élő, idős embert
mentettek, majd az utóbbi napok családi drámájánál voltak a
hatóságok segítői. Ezen kiemelt eseményekben Klinger József és
i. Csibi László működtek közre, de a járőrözésekben kiveszi a
részét Pregitzer Tamás is.
A rendőrséggel is jó az együttműködésük, a beszámolókban
mindig kiemelik a tevékenységüket.
Nagyon fontos újból és újból elmondani azt is, hogy munkájukat
a szabadidejükből, nagyobb részt a saját költségeiken (egy kis
üzemanyag hozzájárulással az önkormányzat részéről) végzik.
Munkájukat ezúton is köszönjük!

Buszmegálló
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Gyepszőnyeget kapott ajándékba az óvoda
A gyepszőnyeget Szurmay Gábor, a Bálvány Kft. ügyvezetője
ajánlotta fel az óvoda részére; ezzel a már egyébként kikopóban
lévő füves területeket sikerült újra fűvel beborítani.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni Szurmay Gábornak, hogy
újra kizöldülhetett óvodánk udvara! Köszönjük a meglepetést!
Az óvodások nevében: 

Regősné Báder Erika óvodavezető

Baba kiállítás – az édesanyákat köszöntöttük
Május elején csodálatos baba kiállítással köszöntöttük az édes-
anyákat. Szebbnél szebb babák fogadták a betérőket. Megjelen-
tek minden korból a gyönyörű porcelán babák, régi idők babái,
népviseleti babák, rongybabák, csuhé babák, baba házak, baba
kocsik. 

Sok segítséget kaptunk a szülőktől, akik ránk bízták féltett kin-
cseiket, gyerekkori emlékeiket. A gyerekek nagy érdeklődéssel
keresgették kedvencüket, nézegették, milyen érdekes babák
voltak szüleik, nagyszüleik gyermekkorában.

Simonné Balogh Boglárka

Családi nap az óvodában - az óvodáért
Május 16-án, szombaton nemcsak az óvodások,
hanem sok felnőtt is megtapasztalhatta, milyen jó a
perbáli Mézeskalács Óvodában lenni. A harmadszor
megrendezett jótékonysági családi napra szeretettel
invitálták az óvoda dolgozói és a Szülői Szervezet tag-
jai mindazokat, akik hozzájárulásukkal segíteni szerettek volna az
új kerti játékok beszerzésében, valamint a nagyobb óvodai kirán-
dulások anyagi támogatásában.
A környék vállalkozásai és a szülők, rokonok igazán nagyvona-
lúan támogatták a kezdeményezést: ki étellel, itallal gazdagította
a büfé kínálatát, ki a tombola vagy a zsákbamacska ajándékai-
hoz tett hozzá valamit. 
Aki szívesen eljött erre a jó hangulatú „bulira”, az a belépőjegy
árával, a büfében elfogyasztott ételek-italok megvásárlásával és
persze a tombolán, illetve zsákbamacskán való részvétellel
tehetett a közös kasszába, de lehetett vásárolni támogatói jegyeket
is.
Minden korosztályra gondoltak csalogató programokkal: a
legkisebbeket a mindig varázslatos Füzy Éva-féle zenés játék várta
nyitó eseményként, de volt Bohóc, és interaktív zenés mesejáték
is. A kreatív kuckókban gyöngyöt fűztek, játékot készítettek a
gyerekek, az ügyes arc- és testfestő „szalonokban” pedig szebbnél
szebb arcmaszkok és csillámtetoválások születtek. Az épület és a
kert egészen megtelt, szerencsére az időjárás is kiderült az előző
napok után.
Mindannyian elégedetten nézhettünk körül az óvoda gyönyörű
udvarán. Sokan eljöttek, remek volt a hangulat, és ez két fontos
sikert is jelent: egy jó közös ügyért képesek megmozdulni, az
óvodás gyerekek családjai, és a támogatók köre - no és a
bevételből sikerül megvalósítani a tervezett óvodai programokat,
vásárlásokat.Reméljük, hagyomány születik a Mézeskalács Óvoda
Jótékonysági Családi Napjaiból, mert együtt tenni és együtt lenni
jó!

Paulovkin Boglárka írása

idén először vettem részt szervezőként is ezen a rendezvényen,
de a korábbi években is mindig ellátogattunk családostól. Nekem
az a legmegkapóbb, hogy valóban egy élő közösség működik a
falunkban. 
Minden korosztály megmozdul, ha egy ilyen célról van szó, nem
csak a gyerekek szülei: kora reggel Rozi néniék már nevetve sütöt-
ték és kenték tucatszám a palacsintát, de a Tovább Élni Egyesület

Óvodai
hírek
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is szívén viselte a gyerekek sorsát és plüss játékokkal járult hozzá
a zsákbamacskához. 
A résztvevő szülők megmozdulnak, aktívan, jókedvűen
tevékenykednek; lendületesen folyik minden. Ezen felül rengeteg
házi készítésű süteménnyel járultak hozzá névtelenül az adakozók
- szerintem ez a fajta hozzáállás fölbecsülhetetlen. Sok olyan tá-
mogató adakozott, akiknek nincs személyes „érintettsége” az ügy-
ben. Sebestyénné Tankovics Anita egész nap fáradhatatlanul
sodorta a gyerekekkel a kötelet: ez varázslat, az a játék, ahol nem
tud apadni a lelkes tábor. 
Köszönjük az óvoda dolgozóinak is, hogy szabadnapjukon részt
vettek, munkájukkal hozzájárultak az esemény sikeréhez, köszön-
jük a segítséget nyújtó szülőknek, köszönjük a büfének.
igencsak szép gyümölcse lett a sok önkéntes munkának: nettó
356.125Ft bevételből az udvari játékokat egy mászókával sze-
retnénk gyarapítani, illetve a ballagásra ebből vásároljuk a gye-
rekek tarisznyáját; a kirándulások buszköltségeit, fagyizást,
gyereknapot álljuk belőle.
Örülök, hogy ebbe az oviba járhat a kislányunk, örülök, hogy
egy ilyen kisközösség, faluközösség tagja lehetek. Köszönjük a
palacsinta- és süteménysütő „osztagnak”, a szülőknek, a sok-sok
támogatónak, dolgozóknak, látogatóknak a gyerekek nevében is:
az Óvoda.

Fejér-Székely Anna írása

Elballagtak...
Május 22-én délután rendezték az óvodában a nagycsoportosok
évzáróját és ballagását. A gyerekek amellett, hogy ízelítőt adtak
az idén tanult versekből-énekekből-táncokból, köszöntötték az
édesanyákat is, majd elbúcsúztak az óvodától. Az előadás végén,
az eső ellenére minden gyerek az anyukájával együtt elengedett
egy-egy lufit.
Amikor elszálltak a lufik, szülőként talán mindnyájunkban volt
egy kis szomorúság, amiért ezek a szép óvodai évek véget értek.
De a szomorúság mellé azért vegyült egy kis büszkeség is, látva,
hogy milyen jól összeszokott, ügyes csapattá váltak a mi kis ovi-
saink. 

Krizsák Zsóka, az Óvodai Szülői Szervezet elnöke is „elballagott”
kisfiával, Benedekkel. Zsóka derűs és határozott személyisége
rengeteget hozzáadott a Szervezet munkájához, hiányozni fog a
csapatból! 
Kedves Zsóka, ezúton is szeretnénk megköszönni azt a sok-sok
munkát, amit az óvodáért, a gyerekekért végeztél!
Tóth Anna

Támogatás a Német Nemzetiségi Önkormányzattól
Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a Német Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete 150.000 Forinttal támogatja
a perbáli óvoda szakmai eszközbeszerzését, nevelő-oktató
munkáját. 
A felajánlásból az óvodások részére jól használható – kreatív-
fejlesztő tevékenységek szervezésére alkalmas – asztalokat,
székeket, a kisebb ovisoknak egy szép, színes babaházat
vásároltunk.
Egy korszerű projektor beszerzésével – mivel az óvodának eddig
nem volt saját eszköze  – régi vágyunk is teljesült. Az óvodai
évzáró, ballagó műsoron az óvodásokról készült életképeket már
ennek segítségével csodálhatták meg a szülők, de mindennapi
pedagógiai, szakmai munkánkhoz is nagy örömmel használjuk
majd.
Köszönjük a Német Önkormányzatnak és Bakai Anikó elnökasz-
szonynak a kedves felajánlást, támogatást!

Mézeska lács  Óvoda
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iskolai hírek

Kitelepítési megemlékezés
Április 12-én került megrendezésre a
kitelepítési megemlékezés a Hősök terén.
Bakai Anikó, a Perbáli Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte a
megemlékezőket. Az enyhe szeles időben
először a Maklári József vegyes kórus
műsorát hallgattuk meg, majd ezt
követte Simon Péter történész előadása, megemlékezése a svábok
betelepítéséről, életmódjukról, a nehézségekről, amiken keresztül
mehettek és a kitelepítésükről. Ezután elhelyezték koszorúikat: a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Perbál Község Önkormányzata,
a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola, a Mézeskalács
Óvoda, valamint a Perbáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az iskola
nyolcadik osztályos tanulóinak műsora következett Kincsesné
Kuthy Etelka tanárnő felkészítésében. Először Kelemen Csenge el-
szavalta az "Egy marék földet / Egy kitelepített magyar kívánsága"
című verset, ami azt hangsúlyozta, hogy egy marék magyar föld
is mi mindent jelenthetett a kitelepítettek számára. 
Pregitzer László, Faragó Emese, Dénes Dorottya, Hermán Dóra ta-
nulók és Bors Andrea igazgatónő német énekeit hallgathattuk,
majd Kincses Lilla német nyelven elszavalt versei következtek. 
A megemlékezés után a „Kövér Hattyúk” zenekar zenélt.

Ványi Viktória 8. osztályos tanuló

Tudomány Ünnepe
Április 23-án rendezte a Telki Általános Iskola Kistérségi Tudomány
Ünnepe rendezvényét. Három iskola kutatócsoportja mérte össze
tudását: a budakeszi Prohászka Ottokár Gimnázium, a Telki Ál-
talános Iskola, a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános
Iskola. „A zene hatása a szívműködésre” projektmunkájával a per-
báliak lettek az első helyezettek. Kurucz Anilla, Fodor Dorka, Kun
Leoni és Szabó Fanni 6. osztályos tanulók színvonalas
munkájához gratulálunk! 
Felkészítő tanáruk: Bentzik Éva

Föld Napja 
Április 18-án reggel minden osztály saját költésű szép verssel
köszöntötte a Földet, majd kutyabemutató következett. A körzeti
rendőr megbízott és kollégája hozták magukkal kedves, értelmes

állatukat.  Ezután az első-
sök és másodikosok vidám
akadályversenyen vettek
részt, a többiek iskolánk
első tudomány ünnepi ren-
dezvényén. Tíz iskolai ku-
tatócsoport számolt be
szóban és szépen elkészített
transzparensen kísérletük-
ről, a munka menetéről és
a végeredményről. 
A szakemberekből álló

zsűri a „A zene hatása a szívműködésre” és  „A macskák whiskast
ennének?” kutatásokat értékelte első díjasnak. Osztályok közötti
vidám vetélkedőkkel zártuk a Föld Napját. 

Aradi Jenő megyei rajzverseny
idén hat tanulónk jutott be szép pályaművével az Aradi Jenő
Megyei Rajzverseny döntőjébe, melyet április 25-én rendeztek Pá-
tyon. Darvas Csenge monokróm csendélet kategóriában 1.
helyezett lett, Győrfi Lili színes csendéletben 2., Kun Nico portré
kategóriában 4., Dobrovitz Darina és Kelemen Csenge monokróm
csendéletben 5. és 6. helyezettek. Gratulálunk a szép teljesít-
ményhez! Felkészítő tanáruk: Bentzik Éva.

Litterátum Országos Német Tesztverseny
A Litterátum Országos Német Tesztverseny iskolai fordulóján min-
den felsős osztály képviseltette magát. Az országos döntőbe kor-
osztályonként a legjobb 20 eredményt elért tanuló került be.
Nagy örömünkre két tanítványunk is képviselhette iskolánkat,
akik ezen az országos döntőn nagyon szép eredményt értek el:
7. osztály (186 indulóból)→ Kincses lilla 9. helyezést ért el!
8. osztály (98 indulóból)→ Dobrovitz Darina 15. helyezést ért
el! Gratulálunk! Büszkék vagyunk rátok! 
Felkészítő tanárok: Bors Andrea, Kincsesné Kuthy Etelka

Német Vers- és Prózamondó Verseny megyei forduló
A Német Vers- és Prózamondó Verseny megyei fordulóján 2
tanítványunk képviselte
iskolánkat: Kincses Lilla
(7.o.) és Darvas Merse
(7.o.). Lilla 5. helyezést ért
el, Merse pedig a 4.
helyezéssel továbbjutott az
országos döntőre, ahol
kiválóan szerepelt.
Gratulálunk az ered-
ményekhez! Felkészítő
tanárok: Bors Andrea és
Kincsesné Kuthy Etelka

BankVelem  PénzOkos  Kupa
Az idén első alkalommal vettünk részt a „BankVelem PénzOkos
Kupán”, mely egy évente megrendezésre kerülő országos pénzü-
gyi tudásverseny általános iskolások számára. Egy csapattal vet-
tünk részt a versenyen, melynek tagjai Kincses Lilla (7. osztály),
Kun Nicolas és Faragó Emese (8. osztály), csapat nevük a „Fan-
tasztikus Hármas”. Kétfordulós online verseny volt, mely pénzü-
gyi, banki ismeretekre alapuló kérdéseket tartalmazott. A 200
iskolából induló 667 csapat közül iskolánk csapata a 78. helyet
érte el. Felkészítő tanár: Makainé Kováts Judit

Zöldút biciklitúra – idén Zsámbék volt az úti cél
Május 9-én ismét biciklitúrát szervezett a Budavidék Zöldút
Szövetség. A perbáli csapatot Tóth Rajmond kísérte végig az úton;
aki komoly eredményekkel bír: országos bajnok 2-es MTBX co,
sokszoros maraton győztes.
idén negyvenöten vettek részt a túrán. A Nyakas-hegyen bicik-
liztünk végig, és bekapcsolódtunk a Zsámbékon rendezett prog-
ramokba. Hazafelé már nem vállaltuk be a hegygerincen a
visszautat, így is 32 kilométert tettünk meg. Jövőre is várunk
minden érdeklődőt!

Juhászné Szatmári Irén
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Találkozó a Vándor Meseíróval
Ki is az a vándor Meseíró? Miért kapta ezt a nevet? ilyen és ehhez
hasonló kérdések jártak a fejünkben Böde Pétert, a vándor
Meseírót várva.
Március 31-én az iskola diák-
jai már izgatottan készültek a
vendég fogadására. A Közös-
ségi Házban először az első és
a második osztályos gyerekek
gyülekeztek. Az író bemu-
tatkozó szavaiból kiderült,
hogy ő igencsak rászolgált a
Vándor elnevezésre, hiszen már kétszáznál több városban járt. 
Az író közvetlensége és humora nagyon tetszett a gyerekeknek.
Mindenki szívesen vett részt a közös játékokban, nyelvünk
tornáztatásában, az állathangok felidézésében. Az óra hamar
véget ért, és már érkeztek is a harmadik, negyedik és ötödik osz-
tályos gyerekek. Ezen a foglalkozáson - sok humorral fűszerezve
- komoly dolgokról is szó esett.  
Mindkét találkozó a természet szeretetének jegyében zajlott,
hiszen Böde Péter meséi és versei is erről szólnak, erre tanítanak.
Böde Péter, a kedves Vándor Meseíró útravalót adott mindenki-
nek. Délután könyvbemutató és könyvvásár zárta be a ren-
dezvényt. Köszönjük a töki Gyermekbarát Egyesület segítségét
abban, hogy a meseírót Perbálon vendégül láthattuk. 

Bíró Katalin könyvtáros tanár

A könyvtár hírei A Közösségi Ház hírei

Az Életmód-Egészségklubban áprilisi vendégünk, Simon
Katalin személyében egy nagyszerű, nyitott embert ismerhettünk
meg. Személyes életútjából adódóan fordult hosszú évekkel
ezelőtt az asztrológia felé. Folyamatos, máig véget nem érő tanu-
lással ma már azon dolgozik, hogy mások segítségére legyen.
Elsősorban gyermekre vágyó hölgyeknek segít vagy olyan szemé-
lyeknek akik elakadtak saját útjukon.  Az est második felében
kérdéseket tehettünk fel. Útmutatást is kaphattak az érdeklődők
mire figyeljenek, mit engedjenek el, mit érdemes erősíteni
magukban. Az asztrológia utat mutathat élethelyzeteinkben,
segítségünkre lehet egy-egy döntés meghozatalában de ne feled-
jük a szabad döntés mindig a miénk! 
A Klub májusi összejövetelén Simon Anikó magyar népi gyógyász
volt a vendégünk. „Azzá leszel amit eszel” címmel tartotta meg
előadását. Beszélt a savképző és lúgosító ételekről, a máj és
epetermelés jelentőségéről, arról, hogyan tudjuk elérni, hogy
elegendő mennyiségű epe termelődjön és miért fontos ez az
egészségünk érdekében. Majd rátért az egészséges táplálkozás és
a lelki egyensúly fontosságára. Ezután a helyes ételpárosítás és
néhány étkezési alapszabály volt terítéken. Kiemelte a klorofill
más szóval zöld vér szerepét táplálkozásunkban, ennek is és más
vitaminok, ásványi anyagok természetes pótlására is tett javasla-
tot. Felhívta a figyelmet a böjt szerepére, ami manapság feledésbe
merült. Kaptunk ötletet arra, hogyan tudjuk testünket belülről
is „tisztán” tartani. Az est végén többféle ízű „ronda és finom”
zöld turmixot kóstolhattak a jelenlévők. 

Valekné Bálint Anikó

Mezőségi táncház májusban
A Kontáros együttes május 9-én tartotta az első félév évadzáró
táncházát a perbáli Közösségi Házban. Este 6-tól Sebestyénné
Tankovits Anita, a Népművészet Iú Mestere tartott kézműves
foglalkozást a kisebbeknek, majd tánctanítással és táncházzal
folytatódott az este. A perbáli tánccsoport vezetőinek, Magyar
Zsuzsinak és Nagy Józsinak a segítségével az erdélyi Mezőség talán
legkedveltebb páros tánca, a magyarpalatkai került sorra a tánc-
tanítás során. Mivel sokan már ismerték az alapokat, így arra is
volt mód, hogy az érdeklődők a bonyolultabb figurákkal és
motívumokkal is megismerkedjenek. A muzsikát ezúttal is a
Kontáros együttes szolgáltatta.
A májusi táncház a tavaly kezdődött perbáli táncházsorozat ez
évadbeli utolsó alkalma volt. A perbáli közönség mellett jöttek
családok és érdeklődők Zsámbékról, Mányról, Pátyról, Tinnyéről,
Telkiből és Budakesziről, de még Tárnokról is. Köszönjük a per-
báli önkormányzat és a Közösségi Ház támogatását a táncházak
megrendezésében. Terveink szerint a táncházak szeptembertől
havi rendszerességgel folytatódnak, ősszel ismét szeretettel várunk
minden táncolni vágyót!

Magyar Zsuzsanna

Pilates torna nyáron is!
A pilates torna nyáron a Közösségi Házban kedden 18 órakor és
pénteken 9 órakor lesz. A tornát Hollanday Andrea tartja.

KÖNYvElÉS 
Kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és civil 

szervezetek könyvelése, bérszámfejtése, vállalkozás indítás
előtti tanácsadás, eseti tanácsadás működő vállalkozások-

nak, elmaradt könyvelés rendbetétele. 
igény esetén az iratanyagért a céghez megyek. 

Helyszíni könyvelés megoldható. 
Tel: 30/69 58 253, email: rhajni76@gmail.com

Hívjon most, 
hogy segíthessek vállalkozása, szervezete ügyeiben!

Rimóczi Hajnalka, Ri-wi-era Bt.       
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A Perbál Sport Club beszámolója a
2014-es évről

Felnőtt csapatunk a
2013-2014-es bajnoksá-
gon a kilencedik helyen
végzett Czakó Péter irá-
nyításával; egy nagyon
erős és kiegyenlített me-
gye másodosztályú me-
zőnyben. 

A téli felkészülést a Szövetség által kiírt műfüves bajnokságon
kezdtük el, veretlenül fejeztük be csoport elsőként. A tavaszi
felkészülés a kedvező időjárásnak köszönhetően jól sikerült.
Három játékost sikerült igazolni a téli átigazolási időszakban.
Cél a hatodik hely megszerzése.
U21
Ősztől Járfás András a csapat edzője, aki több éve felnőtt csa-
patunk tagja. Ezt a korcsoportot is érinti a Labdarúgó Szövetség
átalakítása, úgyhogy külön Megyei Bajnokságban szerepelnek. 
A 2014-es kiemelt tavaszi bajnokságban hatodik helyen végeztek,
ezért az őszi bajnokságot a másodosztályban kezdték el.
U14-13
Edzőjük Faragó Róbert; a csapatot korosztályos gyerekek alkotják,
akik két bajnokságban is helyt állnak. A korcsoportos hátrány
miatt az eredmények felemásak, de minden mérkőzésen
tisztességgel helyt állnak. Az U13-as tornákat a Labdarúgó Szövet-
ség Bozsik tornarendszerbe szervezte át, melyek az U14-től eltérő
időpontban vannak megszervezve. Ez azt jelenti, hogy félévente
hat alközponti tornán vesznek részt. Az eredményt tekintve az
elmúlt fél évben a hat csapatos tornákon változóan szerepelnek.
Jelenleg vezetik a tabellát, de a csapat két meghatározó
egyéniséget veszített. Darvas Merse a Budakeszi Alközpont BLA
csapatába igazolt, kiemelt bajnokságban szerepel, Miklósi Do-
minik pedig Zsámbék csapatát erősíti tavasztól.
Bozsik Egyesületi és Intézményi Program 
Tavasszal és ősszel az U 13-as korcsoport hat tornán vesz részt, az
U11-esek öt tornán szerepelnek. A budai körzetben, Budakeszi,
Budajenő, Telki, Nagykovácsi csapataival mértük össze erőnket és
tehetségünket változó teljesítménnyel.

Az U7-U9 korcsoport a Magyar Labdarúgó Szövetség áta-
lakításának köszönhetően „fesztiválokon” vesz részt, ahol nem
versenyszerűen játszanak egymással, hanem külön gyakorlati
sorokat végeznek közösen.

U11
Edzőjük Galambos Zsolt. Ez a társaság már három-négy éve dol-
gozik együtt.
A téli felkészülésen meghívásos terem tornákon szerepeltünk,
többek között Dorogon, ahol a csapat előző évi címvédése nem
sikerült, de példásan megálltuk a helyünket, ezüstéremmel tér-
tünk haza.
U7 –U9 
Edzőjük Kámán Bence, felnőtt csapatunk tagja és Kiss János.
Ezekben a csapatokban tizenöt-tizenöt kis focista növendék fo-
cizik heti két edzésen. 
U 34
A 2013-2014-es Fejér megyei öregfiúk bajnokság végén mega-
lakulásunk második évében Nagy István edzőnk vezetésével Baj-
noki címet ünnepelhetett csapatunk. A csapat tagjai a Perbál SC
felnőtt csapatában már egyszer megállták a helyüket. 

Ami a pályán és versenyen kívül történt

Focitábor 2014
A 2014-es évben is szerveztünk egyhetes focitábort, melyen
ötven utánpótláskorú labdarúgó vett részt.   A pénteki táborzáró
grill és családi party mintegy százhúsz fő jelenlétében fergetege-
sen sikerült. A gyerekeken kívül már egyre több szülő is részt vesz
ezen a foci fesztiválon.
Sportbál
A Club 2014-ben egy Sport Bál lebonyolításán van túl. A bál
bevételét mindig a legszükségesebb dolgokra költjük, de mára
alapvető bevételi forrás a Clubnak, költségvetésünk része.
Perbáli Búcsú, 9. Bélik Pál Emléktorna
Nagyszerű hangulatban, a fair play szellemét követve Zsámbék,
Afrika Stars, Perbál SC felnőtt és második alkalommal Perbál SC
U34 öregfiúk részvételével nyolcvan néző előtt zajlott az Emlék-
torna. A tornát első ízben házigazda csapatként az Afrika Stars
csapata nyerte meg.
A létesítmény és a pálya 
A 2013-as TAÓ pályázaton sikeresen indultunk. Ennek keretein
belül felújíthattuk az öltözők és a hozzájuk tartozó egységek tel-
jes villanyhálózatát, valamint korszerűsítve lett a fűtés és a meleg-
vizes hálózat. Mellette a zuhanyhelyiségek is felújításra kerültek,
megszépült a klubhelyiség, valamint a hozzá tartozó konyha. 
létesítményünk az önkormányzat segítségével elindult az ener-
giaracionalizálás útján: napelemek lettek felszerelve az öltözők
tetejére, melyek áramot termelnek. Járdákat építettünk az öltöző
köré, tavasszal az új burkolat elkészült az öltözök előtti résznél.
A következő ütemben az épület külső-belső szigetelése a fela-
datunk. Reményeink szerint ezekkel a fejlesztésekkel hozzá
tudunk járulni a Perbál SC hosszú távú fejlődéséhez.  
A 2014-es pályázaton is elindult a Club vezetése, ennek a
műszaki tartalmát és keretösszegét elfogadták, a megvalósulás
van még hátra.
Szeretnénk köszönetet mondani minden jellegű segítségért és anyagi
támogatásért Perbál Község Önkormányzatának, a vállalkozóknak,
a szülőknek, a magánszemélyeknek és minden csapattagnak, akik
munkájukkal hozzájárultak a Perbál Sport Club működéséhez!

Galambos Zsolt, Perbál Sport Club Elnöke
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2015. április:
- Rendek Róbert és Bojer Bernadett gyermeke, Balázs
- Paksz László és Rimóczi Adél gyermeke, Martin
- Farkas Lehel Tibor és Kovács Gyöngyvér gyermeke, levente
- Bányász Béla és Tóth Judit gyermeke, Barnabás

2015. május:
- Melkvi Dániel és Paulovkin Boglárka gyermeke, Borisz
Simon

Gratulálunk a szülőknek!

Gazdatalálkozó – immár másodjára

Június 13-án második alkalommal rendeztünk találkozót a per-
báli földművesek és családjaik számára. A meghívottak közül aki
csak tehette eljött, így majdnem minden gazda jelen volt, aki a
perbáli földeken koptatja ekéjét. Fontosnak tartom, hogy ezek az
esték a barátságról és a szakmáról szóljanak, hiszen a dolgos
hétköznapokon ebből tudunk meríteni! 
Néhány hét múlva kezdődik a kalászosok és a repce aratása,
amikor nem csak szép időre és működő gépekre, hanem szak-
tudásra és egymásra is szükségünk lesz. A mezőgazdaság szépsége
és egyben nehézsége is, hogy nincs két egyforma év. Ez sajnos
vonatkozik a terméseredményekre és az értékesítésre is.
A tavalyi évhez képest kalászosokból idén gyengébb termés
várható, és sajnos a felvásárlási ár is kevesebb lesz. De ezek csak
előrejelzések, a pontos eredményekről a következő gaz-
datalálkozón tudunk beszámolni egymásnak. 
A finom étekről ismét Blaskó Klári néni gondoskodott, valamint
sok asszony is kedveskedett finom süteményekkel. 

Az idősebb gazdáktól megint sok tanulságos dolgot
hallhattak a fiatalok, közben a gyerekek hatalmasat ját-
szottak a plébánia udvaron. Az eseményre ellátogatott
Varga László polgármesterünk is, aki szintén jó aratást,
bő termést, és megfelelő árakat kívánt.
Aratás után ismét tervezzük, hogy összeülünk és
átbeszéljük a betakarítás tapasztalatait, az értékesítési
lehetőségeket, és hát persze egy kicsit megpihenni,
kikapcsolódni. 
Ezúton is köszönjük, hogy rendezvényünkhöz igénybe
vehettük a plébániát!

A burgwaldi partnerkapcsolat újabb jeles
eseménye

Községünk testvérönkormányzatának legkisebb tagtelepülése,
Wiesenfeld ezévben ünnepli fennállásának 777-ik évfordulóját.
Ebből az alkalomból látogatott el egy kisebb delegáció az ünnepi
év központi eseményeire június elején.
A háromnapos fesztivál első estéje a protokollról, a köszön-
tésekről, az ünnepi műsorokról szólt. A perbáli delegáció a
díszvendégek, Hessen tartományi miniszter, tartományi poli-
tikusok között foglalt helyet, s köszöntötte a helyi előljárókat,
megjelenteket.Varga László polgármester ünnepi köszöntőjében
kiemelte a két település hasonlóságait; miszerint Perbál Község
első írásos említése is a Xiii-ik század derekából való. Perbálon is
felfedezhető a „francia szál” –utalva az Aynard nemzetségre, míg
Wiesenfeld egyik fő nevezetessége, hogy ott nyertek menedéket,
sőt a mai napig ott őrzik hagyományaikat a francia földről
elüldözött hugenották. Az is közös még, hogy mindkét
településen befogadó, barátságos népek laknak; Perbál befogadta
anno a svábföldről érkezőket, majd azok kitelepítése után az
ország számtalan településéről érkezőket, Wiesenfeld pedig a
hugenották után a Perbálról elüldözöttek egyik új otthona lett.
A második este a fergeteges party estéje volt, ahol is megtapasz-
talhattuk, hogy a máskor olyan kimért németek, hogyan is
tudnak mulatni, amikor a pilisvörösvárról érkezett Donau Power
zenekar fújja nekik a talpalávalót…….
vasárnap istentisztelet a rendezvénysátorban, majd az ünnep-
ségek „lecsengése” egész estig…Az eseményeken többször fel-
lépett kisebb blokkokban a delegációnkkal tartó Kövér Hattyúk
zenekar kiegészülve a vörösvári Mini Sramlival. A rendezvények
között persze volt alkalom a gyönyörű környéken kirándulni, pl.
az Ederseen hajókázni, vagy megnézni a közeli Marburgban
Árpád-házi Szent Erzsébet sírját. Akik pedig már ismerősek voltak
a környéken, azok barát, illetve rokonlátogatásokat is szerveztek.
Jó volt látni, hogy egy alig 300 fős kis falucska legalább ezer fős
rendezvénysátrát három napig megtöltötte az ünneplő tömeg, s
nemcsak a burgwaldiak, hanem más környékbeli települések
érdeklődői. Nagy tanulság volt még, hogy szinte mindenki
önzetlenül kivette a részét a munkából, s a mulatság után
ottmaradtak pakolni, rendezkedni. Szinte versengtek a külön-
böző egyletek, szervezetek, hogy ki tudja jobban kivenni a részét
a munkából!!!
Sikeres, tanulságos út volt, hozzájárult a partnerkapcsolat épí-
téséhez. Folytatás június végén Perbálon, a hagyományos gyer-
mek focitornán!

Brunecker Károly
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Határbejáró emléktúra Aynard várába

Május 16-án, huszonhat fős lelkes határbejáró csapattal indul-
tunk a perbáli területen lévő, középkori Aynard várának (Ay-
nardwara) egykori helyére. 
A túra az 1274. május 17-i, Piliscsabáról (villa Chaba) szóló
határbejáró oklevelünk tiszteletére és emléknapjára szerveződött,
a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület
szervezésében. Ezen oklevelünk kiadása, idén ünnepeli 741.
születésnapját! Az immár négy évre visszatekintő határbejáró
túránkra, idén már hét településről érkeztek a visszatérő határ-
bejárók, Csobánkáról, Perbálról, Piliscsabáról, Pilisjászfaluról,
Mányról, Tökről és Zsámbékról. 
A kirándulás két díszvendége, Varga László perbáli polgármester
és Scherer Gábor perbáli régész volt. A legfiatalabb határbejárónk
pedig, a hat éves Radványi Nándor lett. így vettük a kezünkbe
őseink vándorbotját, eleink szent nyomát követve. Negyed 11-
kor a Garancsi-út végi kereszttől indulva, a Garancs-tetőn
keresztül vettük Aynard-vára felé az utunkat. Ezután, (H)Ajnár
mezejének a nyugati szélén, dél felé ha-
ladva, Csaba és Tinnye (Tynye) község-
határa mentén érkeztünk perbáli
(Perbar) területre. itt az Aynard-vára
alatti középkori Tazár-kútjánál (Tazar-
kutha) pihentünk meg. innen megújult
erővel vágtunk neki Aynard-várának
megszállásához. 
Az egykori várhegyet dél felől meg-
kerülve, a középkori Perbál-Nagyko-
vácsi-Buda főútvonalról letérve, értük el
az Ajnát hegy 380 méteres csúcsát. Mire
felértünk az egykori vár területére, min-
den tiszteletünk a várat 1396-ban -
talán erről az oldalról - megostromló
solymári Lackfi katonáké lett. 
A „sikeres ostrom” méltó jutalma a ma-
gunkkal hozott étel és ital volt. Az ebéd

elfogyasztása közben két előadást hallhattunk a várat felépítő Ay-
nard lovagról, az Aynard család Xiv. századi bukásáról és a
környék régészeti értékeiről. Ezután megtekintettük a vár két
tornyának egykori helyét is. 
Hazafelé ugyanazon az útvonalon, Csaba felé vettük utunkat.
Utunk vége felé újból elhaladtunk a Garancsi-tó (Tinnyei-tó
(Tineythow) felett, ahol egy, a török korból reánk maradt tinnyei
legendát hallgathattunk meg a tó keletkezéséről.
Ezután fél 5 magasságában, a városvégi keresztnél adtunk hálát
Nagyboldogasszonyunknak, hogy közösen ismerhettük meg e-
zeréves településünk szépséges határának egy értékes darabját. 

Radványi Béla

Május 8-án Piliscsabán a Páduai Szent Antal Általános
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola falai
között ünnep volt, bensőséges zenei varázslat, az egy-
házi zene ünnepe.

Örültünk, hogy részesei lehettünk a hazai és a
külföldről érkező énekkarok szívet melengető fel-
lépésének, és a finom pianók, a mennyeket megnyitó,
fényesen zengő harmóniáknak.
Egyúttal nagyon büszkék voltunk, a perbáli Maklári
József Kórus sikerére!
Dr. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia el-
nöke Lisztes László karnagynak, és a kórus első sorában
álló lányainak, asszonyainak meleg kézfogással
köszönte meg a nagyszerű zenei élményt.

Esztergomi Istvánné

A Maklári József kórus is fellépett a Piliscsabai Egyházzenei Napokon
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„Mindig is nagyon szerettem a tésztákkal foglalkozni. Bele
lettünk nevelve. Édesanyám állandóan itthon gyúrta a
tésztát, nem vásárolta boltban. Be voltam fogva, láttam és
megszerettem” – beszél a kezdetekről Bányász Andrásné
Marika, akinek – ahogy ő fogalmaz: az otthona a munka-
helye. Mint mondja, sosem gondolta volna, hogy az
élete „java részén túl” ilyen sikeres vállalkozásba fog-
nak.

„Amikor 2005-ben leszázalékoltak, hirtelen rengeteg
szabadidőm lett. Azért, hogy ezt az időt hasznosan töltsem
nekiálltam tésztát készíteni, hogy legyen a családnak.
Kezdetben a húgomnak és a bátyám gyerekeinek adtam az
egyre több feleslegemből.

Aztán a 2011-es népszámláláskor eljött hozzánk Bernáth
Andi összeírni minket, én pedig éppen tésztát készítettem
vasárnap délutáni unalmamban. Ő kérdezte meg először,
hogy miért nem készítek eladásra is tésztát. Nem sokkal
később meghívtak a Patakok Egyesület egyik rendezvényére;
onnantól kezdve szinte észrevétlenül követték egymást az e-
semények...
Egyre több helyre hívtak meg, és kiderült: igény van a kézzel
készített, természetes alapanyagokból készült tésztákra. 
A legnagyobb vevőkörünk Budapesten a Szimpla Kertben
alakult ki; a lányom minden vasárnap ott árulja a por-
tékánkat. Szombatonként pedig én járok egyik
héten Pátyra, másik héten Telkibe a termelői piacra.
Telkibe különösen szeretek menni, mondhatni: a
szívem csücske; az első alkalomtól fogva ott voltam
és valami nagy dolognak kell történni ahhoz, hogy
ne menjek.

Saját tyúkjaink vannak, azok adják a tojást, a lisztet
pedig a szigetszentmiklósi Szabó malomtól szerez-
zük be, ők okleveles minőséget árulnak. Ötféle
liszttel dolgozunk jelenleg: Bl 55-össel, durum
liszttel, tönköly fehér liszttel, zabliszttel, rizsliszt-
tel és hajdinával, valamint a tojásmentességre is
gondolunk. Készítünk medvehagymás, spenótos,
paradicsomos, tintahalas, bazsalikomos és vargá-
nyás ízesítésű tésztákat is.

A lányom vesszőparipája a kísérletezgetés. Nekünk
is kihívás, amikor egy-egy új terméket szeretnénk

bevezetni és a vásárlók részéről szintén érkeznek kérések, kíván-
ságok.
Délelőtt negyed tíz körül – amíg a főzést is intézem –  begyúrom
a tésztákat, tizenegy körül nekiállunk nyújtani-szárítani, rend-
szerint este hat-fél hét körül fejezzük be a munkát. Korábban
nem volt ritka, hogy hajnal fél kettőkor még dolgoztunk, de így
nagyon kevés idő maradt a pihenésre. Most már fel sem állunk
közben; addig csináljuk, amíg el nem készülünk. Naponta hat-
nyolc kilogrammot „kényelmesen” el tudunk készíteni; nem is
kell nagyon odafigyelnünk, hisz tudjuk a kézmozdulatokat...

A férjem nagy segítségem, a tésztagyúrástól a csomagolásig
számíthatok rá; ő is nagyon szereti csinálni. A lányom foglalkozik
az értékesítéssel, viszonteladással, anyagbeszerzéssel, és a szál-
lítással.
Süteményeket is készítek, az a „nagy szerelem”. Régóta sütök ren-
dezvényekre, esküvőkre és mindig örömömet lelem benne.”

Tóth Anna

Bemutatkozik:
Bányász Andrásné,

Marika
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