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Újabb buszmegálló szépült meg
Júliusban elkészült községünk egy újabb buszmegállójának
felújítása. „Kisperbál” sportpályához közelebbi megállója új
buszvárót kapott, valamint környezete is megszépült; egészen a
pékségig viacolor burkolatot kapott a járda. Ezzel a Fő utca tel-
jes hosszában – egy rövid és viszonylag jó állapotú szakasztól el-
tekintve – viacoloros burkolattal rendelkezik.
Mivel a költségek fedezésére pályázati forrás nem állt ren-
delkezésre, az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta
a beruházást.
A képviselő-testület tervei szerint idén a település központjában
található, utolsó felújításra váró buszmegálló és környéke is
megújul. 

Megújul és korszerűbbé válik a konyhánk
Az önkormányzat még tavasszal pályázott és július végén nyert a
napköziotthonos konyha felújítására. A beruházás összkölt-
ségvetése 14 millió Forint, amelyből 3,5 millió Ft-ot fizet az
önkormányzat.
Ennek keretében megtörténik a helyiség teljes gépészeti fel-
újítása, új konyhagépeket vásárolnak, például nagy teljesít-
ményű mosogatógépet, valamint a padlót és az egyéb
burkolatokat is kicserélik. 
Ezzel a beruházással hatékonyabb, gyorsabb és higiénikusabb
munkavégzés érhető el. Remélhetően a szeptemberi iskola-
kezdésre már a megújult konyha várja a nebulókat!

Komplex hazai pályázat elbírálás előtt
Az önkormányzat idén indult egy olyan összetett pályázaton,
amely tartalmaz útfelújítást – sportlétesítmény felújítását,
valamint óvoda felújítást.
Ennek révén – ha a pályázat sikeres lesz – új burkolatot kap a
Sport utca, megújul a sportpálya  Sport utca felőli kerítésszakasza
– ezekkel együtt a vízelvezetés is, -  valamint az óvoda régi
épületének teteje, amely napkollektorokkal is el lesz látva. 
A pályázatokat augusztusban bírálják el, a megvalósulás jövőre
várható a különböző procedúrák hosszúsága miatt, mint ami-
lyen a közbeszerzés is. 

Továbbra is kérünk minden felelős ingatlantulajdonost
az alábbi szempontok betartására:
- ne ültessenek fásszárú, évelő növényeket (jellemzően bokrokat,
fákat) a vízvezeték, csatornahálózat, illetve gázvezeték nyomvo-
nalára!
- csak olyan növényeket ültessenek légvezetékek alá, amelyek a
növekedésük során nem okoznak a fentebb említett kellemetlen-
ségeket!
- amennyiben közterületre ültet fát, bokrot akkor azt meg-
felelően metssze, nyírja, gondozza!

Településképi véleményezés – Továbbra is kötelező 

Mielőtt bármilyen építkezéshez kapcsolódó tevékenységbe kezd,
például utcafronti kerítés építését tervezi, házát szeretné
újraszínezni, kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol
Urr Gábor, a település Főépítésze véleményezi az elképzeléseket,
illetve segít akár az anyagok vagy a szín kiválasztásában. 

A Főépítész elérhetőségei: 
Telefon: 26 370-350 vagy 30 954-4408 

Email: urrgabor@freestart.hu 
Fogadóórája: minden szerdán10-12h között 

Kérjük, minden esetben egyeztessenek, hiszen az esztétikus
településkép közös ügyünk! 

Igazgatási szünet 
Július vége, augusztus a közigazgatásban holtszezon. Ilyenkor
egyébként is visszafogottabb az ügymenet, ekkor veszik ki a
köztisztviselők is a szabadságuk nagy részét. Ezért már néhány
éve a perbáli hivatal is igazgatási szünetet tart ebben az
időszakban. 
Az idén ez augusztus 03-tól 23-ig tart. Az első ügyfélfogadási
nap augusztus 24, hétfő! 
Az érintett időszakban munkanapokon 8-12 között ügyelet lesz
– a halaszthatatlan ügyek intézésére.
Köszönjük megértésüket!!!

A Maklári József kórus koncertje a Perbáli Búcsún
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Ammergauer Alpen Cup

Oberammergau.
Magyar embernek még kimondani is
nehéz. S ha még azt is hozzátesszük, hogy
ott van, a még híresebb Garmisch-Parten-
kirchen mellett…. nos, akkor egyenesen
kimondhatatlan mondat lesz belőle. Talán
nem véletlen, hogy még ott a környéken
sokan csak röviden így nevezik: O’gau

Németország gazdag és szép. Benne Ba-
jorország talán a legszebb és leggazdagabb.
De Bajorországnak is az egyik ékköve
Oberammergau. Úgy egyáltalán a környék
is gyönyörű; az Ammer folyó völgye, az
előbb már említett Garmisch-Parten-
kirchen – a német télisport központja,
világbajnokságok, olimpia színhelye, - az
ettali kolostor, aranyos kis fürdő-
városkák…. Nem véletlen, hogy a híres
bajor uralkodó, II. Lajos is ezen a vidéken
építette fel mesekastélyait: Linderhofot,
Herrenchiemseet, Hohenschwangaut, és a
világ egyik leglátogatottabb turisztikai at-
trakcióját - Neuschwanstein kastélyát.
És akkor mesélhetnénk még a híres Pas-
sió-játékokról, a festett házakról, a fafaragókról, a Nato kiképző-
központról, a máig élő népi viseletekről…. de ezen írás apropója
nem ez.
Perbálon néhány éve lett ismert O’gau neve, mióta egyik földink
a családjával ezen kies települést választotta új lakhelyéül. Azóta
a perbáli öregfiúk focicsapata minden tél végén meghívást kap
egy teremtornára – melyet nyaranta a Perbáli Búcsú idején vi-
szonoz. Ebből a kapcsolatból alakult ki – Rehberg József segít-
ségével – az a meghívás, amelyet a Perbál SC U11-es csapata

kapott a 10. Ammergauer Alpen
utánpótlás kupára. Ez egy
nagyszabású, 48 csapatos  nem-
zetközi labdarúgó torna volt,
melyen a sok környező tele-
pülési csapaton kívül, több Bun-
desliga első osztályos csapat
utánpótlása, valamint olasz,
horvát csapatok is részt vettek. 
A magyar színeket Perbál kép-
viselte. Felemelő érzés volt,
mikor a felsorakozott csapatok,
a nézők előtt bevonult a perbáli
zászlóval a csapatunk, majd
eljátszották a magyar Himnuszt.
A torna játékszabályai a mi
csapatunknak szokatlanok vol-
tak, s a sorsolás sem volt kegyes;
mindjárt az egyik legerősebb
csapattal, a többszörös torna-
győztes 1860 München csapatá-
val kezdtek. Ezt a mérkőzést
leszámítva végig derekasan
küzdöttek a fiaink, több győ-
zelmet is arattak. Újoncként a
középmezőnyben végeztek. Elis-
merés illeti őket!!!

A döntőt, - mint szinte mindig – a Bayern München vívta az
1860 München csapatával. Fantasztikus mérkőzés volt, jónéhány
magyar élvonalbeli mérkőzés iramát, színvonalát felülmúlták
ezek a 9-11 éves gyerekek! Bizonyára sok olyan játékost láthat-
tunk, akikkel majd mondjuk a Bajnokok Ligájában is
találkozhatunk néhány év múlva. A döntőt egyébként a Bayern
München nyerte büntetőkkel.
A focin kívül is rengeteg programban, élményben volt részük a
gyerekeknek, strandoltak, libegőztek, nyári-boboztak Német-
ország leghosszabb, legnagyobb szintkülönbségű pályáján.
A csapatot elkísérő edzők, szülők és szurkolók is hasonlóképpen
jól érezték magukat, s tovább építették a Perbál és Oberammer-
gau között lévő kapcsolatokat.

Bízunk benne, - s erre vonatkozólag tárgyalások is voltak, - hogy
lesz folytatása ezen sportkapcsolatnak is!
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a turné sikeréhez!!!

A Perbál SC honlapján rengeteg fotót, illetve videoanyagot láthat-
nak az eseményről.

A perbáli csapat az edzőkkel

A kupát idén is a Bayern München nyerte

A csapatok bevonulása a kupa kezdeténOberammergaui utcarészlet, az emblematikus Kofel- heggyel

Varga László



(Ladányi Anna, egy újdonsült perbáli)



(Ladányi Anna, egy újdonsült perbáli)
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Burgwaldiak a perbáli focikupán

Már hagyománnyá vált, hogy községünk testvérön-
kormányzatával kétévente futballkupát rendez.
Az idén mi, perbáliak fogadtuk a burgwaldi gyere-
keket, szüleikkel, kísérőikkel, akik között itt volt
Lothar Koch polgármester úr, Adam Daume, a part-
nerkapcsolatokért felelős vezető és önkormányzatuk
más tisztségviselői.
2015. június 24-én az
esti órákban érkeztek, a
perbáli iskolában fogad-
tuk őket. Önkormány-
zatunk nevében Varga
László polgármester úr,
az iskola vezetősége
részéről Kincsesné Kuthy
Etelka köszöntötte ven-
dégeinket.
Másnap a Gödöllőhöz
közeli Domonyvölgybe
kirándultunk, ahol a
világbajnok fogathajtó
Lázár testvérek alakítot-
tak ki egy hagyomány-
őrző lovas parkot.
Megtekintettük múzeu-
mukat, ahol kiállításra kerültek a különböző világversenyeken
nyert trófeák, illetve az istállókat, ahol megpihennek a versenyző
lovak. Körbeszekereztük a parkot, ahol olykor izgalmas pillana-
tokat élhettünk át a gyerekek nagy örömére. Lovasbemutatón
vettünk részt, ahol felelevenítették a magyar lovas szokásokat,
csikóslegények vágtáztak, ültették le lovaikat, és még egy
„hercegnőt” is láthattunk lovagolni, női nyereggel. Utunkat foly-
tattuk a Telki Global Center edzőközpontba, ahol különböző
pályatípusokkal ismerkedtünk, megtekintettük a szálloda új well-
ness részlegét. Este a felnőtt kísérők Csíki Sándor és Juci
vendégszeretetét élvezték pincéjükben.
Pénteken a felcsúti Puskás Akadémiába látogattunk el. Megis-
merkedtünk az akadémia szigorú szabályaival is, az ide járó
diákok napi életével. 
Ezután a gyerekeknek külön programot szerveztek. Míg ők az
Elevenparkban játszottak, kísérőik a budapesti Vásárcsarnokban
vásároltak, sétáltak. Visszaér-
kezve Perbálra edzőmeccset
rendeztek.
A szombati nap tartogatta a
legizgalmasabb eseményeket a
gyerekek számára. 

A perbáli és a burg-
waldi csapaton kívül
sikeresen szerepelt két
korosztályban az Etyek,
Piliscsaba, Zsámbék,
Budakalász csapata. A
kupa gólkirálya Darvas
Merse, a legjobb já-
tékos Bárányos Sza-
bolcs, a legjobb kapus a
bottendorfiak játékosa
lett.
Levezetésképpen –
immár hagyományo-
san – a szülők, kísérők

is összemérték focitudásukat a perbáli szülőkével. Mindkét csapat
polgármesterrel is „erősített”. A hatalmas és kiegyenlített
küzdelem a perbáliak győzelmével végződött.
A nap folyamán a gyerekek és a vendégek finom ebédet kaptak,
köszönjük a perbáli szülők munkáját, szervezését!
Ezzel eljött a búcsúzás napja is, az esti órákban sok-sok emlékkel,
új barátságokkal indultak útnak vendégeink otthonukba, Német-
országba. A helyiek, valamint német barátaink visszajelzései is azt
igazolják, hogy tovább erősödött a partnerkapcsolat.

A változatos programok szervezését és a hét eseményeinek
lebonyolítását köszönjük Juhászné Szatmári Irén, Kincsesné Kuthy
Etelka tanárnőknek, Bors Andrea igazgató asszonynak, valamint
iskolánk pedagógusainak!
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Perbál Község
Önkormányzatának támogatását! 
Köszönet illeti még a Mézeskalács Óvoda konyhai dolgozóit
Herényi Mónika vezetésével, Csíki Sándort és feleségét, Kreisz
Györgyöt és feleségét, Reiszner Edinát, a B’rent Kft-t, a Perbáli
Sport Clubot, a Tovább Élni Egyesületet.

Rintek Szvetlána

Háromszoros bajnok lett idén a Perbál SC

Rendkívüli szezont zárt idén a Perbál SC, mivel három
csapata is bajnoki címet szerzett. Az U21-es csapat Járfás

András edzővel, az U14-es Faragó Róbert edzővel,
valamint az U34 -es csapat Nagy István edzővel érte el ezt

a Perbál SC történelmének egyedi eredményét.

Gratulálunk a csapatoknak és edzőiknek egyaránt!
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Foci tábor
A Perbál SC által  idén meg-
rendezett focitáborban negy-
venhárom gyermek vett részt
öttől tizenöt éves korig. A kis
focisták egész héten zajló
munkáját Járfás András,

Kovács Attila, Kis János, Tóth
Lajos és Galambos Zsolt edzők segítették. 

A tábor harmadik napján egész napos strandoláson vettek részt nem

csak a „tábor lakók”, hanem számos szülő és hozzátartozó is. A hetet

közös grillezés, valamint szülő-gyerek meccsek zárták. Ez az alkalom

nem csak a tábor, hanem az utánpótlás évzárója is volt egyben, valamint

ekkor vette át ünnepélyesen bajnoki címét az U14-es bajnok csapat.

Nagyon nagy köszönet a tábor segítőinek! Jövőre is várjuk a gyerekeket!

Galambos Zsolt, a Perbál SC elnöke

Kalász tábor
„Ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném…”
A megszentelt élet évében, Szent Jakab havában, Péter-Pál és Sarlós Bol-dogasszony ünnepnapjain a női hivatás került idei táborunk figyelménekközpontjába: míg a fiúk a pályán fociztak, a lányok a plébániángyöngyöztek, varrtak, horgoltak. A harmincöt kislány mellett nagy-lányok és édesanyák segédkeztek az egyedi táskák varrását irányítva, ahozzájuk illő mintákat kiválasztva, a különböző öltéseket tanítgatvaZsuzsa vezetésével.
Aki épp nem a varrással foglalkozott, az tányérkát horgolt a most di-vatos pólófonalból, vagy gyöngyöt fűzött nemcsak nyakláncnak vagykarkötőnek, hanem különféle virágokat is formázhattak a lányok a csil-logó gyöngyökből. Levendulabuzogányt is készítettünk a gyerekekkel atöbb kosárnyi, frissen
szedett, messzire illatozó
virágból.
Évek óta terveztük, hogy
fölmegyünk a Csergezán-
kilátóhoz, s most végre
sikerült megvalósítanunk
ezt a bár kicsit fárasztó,
de szép kirándulást. Míg
a tériszonyos felnőttek a
névadó által készített ter-
mészetrajzokat szemlél-
ték a kilátó alján elhelyezett táblán, a bátor kislányok lelkesen másztakföl a nyolc emelet magas faépületre, és gyönyörködtek a körben csupazöld természet csodálatos panorámájában. És persze csütörtök reggel aszokásos babaklub sem maradt el! Évával és a sok ütőshangszerrel boldo-gan szállt az ének, s röpködtek nemcsak a lepkék és katicabogarak, de alepedőre fektetett babácskák is az ég felé.
Aznap délután a nagylányok által vezetett vetélkedőn mérhették összeerejüket és ügyességüket a kislányokból formált csapatok. Klári nénivel tésztát gyúrtak a lelkes kuktácskák, Marika nénivel pedigmeggyes és barackos rétest készítettek a falánk cukrászkák. S e sok fi-nomság mellé a záró délutánra még egy hatalmas adag palacsinta is azasztalra került Anita jóvoltából. A nagy meleg jól bírható a plébániahűvös épületében, de a kertben vízi parádénak is helyet adtunk: utolsónap kétszáz vízi bombát pukkasztottak szét egymás hátán a virgonclányok.

A megszentelt életről egy premontrei szerzetes beszélt, aki a rendbenvan, tehát rendben van. A záró misét József atya celebrálta a kételkedőTamás apostol napján, vele egészítve ki a példaadó szentek ünnepi sorát.Mi mindannyian, kislányok, nagylányok, édesanyák és segítők, szeretjükaz évnek ezt a hetét, amikor a kézimunkázás tevékenysége lelki meg-nyugvással párosul. Anna fotói tanúskodnak róla. Köszönjük minden-kinek a részvételt, és nektek, Mária és Kinga, hogy idén ismegszerveztétek!

Tóth Panka

Muzsikáló Mesetábor
Július harmadik hetében tartottuk a Perbáli Plébánián MuzsikálóMesetáborunkat. Húsz nagycsoportos és kisiskolás gyermeket vártunkreggelente. Zenei aláfestéses népmesékkel kezdtünk minden nap, amitazután közös hangszeres, mozgásos feladatokkal dolgoztunk fel: meg-másztuk az égig érő paszulyt, legyőztük a sárkányt, disznótáncot jár-tunk, közös zenével űztük az esőt, ...

Ezen kívül napközben improvizációs feladatokat, közös muzsikálá-sokat csináltunk, népdalokat, néptáncokat tanultunk, a szorgosabbakpedig kamarazenekarban is részt vettek.
Papírt szőttünk, filc ékszert készítettünk, lovagvárat alkottunk, és közösalkotásképpen egy nagy társasjátékot festettünk az aznapi mesékszereplőivel, majd miután a szabályokat is megírtuk, és a bábukat iselkészítettük, közösen le is teszteltük.
Segítőink Faragó Kinga tanítónő és Sebestyénné Tankovits Anitakézműves, népművészet iú mestere voltak.Sikerült egy igazán különleges és értékes dolgot létrehozni a gye-rekekkel és bízunk benne, hogy bennük is elindult valami, ami meg-mutatja, hogy mekkora erő és szabadság van a mese és a muzsikavilágában.

Fejér Simon és Fejér-Székely Anna

Tücsök tábor
Idén immár
ötödik alka-
lommal került
megrendezés-
re a Tücsök
Népzenei Tá-
bor. Az elmúlt
évekhez ha-
sonlóan idén ismét nagy volt az érdeklődés a tábor iránt, a gyerekek mel-

lett már két felnőtt is részt vett a citerajáték elsajátításában. A lelkes Kis

Tücskök öt napon át negyvenketten, négy csoportra bontva ismerkedtek

meg különböző tájegységek dalaival, valamint közös próbák keretében

egy Vas megyei énekes népdalcsokrot is megtanultak, melyet Varga Diána

a Népművészet Iú Mestere tanított be nekik a tábor első napján. A dal-

tanulások mellett minden nap különböző vetélkedők, mesehallgatás,

közös gitáros éneklés, kézműves foglalkozások szerepeltek a program-

ban. Idén újdonság volt, hogy ellátogatott hozzánk a Tinnyei Amatőr

Társulat, akik A székely asszony és az ördög című élőbábos előadásukkal

tették még felejthetetlenebbé a tábort. Pénteken pedig kihirdettük a tá-

bori vetélkedők győzteseit, valamint egy kis előadás keretein belül be-

mutattuk a szülőknek, barátoknak a héten tanultakat. 

Szeretnénk köszönetet mondani az Iskolának, hogy idén is helyet biz-

tosított táborunknak, a konyha dolgozóinak, akik nagyon finom

ebédeket készítettek a héten, valamint a szülőknek, hogy segítségünkre

voltak és a hét folyamán különböző finomságokkal látták el a

táborozókat. Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
Keresztúri Éva
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