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Perbáli Hírmondó

Hivatali Hírek
Megújult a napköziotthonos konyha
Perbál község önkormányzata egy hazai pályázaton indult és
nyert, melynek keretében megújulhatott a napköziotthonos
konyha. A beruházás költségvetése 14 millió Forint volt, ennek
25%-a önerő.
A munkálatok során megújult a helyiség infrastruktúrája:
megtörtént a padlózat, illetve a többi burkolat teljes cseréje, új
gépészet lett kiépítve, valamint ipari mosogatógép, korszerű sütő
és robotgépek lettek beépítve.
Varga László Polgármester Úr kiemelte, hogy bár a konyha '79-
ben indult, azóta ez az első komolyabb fejlesztés; korábban
inkább csak „tűzoltásszerű” javítgatásokra futotta a büdzséből.
Polgármester Úr hozzátette: köszönet illeti a munkálatokat végző
vállalkozókat a rugalmasságukért, a gyors és precíz munkájukért,
illetve Regősné Báder Erika óvodavezetőt és Bárányné Herényi
Mónikát, hogy szabadságuk alatt részt vettek a koordinációban.
„Ezzel a beruházással az egyre szigorodó elvárásoknak is meg tud
felelni a konyhánk, azon túl, hogy közel négyszáz adag ebéd készül
itt el nap mint nap, ami nem kis teljesítmény” - hangsúlyozta Varga
László.

Idén is lehet pályázni a Felsőoktatási Ösztöndíjra
A képviselő-testület idén is kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjat, melyre azok a felsőoktatási intézményben tanuló
perbáli hallgatók pályázhatnak, akik a kiírásban szereplő
feltételeknek megfelelnek. A kiírás megtekinthető a Polgármes-
teri Hivatalban, a hirdetőkön, valamint a perbal.hu-n. 

Klubhelyiség bérelhető
Továbbra is keresi üzemeltetőjét a sporttelepen lévő klubhelyi-
ség. A feltételek a korábbiak, ezek részleteiről a 30/ 205-6799-es
számon érdeklődhetnek.
A klubhelyiség teljesen felújított, berendezésekkel, eszközökkel
felszerelt. A közönség nagy része is adott: élénk sportélet zajlik a
sporttelepen. A bérleti díj is kedvezőbb, mint a hasonló feltételű
piaci szektorban. Az ilyen kvalitású vendéglátóhelyekből hiány
mutatkozik a térségben, úgyhogy: Hajrá vállalkozó szelleműek,
Hajrá Perbál!!!

Településképi véleményezés – Továbbra is kötelező 
Mielőtt bármilyen építkezéshez kapcsolódó tevékenységbe kezd,
például utcafronti kerítés építését tervezi,
házát szeretné újraszínezni, kérjük for-
duljon 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 kö-
zött
Kérjük, minden esetben egyeztessenek, hiszen az esztétikus
településkép közös ügyünk! 

Továbbra is kérünk minden felelős ingatlantulajdonost
az alábbi szempontok betartására: 

- ne ültessenek fásszárú, évelő növényeket
(jellemzően bokrokat, fákat) a vízvezeték,
csatorna-hálózat, illetve gázvezeték nyom-
vonalára!
- csak olyan növényeket ültessenek
légvezetékek alá, amelyek a növekedésük
során nem okoznak a fentebb említett
kellemetlenségeket! 
- amennyiben közterületre ültet fát, bokrot akkor azt meg-
felelően metssze, nyírja, gondozza! 

Nem véletlenül ismételgetjük ezen felhívásokat, kéréseket.
Ezek alapjául az önkormányzatunkban összefutó hibák,
problémák napi szinten alapot adnak! Az utóbbi hetekben,
- mint azt bizonyára sokan tapasztalták – visszatérő prob-
léma, hogy a Fő utcánk zöldségbolttól a nagyhídig tartó
baloldalán nincs közvilágítás. Ezt a hivatalunk rendszeresen
jelenti az Elmű felé. Ők rendszeresen ki is jönnek vissza-
kapcsolják – ezek után maximum néhány napig világít csak
ez a szakasz, s újfent lekapcsol…. Ezen hiba néha esz-
kalálódik, ennek folyományaként szeptemberben volt, hogy
a fél faluban nem volt közvilágítás napokig!
Az Elmű kérésünkre kivizsgálta az ügyet, s azt a tájékoztatást
adta, hogy ezen szakaszon különösen nagy mértékben
benőtték a fák a villamos hálózatot, emiatt keletkezhet al-
kalmasint zárlat a közvilágítási hálózaton. Közölték, hogy
nekik nem kötelességük a fák gallyazása, erre nekik pénzük,
emberük nincs – csinálja meg az önkormányzat!
Ha nekik nincs, honnan lenne egy ilyen kis önkormányzat-
nak?! Egy kisteherautónk van, néhány közterületi alkalma-
zottunk, kiegészülve közcélú foglalkoztatottakkal!
Egy ilyen léptékű növényápolás úgy kezdődik, hogy az
Elművel hetekkel előtte egyeztetni szükséges, mivel áramta-
lanítani kell a hálózatot. Erről meghatározott idővel előtte
tájékoztatni kell a fogyasztókat. (Tehát ilyenkor huzamosabb
ideig áramszünet várható az adott területen.) A munkálatok
idejére szakfelügyeletet kell biztosítson, persze nem ingyen…
A munkálatokhoz emelőkosaras speciális járművet kell
bérelni (kb. 20.000 Ft / óra) speciális személyzettel, akik
képesek a magasban láncfűrésszel dolgozni. Mivel ez a sza-
kasz egy forgalmas főútvonalon van, ezért valószínűleg még
a forgalomirányítást is meg kellene szervezni. Az már csak
mellékes, hogy a keletkezett nagy mennyiségű ágat,
nyesedéket fel is kell dolgozni, elszállítani!
Mindezen költségek több százezerre – de inkább milliósra –
rúgnak csak ezen a 300 méteres szakaszon!!! És a
községünkben legalább 15.000 méter utca van….
Mindezt a közösség, tehát mindannyiunk pénzéből! Ha po-
pulárisak lennénk, mondhatnánk; mennyi utat, járdát, stb.
lehetne ennyi pénzből építeni!
Ez, és a hasonló problémák megelőzhetőek lennének, ha
minden polgártársunk körültekintően ültetne növényeket,
illetve megfelelően gondozná, metszené azokat!!!
Reméljük előbb-utóbb mindenki betartja ezeket az együtt-
élési szabályokat! Varga László polgármester
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Az óvoda programjai
Óvodánkban a hagyományőrző programjaink szervezését tartjuk
a legfontosabb feladatnak, amit az óvodai csoportokban és a
közös óvodai rendezvényeken továbbra is szeretnénk színvona-
lasan, gyermekközpontúan, játékosan megvalósítani.

Az őszi ünnepkör

A szüreti mulatság volt az
idei első közös óvodai
programunk, melyen a
nagycsoportos szülők is
örömmel vettek részt. 
A Cica nagycsoportos
gyerekek vidám néptán-
cos-dalos megnyitóját köve-
tően   a szülők és a gyerekek kö-
zösen segíthettek a szüreti
munkálatokban. Szőlőt kós-
toltunk, aztán a darálás, pré-
selés után a poharakba kitöltö-
getett édes, finom mustot kós-
tolgattuk. Vidám beszélgetés-
sel, közös táncházzal ért véget
ez a szép szüreti délelőtt.
októberben a DiÓ ÜNNE-
PÉRE készülünk, valamint az
egészséges életmód jegyében
ALMA NAPoKAT és TÖKÖS NAPoKAT tartunk az
óvodában. 

A Szülői Szervezet új elnöke Paulovkin Boglárka lett. Bogit
tapasztalt, kreatív, lelkes anyukaként ismerhettük meg. Nagy
odaadással vett részt eddig is a szülői szervezet munkájában; el-
nökként is a számíthatunk a gyerekek, a szülők és az óvoda iránti
elkötelezettségére.

Az új nevelési évben is kérjük a szülők, a Szülői Szervezet segít-
ségét, pozitív hozzáállását amivel erősítik a család-óvoda jó kap-
csolatát. Köszönjük, hogy támogatják, segítik nevelő-oktató
munkánkat!

Az óvodai élet minden csoportban megkezdődött; szeretettel,
izgalommal vártuk újra a nyári szünetről visszaérkező gyerekeket.
Az új kiscsoportosok beszoktatása, befogadása fokozatosan és
folyamatosan történik, nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a gye-
rekek szívesen jönnek óvodánkba, várják a változatos prog-
ramokat, tevékenységeket, foglalkozásokat, a közös játékot.

Az óvoda állandó programjai:
- Néptánc, népi játékok tanulása -  kedd délelőtt, középső-nagy-
csoportosok számára, Szendi –Joó Petra óvodapedagógus, nép-
tánc oktató tartja a foglalkozásokat
- „Foci suli” - a Perbál SC szervezésében 
- Logopédiai fejlesztés - szerdán délelőtt, nagycsoportos gyerekek
részére a Pedagógiai Szolgáltató utazó logopédusa segítségével
- Egyéni képességfejlesztés/szűrés - kedd és csütörtök délelőtt,
nagycsoportos gyerekeknek
- Hittan (választható, szülői igény szerint) - kedd délután 16
órától Faragó Kinga hitoktató tartja  nagycsoportosok számára
Egyéb választható program lehetőségek:
- Jazz balett – péntek délután
- Játékos Helen Doron angol nyelven – hétfő, szerda délután
Bővebb információt a programokkal kapcsolatban az óvodában
lehet kérni.

Regősné Báder Erika óvodavezető
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2015. július: 
Rimóczi Károly és Forró Csengele gyermeke, Máté
Telegdy Norbert és Zengl Szilvia gyermeke, Szimonetta Maja
2015. augusztus: 
Tóth Gergely és Oláh Judit gyermeke, Zorka
Tóth László és Kun Izabella gyermeke, Dénes Zsigmond
Mikóczi Károly és Paczolai Brigitta gyermeke, Károly
2015. szeptember: 
Jiling Sámuel és Ladányi Anna gyermeke, Olívia 

Gratulálunk a szülőknek!

Kérjük, a felajánlani kívánt használt
ruhaneműket, lábbeliket más karitatív

szervezetekhez juttassák el!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!!!

Köszönettel: Karitász Perbál Egyesület

A Karitász ruharaktára -
technikai okok miatt -
átmenetileg nem mű-
ködik; ez idő alatt nem
gyűjtünk ruhát. 

Kedves Felajánlók!
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Iskolai állótábor – Balatonlellén

Az idei táborunkat Balatonlellére szerveztük. A 29 tanuló és
három kísérő ismét tartalmas, mozgalmas programokon vehetett
részt. Bebarangoltuk Lellét, mártóztunk a Balatonban, másztunk
kalandparkban, kétszer voltunk élményfürdőben Siófokon,
kipróbáltuk a helyi vidámpark hintáit, hajókiránduláson vettünk
részt, sokat nevettünk az elmaradhatatlan vetélkedőn. 
ismét egy szép hetet töltöttünk együtt, mely folyamán kicsik és
nagyok, felnőttek és gyerekek egyaránt jól éreztük magunkat.

Királyné Halmosi Edit, Juhászné Szatmári Irén, Bakai Anikó

Tanévnyitó ünnepség

2015. szeptember 1-jén tanévnyitó ünnepséggel nyitottuk meg
a 2015-16-os tanévünket. Bors Andrea igazgató köszöntője után
az új első osztályosok iskolaváró szavallatait hallottuk. A kicsiket
az ötödik osztályosok rövid műsora köszöntötte intézmé-
nyünkben, majd jelképesen átvezették őket iskolánk „kapuján”. 
Ezen a napon kapták meg a Szülői Szervezet anyagi támogatásá-
val az iskolai pólójukat, valamint a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat ajándékát: a Schultütét, melyben apró ajándékokat
találhattak.
A következő hétvégén a Szent-Anna templomban Harkai Gábor
atya megáldotta a gyerekek iskolatáskáit is. 
ismét elkezdődött egy tanévünk, melyhez jó munkát, sikereket,
sok örömöt, gyarapodást kívánunk gyermeknek, szülőnek,
pedagógusnak egyaránt!

Bakai Anikó

Hangforrás iskolarádió

Mindenki nagy örömére, a Szülői Szervezet anyagi támogatásá-
val a nyár folyamán kiépült az iskolarádió, így szeptembertől heti
3-4 alkalommal zenétől hangos az iskola. Az igazgatónő pá-
lyázatot írt ki az iskolarádió működetésére a 7. és a 8. osztályosok
között. 
Az elbírálás után az iskolarádió vezetője Kincses Lilla (8.o.) lett,
segítői: Faragó Áron és Ványi Géza (8.o.), valamint Fodor Dorka
és Kurucz Anilla (7.o.).

A Kis-forrás iskolanapok programjaiba az iskolarádió is bekap-
csolódott: nemcsak a rendezvényeket, fontos tudnivalókat hir-
dették a sulirádiósok, hanem a felsősöknek egy rendhagyó
vetélkedőt is szerveztek a Diákönkormányzat bevonásával. Az
ötletet a KLiK által kiírt „Diák mini-projekt” pályázat adta. 
A KLiK által szervezett felkészítő tanfolyamon Bors Andrea
igazgatónő és Kincses Lilla vettek részt. A pályázathoz Lilla ki-
dolgozta a projekt részleteit, melyben segítségére volt Királyné
Halmosi Edit, a Diákönkormányzat patronáló tanára is. 
A vetélkedőn a csapatok verset írtak, különféle vizeket kóstoltak,
kirakták a Rubik kockát, sms-t írtak, gyümölcssalátát készítettek,
a hét folyamán hallott dalokkal, interjúkkal kapcsolatban kaptak
feladatokat. Az eredményhirdetés előtt a Szülői Szervezet tagjai
által sütött süteményeket ették és a konyha által főzött teát itták
a versenyzők és a nézők. A zsűri (Schultz Adrienn, Kreisz György-
né, Radics Gábor, Módis József) nehéz helyzetben volt, de végül
minden csapat nagyon örült a nyereményének!

Kincsesné Kuthy Etelka

Kis-forrás Iskolanapok
Az idei Kis-forrás Iskolanapokat Bors Andrea igazgató nyitotta
meg.
iskolánk az elmúlt tanév végén csatlakozott a „Mosolygós Ma-
gyarországért” mozgalomhoz és elnyertük a „Mosolygós iskola”
címet, mellyel pedagógiai hitvallásunkat, nevelési céljainkat és
pedagógusaink munkáját szeretnénk összefoglalni. Reméljük,
hogy lelkesedésünkkel valóban „Mosolygós Iskolává” válhatunk,
és a napi nehézségeket pozitív szemlélettel könnyebben áthidal-
hatjuk, ezzel is segítve az iskolai közösségünk pozitív gondol-
kodásának elmélyítését.

A Szülői Szervezet támogatásával indítottuk el iskolánkban a gye-
rekek nagy örömére az iskolarádiót „Hangforrás” elnevezéssel. 
A Kis-forrás Iskolanapok alkalmából is rengeteg élményben volt

iskolai
hírek
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részük a gyerekeknek. Az első osztályosok faültetésével és kis
műsorával kezdődött a program. Ezután a Mosolygós Iskola
keretében és a Mosoly napja alkalmából megmutattuk összetar-
tozásunkat, közösségi érzésünket, ezért jelképesen átöleltük az
iskolát. Ezzel a jelképes öleléssel szeretnénk kifejezni, hogy odafi-
gyelünk egymásra, iskolánkra, osztálytársainkra, tanulóinkra,
pedagógusainkra. A kezdeményezéshez nagy örömünkre isko-
lánk tanulóin és pedagógusain kívül csatlakoztak jelenlévő
felnőtt vendégeink is: Varga László polgármester úr, képviselők,
szülők, nagyszülők. A Ki MiT TUD-on bemutathatták a gye-
rekek a megtanult produkciókat. 
Szerdán a gyerekek a Szülői Szervezet támogatásával a torna-
teremben egy planetáriumi előadáson vettek részt osztályonként.
Délután a felsősöknek játékos vetélkedőt rendezett a Diákönkor-
mányzat és a Hangforrás Iskolarádió csapata. Csütörtökön került
megrendezésre a hagyományos családi sportest külön az alsó,
külön a felső tagozatosoknak. Majd pénteken egy kulturális est-
tel zártuk az iskolanapok rendezvényeit. Jövő héten a szülők egy
jótékonysági zenés rendezvénnyel szeretnék támogatni az iskolát,
szeretettel várjuk erre is a kedves szülőket, érdeklődőket. 

Bors Andrea, Bakai Anikó

Diákcsere hét
Tizenöt órás utazás után érkezett meg tízfős diákcsapatunk két
kísérőjével a frankenbergi Burgwaldschule-ba, ahol
Adam Daume, a Burgwaldi Partnerkapcsolati Egye-
sület elnöke, Helmut Klein iskolaigazgató, Jens Frei-
tag tanár, a diákcsere program kinti koordinátora,
valamint a vendéglátó családok fogadtak bennün-
ket.
A vasárnap délelőttöt mindenki cserepartnere
családjával töltötte, délután pedig a német gye-
rekekkel és szüleikkel ellátogattunk a Frankenbergi
Vadasparkba. A park megtekintése után került sor a
hivatalos fogadásunkra, melyen részt vett Lothar
Koch Burgwald község polgármestere, Helmut Klein
iskolaigazgató, valamint a Partnerkapcsolati Egye-
sület néhány tagja. itt kaptunk ajándékba diákcserés
egyenpólót, valamint mi is itt adtuk át hivatalos
ajándékainkat. A kölcsönös köszöntések során
került sor a perbáli gyerekek bemutatkozó műsorára: tanulóink
citeráztak, énekeltek, gitároztak, mazsorett bemutatót tartottak,
és egy rövid meseparódiát adtak elő, mellyel nagy tetszést arat-
tak.
Hétfőn első napunkat töltöttük partneriskolánkban. Megtekin-
tettük az iskola épületét, termeit. Ezután gyermekeink part-
nereikkel a tanítási órákon vettek részt. 
A kedd és a szerda a közös kirándulásokról, a környék
megismeréséről szólt. Ellátogattunk az Edersee-hez, megnéztük a
vadasparkot, láttunk ragadozó madár bemutatót. Elmentünk a
duzzasztógáthoz is, ahol meghívtuk német barátainkat egy közös
fagyizásra, s vizi játékokkal játszottunk. Nagy élményt jelentett
mindannyiunknak a kirándulás Kasselbe. A városi séta után az
Ottoneum Természettudományi Múzeumban kőkorszaki játékot
készítettünk egy kézműves foglalkozás keretében, majd egy
kőkorszaki család életébe nyertünk betekintést múzeumi
vezetőnk irányításával, aki olyan szépen, a magyar gyerekek
számára is érthetően tartotta előadását, hogy nem volt szükség a

kísérők tolmácsolására. Megértették az elhangzottak lényegét,
sőt kérdésekre válaszoltak. 
Ezután megtekintettük a csodálatos Wilhelmshöhe hegyi parkot
és a kasseli mesterséges vízesést. 
A diákcsere hét többi napján ismét tanítási órákon vettek részt
gyermekeink, mi kísérők pedig hospitáltunk. 
Délutánonként szabadprogramja volt mindenkinek, de
lehetőségünk volt többszöri vásárlásra is. Jó volt látni, hogy a
kialakult barátságok egyre jobban elmélyülnek. 
Pénteken este a hivatalos búcsúzásra az iskola ebédlőjében
gyülekeztünk. Velünk együtt az iskolában töltött öt napot egy
húszfős lengyel diákcsere csapat is. Vendéglátóink együtt bú-
csúztattak bennünket. Így ez a hét valóban a „nemzetköziség”
jegyében telt el. Helmut Klein igazgató nagyon pozitívan
értékelte a mögöttünk álló hetet, s ugyanolyan bizakodó volt a
folytatást illetően. Elmondta, hogy jó volt látni a barátságok
kialakulását, erősödését. Megköszönte a szülők vendégszeretetét,
munkáját. 
Kis csapatunk is elköszönt az iskolától, a családoktól, a
gyerekektől. Megköszöntük Burgwald község Önkormányzatá-
nak, a Partnerkapcsolati Egyesületnek, az iskolának a lehetőséget,
a tartalmas programokat, az anyagi támogatást, a családoknak a
vendéglátást, az ellátást, a törődést. Tanulóink egyenként el-
mondtak egy dolgot, programot, ami különösen tetszett neki, s

egy hatalmas DANKE SCHÖN-nel búcsúztunk. A záró prog-
ramon részt vett Frankenberg város polgármestere, a Part-
nerkapcsolati Egyesülettől Adam Daume, Payer Lőrinc és felesége,
Mária és Walter Pietsch is. 
A közös fényképezés és rövid interjú után még egy kicsit együtt
voltunk, beszélgettünk a gyerekek játszottak, majd ki-ki hazain-
dult csomagolni, hiszen másnap hosszú út várt ránk Perbálig.
ismét egy nagyon sikeres, tartalmas és szép programon vehet-
tünk részt. Nemcsak barátságokat kötöttünk, nemcsak megis-
merkedtünk a német kultúrával, hanem mindannyiunknak
lehetősége volt nyelvtudását alkalmazni, csiszolni, szókincsét élő
anyanyelvi környezetben gyarapítani. 
Szeretnénk köszönetet mondani iskolánknak a szervezésért, a
lehetőség biztosításáért, Perbál Község Önkormányzatának,
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a jelentős
anyagi támogatásért, mellyel ismét hozzájárultak utazásunk költ-
ségeihez. DANKE SCHÖN!

Bors Brigitta, Bakai Anikó és a diákcsere csapat tagjai
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A Közösségi Ház hírei

Évadnyitó táncház Perbálon
Szeptember elején újra elkezdődtek a próbák a perbáli tánccso-
portban, szeptember 19-én szombaton pedig évadnyitó tánc-
házba invitálták a régi és új tagokat egyaránt.
A két évvel ezelőtti táncházsorozat idén ősszel is folytatódik Per-
bálon: havonta egyszer, szombaton megrendezésre kerülő alkal-
makon Sebestyénné Tankovits Anita kézműves foglalkozásai
mellett Magyar Zsuzsanna és Nagy József, a perbáli tánccsoport
vezetői élőzenés gyerektáncházzal, majd felnőtteknek szóló tánc-
tanítással várják az érdeklődőket. Az őszi táncházsorozat az NKA
támogatásával valósul meg.
Az évadnyitó alkalmon először Anita köré se-
reglettek a gyerekek: kezükben tűvel és cérnával
munkálkodtak, s a papírokon szebbnél szebb
fonalgrafikák készültek. A kézműveskedés után
Józsi és Zsuzsi hívta a táncparkettre a csapatot
egy kis táncra és játékra, majd hamarosan
érkeztek a felnőttek is, és kezdődött a
bonchidai tánctanítás. A perbáli tánccsoport
ugyanis ebben a félévben bonchidai táncokkal
foglalkozik, így a táncházban az újonnan
bekapcsolódni vágyók is elsajátíthatták a töb-
biek által a próbákon már megismert
alaplépéseket. Bonchida után sorra kerültek
Mezőség további páros táncai is. Az este folyamán Szamek Lili és
barátai húzták a talpalávalót.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a táncházi érdeklődőket a

következő héten már a próbán is viszontláthattuk, így a keddi
alkalmakon immár Perbáltól Piliscsabáig, Csákvártól Budakesziig
sok településről érkeznek táncolni vágyók. 

A próbák továbbra is nyitottak, szeretettel várunk minden
érdeklődőt keddenként 19 órától a perbáli tánccsoport
próbáira, valamint október 17-én a következő táncházi alka-
lomra!

Kirándulás az Életmód-Egészségklubbal
Az Életmódklub szervezésében eljutott egy kis csapat Perbálról
Rózsaszentmártonba, egy önfenntartó, permakulturás, ökogaz-
daságba. Egy kedves pár fogadott minket, majd egy vadregényes

kert tárult elénk, sok-sok fával, szabadon szaladgáló tyúkokkal és
két kutyussal. Engem rögtön elvarázsolt. Megtudtuk a bennün-
ket körbevezető Lászlótól, hogy a permakulturás gazdálkodás

lényege: tisztelni a természetet, ál-
latot és az embert. Erre épül a per-
makultura. Kizsákmányolás nél-
kül élni, csak azt a többletet el-
venni, ami nem árt. Bőséget ter-
melni, melynek titka a talaj és
vízgazdálkodás. Nincs fűnyírás a
kertben, csak kaszálás. A zöld-
séges kertben sétálva szalmata-
karásos ágyásokat találtunk,
minden termés majd kicsattan az
egészségtől. Érezni, hogy a sze-
retet is jelen van ebben a kertben.
A levegőt harapni lehet és árad a
nyugalom ezen a helyen.
A teleknek olyan az elhelyez-
kedése, hogy 17 szomszéd veszi
körbe és néhány közülük már
példát vesz a gazdálkodásról, ők is
így művelik kertjeiket. Tehát a jó
példa ragadós!
Nagyon örülök, hogy eljutottam
ide és részese lehettem ennek a
napnak. Köszönet a szervezőknek
és vendéglátóinknak, hogy meg-
osztották tudásukat, tapaszta-
lataikat!" 

Tessedik Magdolna
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Horizont

A természet és az ember mindig szoros
kapcsolatban volt egymással. Az erdő
nemcsak jó levegőt, nyugtató zöldet,
kikapcsolódásra, testi-lelki föltöltődés-
re alkalmas helyet jelent az ember
számára, hanem munkát, fűtőanyagot
és akár élelmet is biztosít.
A mai 40 év feletti korosztálynak van-
nak izgalmas élményei is a keresztény
csoportokban történő erdei zarándok-
latokról, túrákról, de épp ezért dupla
öröm számunkra, hogy félelem nélkül,
sőt büszkén zarándokolhattunk ki a
Perbál melletti Mária-völgybe nemcsak
erdészek, politikusok, de a Püspök
Atya kíséretében is. 
És a múlt századi csodás esemény em-
lékére fölállított, s most helyreállított
Mária-szobornak nemcsak fölavatása,
de megáldása is volt az októberi 2-ai
péntek délután.
A földről az égre tekintettünk; a Mária-völgyből a Meszes-hegyre
mentünk: a mi Kopaszunkra. oda, ahol az ég és a föld összeér,
ahol ember és természetfeletti találkozik, ahol hálából állítva sok
mindenért 15 éve tárja karjait az egész zsámbéki-medence fölé
a Krisztus-kereszt hívogatva sok település lakóit: "Gyertek hoz-
zám mindnyájan, akik megfáradtatok és az élet terhét hordozzá-
tok, én megkönnyítelek titeket!" 

Mindenkit vár a Könyvtár!
Szombati programok könyvbarátoknak

Sokszor megesik velünk az a hiba, hogy a könyvtár szó
hallatán- főleg ha falusi könyvtárról van szó- poros pol-
cokat, elavult tankönyveket, otthonok polcaiból kiszor-
tírozott regényeket vizionálunk. Egyre több törekvést
látunk azonban arra, hogy a könyvtár interaktív hely
legyen, és szerencsénkre így van ez a falunkban is.
Az iskolai olvasóklub is összeül a könyvtárban időnként,
mi pedig egy szeptemberi szombaton papírszínház
előadásra látogattunk el a helyi könyvtárba Kati nénihez.
Babzsákfotelek, és frissen beszerzett új kiadású kortárs
mesék-verskötetek vártak minket, amolyan igazi olvasó-
kuckó jelleggel. Bevallom elcsábultam, és nemcsak a
kislányommal nézegettük a meséskönyveket, de rávetet-
tem magam a felnőttirodalomra is, az igényes illusztrá-
ciójú friss, nyomdaszagú könyvek, a kortárs versek, vagy
Böjte Csaba füveskönyve mind elvarázsoltak.
Az előadás lenyűgözte a gyerkőcöket, mi pedig kedvet
kaptunk, és azóta új könyveket is kivettünk. Jó volna, ha
a könyvtár napi szinten megtelne élettel, és ahogyan a
gyerkőcök is megismerkednének a jó könyvekkel, úgy a

felnőttek is gyakran cserélnék az olvasnivalójukat, emellett pedig
a színes programokra is minél többen ellátogatnálak. 
A „kínálat” kiváló, reméljük a „kereslet” is egyre csak nőni fog.

október második szombatján ismét nyitva volt a könyvtár. Ezút-
tal Gőgős Zsuzsanna szabadtéri madárbemutatóján vehettek részt
az érdeklődők - akik szép számmal érkeztek ezen a délelőttön.

Láttunk - sőt simogattunk - gabonasiklót, galambot reptettünk,
baglyot és héját etettünk, csótánnyal és kisegérrel barátkoztunk...
mindeközben számos érdekességet tudhattunk meg a körülöt-
tünk élő állatokról.
A bemutató után Kati néni a könyvtárban állatos könyvekkel
várta a gyerekeket, akik érdeklődve lapozgatták az izgalmas,
színes könyveket és sokan kölcsönöztek is olvasnivalót maguk-
nak.
Sebestyénné Tankovits Anitával pedig papírból mindenféle álla-
tokat hajtogathatott az, akinek nem csak olvasni támadt kedve
ezen a délelőttön.
November 7-én délelőtt ismét nyitva áll majd a könyvtár és
Muzsikáló mesefoglalkozással várjuk a gyerkeket és szüleiket
Fejér Simon zenésszel.

Fejér-Székely Anna és Tóth Anna 
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Visszatekintés
Szent Anna-napi hangverseny Perbálon

Júliusi lapzártánk után érkezett egy cikk a Maklári József kórus
Anna-napi hangversenyéről, amit most osztunk meg Önökkel.
Már csak azért is, mert nem „csupán” a hangversenyről szól... 

Július 26. Szent Anna ünnepe. Ő volt Jézus
Krisztus nagyanyja.  Perbálon az ő emlékének
áldozva rendeztek hangversenyt a plébánia
templomban, július 24-én, pénteken.
Közreműködött a Maklári kórus Lisztes Lász-
ló karnagy úr vezényletével, Szarvas Beáta
klarinéton, továbbá Horváth Adrien zongorán
és orgonán.
A Maklári kórus elsősorban a perbáliaké,
hiszen ők adnak neki otthont, a kórustagok jó része is perbáli,
másrészt a környező településekről is járnak próbákra kó-
rustagok, köztük van olyan is, aki egy-egy próbára oda-vissza
közel 100 km-t autózik minden héten. A kórustagok át-
lagéletkora a hazai amatőr kórusoknál megszokott tartomány-
ban mozog. Viszont van, ami nem átlagos: a lelkesedés, a kitartás,
a ragaszkodás. A zenéhez, az aktív zenéléshez/énekléshez min-
denek felett. A zenéről nehéz beszélni, még nehezebb leírni,
körülírni, hogyan lehet a felsorolt erényeket szebb
zenélésben/éneklésben hasznosítani. Pedig lehet, csak kell hozzá
egy központi akarat, mely képes helyes mederbe terelni a sok
énekhangot, egy olyan szuggesztív személyiség, aki képes kihozni
az egyénből a maximumot. Az már a rejtélyek világába tartozik,
hogyan lehetséges elérni, hogy a kellő pillanatban a sok énekes
egyféleképp gondolkodjon, és ebből kialakuljon a nagy betűs
Harmónia. Mert, bár sok-sok gyakorlás és próba után, de ez sike-
rült, akkor ott Perbálon.
Karnagy Úr nemcsak a zenei produkcióval szolgálta közönségét,
hanem érdekes magyarázatokat adott zeneművekről, azok han-
gulatáról, itt azonban nem a szigorú fegyelem, hanem a rögtön-
zéssel együtt járó változatosság, esetlegesség, sok-sok humor jel-
lemezte előadásmódját. A zene megértéséhez, jobb befogadá-
sához mind a két, látszólag különböző alapállás, tehát a szigor és
a könnyedség, kitűnő eszköznek bizonyult, az effajta szintézisnek
nála komoly hagyománya van.

Műsoruk a következőképpen alakult:
Marc-Antoine Charpentier (1643-
1704): Te Deum motetta nyitótétele (a
játék kedvéért kérdezi a recenzor: miért
tartja a művelt ember jogosan művelet-
lennek azt, aki képes olyat leírni: Te
Deum motetta?). A szerzőt, aki
Moliére-rel együtt gondoskodott a
francia udvar szellemi táplálékáról, hatalmas életművének erről
a néhány percéről ismerik legtöbben, mivel dallam az Eurovizio
szignáljaként vált közismertté.
Ezután a hallgatóság is bekapcsolódott a koncertbe: Szent An-
náról szóló régi magyar népénekek kottáját kézbe véve a kórus-
sal együtt és felváltva énekelte a patinás szöveget és az ősi magyar
dallamot, majd hangszeres zene következett, a XX. század első
felének kiemelkedő francia zeneszerzője, Francis Poulenc (1899-
1963) klarinétra és zongorára írt szonátájából hallottunk két
tételt. A klarintészólót itt is és még két alkalommal Szarvas Beáta
játszotta, a zongoránál pedig mindvégig Horváth Adrien ült. Ezt

a fajta zenét szokni kell,
másképp nehéz befo-
gadni első hallásra. Az
azonban mindenki szá-
mára világos volt, mi-
csoda nehéz eljátszani
egy ilyen virtuóz mű-
vet, ráadásul hibátlanul
és szuggesztíven. 
Tíz perc pihenés után a
kórus Bartók Béla
(1881-1945) „4 tót nép-
dal” című művét adta
elő. A szlovák népi dal-
lamvilág szinte csak

ürügy volt Bartóknak, hogy a felvidéki tájat, annak természeti
képit, és az ott élők lelki alkatát is beleszője a zenébe. A harmadik
dalt szlovák nyelven hallhattuk. A továbbiakban a klarinét egy
időre megint központba került: karnagy úr a hangszer eredetéről,
múltjáról, zenekarban betöltött szerepéről mondott el számos
fontos dolgot, de igazi célja az volt, hogy kikövezze az utat ahhoz
a zseniális zeneszerzőhöz, aki minden idők legszebb klarinét-
műveit és szólamait komponálta, úgy hívták: Wolfgang Amedeus
Mozart (1756-1791). A dur klarinétversenyének nyitótételét hal-
lottuk, csodálatos perceket éltünk meg együtt.
Hallhattunk egy klarinétra, zongorára és énekhangra írt művet
is: Cézar Franck, belga –francia zeneszerző (1822-1890) ritkán
hallható, de annál szívhez szólóbb Ave Mariáját, Lisztes László,
karmesteri pálcáját félre téve állt szembe a közönséggel, és az est
során ez egyszer énekelt. A francia zene harmadszor is szót ka-
pott: Charles Gounod (1818-1893) C-dúr miséjét hallottuk, az
énekkart Horváth Adrien kísérte orgonán. Egy mélyen vallásos,
szilárd erkölcsi talajon álló keresztény ember vallomása ez a mű,
akinek Goethe nyomán írt Faust operája minden zeneértőben
különös tiszteletet ébreszt immár több mint 150 éve.
A koncert lezárása a bevezetőben elhangzott Charpentier mű is-
métlése volt, két trombita és egy harsona is bekapcsolódott az
előadásba, a lelkes közönség visszatapsolta az előadókat.

dr. Farkas Elek
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A gasztronómia ünnepe...

A borongós szeptember végi, perbáli nyári délutánon, ren-
dezvényre készülőben, a szervezők izgultak. Érthetetlenül.
Egészséges vizsgadrukkra persze szükség van. Milyen diák az, aki
vizsga előtt nem izgul? Nagy valószínűséggel megbukik. 
Akik rendezvényt szerveznek, ráadásul lakóhelyükön, otthoni
környezetben, megmérettetésben, kritikus közösség jelenlétében
és ráadásul országos megmozdulás részeként, olyan mintha vizs-
gáznának!

Elöljáróban csak annyit; az elmúlt évek nemzeti önérzetet emelő
rendezvénysorozatához kapcsolódva az „Itthon vagy, Magyar-
ország szeretlek!” címmel szervezett – idén már 600 város és falu
részvételével- mozgalom részeként a Közösségi Házban szeptem-
ber 26-án a helyi értékek jegyében, kisüsti pálinka és sütemény
versenyt rendeztek. immár második alkalommal.
Az izgalom a szervező Patakok Egyesület részéről annak is szólt,
hányan neveznek a versenyben? Hányan jönnek el? 
Az érdeklődés, ha valamivel el is maradt a tavalyitól, mégis
megfelelt a várakozásnak.
Szép számú résztvevő jelenlétében, Varga László polgármester
üdvözlő szavai után ünnep közeli hangulatban és környezetben
kezdődött el a verseny. 
Az öt tagú zsűri, két hölgy taggal soraiban – Blaskó Tiborné
Klárika és Bárányné Herényi Mónika, akik szakértelmüket nem
csak a sütemények bírálatánál csillogtatták meg, hanem helyt áll-
tak a versenybe nevezett hétféle pálinka kóstolásánál és szigorú
szempontok szerinti bírálatánál is – kezdte el munkáját.
A pálinkák, mint helyi értéket képviselő kézműves termékek, jól
szerepeltek. Szoros versenyt vívtak, egy-egy pontnyi különbség
volt csak a nyertes és a helyezettek között.
Két mondás is teljesült a nemes versennyel kapcsolatban. ide il-
lenek, le is jegyzem őket: 
„Barátság, szerelem, egyik, mint másik, pálinkával együtt egészségre
válik.” (A Magyar Pálinka Lovagrend jelmondata), vagy „A
pálinkafőzés szabadsága, a pálinkafőző csillogása, a pálinka ma-
gyarsága, szívünk büszke boldogsága!”
A megjelentek szakértelme is komoly szerepet kapott, hiszen a
Közönség Díjat Fodor Gábor személyében más versenyző nyerte,
mint a zsűri pontozása szerinti nyertes.
A háztartás művészet csúcsa a süteménykészítés. A sütemények
szívet-lelket gyönyörködtető világa mindenkit megérint, senki
nem tud ellenállni. itt ezen a területen teljesedik ki igazán, hogy

ki milyen tehetséges, kreatív. Ki hogyan bánik az alapanyagokkal
és milyen esztétikai kivitelben tudja megvalósítani álmát. Mert
minden tett valójában egy álommal kezdődik. Az elképzelt
sütemény különlegességet alkotója először is megálmodja. Az
eredmény egy süteményköltemény, s az álom teljesült. 
A perbáli asszonyok tehetségéhez nem férhet kétség. A süte-
ményremekek ugyanis rövid időn belül eltűntek a gondosan
feldíszített, esztétikusan elrendezett asztalokról. 
Előre mutató, egyben azt is jelzi, hogy senki nem fogyasztott
mértéken túl, de a pálinkákból maradt a számozott palackokban
egy kevés. Vélhetően ahogy megy majd előre az idő, a jártasság
javul, a vetélkedés rangja is nő, úgy lesznek majd előbb-utóbb
olyan pálinka különlegességek, amelyre büszke lehet az egész
falu, nem csak a készítője.
Az idei megmérettetés azt is megmutatta: látvány, íz, zamat,
összhatás terén vannak még fejlődési távlatok.
A versenyben részt vett pálinkák tisztasága már most megfelelő
volt.
A győztesek megérdemlik, hogy nevük itt álljon.
A pálinkaverseny első helyezettje: Sótonyi György
Az édes sütemény versenyt, édes meglepetésként Svercsok-
Hegedűs zsuzsanna kalácsa nyerte.
A sós sütemények kategóriájában Köllő Eszter túrós-füstölt
pogácsája a nap legmagasabb pontszámával nyert.
A közönség díj nyertese pálinkájával: Fodor Gábor, sós
süteményével ismét Köllő Eszter, az édes sütemény torta kreá-
ciójával Bodnár Rafaelné Györgyike nyerte.
Gratulálunk!!!
A végig jó hangulatú rendezvényen a szervezők megnyugodhat-
tak, kiváló munkát végeztek.
A vendégek jól érezték magukat, valószínűleg jövőre is lehet
részvételükre számítani, esetleg a szomszédjukat is elhozzák.
És lehet majd számítani a termet zsivajukkal, jó kedvükkel betöl-
tő perbáli gyerekere is. Ők a jövő nemzedéke. Perbál aranytar-
taléka itt cseperedik fel, s ebben az élménytérben szerzi meg
semmivel nem pótolható tapasztalatait, a gyermekkor soha nem
felejthető élményeit. Perbál jövője bennük biztosítva van.
Blaskó Tibor remek fotókiállításával és Fejér Simon gitárzenéjével,
később Pej Kálmán tárogató bemutatójával kísért jó hangulatú
összejövetel záróakkordjaként a Kálvária dombon tűzgyújtással
egybekötött tárogatózene zárta, a nyárbúcsúztató, Szent Mihály
napi hagyományoknak is adózó ünnepséget.

Dr. Oláh István
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Bemutatkozik a Gradiens Kft.

A Gradiens Kft. 1990-ben alakult családi
vállalkozás, amelyet Keve Tibor vegyész, és
felesége, Keve Andrea vegyészmérnök
alapítottak. Az elmúlt években fiaik,
Zoltán és Tibor is csatlakoztak hozzájuk. 
I. Keve Tiborral beszélgettünk a kezde-
tekről, Perbál előnyeiről és arról, hogy bár
testvérével mindketten „kóbor almák” - ő
jogot végzett, Zoltán pedig közgazdász -,
mégsem érzik a családi vállalkozást kény-
szerpályának, sokkal inkább egy lehe-
tőségnek, hogy továbbvigyék azt az
értéket, amelyet a szüleik létrehoztak.

A cég kezdettől fogva elsősorban saját
fejlesztésű, gyógynövényalapú gyógyter-
mékeket, étrend kiegészítőket, valamint
natúr kozmetikumokat gyárt; tavaly pedig
saját előállítású pálinkával bővült a
kínálatuk.

A Gradiens Kft. megalakulása után Budapesten, több bérlemény-
ben is működött, majd a 2000-es évek közepén kezdtek el a tu-
lajdonosok helyszínt keresni egy saját üzem építésére. „Mivel
budapestiek vagyunk, ebben a környékben gondolkodtunk, és min-
den szempontból Perbál tűnt a legoptimálisabb választásnak. Ez
pedig be is igazolódott. 2010 februárjában költöztünk a községbe,
azóta itt működik a cégünk. Minden szempontból jó döntést hoz-
tunk - ha csak a napi postai vagy hivatali ügyintézés
gördülékenységét nézzük, már megérte. Ezek apróságnak tűnhetnek,
de a hétköznapi működés során sokat hozzátesznek a komforthoz.
Arról nem is beszélve, hogy úgy van lehetőségünk bővítésre, hogy az
nem okoz különösebb fejfájást; nem kell „sakkozni”, három másik
ház közé beszorítani egy újabb üzemrészt” - emeli ki i. Keve Tibor.

Jelenleg tizenhárman dolgoznak a cégnél, a csapatnak majdnem
a fele perbáli, illetve környékbeli. „Amikor Budapestről kiköl-
töztünk, akkor az változást hozott a kollégák tekintetében is. 
A társaság nagyobbik része folytatta itt velünk a munkát, mi pedig
arra törekedtünk, hogy a fennmaradó pozíciókra perbáliakat és
környékbelieket vegyünk fel” - mondja i. Keve Tibor.

„Termékeinket a magyar piacra értékesítjük, de szeretnénk az EU
tagállamok felé is nyitni. Egy ekkora cégnek mint a miénk nagy e-
nergia a külföldi piacra belépni, már csak a különböző engedé-
lyeztetések miatt is. Olyan partnert, aki megbízható kereskedő és
tartósan együtt tudtunk volna dolgozni még nem találtunk, de nem
adjuk fel” - mondja el i. Keve Tibor.
„A magyar piacon elég jól sikerült megvetnünk már a lábunkat,
ennek pedig két fontos összetevője van. Az egyik, hogy a termékeink
minőségiek, ezért a vásárlóinknak az az alapélménye velük kapcso-
latban, hogy valóban jók. A vevőkörünk éppen emiatt stabil. A
másik összetevő, hogy viszonylag korán megjelentünk a piacon,
amikor még kevés ilyen termék volt Magyarországon. A 2004-es EU
csatlakozás után egy óriási termékkínálat zúdult az itthoni piacra,
de ez számottevően nem vetette vissza cégünk forgalmát, éppen
az előbbiek miatt.

Az elmúlt tíz évben több ma-
gyar és nemzetközi K+F pá-
lyázaton vettünk részt sikerrel,
sokszor egyetemekkel együtt. Az
elnyert összegekből termékfej-
lesztést végeztünk és korszerűen
felszerelt analitikai laboratóriu-
mot hoztunk létre, ahol ter-
mékeink minőség ellenőrzését
végezzük.” - teszi hozzá i. Keve
Tibor.
„Az öcsém két éve, én pedig
tavaly csatlakoztam a vállal-
kozáshoz. Ez számomra nem

kényszerpálya, hanem pozitív fejlemény; nekem személy szerint sok
erőt és lendületet ad, hogy a családi cégben tevékenykedhetek. 
A testvéremmel mi ezt egy olyan lehetőségként éljük meg, hogy azt
az értéket, amit a szüleink létrehoztak érdemes és kell is folytatni,
tovább gyarapítani” - hangsúlyozza i. Keve Tibor.

„Eddig is fontos volt számunkra a - divatos szóval - környe-
zettudatosság, ezért már jó ideje például gyűjtjük, és tartályba en-
gedjük az esővizet. A pálinkafőzés során az üst hűtését ezzel a vízzel
tudjuk megoldani. 
Az épület tetején napelem van, amely a meleg vizet állít elő szá-
munkra. 
Terveink között szerepel a cefremoslék további hasznosításának
megoldása. Ezzel, ha nem is önfenntartó, de ökorendszert tudunk
létrehozni. Ami még hiányzik, az egy szélkerék, mert itt folyton fúj
a szél” - teszi hozzá i. Keve Tibor.

„A település rendezvényein igyekszünk valamilyen módon megje-
lenni. Az óvodai jótékonysági napot idén harmadik alkalommal tá-
mogattuk termékeinkkel, illetve édesapám idén másodjára vesz majd
részt a Közösségi Házban megrendezett sütemény- és pálinkamust-
rán.”

Tóth Anna
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Bemutatkozik Mayer József Alpolgármester

Mayer József 1944-ben született Budakeszin; gyerekkora óta Per-
bálon él. Évtizedekig dolgozott asztalosként, majd 12 éve
nyugdíjba vonult. Két gyermeke és két unokája van; lánya és u-
nokái szintén a községben élnek.

„1994-ben kerültem be a testületbe, egy ciklustól eltekintve azóta
folyamatosan képviselő vagyok. Voltam szociális bizottsági tag és
elnök is, az elmúlt két ciklusban pedig alpolgármesterként
tevékenykedem. Igyekszem mindent megtenni a község érdekében,
függetlenként az összes perbálit képviselem a munkám során. 
Három cikluson keresztül az Egyházközség elnöke voltam, a német
nemzetiségi önkormányzatnak pedig jelenleg is tagja vagyok. Bár
sajnos már csak három képviselővel működünk, bízom benne, hogy
ezzel a tevékenységemmel szintén hozzáteszek a község fejlődéséhez.
Elnökünk, Bakai Anikó igen aktív, sok sikeres pályázatot köszön-
hetünk neki; ezeknek a forrásoknak a jelentős részét pedig a község
egészére fordítottuk.
A korábbi években anyagi szempontból jelentősen meg volt szorítva
az önkormányzat, ez azonban a kormányzati adósságkonszolidáció
után enyhült, illetve az iparűzési adó bevételek is nőttek, ami szin-
tén javít a település helyzetén. Igyekszünk éppen ezért a helyi civil
szervezeteket is támogatni, valamint több beruházást végig tudtunk
vinni az elmúlt években.
Mindent összevetve: jelenleg jobbnak látom a község helyzetét a ko-
rábbi évekhez képest, de persze a költségvetés most is szorosnak
mondható.

Sok mindent nevezhetünk fejlődésnek a község életében. A 90-es évek
előtt például még sokszor az is probléma volt, hogy kenyeret lehessen
kapni Perbálon... Vagy sokáig gyógyszertár sem működött itt. Az
elmúlt évtizedekben számos, többnyire magánszolgáltató van jelen
nálunk is, ellátva ezzel sok, korábban hiányzó tevékenységi kört.
Ami különben más szempontból a fejlődést illeti: a Fidesz-KDNP
kormányok alatt jelentős támogatásokhoz jutott Perbál; több út,
járda, valamint közterület újult meg ezidő alatt. 

Ami égetően fontos lenne: az iskola bővítése, de sajnos ezidáig hiába
pályáztunk erre a célra, nem jártunk sikerrel. De nem adjuk fel!
Szintén roppant fontos lenne egy egészségház létrehozása, de egyelőre
ez is várat magára.

A településen még inkább megnőtt az átmenő forgalom, miután
főútvonalként jelölték ki a Fő utcánkat, és mindez a megkérdezésünk
nélkül történt. Ezen szeretnénk mindenképpen változtatni, mert sok
szempontból komoly problémának tartjuk. Többször felmerült már
felsőbb szinteken egy elkerülő út építésének terve, mint lehetséges
megoldás, de sajnos ez is egyelőre csak terv. Mi azonban napirenden
tartjuk a kérdést és ha lehet, lépünk az ügyben.”

Új sorozatot indítunk útjára, melyben bemutatjuk a
képviselő-testület és a bizottságok külső tagjait, ezáltal is
jobban megismertetve munkájukat, tevékenységüket.
Sorozatunk első részeként Alpolgármesterünket, Mayer
Józsefet mutatjuk be olvasóinknak.
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