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Perbáli Hírmondó

Mit jelent nekem Március 15?

A Perbáli Hírmondó pályázatot hir-
detett 10-18 éves fi atalok számá-
ra „Mit jelent nekem Március 15?” 
címmel. Pályázatunk célja megmu-
tatni, hogyan látja a fi atalabb kor-
osztály a 160 évvel ezelőtt történt 
eseményeket. 
Az írásokat olvasva azt tapasztaltuk, 
hogy az 1848-as forradalom és sza-
badságharc szellemisége máig ható 
forrása nemzeti identitásunknak.

Mit jelent nekünk március 15?

2006. márciusáig a 15-i ünnep annyit jelentett számunkra, hogy a 

községi és az iskolai ablakok nemzeti színbe öltöznek, a felnőttek 

kokárdákat tűznek, kicsit büszkébben lépkednek az utcán; elme-

gyünk a közös műsorra, ahol koszorúznak, himnuszt énekelnek, 

piros csákót raknak a fejükre.

A 2006-os tanévben mi lettünk a soros negyedikesek, akik a Közös-

ségi Házban a műsort adják. Tanítónénijeink már hetekkel előtte 

elmesélték, mi történt azon a napon, elolvastuk a darab forgató-

könyvét, megtörtént a szereposztás.

Jókait, Petőfi t, Irínyit, Vidácsot, Klauzált alakítottuk, mi voltunk 

Landerer és Heckenast nyomdászai, az egyetemisták és az utca népe 

is. A próbák az osztályteremben, a szőnyegen zajlottak. Megtanul-

tunk hangsúlyozni, beleélni magunkat a színdarabba. A díszleteket, 

kellékeket magunk készítettük és gyűjtöttük, nem kértünk még 

szülői segítséget se! A lányok nagy díszleteket, „plakátokat” festet-

tek, a kokárdáinkat is saját kezűleg varrták. (Szendrey Júlia „gyár-

totta” annak idején Petőfi ét.)

Egy héttel a nagy esemény előtt már a Közösségi Házban próbál-

tunk. A színpadon mozogva, szerepelve egyre jobban átéreztük, mit 

jelentett ez a nap azoknak a fi ataloknak, akiket eljátszottunk. Eljött 

a főpróba napja. Lámpalázasak voltunk. Holnap előadás! Holnap 

forradalom! Tenni kell, mindjárt holnap, hátha holnapután már 

késő lesz! Vidács nem jött el!!! Próba helyett vásárolni ment! Felhá-

borodtunk, elképedtünk. Hogyan tehetett ilyet? Ennyire nem viseli 

szívén az ügyünket? A község, (az ország) sorsát??

Cserben hagyott minket! Az előadáson szerencsére már mind együtt 

voltunk! Rendben ment minden, a közönség végig csöndben fi gyel-

te a sorsfordító események történetét. Nagy sikerünk volt! Ezután 

ez a nap többet jelent számunkra, mint eddig. Összetartásunk, kö-

zös felelősségvállalásunk emléke.

A hatodik osztály tanulói

1848. március 15. Ezen a napon forradalom volt Pesten. Ekkor írta 

Petőfi  a Nemzeti dalt. Sok magyar halt meg a hazáért. Ezt a napot 

ünnepeljük minden év március 15-én. Ha nem lett volna ilyen sok 

bátor, hős magyar, akkor lehet, hogy nem ilyen lenne most a ha-

zám. Büszke vagyok, hogy magyarnak születtem.

Schneider Virág, 4. osztály

Falunkban minden évben megünnepeljük március 15-ét, az 1848-

as forradalom és szabadságharc évfordulóját. 

Iskolánkban hagyomány, hogy minden évben a 4. osztályosok mű-

sorral készülnek az ünnepségre. Az idén mi vagyunk a 4. osztályo-

sok. Osztályfőnökünk elmondta, hogy a magyar nép a szabadságért 

harcolt. Petőfi  Sándor ekkora írta a Nemzeti dalt.

Izgatottan vártuk a szerepek kiosztását. Az osztályunkba sok lány jár, 

ezért néhány fi úszerepet lányok játszanak. Megkaptam a szövegemet. 

Az egyik versben harcra buzdítom társaimat. Megpróbálom beleélni 

magam a szerepembe. Ebben segítenek a forradalomról szóló törté-

netek, például „Bem apó kisdobosa” vagy „Kossuth Lajos azt üzen-

te”.

Várom már március 15-ét, amikor minden ember kitűzi a kokárdát 

a szíve fölé.

Felnőttek és gyerekek koszorút helyeznek el a hősök emlékművénél.

Remélem műsorunk emlékezetes marad nem csak nekem, hanem 

mindenki számára, aki fontosnak tartja ezt az ünnepet és eljön.

Kerék Dóra, 4. osztály

Húsvét ünnepén… 

Jézus feltámadása, a kereszténység legna-

gyobb ünnepe, egyben az egyházi év mozgó 

ünnepeinek központja. A farsangi tobzódá-

sok után, negyven napos böjttel készülünk 

erre az ünnepre, hogy testben és lélekben 

egyaránt megtisztulva fogadjuk. 

A gazdag húsvéti néphagyomány számos 

kereszténység előtti elemet hordoz magá-

ban. A két, nyelvterületünkön elterjedt 

szokás: a locsolás és a húsvéti tojás ajándékozása korábbi, termé-

kenység-varázsló rítusok továbbélése. Úgy tűnik, továbbra is meg-

van ezekre a szokásokra az igény, csak lassan egészen átalakulnak. 

Jelen sorok írójának dédnagymamáját a Dél-Alföldön az 1920-as 

években még úgy öntözték meg a legények, hogy a kút mellett le-

fogva, vödrökből öntötték rá a jéghideg vizet. Nem is élte túl a 

következő tavaszt… Ma ennél szelídebb módszerekkel kínozzák a 

szebbik nemet. A húsvét hétfőn ránk locsolt kölnifélék illatkaval-

kádja délutánra már az egész családot elűzi a közelünkből. Ezért az 

utóbbi években egy kissé rendhagyó megoldáshoz folyamodtam. 

Bejáratunkhoz ki van készítve egy kis vödör, s az érkező urakat ud-

variasan megkérjük, inkább egy vödör vizet öntsenek ránk, mint a 

ki tudja, hányadik fajta illatot. Cserébe hímes tojást adunk, ami ter-

mékenység szimbólum volt. Mostanában sok helyen látjuk a kifújt, 

kifestett tojásokat ágakra díszként felakasztva. Az üres tojás vajon 

mit szimbolizál?  

A tojásfestésnél évek során sokmindent kipróbáltunk. A legszebb a 

vöröshagyma héjjával megfestett. Ezt nem lehet elrontani, viszont 

nem mérgező azok számára, akik szeretnék megenni. Gyönyörű-

ek az egyszínűek is, de díszíthetjük berzseléssel (vékony harisnyá-

val növényi részeket szorítunk rá, úgy tesszük a festőlébe; a minta 

végül világos marad) vagy batikolással (írókával méhviaszt viszünk 

a tojásra, amit festés után leolvasztunk róla.) Sosem fogom elfelejte-

ni megrökönyödésemet, amikor húsvét után Gyimesben sétáltam. 

Mindenfelé elfogyasztott tojások gyönyörűen hímzett héját láttam 

az utcákon széttaposva. Fájt értük a szívem, de ez a szokás része. 

A legszebbeket el lehet tenni. Azt tartják: ha a hímes tojást hét évig 

megőrzik, a sárgája annyira összeszárad, hogy akkora lesz, mint egy 

gyűrűbe való kő.                                          Carlile Kovács Flóra
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Perbáli Hírmondó

Új jegyző Perbálon

Mint ahogyan januári számunkban beszámoltunk róla, képviselő-

testületünk január 28-i ülésén döntött az új jegyző személyéről. A 

tizenöt pályázó közül Beke Andreát választotta a testület, aki feb-

ruár 15. óta tölti be hivatalát. Beke Andrea több éves jegyzői ta-

pasztalatot tudhat magáénak és mielőtt településünk jegyzője lett 

Tinnyén töltött be hasonló tisztséget. 

Elfogadták a 2008. évi költségvetést 

Településünk idei költségvetését március harmadikai ülésükön fo-

gadták el képviselőink. Ekkor határozott a testület arról is, hogy 

kötvényt bocsát ki, melynek éves törlesztőrészlete a türelmi idő 

után biztonsággal betervezhető a költségvetésbe. Varga László úgy 

fogalmazott: azért volt erre szükség, hogy a nagyobb volumenű 

beruházásainkhoz (óvoda, iskola, település központ rehabilitáció) 

rövid időn belül megfelelő összeg álljon rendelkezésre. Bár az Ön-

kormányzat elsősorban az ezen célokra kiírt pályázatok támoga-

tására számít, azok sikertelensége esetén is szükségesek a tervezett 

beruházások. 

Polgármester Úr elmondta, hogy a költségvetés összege – ha az Ön-

kormányzat nem venné igénybe a kötvények kínálta lehetőséget 

– csak kisebb fejlesztéseket garantálna.

A 2008. évi költségvetés kiemelt előirányzatai (Ft)

 Személyi juttatások:  151.516e
 Járulékok:  46.053e
 Dologi kiadások:  89.111e
 Szociális juttatások:  9.586e
 Működési célú pénzeszköz átadások:  12.051e
 Hiteltörlesztés:  5.000e
 Felhalmozási célú kiadások:  11.244e
 Általános tartalék:  10.000e

Céltartalék:  350.000e

Lemondott képviselői tisztségéről Jilg Ede 

Képviselőtársai sajnálatára Jilg Ede bejelentette: nem kíván részt 

venni a testület munkájában a továbbiak során. A választási bi-

zottság megkeresi és nyilatkoztatja a 2006. őszén rendezett önkor-

mányzati választásokon legtöbb szavazatot kapott jelölteket, akik 

nem jutottak be a képviselő-testületbe, hogy részt kívánnak-e venni 

a testület munkájában. A soron következő, tisztséget vállaló jelölt 

áprilistól már részt vesz a testület munkájában.

Az Önkormányzat üdvözli a Polgárőrség újjá alakulását

A településen egyre gyakoribbá váló betörések és rongálások okán 

égetővé vált a Polgárőrség újjáalakítása. Az ennek kapcsán szükséges 

jogi intézkedések – amely során ismét hivatalossá válik a szervezet 

– jelenleg zajlanak. Mind az Önkormányzat, mind pedig a Rend-

őrség körzeti megbízottja a kezdeményezés mellett áll; a képviselő-

testület pedig az idei költségvetésben meghatározott összeggel kíván  

támogatást adni ehhez a tevékenységhez. 

Polgármester Úr annak a reményének adott hangot, hogy tavasszal 

már megfelelő létszámmal, szabályszerűen fog működni a Polgárőr-

ség és ezáltal javul a település közbiztonsága. Aki csatlakozni kíván, 

a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a 370-023-as telefonszámon 

vagy Simon János  körzeti megbízottnál,  a 70- 315-8042  telefon-

számon jelezheti szándékát!

Folyamatban a tűzgyújtási rendelet módosítása

A képviselő-testület előtt van az a beadvány, ami a tűzgyújtást sza-

bályozó rendelet módosítását célozza. A rendelet jelenleg nem en-

gedélyezi hétvégén a tűzgyújtást. A módosítás azt indítványozza, 

hogy a hétvége egyik napján lehessen égetni.

Bejelentés híján azért is fi zetünk, ami nem működik

Az Önkormányzat a közvilágításért felelős szolgáltatónak átalányt fi -

zet. Ezért, ha a közvilágítás kapcsán hibát észlelnek, kérjük jelentsék 

a Polgármesteri Hivatal titkárságán a 370-023-as telefonszámon!

Nem fogynak a kóbor ebek…

Mint azt már előző számunkban is jeleztük; sokakban keltenek ria-

dalmat az utcán gazdájuk nélkül koborló kutyák, amelyek száma az 

utóbbi hetekben tovább nőtt. Ezúton kérjük a településen élőket, 

hogy a Polgármesteri Hivatal titkárságán a 370-023-as telefonszá-

mon jelentsék ezen eseteket.

Tegyünk Perbál tisztaságáért!

Itt a tavasz, zöldellnek a fák, nyílnak a virágok, megújul a természet. 

A tavasz remek alkalmat teremt arra, hogy rendet rakjunk portáin-

kon és részt vegyünk Perbál szépítésében is. Ehhez kapcsolódóan 

március 29-én falutakarításra hívnak egyesületeink-intézményeink; 

április 29-én pedig lomtanítás lesz.

Május 10-én adják át a Zöldutat

A Zöldút első szakaszának kerékpártúrával összekötött ünnepélyes 

avatása május 10-én, a Madarak és Fák napján lesz. A Buda-vidék 

Zöldút Szövetség 2007. április 23-án alakult azzal a céllal, hogy a 

Zsámbéki-medence tíz települését, valamint Nagykovácsit és a Buda-

keszi Vadaspark területét nem motoros úthálózattal összekösse. A tér-

ségfejlesztési program környezettudatos közösségfejlesztésen alapul. 

A Szövetség tagjai jórészt a Zsámbéki-medencében évtizedek óta mű-

ködő civil szervezetek; akik csaknem egy éves közös tevékenységüket 

az Ökotárs Alapítvány Zöldút-programjához kapcsolódva végzik. 

Képviselő-testületünk március 3-i ülésén megismerve a Buda-vidék 

Zöldút Szövetség programját, tulajdonosi hozzájárulását adta egyes 

önkormányzati utak használatához. 

Az országos átlagnál több IGEN született Perbálon

Március 9-én tartottak ügydöntő népszavazást a kórházi napidíj, a 

vizitdíj és a tandíj kérdésében. A szavazás eredményes és sikeres volt, 

aminek értelmében a kormány még idén minhárom díjat eltörli. 

Perbálon a választásra jogosultak részvételi aránya 53,8% volt.

IGENek aránya a március 9-i népszavazáson (%-ban kifejezve)
  Országos  Perbál
 Kórházi napidíj 84,08 87,04
 Vizitdíj 82,42 85,37
 Tandíj 82,22 84,81

Tájékoztatás a helyi adókról

Az építmény- és telekadó fi zetési határideje két héttel későbbre, 

azaz március 31-re került. Ugyanez a határideje a talajterhelési adó 

bevallásának, illetve befi zetésének is. 

Az iparűzési-adó bevallásokat pedig hamarosan postázza az Önkor-

mányzat a vállalkozók részére.
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Perbáli Hírmondó

Táncházas farsang a Kontárossal

Játszóházzal kezdődött és az „aprók táncával” folytatódott a 

táncházas farsang január 19-én a Közösségi Házban. Az este 

különlegessége volt, hogy a Tücsök Citera zenekar és a Kontá-

ros együttes somogyi dalokat szólaltattak meg együtt. A közös 

zenélés után a „nagyok táncháza” következett. A fi atalok nem 

csak Perbálról, hanem Budajenőről, Telkiről, Zsámbékról, Bu-

dakesziről is érkeztek, és éjszakába nyúlóan ropták a moldvai 

táncokat.                                                                       (K.A.)

Német nemzetiségi farsang 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat január 26-án rendez-

te hagyományos farsangját a Közösségi Házban. A programon 

fellépett a Mányi Hagyományőrző Tánccsoport, a Zsámbéki 

Lochberg Tánccsoport, valamint az Általános Iskolások két 

rövid színdarabot és német dalokat adtak elő. A műsort a ta-

valy Burgwaldban tett látogatásról szóló fi lm színesítette. Vé-

gül a Dicke Schwäne zenekar muzsikált, igazi báli hangulatot 

teremtve. Fiatalok és idősebbek táncoltak együtt; a Hattyúk 

pedig fújták, amíg bírták szusszal… (K. A.)

Néptáncbemutató

Január 30-án tartotta a perbáli Néptánc csoport félévzáró be-

mutatóját a Közösségi Házban. Településünkön 2003. óta a 

Gungl József Zeneiskola keretein belül zajlott a néptánc okta-

tás. Az idei tanévtől azonban megszűnt a kihelyezett tagozat a 

Zeneiskolát sújtó kényszerű átszervezések miatt. Mivel Perbá-

lon nagy hagyománya van a népzene és néptánc oktatásnak, 

ezért az Önkormányzat, a Karitász Egyesület és a szülők hoz-

zájárulásával tovább tud működni a csoport Kiss Zsuzsanna 

néptáncpedagógus vezetésével. A bemutatón fellépett még az 

óvodai néptánc csoport Vizeli Judit vezetésével. (Kúti Mária)

Iskolai farsangi mulatság

Az idei farsangi mulatság is, hagyományainkhoz hűen, a nyol-

cadik osztályosok nyitótáncával kezdődött. A vidám country 

táncot az 1-5. osztályosok zenés produkciói követték. Az egyé-

ni és kiscsportos jelmezekesek is nagy sikert arattak. A vidám 

táncházban mindenki kedvére járhatta. Az eredményhirdetés 

és a tombola után már a nagyobbaknak szóló diskót Kádár 

István biztosította, melyet ingyen ajánlott fel az iskolának. 

A rendezvény lebonyolításában és megszervezésében segítettek 

a Szülői Munkaközösség tagjai.                          (Lévai Rita)

Tanulmányi háziverseny az 
alsó évfolyamosok számára
Az alsós tanulmányi háziversenyre az idén is sok volt az érdek-

lődő, ahol a következő eredmények születtek:

Olvasás-szövegértés:

1. Dán Klaudia 4. osztály

2. Kúti István 3. osztály

3. Schneider Virág 4. osztály

Matematika:

1. Dán Klaudia 4. osztály

2. Kelemen Bendegúz 3. osztály

3. Bányász Patrik 4. osztály

Nyelvtan-helyesírás:

1. Gyöngy Viktória 2. osztály

2. Kerék Dóra 4. osztály

3. Postás Zsófi a 3. osztály

Környezetismeret:

1. Földi Péter 3. osztály

2. Barthos Barbara 4. osztály

3. Szommer György 2. osztály

(Lévai Rita)

A színek birodalmában

A színek birodalmában című rajzverseny első helyzettjei: 

1. Vrboszky Tamás 3. osztály, Kúti István 3. osztály, Seres Dzse-

nifer 3. osztály, Bálint Tímea 4. osztály, Czang Vivien 3. osztály 

(Lévai Rita)

Népdaléneklési verseny 
a Zsámbéki Idegenforgalmi Egyesület 
szervezésében

Tanulóink nagy lelkesedéssel vettek részt a Zsámbéki Idegen-

forgalmi Egyesület által szervezett népdaléneklési versenyen. 

3.-4. osztályos kategóriában indultak csapataink, ahol a követ-

kező díjazásban részesültek:

Nefelejcs csoport (4. osztály): 1. helyezett

Vadvirág csoport (3. osztály): Dícsérő oklevél      (Lévai Rita)
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Huszonegy perbáli tanuló 
a Zrínyi Ilona matematikaversenyen
Az országos Zrínyi Ilona matematika versenyen huszonegy ta-

nulónk (3.-8. osztályig) indult. Az eredményeket és visszajel-

zéseket bizakodva várjuk.                                     (Lévai Rita)

„Könyvek Könyve” rajzpályázat

A kis rajzszakkörösök országos rajzpályázaton indultak, melyet 

az Apáczai Kiadó hirdetett meg „Könyvek Könyve” címmel. 

Bibliai jelenetet ábrázoló képet közel tizenöt gyerek készített. 

A verseny eredményét a napokban fogjuk megtudni, amit a 

résztvevő diákok már nagyon várnak.                  (Lévai Rita)

Szép eredmények az Elite kosárkupán

Az Elite kosárkupán rendszeresen, havonta vesz részt az iskola 

kosárcsapata. Hét meccsből ötöt nyert eddig a csapat. Ugyanez 

a csapat Bicskén is mérkőzött, ahol a második helyezést sike-

rült elérniük. A gyerekek utaztatásában segítséget nyújtó szü-

lőknek – Steiner János, Tóth Lajos, Schneider Zoltán – külön 

szeretnénk köszönetet mondani.                          (Lévai Rita)

Arany- és ezüstérem a diákolimpián

A diákolimpia keretében teremlabdarúgó kupán vett részt a 2, 

3, és 4. korosztály (fi úk), ahol a nagy területi versenyre is to-

vábbjutott a 4. korcsoport, így Budaörsről az ezüstérmet hoz-

ták el. A diákolimpián résztvevő 4. korcsoport kézilabdából 

aranyérmet szereztek Zsámbékon. A folytatás Solymáron lesz 

márciusban, az eredményt izgatottan várjuk; addig is kitartóan 

edzenek a fi úk.                                                     (Lévai Rita)

Hatvan induló a helyi 
német nemzetiség énekversenyen
2008. március 4-én rendezte általános iskolánk helyi német nemze-

tiségi énekversenyét, melyen közel hatvan tanuló vett részt szóló és 

csoportos ének kategóriában.

A korcsoportonkénti első helyezettek jutottak tovább a Törökbálin-

ton megrendezésre kerülő Regionális Német Nemzetiségi Énekver-

senyre.

A zsűri tagjai voltak iskolánk német nyelvet oktató tanárain kívül is-

kolánk igazgatónője, Kemény Attiláné, Faragó Kinga, Mayer József, 

és Kreisz Györgyné.

Ismét hangulatos, színvonalas előadásokkal teli délutánnak voltunk 

részesei. A versenyzők oklevelük mellé ismét a perbáli általános isko-

la étkezdéjének csokoládé felajánlását kapták.             (Bakai Anikó)

Továbbjutók a Regionális Német 
Nemzetiségi Vers– és Prózamondó 
Versenyen

2008. március 6-án rendezték a Regionális Német Nemzetiségi 

Vers –és Prózamondó Verseny elődöntőjét Pilisszentivánon.

Idén először az egyéni kategória mellett rövid jelenet kategóri-

ában is lehetett nevezni. A 2. osztályosok „A nagy répa” című 

jelenettel neveztek. A csoport tagjai Kastélyi Bence, Szommer 

György, Gyöngy Viktória, Süki András, Tóth Tamara, Stan Pa-

ulina és Treszler Bence voltak.

A színvonalasan előkészített és megrendezett versenyen a ré-

gió több mint száz tanulója vett részt. A szigorú zsűri különféle 

szempontok szerint értékelte a versenyzőket (a szöveg hibátlan 

visszaadása, helyes kiejtés és hangsúly, előadásmód, kiállás stb.).

Iskolánk tanulói ismét helytálltak, a nyolc egyéni indulóból 

négy továbbjutott a Szigetújfalun megrendezésre kerülő közép-

döntőbe.

Továbbjutóink: Gyöngy Viktória 2. helyezett, Tóth Tamara 3. 

helyezett, Szilágyi Gina 4. helyezett, Dán Klaudia 5. helyezett.          

(Bakai Anikó)

Bevonásra ítélt érmékből óvodai játékok

A bevonásra kerülő 1 és 2 forintos érmékből hirdetett gyűjtést 

a szülői közösség és az óvoda. Az akció során eddig 17.200Ft 

gyűlt össze, amiből homokozó- és udvari játékokat vásárolunk 

az óvodásoknak. 

Köszönjük a szülők segítségét és továbbra is lehetőséget bizto-

sítunk az 1-2 forintosok beadására. 

(Regősné Báder Erika óvodavezető)

Sikerek és még valami…
Januárban elkészült a Tücsök citerazenekar első lemeze

A Tücsök citeraegyüttes több tagcserét követően a jelenlegi 

felállásban három éve játszik együtt. E néhány év alatt több 

fontos esemény is történt a zenekarral. Ezek közül kiemel-

ném, hogy korábbi vezetőnk, Sallai B. Sándor, Sanyi bácsi, 

aki kezdetektől fogva irányította és segítette a zenekar mun-

káját, 1 éve elköszönt tőlünk. Nyugdíjba ment, de azóta is fi -

gyelemmel kíséri a sorsunk alakulását. Még az ő vezetésével 

értük el az utóbbi évek számunkra legszebb sikerét. Egy több-

fordulós Kárpát-medencei népzenei versenyen vettünk részt, 

ahol határon túli magyar zenekarokkal, népdalénekesekkel is 

összemérhettünk tudásunkat. A verseny első fordulója során, 

különdíjként, egy görögországi utazást nyert kis csapatunk. 
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Két selejtezőn sikeresen túljutva, a rendezvény budapesti dön-

tőjében Nívó-díjat kaptunk 2006. őszén. 

A 2007-es év sem telt eseménytelenül. Új hangszereket, és új 

ruhákat vásároltunk a zenekar számára Perbál Község Önkor-

mányzata segítségével. Több fellépési lehetőséget is kaptunk a 

környező falvakban: Tinnyén március 15-én és augusztus 20-

án, májusban Mányon a lovasnapok alkalmával. Perbálon is 

részt vettünk több rendezvényen, a Búcsúban, a Dicke Schwä-

ne zenekar által rendezett bálon, szüreti rendezvényen, a Kon-

táros együttes által rendezett táncházban. Az ország távolabbi 

részeit is megjártuk, mikor Kartalon zenéltünk egy népzenei 

találkozón. Nyáron Németországba is eljutottunk a Burgwald-

ba induló perbáli küldöttség tagjai között. 

2008. januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Bu-

dai Várban zenélhettünk. Megtiszteltetetésnek vettük, hogy 

még egyszer visszahívtak minket, erre a szép helyszínre, ez al-

kalommal egy orvoskongresszuson léptünk fel. 

Szintén januárban történt, hogy Szurmay Gábor segítségével 

és közreműködésével együttesünk elkészítette első CD-jét. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Szurmay Gábornak a segít-

séget és a lehetőséget!

Terveink szerint a jövőben is tovább folytatjuk együtt a ze-

nélést, mint a Perbáli Tücsök Citerazenekar, működésünkkel  

hozzájárulva a magyar népzenei hagyományok fenntartásához 

és népszerűsítéséhez.                                    (Keresztúri Anna)

„Lakóhelyünk értékei” Perbálon is

Két perbáli fi atal alkotásai is 

megtekinthetőek voltak a Buda-

keszi Kultúra Alapítvány „Lakó-

helyünk értékei” című tárlatán. 

Az alapítvány tavaly meghirde-

tett pályázatára Budakesziről, 

Pátyról, Telkiből, Budajenőről, 

Nagykovácsiból és Perbálról ér-

keztek művek, melyeket ván-

dorkiállítással mutatnak be az 

érintett településeken.

Perbálon a kiállítást  február 

16-án a Közösségi Házban Hidas Mátyás, a kuratórium el-

nöke nyitotta meg. A megnyitón közreműködött Sárdi Éva 

énekművész, valamint Alföldi Noémi és tanítványai. A nálunk 

megvalósult tárlat különlegessége volt, hogy Simon István fes-

tőművész perbáli ihletettségű képeit is megtekinthették az ér-

deklődők.                                                                   (K. A.)

Wass Albert est

Február 23-án a Közösségi Házban a 100 éve született Wass 

Albert műveiből tartott előadó estet Simó József, amelyen 

Raksányi Boglárka és tanítványai közreműködtek.      (K. A.)

Egyházközségi Lelki nap Filó Kristóff al

Március 1-én délelőtt tartotta nagyböjti Lelki napját a perbáli 

katolikus egyházközség. Az elmélkedést Filó Kristóf budakeszi 

plébános vezette. Az alkalmon Harkai Gábor perbáli plébános 

is jelen volt.                                                                (K. A.)

Veretlen volt Perbál a Katlan kupán 

Minden korosztályban elkezdődött a tavaszi alapozás; ennek 

során már szép eredmények születtek. Január 27-én, Tárnokon 

rendezték a Katlan kupát, melyen Perbál igen jól szerepelt. 

Négy csapat vett részt a küzdelmekben: Perbál, Tárnok Bolha, 

Biatorbágy és Diósd. Az eredmények 2-szer 10 perces körmér-

kőzések alatt dőltek el.  

Perbál-Biatorbágy         2-0   Gól: Bokodi, Csiki

Perbál-Tárnok Bolha   1-0   Gól: Székely 

Perbál-Diósd                 4-0   Gól: Albert, Bokodi 2, László

Disznóvágás a Sportpályán

2008. február 16-án tartottuk  első Ha-

gyományőrző Disznóvágásunkat a sport-

pályán, melyre meghívtuk a falu apraja-

nagyját. Főböllérünk Csuri István volt; 

segédei pedig Rimóczi József, Rimóczi 

Lajos és Csiki Sándor voltak. Egy jó csa-

pathoz méltóan mindenki kivette részét 

a munkából. Harcos Gábor főszakácsunk 

főzte az Orda levest  és a Húsos káposz-

tát a résztvevőknek és a vendégeknek.

Egészen estig, jó hangulatban zajlott 
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a munka és a szórakozás. Köszönjük mindenkinek az eddigi 

munkáját, amelyet ezen a napon és az elmúlt évben a Perbál 

SC-ért tett!

Következő rendezvényünk, melyre szeretettel várunk minden-

kit: 2008. május 10-én a SPORTBÁL lesz.

Kérjük ajánlják nekünk adójuk 1%-át!
Adószámunk: 19830898-1-13

Magasabb sebességhatár 
a Pest megyei utakon 
A sebességhatár felemeléséről döntött a Gazdasági és Közleke-

dési Minisztérium. A tárca határozata alapján huszonöt szaka-

szon, összesen 122 kilométeren változik a sebességkorlátozás. 

Pest megye három főútvonalát érinti a minisztérium döntése. 

A 405. számú főút Albertirsa és Újhartyán közötti tizenkét ki-

lométeres szakaszán 100km/h, míg a 4. számú főút ceglédber-

celi elkerülő, valamint a ceglédi lekerülő szakaszán 110km/h 

sebességgel szabad menni.

A megemelt sebességhatár a táblák kihelyezésével egyidejűleg 

lép érvénybe, amelyeket a Magyar Közút Kht. Szakemberei 

március közepéig állítanak fel az adott szakaszon.

Az intézkedéssel párhuzamosan a minisztérium ugyanakkor 

kiterjeszti a sebességellenőrzést. A döntéssel a közlekedési mo-

rál javulását kívánják elérni.

Eseménynaptár
Nagyheti miserend

Nagycsütörtök (03. 20.): 19h (Harkai Gábor plébános)

Nagypéntek(03. 21.): 19h 

(Horváth László lelkipásztori kisegítő)

Nagyszombat (03. 22.): 19h (Áron testvér Esztergomból)

Húsvét vasárnap (03. 23.): 12h (Harkai Gábor plébános)

TAVASZKÖSZÖNTŐ FALUTAKARÍTÁS
2008. március 29-én tegyük szebbé az utcánkat! A munkához 

biztosítunk kesztyűt és pvc zsákot. A Polgármesteri Hivatal au-

tója 10 órától járja a falut és a megtelt zsákokat összegyűjti. 

Csatlakozz ha a saját portád előtt már rend van! Megtisztítjuk 

a közterületeket. Találkozó: Közösségi Ház, 9 óra. Szerszámot 

(gereblye, kapa) HOZZ magaddal! Résztvevő szervezetek:  Pa-

takok Egyesület és a Kultúrális Kerekasztal tagjai.

Jótékonysági bál az óvoda javára
A Szülői Munkaközösség és az óvoda jótékonysági bált rendez 

2008. április 12-én szombaton a Közösségi Házban. A bál bevé-

telét az óvoda javára fordítja a szülői közösség. 

Kérjük, támogassa rendezvényünket jegyvásárlással, tombolával!

Köszönettel: Gulyásné Gyöngy Erzsébet (SZMK elnök), Re-

gősné Báder Erika (óvodavezető) 

A jótékonysági bálról  bővebben a Helyben vagyunk rovatban ol-
vashatnak.

Óvodai beiratkozás májusban
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az új óvodások beiratása a 

2008/2009-es évre 2008. május 5-6-7-én lesz az óvodában 8-

14 óráig az óvodavezetőnél.

Az óvodába az iratható be előfelvételbe, aki 2009. május 31-ig 

betölti a 3. életévét. 

A beiratáshoz szükséges okmányok: a gyermek születési anya-

könyvi kivonata, a szülő személyazonosítója, lakcímkártya.

Regősné Báder Erika óvodavezető

SPORTBÁL 
2008. május 10-én, a Közösségi Házban.

Az óvoda nyári szünete 
2008. július 21-től augusztus 15-ig tart.
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Perbál SC mérkőzései 2008 tavaszi szezon VABU csoport

Mérkőzés Dátum Nap időpont buszindulás

 Felnőtt IFI  

1. Perbál SC – Pereg SE 2008.03.15. szombat 15:00 13:00  

2. Halásztelki FC – Perbál SC 2008.03.23. vasárnap 15:00 13:00 11:15

3. Perbál SC – Solymár 2008.03.30. vasárnap 15:00 13:00  

4. Perbál SC – Szigethalom SC 2008.04.06. vasárnap 15:30 13:30  

5. Piliscsaba SE – Perbál SC 2008.04.13. vasárnap 15:30 13:30 12:00

6. Perbál SC – Bugyi SE 2008.04.20. vasárnap 16:00 14:00  

7. Kiskunlacháza SE – Perbál SC 2008.04.27. vasárnap 16:00 14:00 11:45

8. Perbál SC – Alsónémedi SE 2008.05.03. szombat 16:30 14:30  

9. Pilisszentiván – Perbál SC 2008.05.10. szombat 16:30 14:30 13:00

10. Perbál SC – Viadukt SE 2008.05.18. szombat 17:00 15:00  

11. Ráckeve VAFC – Perbál SC 2008.05.24. vasárnap 17:00 15:00 12:45

12. Perbál SC – Dunavarsány 2008.06.01. vasárnap 17:00 15:00  

13. Taksony SE – Perbál SC 2008.06.08. vasárnap 17:00 15:00 12:30
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Lelkes szülők – szépülő óvoda

Az óvoda életébe aktívan bekapcsolódó szülői munkakö-
zösség már készül a jótékonysági bálra, amelyet április 12-
én rendeznek a Közösségi Házban. Ennek kapcsán beszél-
getünk Gyöngyné Gulyás Erzsébettel, a munkaközösség 
elnökével.

Bál a gyerekekért

Idén április 12-én rendezik a jótékonysági bált a Közösségi 

Házban, amire a szülők már lelkesen készülnek: szervezik a 

programot, felkeresik a sponzorokat és próbálják a meglepetés 

táncot…. Báli belépőt és többféle címletű támogatói jegyet 

az óvodában lehet vásárolni. Erzsébet beszélgetésünk során a 

széleskörű összefogást emeli ki és a szülők segítségén, anyagi 

támogatásán túl hangsúlyozza a cégek, boltok jelentőségét a 

bál kapcsán, amelyek minden évben adományaikkal szolgálják 

nemes célt. 

A báli közönség szórakoztatását évek óta díjtalanul vállalja 

Rudi. A büfé tartalmát Bódi Rafael szállítja a helyszínre ked-

vező áron. A bált tombola-sorsolás és borárverezés színesíti. 

Előbbihez a szülők és szponzorok, utóbbihoz pedig a Nyakas 

Pincészet járul hozzá. Éjfélkor virslit szolgálnak fel a Zimbo 

Perbál Kft. ajándékaként. 

Az óvoda a befolyt összegből képességfejlesztő eszközöket, ud-

vari és csoportszobai fajátékokat, valamint szőnyegeket vásá-

rolt a gyermekek számára, de a karácsonyi ajándékok  és a ta-

vaszi kirándulások  fi nanszírozása is részben ebből történik. 

Célok,  tevékenységek

Az óvoda négy csoportjából kilenc tagja van a szülői mun-

kaközösségnek. A tagok aktívan bekapcsolódnak az óvodai 

életbe, illetve vállalják a szülők és az óvónők közötti kapocs 

szerepét; de a jellemző inkább az, hogy a szülők közvetlenül az 

óvónőkhöz fordulnak kérdéseikkel, problémáikkal.

A munkaközösség fő tevé-

kenysége a jótékonysági bál 

szervezése, amivel  a gyerekek 

óvodai életének tartalmasabbá 

tételéhez kívánnak hozzájárul-

ni. Göngyné Erzsébet a mun-

kaközösség elnökeként fon-

tosnak tartja, hogy a szülők és 

barátaik saját produkciójukkal 

is emeljék az est színvonalát, 

ezért az elmúlt két évben  tán-

cot adtak elő és idén is megle-

petéssel készülnek.

A munkaközösség tagjai feladatuknak tartják, hogy részt ve-

gyenek az óvodai műsorokon és ünnepségeken, kiránduláso-

lon; valamint azt, hogy a többi szülőt biztassák arra, hogy 

kisebb dolgokkal hozzájárulhatnak gyermekeik óvodában töl-

tött mindennapjaihoz. Gyöngyné Gulyás Erzsébet elmondta: 

az év végi ünnepségek kapcsán fontosnak tartja, hogy a szü-

lők megköszönjék az óvónők egész éves munkáját; hiszen ők 

azok, akik fi gyelmükkel, kedvességükkel nap mint nap pótol-

ják hiányukat.                                                             K. A.

„Szegényebb lenne a közösségünk, 
ha az iskola nem adná hozzá 
a maga értékeit…”

Pál Istvánné nyolc éve vezeti az iskolai szülői munkaközös-
séget, aki a rendezvények szervezésén túl a szemlélet-közve-
títést tartja  a legfontosabb feladatuknak. 

Célok, programok

Beszélgetésünk során Pál Istvánné hangsúlyozta: a szülői mun-

kaközösség tevékenységének túl kell mutatnia a programok 

szervezésén. Kiemelte az iskola érték-közvetítő szerepét a tele-

pülés életében: „szegényebb lenne a közösségünk, ha az iskola 

nem adná hozzá a maga értékeit”. 

A tavalyi év során megvalósult iskolai sportpálya felújítás kap-

csán Pál Istvánné elmondta milyen nagy összefogást tapasz-

taltak a településen. Mint ismeretes, a tavalyi Majálison a 

munkaközösség tagjai büféztek, tombolát árultak és a befolyt 

összeget a sportpálya felújítására fordították.

A tanév során előre meghatározott programok szervezésében 

és lebonyolításában vesznek részt, igyekeznek a pedagógusok 

munkáját segíteni. 

Részt vállalnak az „Egy nap az iskoláért” elnevezésű program-

ban, Márton-napi ünnepségen, Mikulás napi ajándékozásban, 
a Karácsonyi ünnepségen, a gyerek farsangban, a Kulturális 

esten, a Kihívás napján.

A következő rendezvény, amire készülnek a Kihívás napja, 

ahol a munkaközösség tagjai gofrit sütnek és szörppel kedves-

kednek azoknak, akik megéheznek-megszomjaznak a progra-

mokon. 

Ülések - tagok

Osztályonként egy vagy akár három tag is részt vesz a mun-

kaközösség munkájában. „A munkánkat némileg nehezíti, 

hogy évente fel kell térképezni ki az, aki részt kíván venni a 

munkánkban de ezáltal megújul és felpezsdül a közösség”- 

fogalmazott Pál Istvánné. „Sok értékes emberrel ismerkedtem 

meg”- mondta. Véleménye szerint nagyon gyümölcsöző az, 

amikor a munkaközösségi tag jó kapcsolatot tud kialakítani 

az osztályban lévő többi szülővel.

Pál Istvánné kiemelte, hogy a munkaközösségnek jó kapcso-

lata van a nyugdíjasokkal, akikre – mint mondta – program-

jaik során is számíthatnak. 

„A szükséges plusz”

Pál Istvánné elmondta: amikor munkaközösségi elnök lett, 

az úszásoktatás megszervezését tűzte maga elé, mintegy 

„plusz célként”. Mivel a többi szülő is fontosnak tartotta 

ezt a lehetőséget, megszervezték ennek kereteit. Az iskola a 

kezdeményezés mellé állt, a gyerekekkel a napközis tanító-

nő járt az alkalmakra.

Pál Istvánné beszélgetésünk során kiemelte: köszönettel 

tartozik a szülőknek és pedagógusoknak egyaránt mind-

azért a segítségért, amit elnökségének nyolc éve alatt ta-

pasztalt.

Kúti Anna
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Perbáli Hírmondó

Perbál - évről évre

Molnár Zoltánnal a Krónikaírás tapasztalatairól, a településen 
lezajlott változásokról, az új nemzedékről, a tervezett helytör-
téneti kiállításról és a jövőt illető terveiről beszélgettünk.

– Alig akad Perbálon olyan, aki ne ismerné Önt; mégis: kérem 
mondjon néhány szót magáról, amit fontosnak tart!
– Nem vagyok idevalósi; az Alföldön születtem és negyven-

két éve élek itt Perbálon. Úgyhogy lassan átalakulok „idevaló 

emberré”. Igyekszem mindenkivel jó viszonyban lenni; talán 

ennek is köszönhetem, hogy sokan ismernek és néhányan meg 

is szólítanak. Két gyermekem van, akik dolgoznak. Feleségem 

sajnos öt évvel ezelőtt meghalt. Negyven évig dolgoztam, mint 

tanító, ezért sokakat oktattam. Aztán nyugdíjba mentem, sze-

rencsére túléltem azt az időt; most már huszonkettedik éve va-

gyok nyugdíjban. Hobbijaim közé tartozik az írás, és a múze-

umok is érdekelnek. Talán a fi atalok közül sokan nem tudják, 

hogy volt itt Perbálon egy országos hírű múzeum, ami  - töb-

bek között – az úttörő szervezet témakörével foglalkozott. Eh-

hez kapcsolódott, hogy gyűjtöttem a régi használati tárgyakat; 

annak idején az iskolában is sok ilyen típusú kiállítás volt. Egy 

ideig ezeket itthon tároltam; sajnos nem szakszerűen. Ezért a 

Szentendrei Múzeumnak ajánlottam fel a gyűjteményt. 

– Mikor határozta el, hogy Perbál krónikájával foglalkozik?
– Hogy egész őszinte legyek nem nekem jutott eszembe, ha-

nem egy 1967-ben – a levéltárak által - kezdeményezett orszá-

gos mozgalomhoz csatlakoztam ezzel. Létrejött egy krónikaíró 

szakkör a Budai járásban is, és minden községben megbíztak 

egy-egy embert, hogy az akkori eseményeket egyszerűen írja 

le. Én mindjárt az elején bekapcsolódtam és a következő év-

ben már elkészült az első éves krónika Perbál történetéről. Ezt 

azóta is írom és minden évben elkészítek egy kötetet, ami a 

község évi történetéről szól. Egy ideig ezért jelképes összeget fi -

zettek, de tizenöt éve már nem, ami miatt sokan abbahagyták. 

Azok az írásaim, amelyek annak idején elkészültek, a levéltár-

ban vannak és többen felkeresnek emiatt. A helyiek közül is 

például a tanárnők, óvónők, akiknek a szakdolgozatukhoz van 

szükségük adatokra. Legutóbb egy hölgy keresett fel, akinek a 

doktori disszertációjához volt szüksége a krónikára.

– Hogyan gyűjti össze a munkájához szükséges anyagot?
– Annak idején elég keservesen gyűjtöttem össze. Az Országos 

és az Egyházi Levéltárba is volt kutató igazolványom. Nagyon 

sok és érdekes adatokat gyűjtöttem. Az iskola történetének írá-

sakor az Egyházi Levéltárban két különleges adatra bukkan-

tam, amiről azt hiszem az országban - rajtam kívül - nincs sen-

kinek. A tanítóknak ugye van tanmenetük. Én is szereztem egy 

tanmenetet, csakhogy az 1700-ból, Perbálról való. Egy másik, 

ami szintén párját ritkítja: 1744-től az összes Perbálon tanító 

pedagógus neve mind a birtokomban van.

– A levéltárakon kívül, gondolom  a helyiekre is támaszkodik a 
munkája során…
– Hogyne! Szerencsémre, és az ismertségemnek köszönhe-

tően szinte mindenkire, aki valamely intézménnyel, szer-

vezettel kapcsolatban tisztséget tölt be, számíthatok e téren. 

A krónikák meghatározott sorrendet követnek. Először a kö-

zség lakóinak életéről írok részletesen, mindezt konkrét ada-

tokkal alátámasztva. Majd ezt követik a községben zajló ese-

mények majdhogynem napról napra képekkel illusztrálva, 

amelyeket én készítek. El kell mennem minden fontos ese-

ményre, különben nem tudok semmiről. A krónikában – eze-

ken kívül - helyet kapnak azok az újságcikkek is, amelyeket 

Perbálról írtak. Az iskola, az óvoda, és a sportkör történetének 

is szántam egy-egy kötetet. A sportkörrel kapcsolatosan eszem-

be jut, hogy annak idején a perbáli focisták közül sokan a Gép-

állomáson dolgoztak. Amikor mentek haza délután, gyakran 

beszélgettek a fociról és fogadásokat kötöttek, hogy mikor volt 

egy-egy focimeccs, annak mennyi volt az eredménye és ki lőtte 

a gólt. Ott mentek el a házunk mellett, én pedig kint voltam a 

kertben. Ahhoz, hogy eldőljön a fogadás kihoztam a sportkör 

történetét, ők pedig elfogadták az írottakat. 

– Milyen változásokat fi gyelt meg, mióta Perbál krónikájával fog-
lalkozik?
– Én annyi változást látok, amennyit a politika hozott. Régi 

ember lévén nem a politikát fi gyelem, hanem azt, amit hoz. 

Szerintem minden politikai rendszer elnyomó: a Horthy, a Rá-

kosi korszak, és a jelenlegi is. De mi az, amit megenged és mi 

az, amit biztosítani tud? Mi csak azon belül tudunk tevékeny-

kedni, amit az egyre változó rendszerek hoznak Új szokások 

jelentek meg a faluban, és sok változás ma már fel sem tűnik. 

Én például rendszeresen jártam a kútra, ha inni, mosni vagy 

mosogatni akartunk. Manapság pedig vagyonokat fi zetünk 

ki olyanért, amire régen egy fi llért sem költöttünk. A villanyt 

csak arra használtuk, hogy világítsunk, csatornázás, szemétdíj 

nem volt, mert azt otthon mind elintéztük. Ma a falvak vá-

rosiasodnak; ez a változás megfi gyelhető nálunk is Perbálon. 

A földművelés, ami a falvak jellegzetessége volt, egyszerűen 

eltűnt. Amikor eljött az aratás legénykoromban, se más be-

szédtéma, se más munka nem volt; akkor mindenki aratott. 

Az iskolát is ahhoz igazítottuk, mert emlékszem, hogy szüne-

tet kellett adni csutkaszedésre, mert ha nem adtunk akkor is 

elmentek a gyerekek dolgozni. A másik, ami ehhez kapcsoló-

dik és szintén megváltozott: ma a gyerekek csak szórakoznak, 

régebben legalább fele idejüket munkával töltötték. 

– Helytörténeti kiállítás létrehozását tervezik itt a községben. 
Mit szól ehhez?
– Igen, én is hallottam erről. Korábban már többször szor-

galmaztam egy ilyen kiállítás létrehozását, mert nagyszerűnek 

tartom. Szívesen ajánlok majd fel én is bizonyos tárgyakat a 

gyűjteményemből.

– Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
– Egy ilyen öreg embernek már nem célszerű a jövőt tervez-

ni. Annak örülök, hogyha az eddig vállalt munkámat folytatni 

tudom, hiszen a Krónika írásához is egyre több segítségre van 

szükségem. Ezt szerencsére megkapom, amiért köszönettel tar-

tozom. Amíg lépést tudok tartani a fi atalok terveivel, addig 

minden erőmmel segítem őket.

Kúti Anna
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Perbáli Hírmondó

Kereső fi gyelem, törékeny erő

„Festő csak akkor beszéljen, ha a képe semmit se tud mondani.
  De akkor is jobb, ha hallgat.”                 
                                                                     (Egri József )

Mattiassichné Kocsis Erika Zalaszentgróton született. 
Az Általános Iskola elvégzése után két évig tanult Heren-
den porcelánfestést. A Budapesti Képző és Iparművészeti 
Szakközépiskolában Könyvműves szakon végzett, majd 
a Budapesti Képzőművészeti Egyetemen öt évig látogatta 
Molnár Sándor óráit.

A műterembe lépve olyan érzé-

sem támad, mintha hazatalál-

tam volna. Meleg bensőséges-

ség fogad, a szoba egy hatalmas 

ablakon kap fényt, középen ké-

nyelmes fotel áll, és mindenhol 

képek…

Amíg Erika teát hoz a festőáll-

ványhoz megyek, és csodálom 

éppen születő művét. Erő és tö-

rékenység, harmónia és küzde-

lem egyszerre árad a képből.

Közben visszatér, majd némi 

vívódás után a fotelba ül, én 

pedig szemben, a kályha mellől 

fi gyelem őt.  Beszélni kezd...

– A festészeti nyelv a színt és a formát használja a kifejezés 

eszközeként. Ahogyan az irodalom eszköze a szó, ami nyelvta-

ni szabályok szerint értelmes mondatokká rendeződik, a festői 

nyelvnek is megvannak a maga szabályai. Ugyanúgy el kell sa-

játítani ezt a nyelvet, mint bármely más szakmában az alapvető 

technikákat. Fontosnak tartom, hogy a kép valós élményből 

táplálkozzon, mert e nélkül halott rendszerek épülnek. Ezért 

állandóan jegyzeteket készítek, apró „feljegyzéseket” akár egy 

tükröződésről vagy fa erezetéről. Ilyenkor pontos jeleket pró-

bálok levenni a látványról, amelyek később emlékeztetnek. 

A jegyzeteimet felhasználva, ezekből a valós élményekből táp-

lálkozva festek.

– A gyerekek még mindenre képesek rácsodálkozni, és nincs 

bennük az a sematikus tudás, ami unalmassá teszi a világ dol-

gait. Ehhez az aprólékos fi gyelemhez, ehhez a rácsodálkozás-

hoz vissza lehet térni… Nekem nagyon fontos, mély élmény 

volt a világban lévő azonosságok felismerése. Ahogy a fa tör-

zsén az erezet körbevesz egy bogot, megegyezik azzal, ahogy a 

patak vize körbefollya a követ.

Ekkor a fal mellett álló hatalmas ládából kivesz egy képet. 

A vászon közepén döbbenetes részletességgel fut végig egy fa 

erezete. Hosszasan nézve a képet azonban a szemem előtt bon-

takozik ki a horizont alja. Megilletődöttséget érzek, mintha 

születés részese lennék.

Miközben a képet nézem folytatja.

– Németh László Emberi színjáték című művéből jegyzeteltem 

ki a következőt: „Nézzétek a vadborsót, mutatja, hogy ing-

leng a karcsú indáin, hogy emeli apró szárnyait. Minden pilla-

natban elrepülhet. Virág, de lehet pillangó is. S ez a pillangó a 

vadkomlón lehetne virág. Miféle hasonlóság ez? S mi értelme 

van az emberen kívül e hasonlóságnak? Pillangó és virág nem 

érzi; csak az ember érzi. Boldog az ember; új rokonság szálaira 

fűzi a teremtett dolgokat.”

– Amikor motoszkálni kezd bennem egy vizuális élmény, ak-

kor festeni kezdek. Előfordul, hogy egészen mással foglalko-

zom; mégis valahonnan, a tudatom mélyéről felszínre tör egy 

élmény és kifejeződik. 

– De úgy gondolom nem okos dolog az ihletre várni. A máso-

lás is fontos a tanulás folyamatában. A középkorig a festők al-

kalmazták a festői nyelv eszközeit és ezt meg lehet tőlük tanul-

ni. Az ihlet kivételes állapot, olyasféle érzés, amit ritkán élek 

át. Van Gogh így ír erről: „Azokban a pillanatokban, amikor a 

természet ilyen gyönyörű, ijesztően világosan látok mindent. 

Ilyenkor elbizonytalanodom, s a képek mintha álomban ke-

letkeznének.”

– A festés tudatosságot igényel. Ismernem kell a festék tulajdon-

ságait, száradási idejét ahhoz, hogy az egymásra festéssel szá-

momra legmegfelelőbb színt érjem el. Ezért gyakran több képet 

festek párhuzamosan. Nagy örömömet lelem a színekkel való 

kísérletezésben. A színek óriási erőt rejtenek magukban, ame-

lyeket csak részben ismerünk. A színkontrasztok segítségével ha-

tást tudunk gyakorolni, érzelmeket kifejezni. Nézzük például a 

szimultán színkontrasztot: ennek lényege, hogy az egymás mel-

lett lévő színek egyszerre hatnak, módosítva egymást.  Így lát-

hatod az erőteljes piros mellett lévő semleges szürkét zöldnek… 

- mutat az állványon száradó képre. 

A komplementer színkontraszt lé-

nyege pedig az, hogy minden szín-

nek létezik egy „ellenpárja”. Amíg 

a vörös az erő, a tűz, a szerelem, a 

vér, a heves tettrekészség, lángoló 

szenvedély érzetét kelti, addig vele 

szemben a zöld a megelégedés, nyu-

galom, önelégült passzivitás, de a 

lustaság, lomhaság is. A kettő kiolt-

ja egymás hatását; ha összekeverem 

őket, semleges szürkét kapok.  …

De a színek veszélyeket is rejtenek 

magukban, nagy erőket képesek fel-

szabadítani. 

Amikor Erikát az első, művészettel kapcsolatos meghatározó 

élményéről kérdezem, a gyermekkori rácsodálkozást és érzé-

kenységét említi. Miután eljövök tőle, sokáig nem hagy nyu-

godni ez a gondolat. Végül, csak napok múltán értem meg, 

hogy önkénytelenül, vagy sokkal inkább ösztönösen fogalmaz-

ta meg ebben művészetének origóját. Ez az, ami elementáris 

erővel sugárzik a képeiből; teszi őszintévé és mindenféle mo-

dorosságtól mentessé az alkotásait. Figyelme: feszült sűrűség, 

ahogyan Lelkes A. Gergely festőművész mondja róla. Ez a fe-

szült sűrűség azonban nem jelent semmiféle görcsösséget vagy 

„megfeszítettséget”, sokkal inkább kivételes látásmódot, egy 

létformát.                                                               Kúti Anna
Fotó: Nagy Attila
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Perbáli Hírmondó

Tavasz, fi atalság, szerelem

Tavasz van! Minden újraéled a természetben, pompáznak a 

színek, zsenge zöld, viruló sárga, zsongás, csicsergés, szikrá-

zó fények. Bennünk is mintha meggyorsulna az éltető nedv 

keringése. Frissebbek, energikusabbak vagyunk, s új szemmel 

nézünk a világra és talán embertársainkra is. Szükségünk is van 

erre az új erőre és lendületre, hiszen életünk minden szakaszá-

ban, születésünktől halálunkig, megvan a feladatunk, meg-

annyi örömünk, és vele együtt bánatunk vagy nehézségünk. 

Kedves Ifj ak, Fiúk és Lányok! Ti, akik évszakoktól függetle-

nül, irigylésre méltóan sok életerőt éreztek magatokban, gon-

dolkodjunk most együtt a SZERELEMRŐL! Nem véletlen a 

csupa nagy betű, az élet nagy dolgairól van most szó. Szeretve 

lenni, és szeretni egyik legerősebb és legbensőbb vágyunk. 

Ennek a szeretet kapcsolatnak a az első helyszíne a család, 

ahová születtünk, és először még csak szeretet befogadók va-

gyunk. Hosszú-hosszú utat járunk be, míg kapóból adóvá tu-

dunk válni. No de térjünk csak vissza a kapcsolat kezdetéhez!

A fi úknál a külső megjelenés jelentősen nyom a latba, de 

ez nem csak a jó alakot, vagy a testi szépségét jelenti, ha-

nem valamiféle harmónia (jóság, kedvesség...) megtestesülé-

sét is. A lányok a védelmező, biztonságot adó „igazi” férfi t 

keresik, akiben van tartás, és nem ijed meg az árnyékától, 

ill. az életben adódó gondoktól sem. Nem árt tudni, hogy 

a szerelem gyakran jelenik meg vírusos jellegű betegség 

képében, amikor is az illetők látás és hallás károsodásban, 

alvászavarban, emésztési zavarban is szenvednek. Vizsgaidő-

szakban ezt a fajtát jobb fagyasztani, hisz könnyen pótvizs-

ga lehet belőle. Mint ahogy a vírus sem nagyon válogat, az 

is előfordulhat, hogy pont olyasvalakibe „zúgunk bele”, aki 

egyáltalán nem hozzánk való, sőt nem is méltó rá. Ezért is jó, 

ha vannak az embernek barátai (szülei, mert ők is jót akar-

nak) akik fi gyelmeztetik erre. A „rózsaszín köd” állapotában 

persze ez nem könnyű dolog, és a szerelmesebb felet külö-

nösen is fenyegeti a veszély, hogy nem veszi észre a másik 

hibáit (amik minden emberben megvannak), illetve az ügy 

érdekében magáról sem a valódi képet mutatja, hanem szé-

pít. Ha a szerelem hosszú távú sorsát nézzük, vagy stagnál, 

és elhal, vagy növekszik, és egymás iránti elköteleződéshez 

(házassághoz) vezet. Van néhány alapelv (sokak élettapasz-

talata és tudása alapján), amit persze fi gyelmen kívül lehet 

hagyni, de az okos ember nem feltétlenül a saját kárán tanul. 

Inkább ésszel, mint ész nélkül! Minden embernek csak egy 

élete van, ezt érdemes lehetőleg szépen és jól élni. Min-

den cselekedetünknek vannak következményei is, „húzós 

helyzetekben” érdemes erről elgondolkodni vagy elbe-

szélgetni. Szerelmünk története élettörténetünk részévé 

válik, amire nem mindegy, milyen szájízzel fogunk ké-

sőbb visszaemlékezni, esetleg unokáinknak elmesélni. 

Mindenre bőven van idő! (úgy is mondhatnám, hogy lassan 

a testtel) A szerelem az időigényes dolgok közé tartozik. Lás-

suk csak mi mindent kell a hosszú idő alatt kifürkésznünk. 

Tudunk-e egymással sokféle témáról beszélgetni, meg tud-

juk-e osztani gondolatainkat, érzéseinket? Meg tudjuk-e 

hallgatni egymást? A kapcsolatot ugyanis az elsivárosodástól 

csak a jó kommunikációs alap mentheti meg. Fontos megis-

merni egymás gyökereit, honnan jön, milyen családból, mik 

a szokásaik, milyen értékrend szerint élnek? Hogyan viszo-

nyul azokhoz, akiket már régóta ismer? Barátaival, szüleivel, 

testvéreivel hogyan viselkedik? Milyen negatív tulajdonságai 

vannak? Melyik az, ami engem ezek közül a legjobban zavar? 

Képes vagyok-e ezzel együtt őt elfogadni? (a szerelmi gőz ki-

fújtával is)? Mindezekről részletesen olvashatsz Varga Péter 

Spielhózni c. könyvében, vagy a www.spielhozni.hu oldalon

Horváth Éva

A kevesebb néha több
A tavasz közeledtével szüksége van szervezetünknek is a felfris-

sülésre, megújulásra. Segítsük ezt elő gondos, jól megtervezett 

táplálkozási programmal! Anyagcserénk egészségét, sejtjeink 

harmonikus működését, szervezetünk sav-bázis egyensúlya ga-

rantálja. 

Táplálkozási szokásaink miatt sajnos szervezetünk elsavasodik, 

aminek kóros következményei lehetnek: súlyos betegségek, ko-

rai öregedés, a bőr elváltozásai, ráncosodása, izületi fájdalmak, 

belső szerveink működési zavarai. Az elsavasodás sejthető a 

következő tünetekből: testi gyengeség legtöbbször táplálkozás 

után, csökkent hőmérséklet, hideg végtagok, végtag és izom-

fájdalmak, fáradtság, ingerültség, gyenge immunműködés, 

magas vérnyomás, csontritkulás, rosszindulatú elváltozások.

Mindezek megelőzése, illetve felszámolása érdekében sokat 

tehetünk egészségesebb táplálkozással. Mielőtt azonban vál-

toztatnánk táplálkozási szokásainkon, néhány fontos dologgal 

tisztában kell lennünk. A legfontosabbak: mit együnk és mit 

ne és hogyan készítsük el? Ezekre a kérdésekre nem könnyű 

válaszolni, mert más a helyzet, ha egy harminc éves egészséges 

felnőttről van szó, más ha egy idős emberről, vagy egy kisma-

máról, vagy egy gyermekről, stb.

Néhány általános, mindenkire érvényes szabály azonban meg-

fogalmazható. Tudnunk kell, hogy szervezetünk elsavasodását 

elsősorban az állati eredetű fehérjék, főként a húsok, zsíros tej-

termékek, cukrok, alkoholos italok okozzák. Fokozza a fellépő 

tünetek súlyosságát, hogyha hiányzik szervezetünk folyamatos 

megfelelő vitamin és ásványianyag ellátása. (Köztudott, hogy a 

termőföldek kimerülése, szennyezettsége, valamint a vegysze-

rek, műtrágyák alkalmazása, a megtermelt zöldségek és gyü-

mölcsök minőségét jelentősen rontja.)

Fontos tehát, hogy egészséges, lehetőleg biotermesztésű zöld-

ségeket, gyümölcsöket fogyasszunk annak szezonjában; első-

sorban közvetlen földrajzi környezetünk termőhelyeiről. 

Például a sárgabarack, őszibarack, dió, mandula, szilva, sava-

nyú káposzta, hagyma, retek, torma, rákellenesek és lúgosító 

hatásúak. Ki kell küszöbölni a mesterséges adalékanyagokat 

tartalmazó élelmiszereket, mert savasítják és mérgezik szerve-

zetünket. Sok esetben visszafordíthatatlan kóros folyamatok 

okozói. Egészséges (fehérje-, zsír-, cukor-, sószegény) élelmi-

szereinket kíméletes konyhatechnikai eljárásokkal készítsük el 

(kevés sütéssel, főzéssel). Az aprítás, keverés, facsarás is kézi 

eszközökkel, darálókkal, vagy alacsony fordulatszámú gépek-

kel történjen.

Jó egészséget kívánok Önöknek: Csiki Mária

(Részlet a Közösségi Házban, március1-én elhangzott előadásból.)
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Perbáli Hírmondó

Polgármesteri Hivatal
Titkárság: 370-023

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13:00-18:00

Kedd: Nincs

Szerda: 08:00-16:00

Csütörtök: Nincs

Péntek: 08:00 -12:00

Dr. Vándor Zsolt 
háziorvos 
Telefon: 370-022

Rendelési idő:
Hétfő: 08:00-12:00

Kedd: 14:00-17:00

Szerda: 08:00-12:00

Csütörtök: 14:00-17:00

Péntek: 08:00-12:00

Dr. Asztalos Csaba 
háziorvos
Telefon: 30-301-2861

Rendelési idő:
Hétfő:  08:00-11:00  

11:15-13:00 

Kedd: 15:00-18:00   

Szerda: 07:00-11:00, 

11:15-13:00 

Csütörtök: 15:00-18:00      

Péntek: 8:00-11:00

Dr. Jászai István fogorvos
Telefon: 370-338

Rendelési idő:
Hétfő: 14:00–19:00

Kedd: 09:00–13:00 

Szerda: 14:00-19:00

Csütörtök: 09:00-13:00

Péntek: 09:00-11:00 

iskolafogászat

Erdős Hermina védőnő
Telefon: 30-368-0060

Tanácsadás:
Hétfőn: 08:00-11:00

Kedd, szerda, péntek: 
08:00-10:00

Várandós tanácsadás: 
Csütörtökön 08:00-09:00

Dr. Asztalos Mária 
gyermekgyógyászati 
szaktanácsadás
Minden hónap 2. szerda 
11:00-13:00

Nőgyógyászati 
Szakrendelés
Hely: Szolgáltató ház, 

Orvosi rendelő

Rendel: Dr. Harsányi Lehel

Rendelési idő: 
Kéthetente 14:00-tól. 

Gyógyszertár
Telefon: 370-072

Nyitva tartás:
Hétfő: 8:00-13:00

Kedd: 10:00 – 17:30

Szerda: 8:00 – 17:00

Csütörtök: 10:00-17:30

Péntek: 8:00-16:00

Szombat: 8:00-12:00

Posta
Telefon: 370-020

Hétfő: 

08:00-12:00, 12:30-18:00

Kedd: 

 08:00-12:00, 12:30-14:00

Szerda - Péntek: 

08:00-12:00, 12:30-16:00

Pénztár nyitva tartás:
Hétfő: 

08:00-12:00, 12:30-15:30

Kedd: 

08:00-12:00, 12:30-13:30

Szerda: 

08:00-12:00, 12:30-15:30

Csütörtök: 

08:00-12:00, 12:30-15:30

Péntek: 

08:00-12:00, 12:30-15:30

Iskola: 370-036

Óvoda: 370-066

Közösségi Ház: 370-629

Könyvtár
Kedd: 14:00 -18:00

Csütörtök: 14:00 -18:00

Miserend
Hétfőnként 18:00-tól

Vasárnaponként 12:00-tól

Tűzoltóság: 105

Általános segélykérő: 112

Mentők: 104

Zsámbéki Mentőállomás: 
23-342-336

Simon János körzeti 
megbízott: 70-315-8042

Rendőrség: 107               

Budakeszi 
Rendőrkapitányság: 

23-420-055

Budakeszi Rendőrőrs: 
23-450-007

Impresszum:

Kiadja: Perbál Község Önkormányzata, Perbál Fő u. 6. 

Telefon: 26-370-350 

Felelős kiadó: Varga László Perbál Község Polgármestere 

Felelős szerkesztő: Kúti Anna 

E-mail: feketenfeheren@gmail.com 

Nyomdai előkészítés: Age Quod Agis Kft., Budakeszi 

Nyomdai kivitelezés: Artphoto Press Kft., Budakeszi 

Címlapterv: Székely Anna 

Címlapfotó: Kúti Sándor

12  KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

ÉMI minősítés A-233/2006.1.

2074 Perbál, Fő út 70.

Tel.: 06-26-370-280, 

06-20-385-3187

Fax: 06-26-370-197

www.perbalablak.hu 

perbalablak@t-online.hu

Ajtó- és ablakgyártás,
bútorkészítés

PERBÁL ABLAKPERBÁL ABLAK


