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Új jegyző Perbálon
Dr. Réz Zsolt október 13-án, a testületi ülésen letette ünnepélyes
hivatali esküjét. Perbál új jegyzője október 15. óta látja el hivatalát.

Határjárás
Képviselőink, Nemzetiségi Önkormányzati tagok, valamint bi-
zottsági tagok október 24-én bejárták Perbál határainak egy
részét, amely során a Zöldút hálózatot jelző kőoszlopokat is elhe-
lyezték.
Az alkalomra az is okot adott, hogy a következő évben testületünk
egy széles körben megszervezett határjárást szervez. Ennek kap-
csán a 2009-es évi programok tervezése is megkezdődött. Az
elképzelések szerint partnerközségünkből a Határjárásra vagy az
Anna-napi Búcsúra érkeznének vendégek.

Adam Daume leköszön
Német partnerünknél, a burgwaldi régióban november 30-án
tartják az önkormányzati választásokat, amelyen a több mint
másfél évtizede regnáló Adam Daume – aki mindeddig aktív moz-
gatója volt a partnerkapcsolatnak – nem kíván indulni.
Információink szerint két frankenbergi illetőségű polgármester-
jelölt indul a választásokon.

Továbbra is lehet zsákot vásárolni a zöldhulladék számára
Mint ahogyan arról már októberi Hírlevelünkben beszámoltunk,
a korábbiakkal ellentétben idén az AVE szállítja el települé-
sünkről a zöldhulladékot (ez ősszel főként a száraz faleveleket je-
lenti). A külön erre a célra gyártott, átlátszó, feliratos zsákokat az
Önkormányzati Hivatalban lehet megvásárolni. A múlt hét végé-
ig az akciós zsákok elfogytak, így a továbbiakban 140Ft-ért lehet
vásárolni egy darabot. Varga László polgármester egyúttal felhívta
a lakosság figyelmét, hogy a zsákokba zöldhulladékon kívül mást
ne tegyenek, mert a szolgáltató ellenőrzi azok tartalmát és az
egyéb hulladékot tartalmazót nem áll módjában elvinni.

Jövőre takarékosabb költségvetésre számíthatunk
Az idei évben országunkba is begyűrűző gazdasági válság önkor-
mányzatunk jövő évi költségvetésére is rányomja bélyegét.
Polgármester úr ezért elmondta: a 2009-es költségvetés kidolgo-
zása során komoly takarékossági szempontokat is figyelembe kell
venniük.

Nyertes pályázat településközpont-rendezésre
Sikeres lett önkormányzatunk településközpont-rendezésre bea-
dott pályázata. A beruházásra elnyert összeg 90millió Ft, amely-
hez Perbál 30-40millió Ft-os önrészt biztosít.
A projekt során a Fő utcán a Közösségi Háztól a Coop élelmiszer
üzletig, valamint a Dózsa György utcában a szolgáltató házig ter-
jedő szakasz a jövő év során átépül.

Közösen a kápolnáért – segítsen Ön is!
Perbál Község Önkormányzata újjá kívánja építeni - az eredeti
konstrukciót figyelembe véve - aMeszes-hegy (Kopasz) felé vezető
út mentén egykor álló kápolnát. Ezért kérjük, hogy mindazok,
akik rajzzal, fényképpel, vagy más dokumentációval rendelkeznek
a kápolnáról, a következő elérhetőségeken keresztül tegyék azt
közkinccsé:
Perbál Község Önkormányzatának titkársága:06- 26-370-023,
06-26-370-350, Tóth Anna: 20-204-7898

Perbál Község Önkormányzat Jegyzőjének közleményei

Felhívom a Tisztelt Polgárok figyelmét, hogy közeledik a téli
időszak, ami feladatokat és betartandó szabályokat jelent az
ingatlantulajdonosok számára.

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tele-
pülés-tisztaságról, a környezet- és természetvédelemről, a
közterületek használatáról, valamint a közterület használati
díjakról szóló 9/2007. (V. 22.) számú önkormányzati ren-
deletének 3. § (1) bekezdése értelmében „az egyes ingatlanok
tisztántartásáról, a belterületi útszakasznak az útszegélyig tör-
ténő tisztántartásáról, (…) a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról az ingat-
lan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező,
használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondos-
kodni.”  Az ingatlanok előtti járdaszakasz hó és síkosság men-
tesítése is az ingatlant használók feladata. 
Kérem ennek a betartását, egyúttal tájékoztatok minden érin-
tettet, hogy fentiek betartását a lehető legszigorúbban el-
lenőrizni fogja a Polgármesteri Hivatal. 
A rendelet megsértőivel szemben a hivatal ügyintézője
10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot fog kiszabni, illetve
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 16. § alapján
30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírságot állapít meg.

Felhívom a perbáli polgárok figyelmét, hogy Perbál Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a településtisztaságról, a
környezet- és természetvédelemről, a közterületek haszná-
latáról, valamint a közterület használati díjakról szóló 9/2007.
(V. 22.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) be-
kezdése értelmében kerti hulladékot égetni csak szélcsendes
időben szabad, az égetés szombat, vasárnap és ünnepnap tilos.
Kérem ennek a betartását, egyúttal tájékoztatok minden érin-
tettet, hogy fentiek betartását a lehető legszigorúbban el-
lenőrizni fogja a Polgármesteri Hivatal. 
A rendelet megsértőivel szemben a hivatal ügyintézője
10.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot fog kiszabni, illetve
a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 16. § alapján
30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírságot állapít meg.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Perbál Község Önkormányzat
Képviselőtestületének az állatok tartásáról szóló 13/2007. (VI.
19.) számú rendeletének 11. §-a alapján bekerítetlen ingat-
lanon ebet szabadon tartani tilos, az eb tulajdonosa köteles
gondoskodni arról, hogy az eb az ingatlan területét ne hagy-
hassa el. Az utcán és egyéb közterületen kóborló ebek tulaj-
donosai ellen a Polgármesteri Hivatal szabálysértési eljárást fog
kezdeményezni és a lehető legmagasabb pénzbírság, 30.000.-
Ft pénzbírság kiszabására tekintettel fog eljárni a kutya
tartójával szemben. Ugyanígy jár el, ha a közterületet az állat
beszennyezi és azt a tulajdonos fel nem szedi.

Perbál község Jegyzője pályázatot hirdet két fő részére pénzü-
gyi és adóügyi munkakör betöltésére. A pályázati feltételekről
a www.perbal.hu weboldalon olvashat bővebben.

dr. Réz Zsolt Jegyző



Ünnepélyes névtábla avatással zárult a Kis-forrás
napok

Október első hetében – 2-4. között – az Általános Iskola Kis-for-
rás napokat rendezett az intézmény névfelvétele alkalmából. 
A többnapos rendezvénysorozat programjai között az iskola ta-
nulói részt vehettek kiránduláson, számháborún, valamint csa-
ládi sportos vetélkedőn is, szüleikkel és egykori diákokkal együtt.
A záró ünnepségen felavatták az iskola új névtábláját, ahol Bol-
láné Bíró Katalin igazgatóhelyettes asszony arról beszélt: szeret-
nének ezzel a rendezvénysorozattal hagyományt teremteni és
színesíteni az iskola életét. „A sok mozgalmas esemény után ez a
nap az ünnepé. Jó egy percre megpihenni, és a múltba tekinteni.
Hiszen csak az otthonos a jelenben és képes maga elé célokat kitűzve
élni, aki ismeri múltját, gyökereit”- hangsúlyozta. Kifejtette, hogy
az iskola arra tanít bennünket, ami a legfontosabb az életben:
felnőttként éljünk minőségi életet, és ne felejtsük el azt a helyet
ahonnan valamennyien elindultunk. Bolláné Bíró Katalin
beszédében kitért az ünnepség után megtekinthető kiállításra,
amely tematikusan rendezve képek és tárgyak segítségével idézte
fel a múlt és jelen legemlékezetesebb eseményeit, valamint a régi
iskola egy osztálytermét is bemutatta. 
Varga László polgármester az ünnepségen arról beszélt, hogy jelen-
tős eseménynek tartja az iskola névfelvételét, hiszen fontos a jól
eltalált, kifejező név választása és az annak való megfelelés. „Min-
dez tartalmat, tartást, szellemi javakat adhat - tette hozzá. Pol-
gármester Úr az elnevezés kettős jelentésére hívta fel a figyelmet:
egyrészt a Kis-forrás egy valós földrajzi pont, amely magát a ter-
mészetet, a szabadságot, és a felfedezést jelentette, másrészt pedig
azt a „kisforrást” jelenti, melynek segítségével a gyerekek képesek
lesznek befogadni a „nagyforrást”, a középiskolát, az egyetemet,
az életet. Reményét fejezte ki aziránt, hogy ez az esemény egy
azon események sorából, amelyek afelé vezetnek, hogy a Kisforrás
Általános Iskola még jobb, színvonalasabb és vonzóbb legyen a
szülők és diákok számára egyaránt.

Az ünnepélyes névtábla avatás után az érdeklődők iskolatörténeti
kiállítást tekinthettek meg a Közösségi Házban. A tematizált
fotókon a német nemzetiségi hagyományok ápolása, az ünnep-
ségek és rendezvények, az iskola zenei- és sportélete, a szakkörök,
táborok és a környezetvédelem is  megelevenedett.

Népzenei találkozó a Közösségi Házban

Az iskola névfelvételi ünnepségének délutánján a Közösségi
Házban népzenei találkozót tartottak több vendég részvételével.
A rendezvényen fellépett a Tücsök Citerazenekar Perbálról, a
Höcögő néptánc együttes Tökről, a Vadvirág néptáncegyüttes Zsám-
békról, Keresztes Nagy Árpád ének- és mesemondó Zsámbékról,
valamint a Kontáros együttes. 
Este hat órától gyermek táncház kezdődött Gyurka Fábián és Kiss
Zsuzsa tánctanárok vezetésével, este nyolc órától pedig a felnőt-
teknek húzták a talpalávalót. A találkozó támogatói a Pilis-Buda-
Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás, a Karitász Perbál Egyesület
és Perbál Község Önkormányzata.

Iskolások futottak Schirilla Györggyel

Több tucat iskolás várta a Tök felől Perbálra érkező Schirilla
Györgyöt október 17-én délelőtt, hogy együtt futhassanak az
iskola sportpályájáig. A gyerekek emléklapot kaptak a futótól,
aki minden évben ezekben a hetekben a beteg gyermekekért fut.
Schirilla György fiatalkorában kerékpárral járta be egész Európát.
A kilencvenes évek elején kezdett el természetgyógyászattal
foglalkozni. Édesapja – id. Schirilla György - halála után döntött
úgy, hogy ápolja hagyományát és azóta minden télen átússza a
jeges Dunát. 2004. januárjában az Esztergom - Párkány közötti
átúszását tizenkétezer ember tekintette meg.
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Állásajánlat

"D" KATEGÓRIÁS JOGOSÍTVÁNNYAL,
több éves buszvezetői gyakorlattal rendelkező

munkatársat keresünk. 
Felelősségteljes munkavégzéshez szokott, 
megbízható jelentkezőket várunk.

Toma Viktória, telefon: 06(20)365-36-97
citerások a névfelvételi ünnepségen

iskolások emléklappal

- HIRDETÉS -
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők és mindenek előtt kedves fiatalok!
Miért is szeretném  azt, hogy mindenek előtt az iskolások, a fiatalok részéről kapna nagyobb figyelmet, megbecsülést ’56 for-
radalma? Az idősebb korosztály, aki megélte azokat a napokat, a saját, vagy ismerősei tapasztalata alapján meg tudja ítélni az e-
seményeket. 
Mi, a középgeneráció egy másik rendszerben ellenforradalomnak tanultuk. Csak egymás között, titokban mertünk róla másként
beszélni. Emlékszem még 1986 őszén, amikor sorkatonai szolgálatot teljesítettem, - már ez a kifejezés is milyen archaikusnak
tűnik, a mai fiatalok talán nem is tudják, mit jelent – tehát ’86-ban, már úgymond a rendszerváltás hajnalán egy hónap lak-
tanyafogságot kaptam amiért október 23-án a Szabad Európa Rádiót merészeltem hallgatni.
Aztán ’89 után az emberek döntő többsége felszabadultan, büszkén ünnepelte, ünnepelhette forradalomként ’56 őszét. Az utóbbi
időkben sajnos megint disszonáns hangok is hallatszanak, akár felelősnek mondott politikusok szájából is. Megkérdőjelezhetik
mondjuk Tóth Ilona, vagy Mansfeld Péter mártíromságát.
Ezért is nagyon fontos, hogy a felnövekvő generációk ismerjék, ápolják ’56 örökségét. A huszadik század magyar történelme nem
túl vidám: világháborúk, ahol a vesztesek oldalán álltunk, Trianon, orosz megszállás, elrontott rendszerváltás. 
Hogy stílszerű legyek, ebben a sötét huszadik századi történelemben fáklyaként világít 1956. Az elmúlt évszázad legnagyszerűbb,
legfelemelőbb eseménye volt az a néhány őszi nap! Mondjuk el a gyerekeknek, fiataloknak, hogy nem az a nagy esemény, amikor
egy médiasztárt kiszavaznak egy valóság show-ból, hanem az, amikor  a 14-18 éves fiatalok harcoltak és ha kellett, életüket is ál-
dozták a szabadságért! A koszorúzás után, amikor együtt  felvonulunk a Közösségi Házba, fáklyáinkat itt a forradalomra emlékező
lángokon meggyújtva vigyük tovább jelképesen  1956 tüzét! Majd november 4-én a forradalom leverésének napján ezek a tüzek
gyertyákon, mécsesekben  égjenek tovább!                                            (Varga László beszéde elhangzott október 22-én a Hősök terén)

Kulturális ajánló

A zuhanás (rendező: Tarsem Singh) 
színes feliratos indiai-angol-amerikai filmdráma
A film története egy mesét foglal keretbe, a gyermeki képzelet
képein keresztül. Az elvarázsoló, bájosan gyermeki megoldások
mellett azonban nagyon mély, sokrétű  kérdéseket feszeget. 
A  fantáziabeli eseményszálak elbűvölő indiai képeket tárnak
elénk, miközben elgondolkodtat önzőségről, öngyilkosságról,
gyermeki világlátásról és sokmindenről. A képzelet és valóság
összefonódása, a mély kérdések gyermekien optimista látásmódja
igazi művészi megoldás. Mindenkinek ajánlom, aki egy elgon-
dolkodtató, ugyanakkor szórakoztató filmet szeretne látni. 

Láthatatlan kiállítás

A láthatatlan utazás egy vak vezető kíséretében, speciálisan,
életszerűen berendezett és teljesen besötétített helyszíneken
történik. A Láthatatlan Kiállításon különböző élethelyzeteket
mutatnak be a kiállítók, ahol megtapasztalható, hogyan kell
egy világtalannak közlekedie a városi forgatagban, hogyan
fizet ki egy kávét a bárban, vagy éppen honnan tudhatja,
melyik fűszer kell az ebédhez...

Elképesztően érdekes és egyben ijesztő élmény mindez. A vak-
sötétség fogalmát első ízben sikerült teljes egészében átélnem, 45
percen keresztül. Feri, vak vezetőnk különböző helyiségeken ke-
resztül vezetett, segített minket végső állomásunkig, egy bárba,
ahol fogyasztottunk, fizettünk is a vaksötétben. 

A kiállítás a X. kerületi Népligetben található, az E-klub
épületében. Könnyen megközelíthető a 3-as metróval (Népliget
megálló), vagy az 1-es villamossal, illetve a 99-es és a 103-as
busszal.
Jegyfoglalás, információ: www. lathatatlan.hu

Koszorúzással és ünnepi műsorral emlékeztek a
forradalomra

Varga László polgármester beszédével és az ’56-os Kopjafa ko-
szorúzásával kezdődött az ünnepi megemlékezés a Hősök
terén. Perbál Község Önkormányzata, a Nemzetiségi Önkor-
mányzatok, a közoktatási intézmények, a Tűzoltó Egyesület és a
Jobbik Magyarországért helyezték el koszorúikat a hősök
tiszteletére. Ezt követően az ünneplők fáklyákkal vonultak fel
a Közösségi Házba, ahol az Általános Iskola nyolcadik osztályo-
sainak műsorát tekinthették meg. 

a nyolcadik osztályosok műsora a Közösségi Házban
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Tisztelt Ügyfelek!

Értesítem Önöket,
hogy teljeskörű biztosítási tevékenységem mellett
(lakás-, gépjármű-, élet-, felelősség-, vállalkozásbiztosítás)

ezentúl teljeskörű banki szolgáltatásokkal is 
rendelkezésükre állok.

Lakás-és szabadfelhasználású jelzáloghitel,
hitelkiváltás, bankszámlák, hitelkártyák,
személyi kölcsön, befektetések, lekötések.

Kérésre házhoz megyek!

Kissné Harcos Mária
30-9323-856

A Pest megyei Közgyűlés hírei

Pest megye a költségvetés módosítását javasolja
Az előző év után idén is tovább csökkent a Pest Megyei Önkor-
mányzat bevétele. A költségvetési törvény alapján ugyanis a kor-
mány kevesebb normatív támogatást juttatott az Önkormányzat-
nak. 2007-ben az állami normatíva a működéssel kapcsolatos
ténylegesen felmerülő kiadások 50 %-át sem érte el, idén ez az
arány tovább csökkent. A megyei önkormányzatok az in-
tézmények működtetésének normatíván felüli részét, valamint a
fejlesztésekre fordított összegeket jelentős részben a személyi
jövedelemadó részesedésből finanszírozzák, de ez a bevételi forrás
drasztikus mértékben csökkent. Ez a nagy mértékű csökkenés
azon túl, hogy a megyei önkormányzatok feladatellátását,
működését veszélyezteti, kihat az egész önkormányzati rendszer
működésére is, különösen a legrászorultabbak tekintetében. 
A megyei önkormányzatok kötelező feladatainak megfelelő szin-
tű ellátása érdekében Pest megye javasolja, hogy a 2009. évi költ-
ségvetés tervezetét módosítsa az Országgyűlés. 
A módosítási javaslatot Dr. Szűcs Lajos, a Közgyűlés nevében
küldte el az Országgyűlés elnökének.

Több Pest megyei fiatal kaphat önkormányzati fel-
sőoktatási ösztöndíjat
Pest Megye Közgyűlésemegváltoztatta a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kritériumát. A döntés-
nek köszönhetően több Pest megyei hallgató részesülhet az ösz-
töndíjban. A korábbi alapelv szerint ugyanis megyei támogatás
esetén a családon belüli egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
hatta meg a 32.050 Forintot. A szabályozás kialakítása óta azon-
ban a magyar pénzügyi rendszerben jelentős változások történ-
tek, így a nyugdíjminimum aktuális összege 28.500 Forintra, a
minimálbér pedig 69.000 Forintra emelkedett. 
A Közgyűlés ezért úgy döntött, hogy módosít ezen a pályázati
feltételen, és az egy főre jutó havi jövedelem határát a min-
denkori minimálbér 50%-ára módosítja.

Cselekvési terv a Pest megyei i@úság támogatására
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta a jövő évre
vonatkozó, ihúságsegítő cselekvési tervet. A dokumentum célja,
hogy a Pest megyében élő gyermekek és fiatalok életkörül-
ményeinek javítására, lehetőségeik bővítésére fogalmaz meg fe-
ladatokat. A Közgyűlése előzetes megyei felmérés és háttérelem-
zés után 2003-ban fogadta el Pest Megye Önkormányzatának
Középtávú IVúságsegítő Koncepcióját. Ennek egyik fontos eleme a
cselekvési terv, amely meghatározza a legfontosabb prioritásokat
a megyei fiatalok életkörülményeinek javítása érdekében. 
A 2008-as cselekvési tervben előírt feladatokat az Önkormányzat
teljesítette. Az Önkormányzat 2009-re újabb tervet készített,
konkrét feladatokkal. Ennek egyik legfontosabb eleme az isko-
larendszeren kívüli szabadidős tevékenységeket támogató pá-
lyázat valamint ihúsági- és sportpályázat kiírása. Emellett a
Hivatal részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpá-
lyázat 2010. évi fordulóján. 
Napjaink égető kérdése a fiatalok és a kábítószer kapcsolata, a
cselekvési tervnek ezért kulcseleme a Pest Megyei Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum és a megyei drogügyi koncepció működtetése

illetve végrehajtása. Pest Megye Önkormányzatamindezek mellett
szakmailag is támogatja a fiatalokat. Így a Közép-Magyarországi
Regionális IVúsági Szolgáltató Irodával együttműködve a megyei
diákönkormányzatok programjait és képzéseit a rendelkezésére
álló szakembergárdával és szakmai tapasztalattal is elősegíti, a
jövő évi tervezetben is kiemelt szerepet kap ez a feladat.
A cselekvési terv nyilvánosságot is biztosít az ihúsági prog-
ramokra. Pest megye ennek alapján kötelezettséget vállalt, hogy
az aktuális rendezvényeket, közösségi tevékenységeket a saját
honlapján népszerűsíti. 
A programok megvalósításához pedig a Pest Megyei Gyermek és
IVúsági Alapítványon keresztül anyagi támogatást is nyújt.

November 15. Szombat

November 22. Szombat

November 29. Szombat

December 6. Szombat

December 13. Szombat

December 20. Szombat

Iskola bál

Sport bál

17h: Zenés irodalmi délután Gulyás
Dénessel, zongorán kísér: Gulyás Bence

18h: Adventi koncert (Maklári kórus)

Karácsonyfa állítás (Patakok egyesület)

Dicke Schwäne koncert

A Közösségi Ház őszi-téli programjai

- HIRDETÉS -



A pályáról jelentjük
Bemutatkozik a Perbál Sport Klub

A futballhoz nem csak pénz kell, hanem rengeteg önkéntes
munka is. Legalábbis Perbálon. 
A perbáli foci finanszírozásáról, az eddig elért eredményekől,
a ma már hagyományosnak nevezhető Sport Bálról és a csalá-
dias légkörről beszélgettünk a Klub vezetőivel. 

A több mint ötven éves múltra visszatekintő Perbáli Sport Klub
fennállása alatt történt egy rendszer- és jó néhány elnökváltás is,
sikereik azonban töretlenek maradtak. Másfél évvel ezelőtt az
alapszabály módosítás értelmében hét főről öt főre változott a
vezetőség száma, akiknek célja, hogy az eddig elért színvonalat
tartsák és megteremtsék az anyagi hátteret. E kettő ugyanis elen-
gedhetetlen a futballhoz. Tizenhét évvel ezelőtt jutott fel a Klub
a Megye II. osztályba, ami azért sem kis teljesítmény, mert nem
fizetett játékosokkal játszott profi futballról beszélünk, hanem
amatőr fociról.
Jelenleg öt csapat futballozik Perbál színeiben, ebből négy baj-
nokságon is indul. Csupán azért, hogy a csapatok részt ve-
hessenek a bajnokságon, évi közel másfél millió Forintot kell a
Klubnak befizetnie nevezési díjakra, pályahitelesítésre, bírói dí-
jakra. Ezen kívül pedig a működési költségek is – mint például
a rezsi költség, a pálya karbantartása vagy az utaztatás – szintén
tetemes összegre rúgnak; így mindent figyelembe véve az évi ki-
adások elérik az 5millió Forintot. A finanszírozásból a Község
Önkormányzata és a Perbál Sportért Alapítvány vállal oroszlán-
részt, mivel azonban utófinanszírozási rendszer szerint kapja a
Klub a támogatást, így a szoros keretek miatt nincsenek anyagi
tartalékai. Az évente két alkalommal megrendezett Sport Bál
bevételét a szervezők a Klub javára fordítják, így a legutóbbi ren-
dezvényen befolyt összegből cserélték ki a klubhelyiség ablakait. 
A Bál az évek során komoly rendezvénnyé nőtte ki magát; a szer-
vezők közel kétszáz vendégre számítanak a következő alkalommal
is, a korábbi tapasztalatok alapján. 
Galambos Zsolt elmondta: fontosnak tartja a klubban uralkodó
családias légkört és az aktív önkéntes munkát, amivel sokan részt
vállalnak a különböző feladatokból. „Enélkül nem lehetne ugyan-
abból a rendelkezésre álló összegből ugyanazt a színvonalat fenntar-
tani”- teszi hozzá. 
A Klub az utánpótlás-nevelésre épül, hogy ne kelljen felnőtt
játékosokat máshonnan hívni. „A tavalyi évben bajnok lett a
serdülő csapatunk, a kölyök pedig ezüstérmet szerzett, ami azért is
komoly teljesítmény, mert sokkal nagyobb lélekszámú települések
ellen – mint Érd, Budaörs vagy Pilisvörösvár – sikerült ezt az ered-
ményt elérni. A sikereink jól mutatják: nálunk komoly szakmai
munka folyik” – hangsúlyozza Galambos Zsolt. 
A Klub céljai között szerepel továbbra is az utánpótlás-nevelés
folytatása, hogy ezáltal minél több gyerek játékosból váljék fel-
nőtt játékos. 
Galambos Zsolt köszönetét fejezte ki a Klub nevében mindazok-
nak a támogatását, akik hozzájárultak – anyagi segítséggel,
adójuk 1%-ának felajánlásával, önkéntes munkájukkal – a Per-
báli Sport Klubműködéséhez, valamint a szervezők nevében sze-
retettel vár mindenkit november 22-én a Perbáli Közösségi Házba
következő Sport Bálukra. 

6 HELYBEN VAGYUNK

Várunk Téged is focizni!

A Perbáli Sport Klub az Általános Iskola 1. osztályától kezdve
várja azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik szabadidejükben 
szeretnének a PERBÁLI SPORT KLUBBAN futballozni. 

További információ Galambos Zsoltnál a 0630-347-8520-as
telefonszámon.
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Középpontban az egészség
Bemutatkozik a Patakok Életmód Egyesület

Községünkben október második hétvégéjén rendezte meg az
Alma napot a Patakok Életmód Egyesület. 
A rendezvény már ismert a perbáli lakosok körében, de az
egyesület alakulásáról, céljairól keveset tudnak.

- Hogyan és miért alakult az Egyesület?
- Megalakulásunk véletlen és egyben törvényszerű is volt. A mai
rohanó világban a felfokozott életritmus próbára teszi teherbírá-
sunkat. Ahhoz, hogy a ránk rótt feladatokat el tudjuk végezni,
testünket és lelkünket is karban kell tartanunk. Ha erre az igény
felmerül, a folyamat megállíthatatlan, törvényszerű. Az viszont
véletlen volt, hogy az egyesület tagjai ugyanakkor, ugyanott
voltak. Ez 2006. tavaszán, a Perbáli Közösségi Házban egy egész-
ségmegőrző gyógytornát követő estén történt. 
Csak saját életmódunkon akartunk változtatni, de a találkozás
új, közös utat nyitott számunkra.

- Miért kapta az Egyesület a Patakok nevet?
- Több név is felmerült, de végül a Patakok mellett döntöttünk.
A Patakok jelentése: a paradicsomi édenfából négy patak eredt,
mely elvitte az életet a négy égtáj felé. Ez a név találó, kifejezi
céljainkat, és feladatunkat. A patakmeder a „szállítóeszköz”, a
közvetítő, míg a patak vize a frissesség, az életfenntartó fontos
elem. Egyesületünk az életmód kérdéskörével foglalkozik. Nem-
csak a saját, hanem a település lakosságának életmódját is köze-
líteni kívánjuk az egészséges életmód kritériumaihoz. Céljaink
megvalósítása érdekében egészségmegőrző, betegség megelőző,
környezetvédelmi, sport- és kulturális események szervezését és
bonyolítását vállaljuk fel, oktató és ismeretterjesztő tevékenységet
folytatunk.

- Milyen programokkal várják az érdeklődőket?
- Programjainkat csoportos formában, élménycentrikusan szer-
vezzük. Fontos, hogy a rendezvényeinken  ne csak  ismeretekben
gazdagodjanak a látogatók, hanem jól is érezzék magukat.
Működésünk során prioritást élveznek az olyan témák, mint az
egészséges táplálkozás, a természeti környezettel való szorosabb
kapcsolat kialakítása, az egészségünkre ható ártalmak csökken-
tése, valamint testünk kondíciójának szinten tartása. Állandó
programjainkat is ezek figyelembevételével alakítottuk ki.

- Beszélne ezekről bővebben?
- Ismeretterjesztő előadásokat szervezünk az egészséges életmód,
illetve táplálkozás témakörében. Húsvét előtt személyre szabott
tanácsokkal, egészséges ételek kóstolójával várjuk vendégeinket a
testi-lelki tisztulás jegyében. Tavasszal falutakarítást szervezünk,
ahol a részt vevőkkel együtt tavaszi „nagytakarítást”, szemétgyűj-
tést tartunk környezetünk szépítése érdekében. Ősszel az Alma
napon a gyerekek játékos formában ismerkednek az egészséges
életmód kérdéseivel, a felnőtt lakosok pedig ingyenes egészség-
felmérő szűrővizsgálatokon vehetnek részt, különböző gyó-
gyászati cikkekkel ismerkedhetnek, és megkóstolhatják az egye-
sületi tagok által készített salátákat. A Nyugdíjas est alkalmat
nyújt arra, hogy kifejezhessük köszönetünket az idősebb ko-
rosztálynak az egész éves önzetlen munkájukért, valamint a Per-
bálon működő civil szervezeteknek nyújtott segítségükért. 
A Karácsony előtt néhány nappal megrendezett karácsonyfa ál-
lítás számunkra a békét és szeretetet szimbolizálja; szép befejezése
az éves munkának. Ekkor a falu apraja és nagyja együtt várja a
feldíszített fa alatt, hogy a fények kigyúljanak, majd a hidegtől és
örömtől piros arccal elénekelünk néhány karácsonyi dalt.

Molnár Marianna (Patakok Életmód Egyesület)

A képek az alma napon készültek



8 ÜNNEP

Mindenszentek napján (november elsején) a Római Kato-
likus Egyház szentjeit ünnepli, valamint közbenjárásukat kéri. 
Az egykori rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként
tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus
Agrippa Kr.e. 27-ben építtetette Rómában a Pantheont, ahol a
papok az összes isten tiszteletére mutatták be áldozataikat. A Pan-
theont 610. május 13-án keresztény templommá alakították.
Ekkor vezették be MINDENSZENTEK ünnepét, hiszen ezen a
napon IV. Bonifác pápa az összes vértanú tiszteletére szentelte a
templomot.  Az ünnep még a VIII. században május 13-ról no-
vember 1-jére tevődött át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták
régi népi újesztendejét megszenteljék. 
A kelták november első napjaiban emlékeztek az elhunytakra
különböző halotti áldozatok bemutatásával. Náluk már a VIII.
században is közünnep volt november első napja, ami az év
kezdetét is jelentette. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely
pápa engedélyével hivatalosan elismerte az új ünnepet, és attól
kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.

Halottak napján (november másodikán) elhunyt szeret-
teinkre gondolunk, rájuk emlékezünk. Ezen a napon sokan láto-
gatnak el a temetőbe, gyertyát gyújtanak, virágot, koszorút
visznek a sírra. 
Meghatározott napokat már a kereszténység kezdeteitől arra
szenteltek, hogy a megholtak bizonyos csoportjáért közbenjár-
janak. Egyetemes közbenjárásra azonban november másodikát
1030 környékén a Cluny-i bencés monostor apátja, Odilo vezette
be, majd ezt a halottakról szóló megemlékezést átvette az egész
egyház. November 2-a, mint Halottak napja, a XIII. század
végére általánosan elfogadottá vált. Az ünnep napját úgy válasz-
tották, hogy a Mindenszentek napját kövesse. Ez a nyugati
kereszténységben november elseje. A halottak napjához számos
néphit kapcsolódik. Az élőknek ilyenkor tilos volt a munka.
Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne hábor-
gassák a halottakat. Halottak napján, sőt egész hetében tilos volt
mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsár-
gul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor
hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót,
vizet tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halot-
takért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott. 

A perbáli temető sírjairól készült fotókat Fejér János készítette

Was ich Dir noch sagen wollte

Was ich Dir noch sagen wollte
es bleibt ungesagt
was ich Dich noch fragen wollte
es bleibt ungefragt.

Was ich Dir noch zeigen wollte
es bleibt ungeseh'n
was wir uns noch erträumten
es bleibt ungescheh'n.

Der Tod kam ohne Zagen
riss unser Band entzwei
nie mehr ein Wort, ein Blick von Dir
alles versäumt, vorbei?

Doch werd' ich Dich im Herzen tragen
drin träume ich mit Dir
ich werde Dich im Herzen fragen
drin bist Du stets mit mir.

(Josef Albert Stöckl) 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat rovata

Allerheiligen

„Allerheiligenfest war der Gedenktag an
die Toten. Vormittags wurde die heilige
Messe zu Ehren aller Heiligen gefeiert.
Der Nachmittag gehörte der Toten-
ehrung. Auf den schon vorher herg-
erichteten Gräbern wurden die Kerzen
angezündet und mit Weihwasser be-
sprengt. Jeder ging zum „Freidhof“ wie
der Friedhof bei uns hieß, um seine Ver-
storbenen zu ehren.“

(Das kirchliche Leben, seine Sitten und Ge-
bräuche in Perwall; von Johann Zink)
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Gábor atyával idekerülésének előzményeiről, Perbál sajá-
tosságáról, a plébánia, illetve a templom felújításáról és
a szemléletváltás szükségességéről beszélgettünk.

- Milyen előzmények után került Perbálra?
- Nem készültem gyerekként, se fiatalként papnak, bár jártam
templomba és ministráltam is. Nagyon jó ihúsági közösséghez tar-
toztam, nem csak együtt imádkoztunk, hanem együtt kirándul-
tunk, buliztunk. Úgy készültem, hogy családot alapítok, szakmát
tanultam, majd másfél évig sorkatonai szolgálatot teljesítettem, a
katonaság után ismét dolgozni kezdtem. Ekkor éreztem meg a
Jóisten hívását, de először nehezen hittem el, hogy engem hív a
gyengeségeim, gyarlóságaim ellenére. 
Ebben az időben sokat beszélgettünk a lelkiatyámmal, aki vonzó
papi életet élt, és az ő bátorítására határoztam el, hogy elmegyek
a szemináriumba. A huszonötödik születésnapomat mint első éves
már bent töltöttem… A szeminárium után először Csepelre, utána
pedig Székesfehérvárra kerültem a Prohászka templomba, később
pedig a Bazilikába helyeztek. Innen kerültem Ráckevére, végül az
első önálló szolgálati helyemre: Budajenőre, melynek filiája Telki.
Ez egy kegyelmi idő volt számomra, emellett pedig nagyon ember-
léptékű is. Persze volt feladatom bőven, mivel korábban mindkét
településen kevés figyelmet fordítottak a templomok állapotára.
Rövidesen Páty ellátásával bízott meg püspök atya, majd Péter atya
halála után Perbál és Tinnye lelkipásztori teendői is rám hárultak.  
- Miben különbözik Perbál a többi, Ön által ellátott településtől?
- Először is elmondhatom, hogy Perbálon járnak legtöbben
hétköznap szentmisére. Úgy látom, hogy ez egy erős közösség. Az
itt élők sok mindent a hagyományok szerint élnek meg, például
adventkor SZENTCSALÁDJÁRÁSRA gyűlnek össze a vendég-
látó családoknál. Lelkigyakorlatokat szerveznek, a községben
meghirdetett és a Közösségi Házban megrendezett programokon
szép számmal vesznek részt. Ezek nem csak vallási jellegű prog-
ramok, de közösség-összetartó erőt adnak. 
- Hogyan  áll jelenleg a plébánia és a templom felújítása?
- Perbálon mind a templom, mind pedig a plébánia műemlék
épület, aminek vannak előnyei és hátrányai. A felújítások kapcsán
inkább hátránynak éljük meg, de fontosnak tartom hangsúlyozni,
hogy az itt élők büszkék lehetnek mindkét épületre, én pedig úgy
gondolom: a környék egyik legszebb temploma a perbáli. A plébá-
nia hittanterme a Champignon Kft. és az Önkormányzat anyagi tá-
mogatásával újult meg, ahol a nyár folyamán falugyűjtemény jött
létre. Az épület további helyiségeinek felújítása pedig az ősz során

lezajlott. Két évvel ezelőtt a tető fele elkészült; erre fedésként
műemlék palát írt elő a Műemlékvédelmi Hivatal, amely igen drá-
ga. Mivel nincs választási lehetőségünk – az épület műemlék jel-
lege miatt – ezért ezt a fedést folytatjuk. A kivitelezővel már meg-
kötöttük a szerződést, a munkálatok novemberben kezdődnek.
Ehhez pedig a perbáliak segítségét is szeretnénk kérni. Talán sokan
gondolják úgy: nem számít az ő kis adományuk egy többmilliós
beruházásnál, de ha figyelembe vesszük, hogy 7-800 család él Per-
bálon, akkor már havi 500Ft is jelentős.
- Milyen távlati céljai vannak az egyházközségnek?
- Szeretnénk a plébánia kertjében egy nyári táboroztatásra alkal-
mas épületet építettetni, a kertet parkosítani és megnyitni a tele-
pülés lakossága számára. Szeretnénk a templomtetőt felújítani,
melynek előkészítő munkáit elvégeztettük. Ehhez a beruházáshoz
jövőre az Önkormányzattól és az Egyházmegyei Hivataltól is segít-
séget kérünk. A következő fontos feladat, hogy a templom tornyán
elkezdett vakolás a templom többi részén is folytatódjon, meg kell
oldani a csapadékvíz elvezetését, az utólagos falszigetelés kiala-
kítását, hogy minél kevesebb nedvesség érje a földben lévő ala-
pokat, valamint a templom belseje is megérett a felújításra. 
Mindez jó néhány évet vesz igénybe, de minden lehetőséget -
beleértve a pályázati forrásokat is - igyekszünk kihasználni. 
- A közösségi életet illetően milyen tervei, elképzelései vannak?
- Egy szépen felújított templom büszkeség az egész közösségnek,
de ha az csak múzeumi funkciót tölt be, akkor az igazi célját nem
érte el. A templom lehet szép a szobroktól és a festményektől, de
Istennek akkor tetsző, ha ott buzgó, imádságos közösség gyűlik
össze. Én igyekszem ennek a közösségnek az életébe mindinkább
belekapcsolódni, ezért amikor tehetem, eleget teszek a meghívá-
soknak, melyek a közösség ünnepeire vagy más programjaira szól-
nak. Emellett számítok továbbra is arra, hogy amit a helyiek felvál-
laltak (programok, lelkigyakorlatok szervezése és más feladatok),
az folytatódik. Úgy látom egyébként, hogy egyre inkább belátják
a hívek: nem lesz jól működő közösségi élet, ha azt várják, hogy a
pap -jelen esetben én- megszervezem. Akkor lesz élővé a közösség,
ha tagjai mernek ebből feladatokat vállalni. 
- Mit érez Ön feladatának mindezeken kívül?
- Azt szeretném a szívekbe adni, hogy szemléletváltásra van szük-
ség. Ha mi fontosnak érzünk valamit és szeretnénk, hogy meg-
történjen a környezetünkben, akkor nekünk kell tennünk. Egyre
kevéssé várhatjuk azt, hogy innen-onnan segítenek minket. Ilyen
szempontból is magára kell találnia a Magyar Katolikus Egyháznak
és az egész országnak. Korábban Nyugatról sok segítséget kaptunk,
de úgy gondolom ebből a kisded korból már kinőttünk. Látnunk
kell, hogy vannak nálunk rászorulóbb országok, közösségek. Nem
azt mondom, hogy bővelkedünk anyagiakban, de ki kéne alakíta-
nunk magunkban azt, hogy ha csak segélyekre számítunk, akkor
nem fog történni semmi. A templom és a plébánia az itt élő
közösségé; hiszem, hogy az Önkormányzat, a helyi vállalkozók és
az itt élők megérezik ennek súlyát a továbbiakban is.
- Mire gondol pontosan?
-Arra, hogy van itt egy hely, ahova a perbáliak elhozhatják gyer-
mekeiket, unokáikat megkeresztelni, ahol házasságot köthetnek,
valamint imádkozhatnak élő és elhunyt szeretteikért. Ez a temp-
lom az egész itt élő közösségé és az ő feladata, hogy rendbe tegye.
Hiszen otthonunkban is kultúrált körülményekre törekszünk,
nem szeretnénk, hogy leomoljon a fal vagy beessen az eső. Ezért
mindnyájunk munkájára, áldozataira szükség van, hogy szépüljön. 

Tóth Anna

„Szemléletváltásra van szükség”
Beszélgetés Harkai Gábor plébánossal
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Karácsonyra készülve

Az adventi, karácsonyi időszakra sokféle saját készítésű
ajándékkal készülhetünk. Az alábbiakban olyan ötleteket
mutatok be, amelyeket gyermekekkel együtt lehet készíteni.

Mézeskalács ajándékok

Az ehető mézeskalácsból ötletes ajándékok, díszek készít-
hetők, az ajándékozott pedig akár meg is eheti őket.
Nagyon kedves ajándék lehet egy doboznyi gyönyörűen díszített
sütemény. Cukormázzal, dióval, mogyoróval díszítve gyönyörű
sütemények készíthetőek. Egy-egy jobban sikerült  figurát  önál-
lóan is becsomagolhatunk: szép karton elé téve celofánnal fedjük.

.

Hópelyhek

Nyolcrét hajtogatott négyzet vagy kör alakú papírt kisollóval
kivágdosunk. Akkor kapunk szép mintát, ha sűrűn helyezzük el
a háromszög alakú kivágásokat. 
Zöldes, bordós kartonra helyezve üdvözlőkártyákat, ajándék-
dobozokat díszíthetünk velük, vagy a karácsonyfára, ablakba,
ajtóra akaszthatjuk. 

SZÍV KOSZORÚ: kiszagattot szívekből koszorú rakható ki, ame-
lyeket színes karton elé helyezve ajándéknak, vagy egy tálra
helyezve, közepébe mécsest téve, asztali dekorációnak is kiváló.
Szép fonott koszorút is lehet készíteni sütemény-szalagokból.                     

ADVENTI NAPTÁR: adveni naptárat is készíthetünk advent elején.
Minden napra egy sütemény jut. A számozás cukormázzal, a fel-
akasztás szalaggal készülhet a fenyőfa alakú süteményalapra.
A négyzeteket sütés előtt érdemes kilyukasztani, hogy nehogy
összetörjük a már kisült darabokat 

GYERTYATARTÓ: csillag alakú, középen kilyukasztott sütemé-
nyekből egy karácsonyfa alakú gyertyatartó készíthető. A gyertya
gerincként szolgál a rá felfűzött csillagoknak. 
Érdemes papírsablonokat szerkeszteni. Körülbelül 7-9 db (egyre
kisebb) csillag ad ki egy „fát”.

HÁZIKÓ: Némi ügyességgel mézeskalács lapokból házikót is ál-
líthatunk össze. A cukormáz nemcsak ragasztóanyag lehet,
hanem hó dekorációként is szolgálhat.

Magát a „TÁLAT” is készíthetjük mézeskalácsból. Hőálló tálat ki-
vajazunk, s a tésztát beleépítve sütjük ki. A süteményt, mikor
félig megsült, kivehetjük, hogy a belső külső fele is átpiruljon,
érdemes ezt a felét is tojással megkenni, hogy szép színe legyen.
A fedőhöz egyszerű kört vágunk ki, bogyót tehetünk rá fogónak. (Sz. A.)
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Hogyan vártalak?

Ebben a számunkban tovább követjük – a
párválasztás, megismerkedés, egymásra han-
golódás után – egy kapcsolat alakulását,
amelyben immáron hárman lesznek. Édes-
anyák osztják meg velünk személyes tapasz-
talataikat, melyeket várandósságuk során
éltek meg. Az ő történeteik bepillantást en-
gednek abba az örömteli, néha nehéz idő-
szakba, melynek végén egy új élet és ezáltal
egy új család születik. 

Nem volt rég, mégis távolinak tűnik a várandósságom első, il-letve második kilenc hónapja, amit az életem legizgalmasabbidőszakaként éltem át. Az anyaság minden nő számára a leg-nagyobb kihívás és a legszebb pillanat, nem volt ez máskéntvelem sem, hisz erre a szerepre készülünk szinte egész életünk-ben. Amikor azonban eljön a pillanat, és a várandósság elsőperceit éljük át, elfog bennünket a félelem. Az örökös kérdéstminden leendő anya felteszi magában: vajon jó anya leszek?A várandós állapot a leendő anya egész életét megváltoztatja. Eználam is így volt, nem csak testileg, lelkileg is megváltozunk.Számomra a legfontosabb a belső harmónia  megtalálása volt,hiszen ez a születendő gyermek számára is előfeltétel az élethez,az egészséghez. Tudom: közhely az a mondás, hogy a terhességnem betegség csak más állapot, de tudatosítja mindenkiben:  avárandós nő szervezete egy teljesen megváltozott állapotbakerül, amely odafordulást, törődést igényel a környezetétől. Apillanat, amikor megtudtam, – mindkét gyermekemnél –,hogy várandós vagyok, felejthetetlen volt. Főleg  az első babánál– mikor minden olyan új – az összes cikket, folyóiratot elolvas-tam, mégsem tudtam igazán, hogy mi is vár rám valójában.Végeredményben ez a kilenc hónap minden szépségével és fáj-dalmával együtt mégis a legszebb dologhoz vezet: egy  újjövevény megérkezéséhez erre a világra. 
Nagyné Molnár Mónika

Gyermekkoromban sokat gondoltam arra, ha majd nagy leszek, lesz

férjem, lesznek gyermekeim. Azonban azt sosem tudtam elképzelni,

milyen lesz majd az, ha nagy lesz a pocakom, és benne lesz a gyer-

mekem, egy növekvő kis élet. Milyen lesz? Mit fogok érezni?

Amikor terhes lettem, már tudtam, hogy ez a kilenc hónap csakis

csodálatos lehet! Első pillanattól kezdve élveztem minden percét!

Sokan körülöttem nem ezen a véleményen vannak, de én szerettem

várandósnak lenni. Mások élményeit, rosszat is, jót is, meghallgat-

tam ugyan, de én csak magunkra figyeltem és csak a jót láttam. Meg

sem fordult a fejemben, hogy valami rossz is történhet. Első ter-

hességemnél még sokáig dolgoztam, ám ez sem árnyékolta be az ál-

lapot szépségét. Azt ugyan nem állítom, hogy mindig minden

felhőtlen volt, semmi fájdalom, rosszullét, mert ilyen is volt, sze-

rencsére nem sok, de ezek is hozzátartoznak a kilenc hónaphoz, és

az első mozgolódások már kárpótoltak mindenért. Szeretettel gon-

dolok arra a sok közös élményre, amit a párommal éltünk meg,

amikor „betelefonált” a kislányának, amikor elkészítette a bölcsőjét

és a kiságyát, amikor esténként mesét mondtam, énekeltem, amikor

együtt keresgéltük az első kis ruhadarabokat. Ezek mind-mind

megszépítették a várandósság idejét. Most a második terhességem

egy picit más, mert Hanna akkor a pocakomban 100% figyelmet

kapott, és ő most, „idekint” is igényli ugyanezt. Most számomra

egy picit nehezebb, de nem rosszabb maga az érzés, sőt, abban más,

szebb is, hogy most már hárman várjuk a kistestvért. Míg Han-

nához a párommal ketten beszéltünk, ketten készülődtünk, ketten

vártuk megérkezését, most a kis jövevényt már hárman, egy egykori

kis pocaklakó is szeretettel várja. Simogatja a pocakom, beszél

hozzá, zenét hallgattat vele olyformán, hogy egy zenélő plüssteknőst

a pocakomhoz nyom. Ha egy-egy ruhadarabját kinövi, ezt mondja:

„Anya, akkor ez majd a kistestvéremé lesz!”. Ez sokkal könnyebbé

teszi a várandósságot, még a nehezebb perceket is. Más így az

élmény, de nagyon szép, és a legnagyobb kincs szerintem az, ha

együtt a család és ahol már van, a gyermek is, együtt várják a kis-

babát. Azért is volt nekem szép élmény a terhesség, és most is az,

mert tudtam, hogy van mellettem egy társ, aki legalább annyira

várja a babát, mint én, és akire mindig mindenben számíthatok.
Krizsák Zsóka

Kislány koromtól arra készültem, hogy anya lehessek. A szomszédok, ismerősök szívesen bízták rám kicsi gyermekeiket. Hivatásomatis (védőnő vagyok) sikerült úgy választani, hogy állandó kapcsolatban lehettem a várandós édesanyákkal és gyermekeikkel. Férjemmelmár a jegyességünk idején beszélgettünk arról, hogy több gyermeket szeretnénk. Mindekettőnknek fontos volt, hogy Isten teremtőmunkatársaiként szeretetünket a születendő gyermekekben megsokszorozhassuk. A gyermekek jövetelét áldott állapotnak és Istenajándékának tekintettük. Ezt az érzést segítette szüleink támogató és szeretetteljes magatartása is. A várandósság a boldog várakozás éstervezgetés ideje volt számunkra. Sokszor kérdeztük, vajon milyen lesz, kisfiú vagy kislány, kire fog hasonlítani, melyik szülőnek,nagyszülőnek hozza magával az adottságait. A tágabb környezetben nem mindenki helyeselte, hogy a sokadik gyermekünket várjuk, deezek a vélemények nem zavartak bennünket. Ők nem tapasztalták meg azt az örömöt, amiben nekünk részünk volt: amikor a testvérekkarjukba vehették a legkisebbet vagy a fürdetéskor körbeállták a kiskádat és gyönyörködtek a  kisbabában. Az is felejtehetetlen számunkra,amikor a vacsora, fürdés, mese és ima után békésen aludtak és gyönyörködtünk bennük. Sok vidám kacagásban és együttlétben voltrészünk. Férjem szülei pedagógusok voltak, együtt laktunk és ebből adódóan sokat foglalkozhattak gyermekeinkkel. A szülések és akórházi bentlétek ideje alatt férjemmel együtt ők látták el gyermekeinket, nem kellett soha aggódnom, hogy mi lesz akkor, ha nem vagyokvelük. A negyvenéves védőnői munkám alatt igyekeztem úgy felkészíteni az édesanyákat, hogy gyermekeiket örömmel és boldogantudják várni. Segítséget adtam abban, hogy a bekövetkező testi és lelki változásokat természetesnek fogadják el. A gyermekvárás idejétmegpróbáltam a kismamáknál úgy irányítani, hogy ne aggódjanak feleslegesen, hanem reménykedve és boldogan fogadják gyermekeiket.Nagy ajándéknak tekintettem, hogy gyermekszerető közösségben munkálkodhattam. Barátaink nagy része is többgyermekes családbanél, akikkel jó volt együtt megélni a gyermekvárás örömét. Mint négy unokás nagymama boldogan foglalkozom velük és nagyon vároma találkozást és a nyári nyaralást, amikor több hétig nálunk lehetnek. Szinte újra átélem azt a boldogságot, amit kicsi gyermekeinkkelátéltünk. Remélem még sokáig lesz ebben részünk.

Mátéffy Imréné 



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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

Víz Coop Kft.: 30-2040-890

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
Rendőrség: 107
Belföldi tudakozó: 198 

Zsámbéki Mentőállomás: 
23-342-336
Simon János körzeti megbízott:
70-315-8042

Budakeszi Rendőrkapitányság:
23-420-055
Budakeszi Rendőrőrs:
23-450-007

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
Fogadóóra:
Hétfőn,kedd, péntek: 
08:00 –10:00
Várandóstanácsadás: 
Szerda: 08:00 – 11:00
Csütörtök 08:00-09:00

Dr. Asztalos Mária
gyermekgyógyászati tanácsadás
Minden hónap 2. szerda 
11:00–13:00

Nőgyógyászati Szakrendelés
Hely: Szolgáltató ház, Orvosi
rendelő
Rendel: Dr. Harsányi Lehel
Kéthetente pénteken 14:00-tól. 
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