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Elektronikai üzem épül Perbálon

Megkezdődtek az építkezések a Zimbo Kft. és a fatelep közötti
területen, ahol elektronikai üzemet hoznak létre.
A terület kialakítása még 2007. végén kezdődött meg, ahol
először a kötelező régészeti feltárást végezték el. Jelenleg a csar-
nokok építése zajlik, melyeket várhatóan jövő tavasszal adnak át.

Közös ügyünk a parlagfű irtása

A parlagfű-kérdés ellenőrzése belterületen az Önkormányzat fe-
ladatai közé tartozik, de külterületen is jelzéssel élhet, ezért több
szántófölddel rendelkező lakos kapott felszólítást arra, hogy in-
gatlanján az adott határidőn belül irtsa ki az allergén növényt.
Mivel azonban a terepbejárás során a tulajdonosi viszonyokra
nem derült egyértelműen fény, olyan személyek is kaptak levelet,
akik nem érintettek az ügyben.
Ha az Ön ingatlanján van parlagfű, azt maradéktalanul irtsa ki,
ha pedig szomszédja telkén látja a növényt, hívja fel a tulajdonos fi-
gyelmét annak veszélyeire, valamint az ehhez kapcsolódó köte-
lességekre!

Rendeződtek a tulajdonviszonyok

A Hunyadi utca nagyhídtól a pincesorig tartó szakaszán,(a fo-
cipályákkal szemben, a patak túloldalán) sok éves procedúra után
rendeződött több ingatlan tulajdonviszonya.
Korábban az említett ingatlanok külterületnek minősültek, az
eljárás során pedig belterületté váltak, melyek közművesítés után
beépíthetők. Az Önkormányzat négy telekhez jutott ezen a
területen, melyeket a továbbiakban hasznosítani kíván.

Előremutató egyeztetések az iskola ügyében

A Perbáli Hírlevél szeptemberi számában az iskola kapcsán meg-
jelent, hogy a csökkenő tanulói létszám kezelése a település közös
ügye. Az iskola kihasználatlan kapacitása gazdasági szempontból
is jelentős kérdés, hiszen ezáltal tízmilliós nagyságrendű állami
normatívától esik el az amúgy is alulfinanszírozott oktatás.
A Hírlevél óta történtek előremutató egyeztetések, valamint a
képviselőtestület és a tantestület dolgozik a megoldásokon.
Jelenleg a csökkenő tanulói létszám okainak feltárása és a közös
koncepció kidolgozása zajlik.

Lovarda nyílik- a tervek szerint tavasszal

Magánbefektető építtet lovardát a régi kápolna utáni, magánem-
berektől vásárolt telkeken, amely a tervek szerint tavasszal meg-
nyílik. A lovarda bárki számára látogatható lesz. A befektető a
kápolna újjá építésében is részt venne.

Mayer József alpolgármester fogadóórát tart min-
den hétfőn 15h-18h között.

Megkezdődtek a tárgyalások a német tv-csatornák
ügyében

Varga László polgármester felvette a kapcsolatot a T-Kábellel, an-
nak érdekében, hogy a többek által hiányolt német nyelvű csator-
nát a szolgáltató valamely csomagja révén tegye hozzáférhetővé.
A polgármester levelére egyelőre nem érkezett válasz a T-Kábeltől.

.
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Kedves Olvasóink!
Következő lapszámunktól szerkesztőségünk FÓRUM

ROVATOT kíván indítani, mellyel célunk, hogy a perbáli-
aknak lehetőségük legyen közérdekű ügyekben véle-
ményüket kifejteni.

Novemberi számunk témája: 
Ön szerint milyen programokkal színesíthetnénk a falu életét?

Ezen kívül az újság cikkeivel kapcsolatban is várjuk
észrevételeiket. 
Amennyiben ehhez hozzászólónk ragaszkodik, névtelenül
jelentetjük meg levelét.

E-mail címünk: feketenfeheren@gmail.com
Telefon: 20/204-7898
Levelét leadhatja a Polgármesteri Hivatal titkárságán is.
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Veszélyben Perbál egyetlen játszótere

Segítsen Ön is, mentsük meg együtt!

Szemünk fénye a gyermek - azt mondják -, és nemcsak szemünk
fénye, hanem jövőnk záloga is. Ezek a gondolatok talán
közhelyszerűen hangzanak, mégis ki tagadná, hogy a boldog, ki-
egyensúlyozott gyermekekből lesznek a kiegyensúlyozott felnőt-
tek. Ezért fordulunk Önhöz, mi perbáli anyukák, gyermekek, és
az Egyetértés Lakótelep Társasházközösség.
Perbál egyetlen játszótere a Lakótelep szívében, de önkormányzati
tulajdonú közterületen található, s bár szegényes, mégis sokan a
falu másik végéből is ide hozzák gyermeküket játszani. Sajnos a
mászótornyunk nagyon rossz állapotban van, a libikókánk elkor-
hadt, csakúgy a hintánk is. 
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy játékaink nem felelnek meg
az Európai Uniós előírásoknak és ha ezen nem sikerül változtat-
nunk 2008. végéig, akkor lebontják gyermekeink egyetlen ját-
szóterét.
Sokmindent fel tudnak újítani, rendbe tudnak hozni az ügyes
kezű apukák. A Társasházközösség kétszáz-, a Nyakas pincészet
százezer forinttal támogatja a munkálatokat, és reményeink sze-
rint  a helyi önkormányzat is a segítségünkre lesz annyival, ameny-
nyit a költségvetésből ki tudnak szorítani erre a nem betervezett
kiadásra. 
Anyagi lehetőségeink mégis meglehetősen korlátozottak, hiszen
ez a szükséges összegnek (ami a legkedvezőbb árajánlat szerint
kilencszáz ezer forint + Áfa), épphogy a FELÉT TESZI KI.
Még az ősz folyamán szeretnénk kijavíttatni és az Európai Uniós
előírásoknak megfelelővé átalakíttatni a már meglévő játékokat
és szeretnénk néhány új eszközzel, padokkal, facsemetékkel
barátságosabbá tenni ezt a tenyérnyi területet gyermekeink
számára.
Ehhez kérnénk anyagi segítséget. Amennyiben módjában áll
bármekkora összeggel támogatni minket, perbáli anyukákat
célunk elérésében, megadjuk az Egyetértés Lakótelep Tár-
sasházközösség számlaszámát, melyre minden adományt örömmel
fogadunk: 11742348-20020842. 

Köszönettel és tisztelettel a perbáli anyukák képviseletében:

Mikó Hajnalka
Perbál, Egyetértés Lakótelep

Sport hírek

Elkezdődött az őszi szezon

A Közösségi Ház állandó programjai

NŐI TORNA

Hétfő: 19:00-20:00, Szerda: 18:30-19:30
Vinczéné Bernáth Erzsébet

NYUGDÍJAS KLUB

Kéthetente kedd esténként. Következő alkalmak: október 7, ok-
tóber 14, október 28, november 11, november 25, december 9
Haczka Sándorné

KISMAMA KLUB

Csütörtök délelőttönként. Kéthetente Füzy Éva tart zenés
foglalkozást a babáknak és mamáknak.
Első alkalom: szeptember 18. 09:00-tól
Erdős Hermina

KÓRUSPRÓBA

Szerda-Péntek: 19:00-20:30
Lisztes László

MOLDVAI TÁNCKLUB

Kéthetente péntek esténként: 20:30-22:30, 
Következő alkalmak: október 10., október 24.
Fejér Simon

GYERMEK NÉPTÁNC

szervezés alatt.

Kismama- klub
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Októberi adózási határidők

Október 13., hétfő
- A kifizető, munkáltató által levont személyi jövedelemadó és a
tb-járulékok, az egészségügyi szolgáltatási járulék, az egészségügyi
hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a START-járulékok,
valamint a vállalkozói járulék befizetése
- Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0858-as számú, és a ki-
fizető, munkáltató által benyújtandó 0808-as számú bevallás-
adatszolgáltatás, amelyek a magánszemélyek személyi
jövedelemadó és járulékkötelezettségeiről, bejelentendő adatairól
szólnak
- Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) beval-
lása és befizetése

Október 15., szerda
- Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt
értékesítő adózó adatszolgáltatása

Október 20., hétfő
- A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és ne-
gyedéves adóelőlegének befizetése 
- A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése
- A havi és negyedéves ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése
- A 0801-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása 
- A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése

Október 30., csütörtök
- A környezetterhelési díj előlegének befizetése

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

Az olvasó kérdez

dr. Orbán Ildikó, az APEH Közép-magyarországi Re-
gionális Igazgatóságának ügyfélkapcsolati főosztály-
vezetője válaszol

Kérdés: 
A gyermekem már három éve külföldön lakik. Az APEH levelet
küldött, hogy rendezetlen a biztosítási jogviszonya. Kell-e valamit
tennem, vagy ráér, ha majd egyszer hazalátogat külföldről?

Válasz:
Az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos biztosítási jogviszonyt
célszerű minél előbb rendezni. A hozzátartozó akkor járhat el,
ha eseti meghatalmazással rendelkezik. 
A jogviszony rendezésének módja, hogy a T1011-es nyomtatvány
kitöltésével bejelentkeznek, és az egészségügyi ellátásért havi
4.350 forintot fizetnek. 
A jogviszony rendezhető úgy is, hogy a tartósan külföldön tartóz-
kodó gyermek az állandó lakcímről kijelentkezik, és ezáltal az e-
gészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége megszűnik.

Kérdés: 
Állandó munkahelyem nincs, alkalmi munkavállalói könyvvel szok-
tam dolgozgatni. Ennek alapján jogosult vagyok-e az ingyenes
egészségügyi szolgáltatásra?

Válasz:
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás után
megfizetett közteherjegy nem tartalmaz természetbeni egészségü-
gyi hozzájárulást. Ebből következően az alkalmi munkavállalói
könyvvel foglalkoztatott személy kizárólag baleseti ellátásra jo-
gosult. 
Ha nincs olyan jogviszonya, amelynek alapján az egészségügyi
hozzájárulás megfizetettnek minősül, akkor a természetbeni el-
látás érdekében, a T1011-es nyomtatvány benyújtásával be kell
jelentkeznie az APEH-nál, és havonta 4.350 forintot kell fizetnie.

Kérdés: 
Bérbe adom a lakásomat egy kft-nek. Nyilatkoztam részükre, hogy
az önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat választom, ennek el-
lenére 25 százalék adót vonnak le. Helyes az eljárásuk?

Válasz:
A kft. eljárása nem helyes. Ha Ön úgy nyilatkozott, hogy a
jövedelmét az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint
állapítja meg, akkor a kifizetőnek az önálló tevékenységre
vonatkozó szabályok szerint kellene megállapítania az adóelőleget
is. 
Ha a hibát nem sikerül rendezni a kft.-vel adóéven belül, akkor
választását az adóbevallásában érvényesítheti.

10h-tól: Névfelvételi ünnepség és kiállítás a Közösségi
Házban. A névfelvételről és a programról bővebben a Hely-
ben vagyunk rovatban olvashatnak.

16h-tól: Népzenei találkozó a Közösségi Házban
Fellépnek: Höcögő néptánc együttes, Vadvirág táncegyüttes,
Keresztes Nagy Árpád énekmondó, Tücsök citerazenekar, Kon-
táros együttes 

18h-tól gyermek táncház
20h-tól felnőtt táncház

A találkozó támogatói:
Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás, Karitász
Perbál Egyesület, Perbál Község Önkormányzata

17h-tól: sportos családi vetélkedő az Általános Iskolában

Októberi Programajánló

OKTÓBER 3ÁN, PÉNTEKEN 

OKTÓBER 4ÉN, SZOMBATON 
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Megújuló hagyományok, maradandó
értékek 

Beszélgetés Regősné Báder Erika óvodavezetővel

- Idén hányan kezdték az óvodai évet? Milyen tendencia figyelhető
meg a létszámot illetően?
- Az óvoda nyolcvankét férőhelyes és évről évre – szerencsére –
növekszik a gyerekek létszáma. Jelenleg kilencvenen járnak hoz-
zánk.

- Felmerülnek-e nehézségek ennek kapcsán?
- Ez az épület nem óvodának épült, ami most leginkább a cso-
portszobák zsúfoltságában érhető tetten. A szobáink tizennyolc
férőhelyesek, ehhez képest huszonnégyen vannak egy csoport-
ban, valamint az is problémát okoz, hogy két csoportszobára jut
egy mosdó. 
Ezért mindenképpen úgy gondolom, hogy az évek óta tervezett
bővítés elkezdése égetően fontos. Bár a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökséghez beadott pályázatunk nem nyert, az Önkormányzat
többször biztosított minket a felújítás iránti elkötelezettségéről.

- Milyen fontos elemei vannak az óvoda hagyományőrző programjá-
nak?
- Még mielőtt az intézmény számára a programot kitűztük volna,
sokat gondolkodtunk a választásunkon. Sok szülő számára talán
első hallásra nem tűnik elég korszerűnek a programunk az új
módszerek között, de mi mégis úgy gondoltuk: fontos, hogy a
gyerekek megismerkedjenek a hagyományokkal, szokásrendsze-
rekkel. Ezek nem a kisgyerekektől távol álló dolgok, hiszen az
évkörünkben azok az ünnepek és szokások vannak kiemelve,
amelyeket valamennyien ismernek. Ilyen az őszi időszakban a
szüret, a kukoricatörés, csuhébaba készítés. Idén szeretnénk mind-
ezt továbbfejleszteni és olyan hagyományokat kívánunk felku-
tatni, ami már elhalt a faluban, de mi még emlékszünk rá, esetleg
gyerekkorunkban játszottuk. Mindehhez pedig szakirodalmat is
keresünk. Azt szeretnénk, hogy ebben a rohanó világban a gye-
rekeket nyugalom vegye körül. 

- Hogyan valósul meg a program a gyakorlatban?
- A gyerekek megtapasztalhatják, hogy egy-egy ünnepre  való ké-
szülődés  már önmagában milyen öröm. Ilyenkor ősszel töklám-
pást készítünk, meglátogatják egymást a csoportok és megnézzük
kinek milyen lett a lámpása. 
Ünnepekkor együtt díszítjük az óvodát, az adventi időszakban
közösen készítünk ajándékot a szülőknek. 

- A hagyományőrzésen kívül mi az, ami fontos eleme a nevelésnek?
- Mivel minden egyes gyerek egy külön személyiség, így az újon-
nan érkezőket meg kell ismerni: milyen képességei, adottságai,
viselkedési szokásai vannak. Miután ezt felmértük, mindenkit
önmagához képest kezdünk fejleszteni, mégpedig nem frontális
módszerekkel, hanem egyénileg. 
Emellett természetesen a közösségi nevelést is fontosnak tartjuk,
hiszen vannak szabályok, amelyeket mindenkinek be kell tarta-
nia. Ilyen például az étkezéseknél a naposság, az asztal megterítése,
vagy a közös reggeli. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek számára
nagyon fontos a BIZTONSÁG és az ÁLLANDÓSÁG.

- A mindennapi foglalkozásokon kívül milyen programok vannak az
óvodában?
- A nagycsoportosok számára úszásoktatásra van lehetőség Doro-
gon, valamint néptáncra a közép- és nagycsoportosok számára.
Ezen kívül pedig van logopédusunk és gyógypedagógusunk, mivel
a három-négyévesek között még sok a logopédiai eset. 
Ezért is gondolom úgy: jelenleg nincs szükség ennél több prog-
ramra, hiszen a legfontosabb az, hogy a gyerekek megtanuljanak
szépen magyarul beszélni.  

- Hogyan telik fejlesztésekre az egyre csökkenő önkormányzati költ-
ségvetésből?
- Mivel a költségvetés valóban elég szűkös, ezért minden évben
különféle más forrásokhoz is folyamodunk. A tavalyi nyertes pá-
lyázatunkból vásároltunk az egyik csoportszobába új fa székeket,
melyekhez a Zimbo Kft.-től kapott támogatásból asztalokat
csináltatunk. 
A Szülői Munkaközösség báli bevételét minden évben az Óvodá-
nak ajánlja. Ebből a felajánlásból vettünk több udvari játékot és
egy teljes garnitúra néptáncos ruhát. 

- Hogyan sikerül - a korábbi évekhez képest - az ”idei újak” beillesz-
kedése?
- Úgy tapasztaljuk, hogy évről évre a gyerekek érettebbek és a
szülők is jobban felkészítik őket az óvodai életre, ezért eléggé
önállóak. 
Be tudnak illeszkedni és várják, hogy közösségben lehessenek. A
szülők közül sokan partnerek; kikérik a véleményünket és jól
lehet velük együttműködni. 

Tóth Anna

Óvodások körében
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PROGRAMOK

Október 1. (szerda)

13h: Kirándulás a Kisforráshoz

Október 2. (csütörtök)

14h: Játékos műveltségi vetélkedő – Alsó tagozat

Október 3. (péntek)

14h: Játékos műveltségi vetélkedő – Felső tagozat

17h: Sportos családi vetélkedő – mindenkinek

Október 4. (szombat)

10h: Névadó ünnepség a Közösségi Házban

16h: Népzenei találkozó a Közösségi Házban

Miért választottam?

Tanárként és szülőként az iskoláról

Egy éve tanítok a perbáli általános iskola felső tagozatán németet. Azelőző tanévet izgalommal kezdtem: idegen tantestület, idegen diákok…Ki ne ismerné ezt az érzést? Azonban a kollégák hamar feledtették velemaz izgalmamat: segítőkészek, kedvesek, figyelmesek voltak velem. A gye-rekek nagy része ügyes, illemtudó volt kezdettől fogva, csak egy-két diákpróbálta tágítani a határokat – sikertelenül. A tanév folyamán rengetegprogrammal készültünk a gyerekekkel. Színvonalas műsorok tették mégváltozatosabbá a hétköznapokat. Házi versenyeinken sok diák mérettemeg magát, a továbbjutók pedig a magasabb szintű versenyeken ismegállták a helyüket. Sportolóink is kiváló eredményeket értek el. Gra-tulációm nem „csak” a versenyzőknek szól, hanem az őket felkészítőtanító és tanár kollégáknak is, akik időt és energiát nem sajnálva gon-dozzák az iskola tehetségeit. Az idei tanév kezdetén várakozással voltamtele, hiszen a jól ismert kollégákkal, megkedvelt diákokkal találkozhat-tam újra. Ezen felül pedig kislányom ebben az iskolában kezdte meg azelső osztályt. Az előző tanév pozitív tapasztalatai alapján nem is gon-dolkoztam azon, hova irassam gyermekemet. Egyértelmű volt szá-momra, hogy egy ilyen családias légkörű, az egyénre való odafigyelésrelehetőséget adó iskolára és ilyen jól képzett, emberiességből is jelesrevizsgázott pedagógusokra kell bíznom gyermekem taníttatását. Büszke vagyok arra, hogy részt vehetek a Kisforrás Német NemzetiségiÁltalános Iskola folyamatosan megújuló életében és taníthatom az idejáró diákokat. 

Kincsesné Kuthy Etelka tanár

A név kötelez

A Kisforrás legyen tiszta forrás minden diák számára

Iskolai életünk jelentős állomásához érkeztünk: intézményünk
nevet választott. Már több éve érlelődött bennünk a szándék,
hogy céljainkat, tevékenységünket egy találóan megválasztott el-
nevezés kifejezze. 
Szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a fontos eseményt. Számos
programot kínálunk, illetve rendkívül gazdag iskolatörténeti kiál-
lítással, kiadvánnyal készülünk. Ezentúl Kisforrás Német
Nemzetiségi Általános Iskolaként működünk. 

A név kötelez – tartja a mondás. Mi is hasonlóan gondolkodunk.
Jó lenne, ha nevünk hallatán felidéződne Önökben a falu neve-
zetes helyén, a Kisforrásnál eltöltött kellemes órák emléke. Gyer-
mekeink számára legyen iskolánk az a „tiszta forrás”, melynek
„vizéből” minden kisdiák nyugodtan meríthet. Meríthet hasznos
nyelvtudást, környezetét féltő magatartást, kreativitást, erkölcsi
tartást… és még sorolhatnánk. 
E gondolatok jegyében minden kedves perbálit, hajdani és mai
iskolást, szeretettel várunk valamennyi rendezvényünkre.

Az Általános Iskola Tantestülete
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Másodikban kerültem ide. Most már belátom, hogy ez az iskolajobb, mint a régi. Eleinte ordítottam, toporzékoltam. Harmadik-ban jobban megismertem a tanárokat, lett egy-két barátom is. Ígya tanulás is jobban ment. Szeretek ide járni és megpróbálok jobbanviselkedni, mint azelőtt, mert a továbbtanulásom függhet ettől. Adiákok szorgalmasan tanulnak. Ha nem is mindig, de legtöbbszörsokan jól érzik magukat. A tanulószoba sok gyerekneknélkülözhetetlen. Miért? Mert könnyebb úgy tanulni, ha az emberlátja, hogy a másik is tanul. Na, meg a tanárok is sokat segítenek.

Kovács Sándor 8. osztály
Az alsó tagozatban a hétfő reggelt azzal kezdtük, hogy elmeséltüka heti és hétvégi élményeinket. A többi reggelt azzal kezdtük, hogya tanító néni mesét olvasott, sokról olvasónaplót vezettünk. Nagyélmény volt az alsós tábor. 
Felső tagozaton nagyon jó a kézilabda edzés. Minden évben eljöna gyereknap, ahol izgalmas programokon veszünk részt. Ekkorszokott lenni tanár-diák kosármeccs, amin sokat szurkolunk, ésebben az évben remélhetőleg nekünk fognak szurkolni. Ilyenkorüdítőt és finom gofrit szoktunk kapni.Sok érdekes dolog vár még ránk, farsangi nyitótánc, a továbbtanu-lás… Valamilyen szinten nehéz lesz itt hagyni a sulit, mert ittnagyon megértőek a tanárok.

Szilágyi Gina 8. osztály

Én azért szeretem az 
iskolát, mert jó és elf

ogadnak olyannak,

amilyen vagyok. Itt a t
anár nénik szépek és k

edvesek. A társaim

is kedvesek velem. Bíró Erzsébet 4. osztál
y     

Azért kedvelem az isk
olát, mert nagyon szé

p udvara van és a

játékok is jók. Sok b
arátnőm van, szeretek

 velük leckét írni,

beszélgetni. Klasszak 
a kirándulások, szakk

örök, ünnepségek.

Szeretem a tanáraima
t, mert kedvesek hozz

ám és nyugodtak.

Szeretek ide járni, me
rt mindezek nagyon j

ók.

Horváth Veronika 4. o
sztály

Így emlékszünk mi…  
Volt diákok a nyolc évről 

Ha visszagondolok az általános iskolai éveimre,mindig valami melegség tölti el a szívemet. Atanárok kedves arca, a délutáni szakkörök vidámhangulata (citera-, rajz-, kézműves szakkör, énnek-kar). Azt hiszem, ha nem ide jártam volna iskolába,ma egészen más ember lennék, hiszen annyi min-dent köszönhetek ennek az intézménynek, és főkénta tanáraimnak, akik segítségével kitárult a világ és fe-lismerhettem a dolgok valódi értékét, lényegét.Ennek köszönhetően megismerhettem önmagam ésráébredtem mi az a dolog, amivel foglalkozni szeret-nék, hiszen ekkor kezdtem el érdeklődni a művé-szetek iránt. A fellépések és szereplések alkalmávalpici csírájában tapasztalhattam azt, amivel ma isfoglalkozom a színházban. Hálás vagyok, amiértlehetőséget kaphattam, hogy bármiben kipróbáljammagam, amihez csak kedvem volt. A zenei tanul-mányaim pedig mind a mai napig nagy segítséget je-lentenek. Úgy érzem örökké emlékezni fogok az itteltöltött évekre és ezúton szeretnék köszönetet mon-dani volt tanáraimnak és az iskolának. 

Lévai Tímea volt diák 

Valóban nagyon sok szép emlék jut eszem
be. Talán a legemlékezetesebb

az, hogy Szabó Péter barátommal, és még n
éhány lelkes iskolatársammal,

tanáraink és igazgatónk támogatása mellett 
iskolaújságot hozhattunk létre.

Most hirtelen ez jutott eszembe és be kell
 vallanom férfiasan, hogy mi-

közben írok az iskolámnak és megnézte
m a közel húsz éves újságot,

könnnybe lábadt a szemem. 

Magamról mit írhatnék? Jelenleg Budape
sten élek feleségemmel és két

csodálatos gyermekemmel. Gerda hét éves, 
idén kezdte az iskolát. Máté öt

éves. Munka terén pedig úgy érzem, olyan
 helyen dolgozom, ahol meg-

becsülnek, elismernek. Közel kétszátötven
 embert irányítok vezetőként.

Nem szeretnék senkit megbántani a volt a 
tanáraim közül, így nem sorol-

nék fel senkit külön, hogy ki mennyire volt
 hatással az életemre. Volt kitől

kitartást, volt kitől szigort, volt kitől megért
ést, volt kitől sok nevetést, volt

kitől szenvedélyt kaptam. Én büszkén é
s boldogan emlékszem az ott

eltöltött nyolc évre. Köszönöm, hogy része
se lehettem.

Vasas Gábor volt diák 

Az én iskolám...
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Közösségformálás zenével

A Kontáros zenekar 2002-ben alakult
Zsámbékon. Kezdetben furulyán, kob-
zon és dobon szólaltatták meg a moldvai
csángómagyarok muzsikáját; majd idő-
közben nagybőgőssel és hegedűssel
bővült a tagok száma. 

Az együttes játékstílusa eleinte a határo-
kon belüli magyar előadásmódhoz hason-
lított, majd mikor eljutottak először
Moldvába, egyre archaikusabb, „adatköz-
lőbb” dallamokat ismertek meg és kezdtek
játszani.
„Visszafelé kezdtünk ásni, a gyökerek felé, és
visszafogtuk azt a felgyorsult sodrását a
zenének, ami sokszor az itthoniak zenéjét
jellemzi”- mondja Fejér Simon, a zenekar
kobzása. 
A zenekar a román zenéhez is eljutott a
„kutakodás” során, hiszen a moldvai ze-
nébe beépültek ezen elemek is. 
„Mivel Moldva Romániához tartozik, az
emberek, a nyelv, a szokások óhatatlanul is
keverednek és természetesen a zene is. Sok
idősebb román zenész (többen közülük csak
néhány szót tudnak magyarul) játszik mold-
vai muzsikát. Mégis ők a falu muzsikusai,
ők muzsikálnak a táncházakban s játsszák a
magyar dallamokat.”

A moldvai zene különlegessége, hogy nem
csak a Magyarországon, a magyar népze-
nében jól ismert hangszerek szólalnak meg
benne  - mint a furulya vagy a hegedű -,
hanem a koboz és a nagydob is, melyek ma
már elválaszthatatlanok ettől a muzsikától. 
„Több-kevesebb ambícióval alapítottuk meg
a zenekart, majd egyre inkább ráébredtünk,
hogy ezzel a zenével komoly célokat lehet
megvalósítani abban a közösségben, ahol
élünk, ahova a barátságaink kötnek minket.
Szeretnénk megismertetni azokkal is ezt a
muzsikát, akik számára teljesen ismeretlen;
és megvalósítani vidéken mindazt, ami már
a fővárosban a TÁNCHÁZ MOZGALOM révén
megvalósult.Évek óta törekszünk arra, hogy a
Zsámbéki-medence fiataljait összegyűjtsük,
és megismertessük őket egymással és a mold-
vai zenével. 

A mi korosztályunk sok szempontból veszé-
lyeztetett, éppen ezért tartjuk fontosnak meg-
mutatni, hogyan lehet ilyen zenére, kulturált
körülmények között mulatni.”

2006 óta  TÁNCKLUBOT tartanak fenn
Perbálon, ahol kéthetente találkozhatnak
egymással a fiatalok és tánctanár segít-
ségével megtanulhatják a moldvai tán-
cokat. 
Ezeknek az alkalmaknak a perbáli Közösségi
Ház ad otthont, ahova a perbáliakon kívül
sokan jönnek Telkiből, Budajenőről, Zsám-
békról, Budakesziről és Budapestről is.

„A klubba nem ülni,nézelődni, hanem min-
denki táncolni jön, ami jórészt a tánc-
tanárunk, GYURKA FÁBIÁN érdeme. Sokan
nem csak a zene miatt, hanem miatta jönnek
el. Ő egyébként moldvai származású, így
még hitelesebben tudja tolmácsolni ezeket a
táncokat.”

Az együttes tervei között szerepel - a
megkezdett út folytatásán kívül -, egy
olyan lemez készítése, amelyen eddig
kevésbé ismert dallamok is megszólalná-
nak. 
„Azt szeretnénk megmutatni ezzel az a-
nyaggal, hogy a magyar népzenei öröségünk
még mindig kimeríthetetlen.”

KAPCSOLAT: 06-20/256-1722
kontarosegyuttes@gmail.com

MOLDVAI TÁNCKLUB: kéthetente
péntekenként este 20.30-tól a Közös-
ségi Házban. Köv. alkalom: 10.10 

Aki szeretne értesítést kapni az együttes
táncházairól, írjon emailt, vagy jelölje be
az iwiw-en (Kontáros együttes).

A MOLDVAI CSÁNGÓKRÓL RÖVIDEN
Moldva egyike Románia történelmi tartományainak,
Havasalföld és Dobrudzsa mellett. A történeti Moldva terü-
letét nyugaton a Keleti-Kárpátok, keleten a Dnyeszter folyó,
délen a Duna-delta és a Milcov folyó határolja.
A csángók „magyar szigetet” alkotnak a Kárpátokon túli ro-
mánok között; vallásuk római katolikus, ami szintén szokat-
lan a Kárpátoktól keletre. Érdekes, archaikus magyar
nyelven beszélnek. A csángók nyugatról, a Kárpát-meden-
céből érkeztekMoldvába, számuk a következő évszázadokban
történt önkéntes kivándorlással folyamatosan gyarapodott.
Az 1950-es évektől a román állam erőszakos asszimilációs
intézkedéseket vezetett be Moldvában. A magyar iskolákat,
óvodákat bezárták, a templomokban nem lehetett magyarul
misézni, a magyar öntudatú csángókat megfélemlítették. 
Az 1989-es romániai események reményteli változásokat
hoztak a moldvai csángók ügyében. A csángók hamar éltek
az önszerveződés lehetőségeivel, de a tapasztalatok azt mu-
tatják: kérelmeiket a helyi adminisztráció gyakran elutasítja.
INTERNETES WEBOLDALAK: www.csango.lap.hu
CSÁNGÓKRÓL SZÓLÓKÖNYVEK: 
Csoma Gergely: Megtalált szavak, Csoma Gergely:Varázslások
és gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál 

Az ‘öregekkel’ (Moldva)

Gyurka Fábián
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Gyermekkori ‘szerelemből’
rangos díjak

A Tücsök citerazenekar 1989-ben ala-
kult Sallai B. Sándor vezetésével. Az
együttesnek több „utánpótlása” nevelő-
dött ki az évek során, melyek egyikében
zenélt Földi Mária, a Tücsök jelenlegi
vezetője is. Rajta kívül négy tagot szám-
lál a citerazenekar, ők mindnyájan Sal-
lai B. Sándor tanítványai voltak. Mai
felállásukban négy éve játszanak együtt,
és magukénak tudhatnak számos díjat,
valamint rangos fellépést is.

Földi Mária – aki közel két évtizedes
citerás múlttal rendelkezik - elmondja,
hogy az évek során nagyon megszerette a
hangszert, az éneklést és a csapatot, akikkel
sok közös élményt éltek át, a fellépések,
táborozások és próbák alatt. Mint mondja:
ezek a meghatározó élményei is vezették a
pedagógusi pályára. Jelenleg az iskolában
négy csoportban oktatja „a kis Tücsköket”,
akik idén huszonhárman vannak. 
Keresztúri Éva először még óvodásként vett
részt egy zenei táborban, amit Sallai B.
Sándor vezetett és – mint fogalmaz – a hú-
ros hangszer ekkor kezdte vonzani; Keresz-
túri Anna pedig az idősebb citerásokat
hallva kapott kedvet a zenéléshez. 

A csapat közösen elért legnagyobb ered-
ménye az a többfordulós verseny, ahonnan
területi, közép-dunántúli, valamint kár-
pát-medencei győzelemmel és Nívó-díjjal
tértek haza. 

Együtt vettek részt – többek között - a Vasi
Népdalfesztiválon; idén nyáron pedig Ti-
szakécskén a Tisza ’83 citerazenekar ven-
dégeként léptek fel, Hatvanban a Húrszag-
gató Fesztiválon szaggatták a húrokat, majd
augusztus 20-án Mezőtúron az Országos
Citeratalálkozón, a Budakalászi Fesztiválon,
a Mányi Lovasnapokon, a Tököli Nyári
Nemzetközi Fesztiválon és Budapesten a
Magyar Kultúra Alapítvány Házában
muzsikáltak. 

Tavaly – Perbálon kívül – tizenhét helyen,
idén eddig huszonkét helyen léptek fel és
egyre több helyre hívják őket. 
Az együttes tagjai emlékezetes élményként
tartják számon azt a fellépésüket, amikor
a Balatonzamárdi Utcabálon négy órán ke-
resztül kellett erősítés nélkül, rock zeneka-
roktól körülvéve játszaniuk. 
Szívesen emlékeznek közös görögországi
útjukra is, melyet egy területi verseny
különdíjaként nyertek és – mint mondják
– a zenekar ekkor kovácsolódott össze. 

Az egykori Tücsök együttes több ízben járt
Erdélyben és Németországban, számos terü-
leti és megyei versenyen arany minősítést
szerzett, és elnyerték az Arany Páva-díjat,
valamint a Megyei Fődíjat is. Hallhatták
őket a Kossuth és a Bartók Rádióban,
valamint a Duna Televízióban is. 
A régi Prücsök együttes több ízben nyert
arany minősítést megyei versenyen és
országos Nívó-díjat is szereztek. 
Minden egykori és jelenlegi perbáli citerás
úgy érzi: sokat köszönhetnek korábbi
vezetőjüknek, Sallai B. Sándornak. 

A Tücskök tervei között szerepel együttesük
további hangszerekkel való bővítése és új
dalcsokrok összeállítása, valamint szeret-
nének a Tücsök 20. születésnapján egy na-
gyobb szabású ünnepséget szervezni. 

TAGOK:

Gyenes Zsuzsanna 
Földi Mária 
Keresztúri Anna 
Keresztúri Éva 
Zengl Ildikó

KAPCSOLAT:

perbaltucskok@vipmail.hu
06-26-370-368
iwiw: Tücsök citerazenekar

CITERA

A citera magyar népi húros hangszer, amelyet pengetéssel
szólaltatnak meg. Játék közben asztalra fektethető, legegysze-
rűbb változatában téglalap alakú hasáb formájú. A citera-
félék családjába tartozó hangszerek a világ szinte minden
táján megtalálhatóak, gyakran egymástól nagymértékben
eltérő méretű és formájú hangszerek tartoznak ide. A citerák
fontos közös jellemzője, hogy a húrok a hangszertest felett
húzódnak végig, nyakuk nincsen.

SALLAI B. SÁNDOR

Sallai B. Sándor 2007-ben Perbál Díszpolgára lett. A szentesi
születésű, Zsámbékon élő tanító huszonhat évig tanított a
perbáli Általános Iskolában, illetve tizenöt évig volt igaz-
gatója. Emellett népzenéhez való kötődését adta át a fiata-
loknak évtizedekig; citerát és népi furulyát tanítva. Munkája
nyomán máig együtt zenélő csoportok alakultak, mint
például a Tücsök citeraegyüttes.
A Díszpolgári címet szerényen fogadta, és így fogalmazott:
„Számomra az itt eltöltött huszonhat év nem erőt próbáló
tevékenység volt, sokkal inkább szórakozás”.

Sallai B. Sándorral

Kis Tücskök
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A huszonötödik órában

Reisner Tamással a Dicke Schwäne zene-
kar fogadtatásáról és terveiről, a rejtett
hagyományokról, az eltűnt bálokról, az
utolsó lehetőségről és a ’Hosszú fekete
haj’-ról beszélgettünk.

A Dicke Schwäne zenakar 2003-ban jött
létre, tagjainak nagy része korábban a
zsámbéki zeneiskola növendéke volt. 
Jelenleg tizenketten alkotják az együttest,
amely fellépett már az Etyeki Borfesz-
tiválon, Érden és Százhalombattán, zenélt
lagziban, temetésen, ünnepségeken, tavaly
részt vett Németországban a partnerkap-
csolat jubileumi rendezvényén, és Szer-
biában egy tűzoltóbálon.
„2003. óta törekszünk a perbáli sváb és tót
hagyományokat ismét életre hívni. Mega-
lakulásunk oka azonban nem ’csupán’ ez,
hanem a minket összekötő barátság és az,
hogy szerettünk volna együtt muzsikálni. 
Szerettünk volna nem zeneiskolás minősé-
günkben zenélni, szabad kezet kapni és ter-
mészetesen meg akartuk váltani a világot”-
mondja Reisner Tamás, a zenakar tenor-
kürtöse – az együttes amellett, hogy szabad-
idős tevékenység, komoly elkötelezettség és
nagyon sok feladat is.” - teszi hozzá. 
Reisner Tamás szerint Perbálon léteznek
még sváb és tót hagyományok, de annyira
rejtetten, hogy úgy érzi: a Kövér Hattyúk-
nak ismét hagyományt kell teremteniük.

„Eltüntek a sváb bálok, eltűnt a tánc és
eltűnt ez a zene Perbálról. Most van az
utolsó lehetőség arra, hogy találkozzunk az
idősekkel és átvegyük azt a tudást, amit ma
már csak ők ismernek”- fejti ki. 

A zenekar alakulásakor a korábban Per-
bálon működő Pregitzer zenekar kottáit
kapta meg, „porolta le” és használja máig. 
„Ha körbe nézünk, azt láthatjuk, hogy
zenekarokból és tánccsoportokból van után-
pótlás, a közönségből azonban nincs. Ezért
úgy gondolom, hogy a mi feladatunk
felébreszteni az emberekben azt az érzést,
hogy ez egy jó dolog. Ez sokkal nagyobb fela-
dat, mint az, hogy minden héten kétszer
összegyűlünk próbálni”- mondja Reisner
Tamás.
A zenakar a legkülönfélébb rendezvénye-
ken lépett már fel és fogadtatásuk is a sok-
féle szokott lenni. 
„Vannak emberek, akiknek hiába játszunk
negyvenféle szólamban polkát, akkor is a
’Hosszú fekete haj’-at követelik”- magyarázza
Reisner Tamás.
A zenakar felé érkező visszajelzések ál-
talában pozitívak, mégis úgy vélik: sokkal
többre lenne szükségük ahhoz, hogy
valóban érezzék: jó az út, amin járnak. 

Az együttes tervei között szerepel, hogy
repertoárjukat bővítsék, még több helyre
eljussanak, és több bált szervezzenek Per-
bálon. 

Hattyúk

Fellépés

SVÁBOK 

A dunai svábok (más néven dunamenti németek) az egykori
Magyar Királyság és utódállamai, így a mai Magyarország
területén élő német nyelvű népcsoport elnevezése. Túlnyo-
mó többségük Schwaben és Württemberg tartományokból
érkezett. A történelmi és a mai Magyarországon élő dunai
svábokra a magyarországi svábok nevet is használják.
TÓTOK

A magyarországi szlovákok egyrészt a történelmi Magyar
Királyság területén, elsősorban a Felvidéken élő szlovákok,
másrészt a mai Magyarország területén lakó szlovák nemze-
tiség megnevezése.

NEMZETISÉGEK PERBÁLON  A SZÁMOK TÜKRÉBEN

1741: Perbál 491 lakosából 295 német, 143 szlovák és 53
magyar anyanyelvű volt.  
1945: a település 2066 lakosa közül 1343 német, 620
szlovák és 103 magyar volt. 
1946: a II. világháborút követően a svábok 80%-át kitele-
pítették

ZENEKAROK ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLET PERBÁLON 
 A II. VILÁGHÁBORÚ ELŐTT

A sváb és tót szokások, hagyományok átörökítésében a per-
báli fúvos zenakaroknak is jelentős szerepük volt. Az együt-
tesek állandó szereplői voltak a falu eseményeinek: az
Anna-napi búcsúnak, esküvőknek, temetéseknek és bálok-
nak.

A II. világháború előtt négy zenekar működött Perbálon és
minden kocsmának saját együttese volt, amelyek elsősorban
polkát, keringőt, és ländlert játszottak. A zenekarok vezetői
tapasztalt zenészek voltak, mint például Pregitzer, Klinger,
Zink és Pieri. 
A kocsmáknak ebben az időben sokoldalú szerepük volt:
találkozási helyek, ’információs központok’, valamint a
közösségi élet színterei voltak.

Az idei Anna-napi búcsúkor a Római Katolikus Plébánián
megnyíló helytörténeti kiállításon megtekinthető a Klinger
zenekar néhány megmaradt hangszere. 

A ZENEKAR TAGJAI:

Pregitzer Gábor, Tóth Bence,
Sütő Balázs, Pregitzer Zoltán,

Reisner Tamás, Forgács Péter,
Vratny László, Landszmann Zsolt,
Pregitzer Anna, Kovács Marcell, Sza-
biányin Péter, Szabiányin Benjámin 

KAPCSOLAT:
Reisner Tamás: 06-20/375-4188

dicke.schwane@freemail.hu
www.dickeschwane.atw.hu
A zenekar várhatóan október-
től péntek esténként táncházat
szervez. 



KALENDÁRIUM 10

Könyvajánló

Gary Chapman: Egymásra hangolva
(Az öt szeretetnyelv a házasságban)
Horváth Éva ajánlja

„Amikor az érzéseimről beszéltem Jimnek, kinevetett, és azt mondta, a
mi házasságunk éppolyan jó, mint bárki másé. Nem értette, miért
vagyok annyira boldogtalan. Meg sem próbálta megérteni az érzéseimet.
Ennek ellenére – folytatta – három évvel ezelőtt elmentünk az ön tan-
folyamára. Azelőtt soha nem voltunk házassági tanácsadáson. Nem is
tudtam, milyen az, és őszintén szólva nem is vártam tőle túl sokat. Nem
is hittem, hogy bárki is meg tudná változtatni Jimet. Egy szót sem
beszéltünk a hallottakról, bár úgy tűnt, hogy Jimnek tetszett. Akkoriban
már alig beszélgettünk egymással. A tanfolyam szombat délután ért
véget. A hétvége a szokott módon telt el, de hétfő délután, amikor haza-
ért a munkából, egy szál rózsát nyújtott át nekem. „Honnan szedted?”
- kérdeztem. „Egy utcai árustól vettem. Gondoltam, megérdemelsz egy
szál rózsát” – felelte. Örömömben elsírtam magam. Kedden délután
fölhívott az irodából, és megkérdezte, mit szólnék, ha venne egy pizzát,
és hazahozná, hogy ne kelljen vacsorát főznöm. Nagyszerűnek tartottam
az ötletet. Kellemes esténk volt. Én megöleltem, és megköszöntem neki
ezt a nagyszerű estét. Szerdán minden gyereknek hozott egy doboz
aprósüteményt, nekem pedig egy kis cserepes virágot. Azt mondta, azért
hozta, mert a rózsa elhervad, ez viszont sokáig megmarad. Nem tudtam
mire vélni a változást. Csütörtök este, vacsora után a kezembe nyomott
egy képeslapot, amelyben az állt, hogy nem mindig tudja  kifejezni az
irántam érzett szeretetét, pedig nagyon fontos vagyok számára. Megint
sírva fakadtam… Péntek délután mindenkinek hozott egy szelet tortát
a cukrászdából, amit vacsora után ő tálalt fel. Szombat estére bébiszittert
hívott a gyerekekhez, és elmentünk kettesben vacsorázni.  Fogalmam
sem volt, mi lelte Jimet, azt sem tudtam, tartós lesz-e ez nála, de
élveztem minden pillanatát. 
Miután az étteremben megvacsoráztunk, megkértem, árulja el, minek
tulajdonítható ez a nagy változás. 

Jenny ekkor mélyen a szemembe nézett, és így folytatta: - „Fel tudja
fogni, Chapman doktor? Ez az ember soha egyetlen szál virágot sem
adott nekem, amióta összeházasodtunk! Soha semmi kedveset nem írt
nekem! Mindig azt mondta: „Az üdvözlőlap csak pénzpocsékolás;  meg-
nézed, aztán eldobod.” Öt év alatt egyszer fordult elő, hogy elmentünk
vacsorázni. Soha semmit nem vett a gyerekeknek, és tőlem is elvárta,
hogy csak a legszükségesebbeket vásároljam meg nekik. Soha eszébe sem
jutott, hogy pizzát hozzon vacsorára. Elvárta, hogy minden este va-
csorával várjam. Egyszóval hihetetlen változás történt a magatartásában.
Ekkor Jimhez fordultam, és megkérdeztem tőle:
- Mit válaszolt a feleségének ott az étteremben, mikor megkérdezte,
hogy mi történt?
- Elmondtam neki, hogy amikor az ön előadását hallgattam a szeretet-
nyelvekről, megértettem, hogy ő az ajándékok nyelvén ért. Arra is
rádöbbentem, hogy évek óta egyetlen ajándékot sem adtam neki. E-
szembe jutott, hogy amikor udvaroltam, rendszeresen kapott tőlem virá-
got és más apró ajándékokat, de miután összeházasodtunk, úgy
gondoltam, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Elmondtam neki,
hogy elhatároztam, egy héten át minden nap megajándékozom
valamivel. Magam is meglepődtem, milyen óriási változást tapasztaltam
nála. Bevallottam neki, mennyire sajnálom, hogy nem figyeltem rá az
elmúlt években, és elmondtam, hogy igazán szeretem őt, és méltányo-
lom mindazt, amit értem és a gyerekekért tesz. Megfogadtam, hogy
Isten segítségével életem hátra lévő részében ajándékozó szeretnék lenni.
Azt felelte: „De Jim, az nem lehet, hogy ezentúl minden nap vegyél
nekem valami ajándékot. Ezt nem engedheted meg magadnak.” „Na jó
– feleltem, – ha nem is minden áldott nap, de legalább hetente egyszer.
Ez is évente ötvenkettővel több ajándékot jelent, mint amennyit az
elmúlt öt évben kaptál tőlem. És ki mondta, hogy az ajándékot csak
venni lehet? Néha készíthetek is valamit, vagy megvalósíthatom Chap-
man doktor ötletét, és lehet, hogy tavasszal a kerti virágaidból kapsz
egy-egy szálat ajándékba.”
- Képzelje, Chapman doktor – vágott közbe Jenny -, a három év alatt
nem hiszem, hogy  egy hetet is kihagyott volna! Mint akit kicseréltek!
Olyan boldogok vagyunk... Már tudom, milyen az, amikor valakinek
tele van a szeretet-tankja!”

Egymásra hangolva 2.
(Gary Chapman nyomán)

Amikor a szeretetnyelvekről hallottam,
első megdöbbenésem az a tény okozta,
hogy rájöttem: Édesanyám szeretetnyel-
vét soha nem értettem igazán. Számos
félreértés, sértődés okozója csupán a
kommunikációnk különbözősége volt.

Sokszor kért meg olyan szívességekre, amiket úgy láttam ő is meg tudott
volna tenni, számomra pedig csak időrablás volt. Amikor visszautasí-
tottam, túlzón reagált, nemcsak megsértődött, hanem úgy érezte és ezt
el is mondta: nem is fontos nekem, pedig számtalanszor adtam ennek
másképp tanújelét. Gary Chapman Egymásra hangolva című könyvét
olvasva értettem meg, hogy ő akkor érzi, hogy szeretem, ha szívességeket
teszek neki. Ettől kezdve amit csak tudtam, segítettem, és kapcsolatunk
sokkal kiegyensúlyozottabbá vált. 
Az édesanyámmal való kapcsolatból okulva férjemmel, Péterrelmindket-
ten igyekeztünk hamar megfigyelni a másik elsődleges szeretetnyelvét,
és odafigyelni rá a házasságban. Nem volt ez se egyértelmű. Péter nem
dícsér csak úgy, magától. Nekem viszont nagyon fontosak az elismerő
szavak. Mindig megkérdeztem, csinosnak lát-e egy ruhában, felhívtam
a figyelmét azokra a dolgokra, amiket otthon csináltam, nyilván azért,

hogy megdícsérjen. Nem volt ez tudatos, de egyszer
csak észrevettem, hogy Péter nem érti miért akarom
én folyton hallani, amit ő úgyis lát és gondol, csak
nem mondja ki. Elkezdtünk róla beszélgetni és
kiderült, hogy nekem az elsődleges szeretetnyelvem
az elismerő szavak. Tehát akkor érzem, hogy szeretnek
és fontos vagyok, ha ezt megfogalmazzák. Pétermost
már tudatosan odafigyel, hogy szóvá is tegye, amit
amúgy is lát. Hiába olvastuk a könyvet, hiába fi-
gyeltünk oda, nemrég kellett rájönnöm, hat év
házasság után, hogy nemcsak Péter nem beszélte az

én szeretetnyelvem, mert az neki nem volt olyan fontos, én ugyanúgy
nem figyelek oda az övére. Neki nagyon fontos a simogatás, ölelés. És
nemcsak alkalmanként, hanem napközben is. Én viszont egy kevéssé
ölelős családból jövök, számomra nem természetes, hogy lépten-nyo-
mon testi kontaktust teremtünk. Most már odafigyelek és ahányszor
csak lehet, érintésemmel biztosítom Pétert szeretetemről és figyelmem-
ről. Ezen kívül táncolunk, akár otthon is, kettesben, és családi napokat
tartunk heti egyszer, miután a gyerekek lefeküdtek. Ilyenkor csak
egymással törődünk, nincsenek számlák és gyakorlati tennivalók. Ran-
dizni is szoktunk, ilyenkor valaki vigyáz a gyerekekre és mi elmegyünk
vacsorázni, sétálni, vagy színházba, hogy ne öregedjünk bele az érzé-
seinkbe. A minőségi együtt töltött idő minden szeretetnyelv mellett
nagyon fontos alap, a házastársi beszélgetések rendszeressége, mélysége
nélkül nem maradhat meleg a családi tűzhely. Végh Noémi



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

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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Kiadja: Perbál Község Önkormányzata, Perbál Fő u. 6. 
Telefon: 26-370-350
Felelős kiadó: Varga László, Perbál
Község Polgármestere
Felelős szerkesztő: Tóth (Kúti) Anna, 
e-mail: feketenfeheren@gmail.com 
Címlapfotó: Tóth Anna
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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


