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Elkészült egy kritikus járdaszakasz
Májusban megkezdődött a település egyik legkritikusabb jár-
daszakaszának felújítása. A Fő utca futballpálya körüli szakasza
már régóta felújításra vár. Első lépésként a nagyhíd és a kishíd
közötti rész készült el; most sikerült az óvoda körüli munkála-
tokhoz (tereprendezés, parkolók kialakítása) hozzákapcsolni, így
biztosítva hozzá az anyagi fedezetet. A munkálatokat elnyerő pá-
lyázó felé elvárás volt, hogy lehetőség szerint vonjon be helyi
alvállalkozót, ezért  perbáli vállalkozókat is megkerestek, hogy
vegyenek részt a a járdaszakasz felújításában, de ez különböző
okok miatt végül nem valósult meg. A további hosszabb és még
rosszabb állapotú szakasz felújítása csak komplex rendezéssel
kivitelezhető, ami magában foglalná a sportpálya kerítésének
bontását, új támfal, kerítés, valamint vízelvezető árok építését.
Mindezek miatt ez a szakasz nagyságrenddel többe kerülne, de a
testület tervei között szerepel, hogy – az anyagi fedezet meg-
teremtése után – a járdaszakasz felújítását folytatja. 

Levendula major a település határában
A község képviselő-testülete június 5-i ülésén elfogadta a
település Budajenő felőli határában található új ipari terület el-
nevezését, ahol egy gyógynövény feldolgozó-, valamint tojáshéj
feldolgozó üzem található. A terület neve Levendula major lett,
többek közt azért is, hiszen korábban az odavezető bekötő utat
Levendula útnak keresztelték.

Perbál Község jegyzőjének közleményei

Új tagokat vár a Polgárőrség
Köszönet illeti a Perbáli Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesületet
és különösen Klinger Józsefet (az egyesület elnökét) azért, hogy
szabadidejét és saját gépkocsiját nem kímélve küzd nap mint nap
a község lakói nyugalmának és biztonságának megőrzéséért.
A Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó községek
közül Perbálon a legkisebb mértékű a bűnelkövetések száma. Ez
az eredmény a rendőrség véleménye szerint is nagyrészt a pol-
gárőrség és Klinger József Elnök Úr munkájának az érdeme.
Kérünk minden olyan nagykorú perbáli polgárt, aki szívén viseli
a község közbiztonságának megőrzését és a szabadidejéből képes
áldozni a polgárőri feladatok ellátására, az jelentkezzen Klinger
Józsefnél a 06-20-9-525-427-es telefonszámon.

Minden perc életet menthet
Támogassa Ön is a Perbáli Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
A Perbáli Tűzoltó Egyesület munkája rendkívül fontos. A jelen-
legi körülmények között a Budapesti II. kerületi Tűzoltóság
munkatársai vonulnak ki Perbálra tűz esetén. Tekintettel arra,
hogy a II. kerületi Tűzoltóság a riasztás után kb. 15-20 perc alatt
ér ki a községbe, rendkívüli jelentőségű, hogy az elsődleges men-
tést a helyi erők haladéktalanul meg tudják kezdeni, hiszen min-
den perc életet menthet.
A községi tűzoltó egyesület meglévő tűzoltókocsija és egyéb tech-
nikai eszközei rendkívül elavultak és sokszor maga a kivonulás is
komoly anyagi nehézségekbe ütközik. Az önkormányzat minden
évben erejéhez mérten igyekszik támogatni a helyi tűzoltóság
munkáját, de sajnos ezek a pénzügyi források nem elégségesek az
egyesület hatékony munkájához. Kérünk ezért minden perbáli

polgárt és vállalkozást, hogy anyagi lehetőségeihez mérten támo-
gassa a Perbáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját (szám-
laszám: 65700103-10117107).

Gyógyszertár
Telefon: 370-072
Hétfő: 8:00 – 13:00
Kedd, Csütörtök: 10:00–17:30
Szerda: 8:00 – 17:00
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,
16:00 – 17.30
Kedd: 
08:00 – 12:00, 12:30 – 13:30
Szerda – Péntek: 
08:00 – 12:00, 12:30 – 15:30

Iskola: 370-036
Óvoda: 370-066
Közösségi Ház: 30-205-6277

Aquazala Kft: 24 órás hibabeje-
lentő: 40/ 209-209
30-2040-890

Könyvtár
Hétfő: 8:00 – 11:00, 14:00-18
Kedd: 13:00 – 15:00
Szerda, Péntek: 13:00  – 14:00
Csütörtök: 13:00  – 18:00

Miserend
Hétfőnként 18:00-tól
Vasárnaponként 12:00-tól

Tűzoltóság: 105
Mentők: 104
Rendőrség: 107

Zsámbéki Orvosi Ügyelet: 
23-342-035
Zsámbéki Mentőállomás: 
23-342-336
Simon János körzeti megbízott:
70-315-8042               
Budaörsi Rendőrkapitányság:
23-505-400
Budakeszi Rendőrőrs:
23-450-007

Közérdekű 
információk
Polgármesteri Hivatal
Titkárság: 370-350 
fax:570-029
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
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. Moré Katalin háziorvos
Telefon: 30-972-2795
Rendelési idő:
Hétfő:  11:30 – 13:00,  
Szerda: 11:30 – 13:00 
Csütörtök: 13:00 – 14:00  

Dr. Jászai István fogorvos
Telefon: 370-338
Rendelési idő:
Hétfő, szerda: 14:00 – 19:00
Kedd, csütörtök: 09:00 – 13:00 
Péntek: 09:00 – 11:00 
iskolafogászat

Erdős Hermina védőnő
Telefon: 30-206-3782
Fogadóóra:
Hétfő, péntek: 
08:00 –10:00
Védőnői tanácsadás 
bejelentkezés alapján: 
Szerda: 08:00 – 11:00
Csütörtök 08:00 – 09:00

Nőgyógyászati Szakrendelés
Rendel: Dr. Harsányi Lehel
Kéthetente pénteken
Bővebb info: Erdős Hermina 
Telefon: 30-206-3782

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

dr. Réz Zsolt
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Német Nemzetiségi hírek
A kitelepítettekre emlékeztek
Április 15-én, vasárnap a Német Kisebbségi
Önkormányzat megemlékezésére az ünnepi
Szentmise után került sor, amely az elmúlt
évekhez hasonlóan a kitelepítettekért szólt. 
Először a Maklári József vegyes kórus
elénekelte a Magyarországi Németek Him-
nuszát. Ezután Simek György, a perbáli
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja
mondta el rövid megemlékező beszédét,
melyet Báró Eötvös József gondolataival zárt:
„Emlékekből él az ember, s múltból él az em-
lékezet. Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, jövője sem.” 
Simek György beszéde után ismét a Maklári József kórus
előadását hallhatták a jelenlévők. Simon Péter történész ünnepi
beszéde után Perbál Község Német Kisebbségi Önkormányzata,
Perbál Község Önkormányzata, Perbál Község Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzata, a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános
Iskola, a Mézeskalács Óvoda, valamint a Perbáli Tűzoltó
Egyesület képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. 
Ezalatt a Kövér Hattyúk zenekar játszott.
Ezután a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola em-
lékező műsora következett; Kerék Dóra nyolcadik osztályos ta-
nuló prózai előadása, majd a Vergissmeinnicht  kórus éneke.

A megemlékezés végén a hagyományokhoz
híven a Kövér Hatytyúk zenekar térzenéjét
hallgathatták a jelenlévők.

Országos Német Vers –és prózamondó
Verseny 
2012. május 18-án, Budapesten rendezték a
VIII. Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó
Verseny országos döntőjét. 
A helyszín idén is a budapesti Német
Nemzetiségi Gimnázium volt, ahol százötven-
hét versenyző kilenc kategóriában mérte össze
tudását.Minden német irodalmi nyelvű

kategóriában két szabadon választott szöveget kellett előadniuk
a versenyzőknek. 
A zsűritagok között német anyanyelvűek is értékelték a
résztvevőket.
A rendezvényt a Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata és a Goethe Intézet támogatták.
A perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola két
diákja, Darvas Csenge (2. osztály) és Kerék Dóra (8. osztály) be-
jutott az országos döntőbe. Mindketten szép eredménnyel
végeztek: Kerék Dóra 10., Darvas Csenge 18. helyezést ért el.
Eredményükért elismerő oklevélben és könyvjutalomban
részesültek.

Régi-új rendeletet fogadott el a testület

A testület júniusi ülésén elfogadta a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról, valamint azok
szankcionálásáról szóló rendeletét, amelynek fő ele-
mei már korábban is érvényben voltak.
A testület most átfogóan rendelkezett a közterületek használatá-
ról, a településtisztaságról, a környezet- és természetvédelemről,
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, az állattartásról,
a köztemetőkről és temetkezésekről, az üzletek éjszakai nyitva
tartására vonatkozó szabályok megszegéséről, az önkormányzat
címeréről, zászlajáról és az Anna napi búcsú szimbólumáról,
valamint azok használatának rendjéről.
A rendelet általános rendelkezéseiben rögzíti, hogy a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartás az a magatartás, amely sza-
bálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt a Képviselő-
testület erről szóló rendeletében tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásnak minősítette. Szintén az általános rendelkezések
között olvasható, hogy a rendeletben meghatározott tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben akár
150.000 Forintig terjedő pénzbírság szabható ki. 
Az eljárási szabályok szerint a tiltott,  kirívóan  közösségellenes
magatartás  miatt  a  közigazgatási  hatósági  eljárást  a közterület-
felügyelő, vagy a polgármesteri hivatal ügyintézőjének észlelése,
továbbá bármely személy vagy szervezet jelzése alapján le kell
folytatni.
A  rendelet kimondja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás lefoly-
tatása a jegyző hatáskörébe tartozik.
A rendelet teljes szövege elérhető a perbal.hu-n, valamint a Pol-
gármesteri Hivatalban is megtekinthető.

A község szimbólumainak használatáról is ren-
delkeztek képviselőink

A testület szintén júniusi ülésén fogadta el az önkormányzat
címeréről, zászlajáról és az Anna napi búcsú szimbólumáról,
valamint azok használatának rendjéről szóló rendeletét.
Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára
utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló, valamint az Anna
napi búcsú szimbóluma.
A község címerét csak, mint díszítő és utaló jelképet szabad fel-
használni, az államigazgatási eljárás során nem használható.
A rendelet kimondja, hogy Perbál szimbólumait kizárólag hiteles
alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pon-
tos megtartásával szabad ábrázolni és használni.
A testület a rendeletben rögzítette azon eseteket, amikor a
település szimbólumait használni lehet – ezek minden esetben
az önkormányzathoz köthetőek -, minden más esetben a
használatra külön engedélyt kell kérni. A kérelemnek több
kötelező eleme is van, melyeket a rendelet szintén rögzít.
A szimbólumok használatára a külön engedélyt a polgármester
adja meg. Az engedély esetenkénti felhasználására vagy huzamo-
sabb, folyamatos időtartamra egyaránt adható.
Amennyiben a község címerének, zászlójának és az Anna napi
búcsú szimbólumának előállítására vagy használatára vonatkozó
előírásokat, illetve a külön engedélyben meghatározott felté-
teleket megszegik, figyelmen kívül hagyják, vagy kijátsszák és
ezzel a rendelet előírásait megszegik, az önkormányzat jogosult
közigazgatási eljárást lefolytatni és ennek eredményeként akár
150.000 Forint közigazgatási bírságot kiszabni.
A rendelet teljes szövege szintén elérhető a perbal.hu-n, valamint
a Polgármesteri Hivatalban is megtekinthető.
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Iskolai hírek

Kihívás napja és gyermeknap
Izgatottan vártuk május 23-át. Mi az időjárás miatt, a gyerekek
a nagyszerű programok miatt izgulhattak.
A nap reggeli tornával kezdődött, amit Irén néni vezetett. Dél-
előtt a felsősök a Perbál kupán ügyeskedtek. Telki, Budajenő és
Perbál csapata mérte össze a tudását. A fociban Budajenő játéko-
sai, kézilabdában a Kis-forrás csapata nyert.
A gyerekek sok-sok érdekes, furfangos mozgás közül választhat-
tak. Volt mocsárjárás, ugrókötelezés, szigettánc, floorball szlalom,
vakjárás, de KRESZ pálya is, ahol kerékpárral mehettek végig a
vállalkozó szelleműek. Délután fafaragás, batikolás, tűzzománc-
készítés, decoupage várta az alkotókedvű nebulókat.
A tanár-szülő – diák meccsen idén végre megszorongattuk a fi-
atalokat, csak egy ponttal nyertek! A kisebbek által legjobban
várt esemény az alsós focikupa-bajnokság volt, amit a negyedike-
sek nyertek. 
A nap zárásaként gyerekek, pedagógusok, szülők versengtek a
„Fut a Perbál” elnevezésű rendezvényen. Sokan megtették a
távot; Ildikó néni és Kati néni alig győzte osztani a beérkezőknek
a gyümölcslevet és a csokit.
A nap sikeréhez sok-sok munka, segítő kéz kellett. Köszönet az
iskola dolgozóinak, pedagógusoknak, Gábor bácsinak, Péter bá-
csinak, a konyhás néniknek, a takarító néniknek az előké-
születért, lebonyolításért, a szülőknek a finom gofriért, szörpért
és a kézműves foglalkozásért, Gyula bácsinak pedig a fafaragásért.

Költészet napi rendezvények a Közösségi Házban
Immár hagyomány Perbálon a Közösségi Ház, valamint a községi
és iskolai könyvtár közös szervezésében a Költészet Napjának
méltó megünneplése.
Ilyenkor nem csak kedvenc verseinket idézzük fel szépszámú
hallgatóság előtt, hanem a Tollforgató irodalmi pályázat és a
versek ihlette rajzpályázat eredményhirdetésére is sor kerül. 
A legsikeresebb alkotásokat felvonultató rajzkiállítás pedig méltó
keretet ad a vers ünnepének. Idén április 13-án délután találkoz-
tunk; versszerető kicsik és nagyok a Közösségi Házban.
A versek a gyerekeket foglalkoztató témákat dolgoztak fel: szóltak
az állatok szeretetéről, a családról, az évszakokról, iskolai
élményekről, történelmünk diadalmas korszakairól és az
érzelmek változásairól is.
Összesen huszonhat egyéni pályázó vett részt a Tollforgatón;
valamennyiük rímfaragó kedvét egy kis ajándékkal honoráltuk.
Ezen kívül a legjobbak fel is olvashatták műveiket.
Szintén a rendezvény részeként kaptak szót azok az alsó és felső
tagozatos gyerekek, akik az iskolai vers- és prózamondó
versenyen a legsikeresebbek voltak. 
A szép versek felidézésében a felnőttek sem maradtak le. József
Attila megidézése mellett a humor és a dal is velünk volt, hiszen
Romhányi József költeményein kívül megzenésített verseket is
dúdolhattunk. 
Új kezdeményezés volt a szabad polc elnevezésű könyv-cserebere
elindítása, avval tetézve, hogy a könyvtár által kiselejtezett
könyvekből bárki szabadon válogathatott. 
A családias, oldott hangulat, a vers, a kép és a zene adta élmény
idén is hatásos volt, élményt adott. 

Iskolások rajzkiállítása a Közösségi Házban
Júniusban, szokásainkhoz híven rajzkiállítással zártuk a szakkörös
tanévet. A Közösségi Házban a legszebben sikerült művekkel
töltöttük meg a kiállító teret. Erre az alkalomra kis műsorral is
készültünk, amiben a színekhez és az alkotásokhoz kapcsolódó
verseket, dalokat adtunk elő. Vendégeink voltak a citerások is,
akik két dalcsokorral színesítették megnyitó műsorunkat. 
Az ünnepi megnyitó után elbúcsúztattuk nyolcadikos szakkörö-
seinket, majd a sok érdeklődő szülő és vendég megtekinthette a
gyerekek alkotásait.

Öko kirándulás a nyerteseknek
Az idei tanévben is jutalomkirándulással zárult az osztályok
közötti Öko verseny. 
Év elejétől több fordulón keresztül tartott ez a vetélkedő; minden
forduló után pontszámokat kaptak az osztályok. A feldolgozott
témák változatosak és érdekesek voltak, legtöbbször az osztályok
faliújságán kellett szemléltetni az elkészített feladatot. Ebben a
tanévben a 3. és a 6. osztály nyerte ezt a kirándulást. Esztergom-
ban a Geoda Múzeumban jártunk, ahol sok pozitív élménnyel és
ismerettel gyarapodtak tanulóink, jövőre pedig továbbra is nagy
motivációt jelent ez a nyeremény az osztályoknak.

Sport hírek

AMALIMPIA 2012

Tisztelt Sportszerető Polgárok! 

Az újság előző számában hírt adtunk róla, hogy 2012. július 7.
és szeptember 8. közötti időszakban megrendezzük az I.
Kistérségi Nyílt  Amatőr Olimpiát az AMALIMPIAI JÁTÉ-
KOKAT. 

Felhívom az amatőr sportolók figyelmét, hogy május 1-jén meg-
nyílt az online nevezési rendszerünk, a www.amalimpia.hu hon-
lapon, ahol az összes megrendezésre kerülő sportág
versenykiírását is megtalálhatják. 
Várjuk minden érdeklődő, sportolni szerető nevezését! 

Engerth Csaba
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Óvodai élet
„Szüleim mesélték, hogy harminc évvel ezelőtt a testvéremmel

együtt nagyon szerettünk ovi
ba járni.

Akkor még egészen mások voltak a körülmények. A termekhez

nem tartoztak vizes blokkok, a 
napfény nem ragyogta be a

folyosókat, szobákat, tornate
remről pedig nem is álmodozhat-

tunk! Kirándulni legfeljebb a focipál
yáig, vagy a forrásig jutot-

tunk, de a farsangi bálok, 
az anyák napi, az év végi 

záró

ünnepségek mindig nagyon emlékezetesek voltak!

Gyermekem már egy európai színvonalú, c
sodálatos épületbe

járhat, ahol minden megtalálható, ami a mi óvodás életünkből ki-

maradt. A bábelőadások „házhoz jönn
ek”, a balett, és labda-

játékok foglalkozásai a tornate
remben zajlanak, az úszásoktatásra

,

kirándulásokra külön autóbu
sz jön a gyerekekért.

Néhány dolog azonban mégis azonos!

Az óvodában dolgozók lelkese
dése, gyermekek iránti szeretete,

végtelen türelme az évtizedek alatt mit sem változott. Az egyre

kevesebb pénzösszegekből m
ég ma is milyen csodálatos terem

dekorációk, a szerepjátékokho
z hasznos, és kiváló kellékek, g

yer-

mekeinknek pedig az óvodai 
dolgozók által „gyártott” sa

ját

készítésű ajándékok készülte
k és készülnek! Fantasztikus

 az a

nevelői munka, amivel az óvodai pedagógusok m
egteremtették,

s megteremtik a viselkedés, az iskolára v
aló felkészítés alapjait.

Ehhez a folyamatos minőségi munkához természetesen szükség

van a dadus nénik, az irodai m
unkát végző, az épületet tisztá

n, és

karbantartó kollegák mindennapos, megfeszített, tudatos, ered-

ményes tevékenységeire is.

Köszönetet mondok, és hálával tartozom azért, hogy gyermekem

is ugyanazon értékek szellem
ében nevelődhet, amit én kaptam

annak idején!” Esztergomi Renáta

„Emlékszem, amikor először léptem be az óvoda kapuján, anno,
mikor az unokahúgomért mentem. A mosoly és gyerekekhez való
hozzáállás ellensúlyozta az ódon falakat és a szűkös helyet.
Ő, ma már harmadikos kisiskolás és bizony az óvoda külleme tel-
jesen megváltozott mára.
A rengeteg munka, erőfeszítés, energia ami az építkezés mögött
áll, a sok nélkülözés mikor ideiglenes helyen voltak a gyerekek
mind-mind becsülendő, hiszen az óvónénik, dadusok mind helyt
álltak akkor is.
Kitartó munkájuk eredményeképpen létrejött egy olyan óvoda,
amibe a gyerekek örömmel járnak, tornáznak, alkotnak, ját-
szanak. Köszönjük!”

Sugárné Szőke Rita

Az óvoda dolgozói és a szülők nevében köszönjük Rintek Nóra
Szvetlánának, hogy az  óvodai szülői szervezet elnökeként évek
óta lelkesen segíti az óvoda munkáját!
Szveti Gyöngyné Gulyás Böbétől vette át évekkel ezelőtt a
stafétabotot  és elődjéhez hasonlóan nagyon elkötelezetten,
önzetlenül vett részt  a csapatszervezésben, az óvodai prog-
ramok színesítésében. Köszönjük Szveti a sok szép közös
élményt, a hangulatos bálokat, a gyermekek kirándulásainak
szervezésében nyújtott segítségedet, a pénzügyi (szponzorálási)
munkádat, a vidámságodat! 
Szveti szeptembertől az első osztályosok tanító nénije lesz, de
csapattagként tovább segíti  munkánkat. Az elnöki teendőket
Sugárné Szőke Rita veszi át, sok sikert, jó együttműködést
kívánunk neki is a sok szép megvalósítandó feladathoz!
Az új óvoda elkészültével a régóta tervezett udvari  játékok is
felújításra kerülhetnek, minden régi és új SZMK tagnak, min-
den szülőnek, támogatónak köszönjük az ebben nyújtott
anyagi segítséget, felajánlást!
Jó pihenést kívánunk mindenkinek a nyári szünet idejére!
A szülői szervezet és az óvodások nevében:

Regősné Báder Erika, óvodavezető

„Az épület nagyon barátságos, gyerekek számára hívogató.A belső csoportszobák szépek, tágasak és vidám színűek.A lányaim minden reggel megcsodálják, és megsimogatják a mese-fát.
Kislányom az eddigi kirándulásokról mindig élményekkel gazdagonérkezett haza. Nem győzi mesélni, hogy mi mindent látott; a kisva-sutas kirándulás különösen tetszett neki.”

Bakné Reiszner Rita 
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Pünkösdi Családi Program

Gyors ötletelés, lelkes szervezkedés, egyeztetés, telefonálás, és
szponzorgyűjtés után május 28-án reggel elindult kis családi
csapatunk, hogy berendezzük pünkösd hétfőn reggel a focipá-
lyát. Az előző este kiásott tűzrakó helyek mellé szépen lassan fel-
sorakoztak a főzőverseny indulói és tíz órától kezdetét vette az
első perbáli pünkösdi főzőverseny.
A hat csapat, választott fantázianévvel indult neki a nagy meg-
mérettetésnek:
Jilg András csapata: Alvajárók (Paprikáskrupli)
Sevecsek Attila: Betyárok(Slambuc)
Sugár Attila és Putz Csaba: Másnaposok (Csülökpörkölt)
Galambos Zsolti és csapata: Tubi Team (Vaddisznó pörkölt gom-
bával)
Püspöki Gergő: Royo (Palóc leves)
Bárányos & Kőhegyi csapat: Lilák (Lila pörkölt zöldhagymával)

Varga László polgármester, Harcos Gábor és Czang József alkotta
háromtagú zsűri szigorú pontozási rendszer alapján délutánra
hozta meg döntését, miszerint:  

•1. helyezett: LILÁK csapata
•2. helyezett: Másnaposok megosztva a Tubi Team csapatával
•3. helyezett: Royo 

Az első helyezett egy „aranyozott” fakanalat és egy vándorkupát
kapott; bízva abban, hogy jövőre is jelentkeznek lelkes főzők és
hagyománnyá érik a főzőverseny. A második és harmadik
helyezett egy-egy oklevéllel és óriási tapssal búcsúzott. 
A lelkesedésért minden induló csapatnak egy Nyakas Pincészet
által palackozott bor került átadásra. 
Eközben a pályán Kallos Zoltán által vezetett apa-fia focikupán
szép eredményeket értek el az indulók csapatok.
A Pesterzsébet – Kapitánypusztai Kutyaiskola és Sport Egyesület
bemutatója is sok érdeklődőt vonzott.  A kutyák, kiképzőjük
segítségével mutatták meg tudásuk legjavát (labdakeresés, őrző-
védő bemutató, egyéni előadások, fegyelmezőmunka, kutyatánc
és akadályverseny).  
Bemutatkozott a perbáli iskola sváb tánc csoportja Zengl Ildikó
vezetésével, majd ezt követően Patona Borbála által koordinált
Musztang SE tartott bemutatót, és végül a sort Mihalik Borbála
vezette Rúzs tánciskola növedékei zárták.

A kézműves foglalkozásról Czentye Edina, Krizsák Zsóka (csil-
lámtetoválás, arc- és testfestés), Máthé Enikő (gyöngyfűzés) és a
Tovább Élni Egyesület gondoskodott.
A sátor alatt mindenki kipróbálhatta, hogy milyen tűzzománcból
ékszert készíteni, Fers Klári segítségével. A könyvkuckót
Paulovkin Boglárka töltötte fel érdekesebbnél érdekesebb gy-
erekkönyvekkel.
Több korcsoportban, erős mezőnnyel zárult a verseny, amit Tóth
Szilvi –gyermek animátor-szervezett. A gyerekek érmet és ok-
levelet vehettek át az akadályversenyen elért eredményeikért.
A sportpálya hátsó területén a bátrabbaknak lehetősége volt
kipróbálni az íjászatot.
A  Töki Lovas Sport Egyesület tagjai  két gyönyörű fogattal
érkeztek, amit a gyerekek azonnal birtokba is vettek.

Kis csapatunk bízik abban, hogy jövőre még több lelkes felnőtt
és kisgyerek jön el a rendezvényünkre, indítsunk el egy hagyo-
mányt közösen!

Musztang SE

Sakkozás

Ezúton köszönjük meg ismét támogatóink segítségét:
Perbál Község Önkormányzata, Perbál Község Német
Kisebbségi Önkormányzata, Perbáli Közösségi Ház, Nyakas
Pincészet, Perbáli Zöldséges, Perbáli Tüzép, Jocó Bolt, Perbáli
Sport Club, Perbáli Sváb Tánccsoport, Musztang SE, Rúzs
Tánciskola, Pesterzsébeti – Kapitánypusztai Kutyaiskola és
Sport Egyesület, Tovább Élni Egyesület, Töki Lovas Sport
Egyesület, Kerék Vendéglő, Kallos Zoltán és családja, Jilg Ede
és családja, Czentye János és családja, Czang József és
családja, Sugár Attila és családja, Putz Csaba és családja,
Máthé Enikő és családja, Dietrich János és családja,
Paulovkin Boglárka és családja 

Feszült figyelem a fűben
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Tizenöt éves a partnerkapcsolat

Tizenöt évvel ezelőtt a Szent Anna-napi Búcsú
keretén belül Perbál és Burgwald akkori pol-
gármesterei - Dr. Dudás Zoltán és Adam Daume
- partnerkapcsolati szerződést kötöttek, amely arra volt hivatott,
hogy a két település közötti együttműködést kifejezze. 
Az azóta eltelt másfél évtized során Perbál és Burgwald előljárói
tovább éltették ezt a kapcsolatot, amelynek számos jelentős
hozadéka lett mindkét fél számára.

A II. világháború utáni zűrzavarban Magyarországról kitelepítet-
ték a német ajkú lakosság jelentős részét; számos perbáli német
kényszerült ekkor elhagyni otthonát. A községünkből elűzött
svábok egy részét Burgwald környékére vitték; a későbbiekben
ők váltak elsőként a partnerkapcsolat motorjává. 
Még a rendszerváltás előtt odakint Hagyományőrző csoportot
alapítottak, majd a rendszerváltás után közvetlenül több köl-
csönös látogatás is történt.
A kapcsolat hivatalossá válásának évében, 1997-ben alakult meg
a burgwaldi Partnerkapcsolati Egyesület, melynek elnöke tizen-
három éven keresztül – a szintén Perbálról kitelepített – Payer
Lőrinc volt. Az Egyesület volt elnöke leköszönése alkalmából
adott interjújában lapunknak arról beszélt, hogy a két település
kapcsolata szempontjából a legfontosabb momentumnak Perbál
és Burgwald lakóinak összehozását tartja; mindenek előtt pedig
a gyerekek és a fiatalok találkozását a sport, tánc és zene kapcsán. 
Payer Lőrincnek 2000-ben Perbál képviselő-testülete Díszpolgári
címet adományozott, ezzel fejezve ki tevékenysége iránti meg-
becsülését.Payer Urat Adam Daume követte a Parterkapcsolati
Egyesület elnökségi székében, aki 1997-ben a partnerkapcsolati
szerződés megkötésekor polgármesterként a burgwaldiakat
képviselte. Daume Úr a kapcsolat hivatalossá válása óta aktívan
részt vett a két település kapcsolatának ápolásában és építésében. 

1997. óta számos közös ünnep mélyítette a két település kapcso-
latát; az utóbbiak közül a legjelentősebb volt a két község part-
nerkapcsolatának tíz éves jubileuma, melyet 2007-ben Botten-
dorfban rendeztek meg; Birkenbringhausen 750 éves, Botten-
dorf szintén 750 éves és Ernsthausen 700 éves évfordulója,
valamint az első Határjárás Perbálon. 2010. májusában egy sok
éves terv valósult meg, amikor a két település között cserediák
program jött létre. Az eddigi három alkalom során tíz-tíz diák
vett részt a programban, akik minden esetben vendéglátó csalá-
doknál laktak, így lehetőségük nyílt a német nyelv anyanyelvi
környezetben történő gyakorlására. A program folytatásaként
szeptemberben ismét tíz diák tölt el egy hetet községünkben.

Május harmadik hetében mintegy száz fős német küldöttség
érkezett Perbálra, hogy együtt ünnepeljék magyar barátaikkal a
partnerkapcsolat jubileumát. Itt tartózkodásuk csúcspontja
május 19. volt, a Partnerkapcsolat napja. Ezen a délelőttön a
Posta előtti téren kézműves termékek és házi finomságok között
lehetett válogatni, miközben a Bottendorfi Kulturális Egyesület
gyermektánccsoportja, és a Musikzug zenekar is bemutatkozott
az idelátogatóknak. A Közösségi Ház udvarán Vizeli Judit és
Zengl Ildikó néptáncosai mutatkoztak be, és kézműves prog-
ramok várták a kicsiket- nagyokat.

Délután a Szent Anna templomban közös koncertet adott a
németországi Happiness kórus és a perbáli Maklári József kórus. 
Este pedig kezdetét vette a partnerkapcsolati ünnepség, amely
során először  Lothar Koch Burgwald polgármestere és Varga
László Perbál polgármestere egy-egy fát ültettek el a két település
partnerségének szimbólumaként. 
Ezután beszédet mondott Dr. Dudás Zoltán és Kemenczei
Kálmán, Perbál volt polgármestei, Adam Daume, Burgwald volt
polgármestere és a Partnerkapcsolati Egyesület jelenlegi elnöke,
Lothar Koch, Burgwald jelenlegi polgármestere, Varga László,
Perbál polgármestere, Payer Lőrinc, a Partnerkapcsolati Egyesület
volt elnöke, valamint Bors Andrea, a Kis-forrás Német Nemze-
tiségi Általános Iskola igazgatóasszonya és Bakai Anikó, a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, akik szintén tevékenyen részt
vállaltak a két település partnerkapcsolatának ápolásában.

Varga László, Perbál polgármestere beszédében így fogalmazott:
azért is tartja fontosnak a partnerkapcsolatot, hogy ne csak a
könyvekből, híradásokból, valamint a média néha torz tükrén
keresztül ismerhessük meg egymás népét, országát, hanem
személyes tapasztalatokon, közvetlen kapcsolatok által. „Ezért is
örülök annak, hogy az eddigi kapcsolatokat sikerült tovább
bővíteni, például a diákcserével, valamint a perbáli határjárással.
A mostani alkalommal is bővülnek a kapcsolatok, hiszen először
láthatjuk vendégül a Musikzug zenekart Bottendorfból, a Hap-
piness kórust, és a Bottendorfi Kulturális Egyesület gyermek-
tánccsoportját”- tette hozzá Polgármester Úr. „Különös örömmel
tölt el, hogy ez a partnerkapcsolat nem csak a Perbálon született
és kitelepített emberek nosztalgiájából táplálkozik, hanem egyre
több fiatal is kapcsolódik be a programokba. 
Remélem, hogy tiz-tizenöt év múlva még többen, még több
élménnyel gazdagodva ünnepelhetünk”- mondta Varga László. 
Lothar Koch, Burgwald polgármestere beszédében kiemelte,
hogy az 1997-ben aláírt Perbál és Burgwald község közötti part-
nerkapcsolat alapító okiratában többek között ez áll: a part-
nerkapcsolat juttassa kifejezésre a hazaszeretetet és az
összetartozást, hozzon létre barátságot a közösségek között,
járuljon hozzá a német és magyar nép hosszútávú és barátságos
együttéléséhez, valamint mélyítse el a két község lakói közötti
barátságot.„Elmondhatom, hogy az elmúlt tizenöt évben sikerült
a partnerkapcsolat céljait elérni és azokat még túl is szárnyalni.
Mindez köszönhető  a számos kölcsönös látogatásnak Perbálon
és Burgwaldban, a közös programok által - mint például az újon-
nan létrehozott diákcsere vagy a közös biciklitúrák - a part-
nerkapcsolat elmélyült, új barátságok kötődtek és meglévő
barátságok erősödtek meg” - fogalmazott Lothar Koch. 
Az este a perbáli és burgwaldi művészeti csoportok bemu-
tatkozásával folytatódott. Ennek során fellépett a perbáli iskola
sváb tánccsoportja, kórusa, színjátszó csoportja, valamint magyar
néptánc csoportja, a burgwaldi gyermek tánccsoport, a perbáli
Tücsök citera zenekar, valamint a németországi Happiness kórus.
Együtt lépett színpadra a németországi Musikzug és a perbáli
Kövér Hattyúk zenekar, majd a budajenői Ringlein sváb tánc-
csoport teremtett remek hangulatot az est további részéhez,
amikor a Kövér Hattyúk zenekar fújta a talpalávalót.
A következő reggelen indult vissza a németországi küldöttség
Burgwaldba; legközelebb ők várják a perbáliakat a náluk megren-
dezett nyár végi határjárásra.

Tóth Anna
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Die Partnerschaft ist fünfzehn Jahre alt

Vor 15 Jahren im Rahmen des Sankt Anna Kirchen-
tages (Kiritog) haben Dr. Zoltán Dudás sowie Adam
Daume, die damaligen Bürgermeister der Gemeinden
Perbál und Burgwald eine Partnerschaftsurkunde un-
terschrieben, die dafür bestimmt war um die Zusammenarbeit zwi-
schen den zwei Gemeinden festzuhalten. In den seither vergangenen
eineinhalb Jahrzehnten haben die Vorsteher von Perbál und Burg-
wald diese Beziehung weiter bekräftigt.
Nach den Verwirrungen des Zweiten Weltkrieges wurde ein bedeu-
tender Teil der deutschen Bevölkerung aus Ungarn vertrieben,
zahlreiche deutsche Perbaler waren gezwungen ihre Häuser zu ver-
lassen. Ein Teil der aus unserer Gemeinde vertriebenen Deutschen
wurde in die Nähe von Burgwald gebracht, sie wurden im späteren
zu den Motoren der Partnerschaftsbeziehung. Noch vor der Wende
haben sie in Deutschland einen Kreis für Traditionspflege gegründet,
und später nach dem Systemwechsel kam es auch zu mehreren
gegenseitigen Besuchen. 
Im Jahre 1997, als die Partnerschaftsurkunde unterschrieben wurde,
wurde der Burgwälder Partnerschaftsverein gegründet, dessen Vor-
sitzender 13 Jahre lang – der aus Perbál vertriebene – Lorenz Payer
gewesen ist. Der ehemalige Vorsitzender des Vereins hat bei seiner
Abdankung uns bei einem Interview mitgeteilt, dass er für das
wichtigste Moment im Hinblick auf die Partnerschaftsbeziehung der
zwei Gemeinden die Zusammenbringung der Bürger von Perbál und
Burgwald hällt, und vor allem die Begegnungen der Kinder und Ju-
gendlichen bei Sport-, Tanz-, und Musikveranstaltungen. Die
Gemeindevertretung von Perbál hat im Jahre 2000 den Titel Ehren-
bürger von Perbál an Herrn Lorenz Payer verliehen, um damit ihre
Anerkennung für seine Tätigkeit zur Geltung zu bringen. 
Lorenz Payer folgte Adam Daume in der Sitz des Vorsitzenden des
Partnerschaftsvereins, der im Jahre 1997, als die Partnerschaftsver-
einbarung unterschrieben wurde, Burgwald als Bürgermeister
vertreten hat. Herr Daume hat seit 1997 bei der Pflege und
Förderung der Beziehung der zwei Gemeinden teilgenommen. 
Seit 1997 wurde die Beziehung zwischen den zwei Gemeinden durch
mehrere gemeinsame Feier vertieft, einige der bedeutendsten Feier
waren das 10jährige Jubiläum der Partnerschaftsbeziehung zwischen
den zwei Gemeinden, das im Jahre 2007 in Bottendorf gefeiert
wurde; das 750 Jahre Feier von Birkenbringhausen, das 750 Jahre
Feier von Bottendorf und das 700 Jahre Feier von Ernsthausen,
sowie der erste Grenzgang in Perbál.  
Im Mai 2010 wurde ein langjähriger Plan verwirklicht, als ein
Schüleraustausch zwischen den zwei Gemeinden ins Leben gerufen
wurde. Während der drei Besuchen nahmen jeweils 10 Schüler am
Programm teil, die jedes Mal bei Gastfamilien übernachtet haben,
auf dieser Weise ergab sich für sie die Möglichkeit die deutsche
Sprache in einer muttersprachlicher Atmosphäre zu erleben und zu
üben. Als Fortsetzung des Programmes werden im September wieder
10 Schüler in unserer Gemeinde verbringen. 
In der dritten Woche von Mai, kam eine Delegation mit 100 Perso-
nen nach Perbál, um gemeinsam mit ihren ungarischen Freunden
das Jubiläum der Partnerschaftsbeziehung zu feiern. Höhepunkt
ihres Aufenthaltes war der 19. Mai, der Tag der Partnerschafts-
beziehung. An diesem Vormittag konnte man auf dem Platz vor dem
Postamt zwischen handangefertigte Waren und hausgemachte Lecke-
reien wählen, während dessen haben sich die Kindertanzgruppe des
Bottendorfer Kulturvereins, und der Musikzug den Besuchern des
Marktes vorgestellt. 
Am Nachmittag haben der Chor Happiness aus Deutschland und

der Perbaler Josef Maklári Chor in der Sankt-Anna-Kirche einen
gemeinsamen Konzert gegeben. Am Abend begann dann der Feier
der Partnerschaftsbeziehung, wo zuerst Herr Lothar Koch, Bürger-
meister von Burgwald, und Herr László Varga, Bürgermeister von
Perbál jeweils einen Baum gepflanzt haben als Symbole für die Part-
nerschaftsbeziehung der zwei Gemeinden. Danach haben folgende
Personen eine Rede gehalten, die jeweils ihren Beitrag zu der Pflege
der Partnerschaftsbeziehung geleistet haben: die ehemaligen Bürger-
meister von Perbál Dr. Zoltán Dudás und Kálmán Kemenczei, Herr
Adam Daume, ehemaliger Bürgermeister von Burgwald, und
derzeitiger Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Burgwald, Herr
Lothar Koch, derzeitiger Bürgermeister von Burgwald, Herr László
Varga, Bürgermeister von Perbál, Herr Lorenz Payer, ehemaliger Vor-
sitzender des Partnerschaftsvereins, Frau Andrea Bors Direktorin der
Grundschule Kleine Quelle, sowie Frau Anikó Bakai, Vorsitzende
der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung Perbál. 
Bürgermeister László Varga hat in seiner Rede folgendermaßen for-
muliert: er hält die Partnerschaftsbeziehung auch deshalb für
wichtig, damit wir nicht nur aus Büchern, Nachrichten sowie aus
manchmal irreführenden Berichterstattung der Medien die Völker,
die Länder gegenseitig kennenlernen, sondern durch persönliche Er-
fahrungen, unmittelbaren Beziehungen: „Ich freue mich darüber,
dass wir die bisherigen Beziehungen erweitern konnten, zum Beispiel
mit dem Schüleraustausch, sowie mit dem Perbaler Grenzgang.
Dank dem heutigen Anlass werden die Beziehungen auch erweitert,
denn wir haben den Bottendorfer Musikzug, den Chor Happiness,
sowie, die Kindertanzgruppe des Bottendorfer Kulturvereins zum
ersten Mal in Perbal begrüßen können – sagte Bürgermeister László
Varga. „Es erfüllt mich mit besonderer Freude, dass diese Partner-
schaftsbeziehung sich nicht nur aus der Nostalgie der in Perbal Ge-
borenen und Vertriebenen Menschen ernährt, sondern auch immer
mehr Jugendliche sich an die Programme anschließen. Ich hoffe, dass
in 10-15 Jahren noch mehr Menschen, bereichert mit vielen schönen
Erfahrungen gemeinsam feiern können – sagte Bürgermeister László
Varga. Lothar Koch, Bürgermeister von Burgwald hat in seine Rede
hervorgehoben, dass in der Urkunde über die Gründung der Partner-
schaft zwischen den Gemeinden Perbál und Burgwald, unter-
schrieben im Jahre 1997, heißt es unter anderem, dass die
Partnerschaft ein Ausdruck der Liebe zur Heimat und des Zusam-
mengehörens bilden soll, es soll eine Freundschaft zwischen den
Kommunen hergestellt werden, sie soll ein Beitrag zum dauerhaften,
friedlichen Zusammenleben des deutschen und des ungarischen
Volkes leisten u n d die Freundschaft zwischen allen Bürgerinnen
und Bürgern beider Gemeinde soll vertiefen. „Ich kann sagen, dass
es uns allen in den vergangenen 15 Jahren gelungen ist, die Ziele der
Partnerschaft zu erfüllen – ja sogar zu übertreffen. Durch viele gegen-
seitige Besuche in Perbál und Burgwald, durch viele gemeinsame
Aktivitäten wie z. B. den neu ins Leben gerufenen Schüleraustausch
und die beiden gemeinsamen Fahrradtouren, wurden die Partner-
schaft vertieft, neue Freundschaften geschlossen und bestehende Fre-
undschaften gefestigt“ – sagte Lothar Koch.Der Abend fuhr mit der
Vorstellung der Perbaler und Burgwälder Kulturgruppen fort. Die
Ungarndeutsche Tanzgruppe, der Chor, die deatergruppe, die un-
garische Tanzgruppe der Grundschule von Perbal hatten einen
Auftritt, sowie die Burgwälder Kindertanzgruppe, die Perbaler „Tü-
csök“ Zithergruppe, sowie der Chor Happiness aus Deutschland.
Gemeinsam traten der Musikzug aus Deutschland und die Kapelle
Dicken Schwäne auf, und schließlich hat die Ungarndeutsche
Ringlein Tanzgruppe aus Budajenő mit der Kapelle Dicken Schwäne
für die gute Laune am Abend gesorgt. Am nächsten Morgen fuhren
die deutschen Freunde nach Burgwald zurück, das nächste Mal er-
warten sie die Perbaler bei dem Grenzgang bei ihnen. 
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Perbáliak  is Zöldutakon

Május második hétvégéjén ismét kerékpározni hívta a környék-
belieket a Budavidék Zöldút Szövetség. A környék tizenhárom
településéről (Budakeszi, Nagykovácsi, Páty,  Telki, Budajenő,
Perbál, Tinnye, Tök, Zsámbék, Mány, Herceghalom, Etyek, Bia-
torbágy) közel négyszázan pattantak nyeregbe szombat délelőtt,
hogy elkerekezzenek a Telki Pajtához. 
Perbálról is egy népes csapat indult útnak, közel százan vállalkoz-
tak rá, hogy ezen a napon túravezetők irányításával, közösen bi-
ciklizzenek a környék zöldútjain.
A perbáli túrázók között szép számmal vettek részt a Kis-forrás
Német Nemzetiségi Iskola diákjai, de a fiatalabb és az idősebb
korosztály is képviseltette magát; a kétszer 20km-es távot
végigtekerő legfiatalabb biciklis öt éves volt, a legidősebb pedig
ötvennyolc. 
A Telki Pajtához érkezőket büfé, gyerekfoglalkozás, a Facsiga
zenekar koncertje, a Szövetség és tagegyesületeinek munkáját be-
mutató kiállítás és vetítés várta. Ezen kívül alkalom adódott a
különböző településeken élők találkozására, ismerkedésére,
valamint kötetlen beszélgetésekre is.
Az idő rendkívül fülledt volt; erre a napra veszélyes front
közeledtét jelezték a meteorológusok, ezért sokan óvatosságból a
szokásosnál hamarabb hazaindultak. 

A Budavidék Zöldút Szövetség következő biciklitúrája szeptem-
ber 22-én lesz, a Töki Pajta Galériába, ahol a
vendéglátók Géczy Olga és David Aurell
festőművész házaspár lesznek. A Szövetség
részletekkel augusztus második felében je-
lentkezik saját honlapján (www.bvz.hu) és a
települési honlapokon. 
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„Május 19-én, szombaton, egy szép verőfényes reggelen, mi per-
báliak, az iskola diákjaival és szüleikkel gyülekeztünk a templom
előtti téren. Az iskolában tanító pedagógusként is büszkén álltam
ott, a népes létszámú túrázók körében. A névsorolvasás alapján
kiderült, hogy 40 tanulónk és megközelítőleg 20 őket kísérő
szülő pattant biciklire aznap.
A Telkibe vezető út során szerencsére minden „simán” ment,
sajnos két bicikli meghibásodott, de rövid telefonálás után si-
került megoldanunk a hazaszállításukat.
Telkibe érve kellemes vendégfogadás várt minket. Lehetőség volt
ételt-italt vásárolni, bár aki ilyesmire vágyott annak hosszú sort
kellett leküzdenie. Mi szerencsére felfedeztük a nem messze
működő ABC-t, így nem maradtunk éhen és szomjan.
A Pajta mögötti kis terecskén a gyerekek kézműveskedhettek, il-
letve még a Facsiga együttes muzsikájába is belehallgathattunk.
Az időjárási előrejelzések miatt rettegve, fél kettőkor útilaput
kötöttünk és egy gyors névsorolvasás után elindultunk Perbálra.
A visszaút, kivéve az egyre fokozódó szembeszelet, zökkenő-
mentes volt.
Három óra körül már ismét a perbáli templom előtt pihegtünk.
Köszönöm Malik Zita és a túravezető Rintek Gábor segítségét,
illetve a lelkes bicikliző szülők kíséretét. ”

Rintek Nóra Szvetlána, a Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola
tanítója, a  perbáli túra egyik vezetője



Perbál, ha helyet ad

„Ahol megszületünk, ott a helyünk” - harsogja a rádió a hazai
poptestvérek új, fülbemászó slágerét, amely elmélázó gondo-
lataim közül ránt vissza a valóságba. Öntudatlanul is cáfolom a
mondatokat magamban, de a legnagyobb cáfolat maga az élet, az
én életem. 
Vannak tények és vannak feltevések. Tény, hogy nem itt szület-
tem, és tény, hogy messze van a szülőföldem, az a néhányszáz
lelket számláló kis falu, ahonnan indultam, ahol vékony kis
lábaim nap, mint nap bejárták a falu mindhárom utcáját,
miközben szőkén lobogó hajam jelezte csak a sarkon utánam
nézőnek, hogy nemrég még ott szaladtam el. Emlékeimben
kedves helyként él tovább ez a föld. Ez tény. Hogy azonban ott
lenne a helyem, csupán feltevés. Van az a pont, s van az az élet-
helyzet, amelyet tőlünk független társadalmi, politikai, szülői
döntések oka szül, s kényszerít továbbállásra, költözésre, netán
menekülésre.
Egy évvel a rendszerváltás előtt, hat éves koromban költöztünk
Magyarországra. Menekültként érkeztünk egy olyan országból,
ahol fájt magyarnak lenni, ahol nem akartak hagyni magyarnak
lenni. Az elkövetkező évek során bejártam szinte az egész orszá-
got, mert tanulmányaim mindig máshová sodortak.
A nagyvárosok forgataga rövid ideig magával ragadó volt,
végtelen lehetőségek egész sora vonzotta a fiatalságunkat,
ám amikor családalapításba kezdtünk, már a gyer-
mekemmel a szívem alatt, egyre inkább a gyökereim
kérdése foglalkoztatott. 

Nehézséget okozott válaszolnom, ha megkérdezték hová valósi
vagyok. Elengedtem már azt a falut, ahol születtem, csupán a
szívemben élnek tovább a korai gyermekévek, de nem lehet ott-
honom egyik-másik nagyváros sem, amelyek addigi életem ál-
lomásait jelentették.
Nyugalmat, biztonságot és közösséget keresve indultunk férjem-
mel a Pilis környékére, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol gyö-
keret ereszthetünk, és megteremthetjük az otthonunkat. Sok
településen jártunk, rengeteg házat láttunk már, amikor e-
szünkbe jutott egy kis falu neve, ahol párszor átutazóban jártunk
már. Előtűnt bennünk a főutcának az a bája, amely magával ra-
gadó, a völgyben fekvő házak képe, az azokat körülölelő
hegységek szépsége, s rögtön tudtuk, hogy itt akarunk élni. 
Perbál azon kevés települések egyike, ahová még nem jutott el a
főváros forgatagának szele - közelsége ellenére sem -, ahol össze-
tartó lakosság él együtt, és az utcán kedvesen köszöntik az is-
meretleneket is. A fölé tornyosuló budai hegyek, a mögötte
megbúvó pilisi erdő, a szomszédban elterülő Zsámbéki-medence
lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra, Budapest közelsége pedig a
szórakozásra. 
A több éves városi élet után, szinte ideális megoldásként kínálko-
zott Perbál, hogy mindennapjaink színhelye legyen, mindamel-
lett tisztában voltunk vele, mennyire nehéz beilleszkedni és

bebocsátást nyerni egy ilyen zárt közösségbe. Bízunk benne,
hogy itt a helyünk, s ma már büszkén válaszolunk, ha

kérdezik, perbáliak vagyunk és reményeink szerint lokál-
patrióták leszünk.
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A Művész úr
C’est la vie!

Úrnak szólították, pedig a háborút követően éppen olyan ágról-
szakadt volt, mint mi mindannyian. Öltönye eredeti színét már
nem lehetett megállapítani, mégis olyan eleganciával tudta
viselni, mintha épp akkor lépett volna ki az úri szabótól. Nyakán
a csomóra kötött selyemsál, kalapjának széles karimája már
messziről feltűnést keltett. Bakancsát újságpapírral bélelte, a fes-
tékes kendőjét nagy műgonddal, mint valami díszzsebkendőt, a
kabátja felső zsebébe dugta. 
Amikor délelőttönként betért a kocsmába, bevágta festőmotyóját
a sarokba, bedöntött egy deci cseresznyepálinkát, majd utána
eresztett egy nagyfröccsöt. - Remegő kézzel nem lehet dolgozni!
- mondta -, majd körülnézett és konstatálta, hogy a cimborák
hevesen bólogatnak.
A környékbeli szövetkezetek, kocsmák, téeszcsék homlokzatára
készített díszes feliratot. Külön kérésre vörös csillagot is festett,
de olyankor még egy felest hozatott magának: újra elővett a re-
megés, morogta, aztán olyan ötágút rittyentett, amilyet csak a
fővárosi épületeken lehetett látni.Elterjedt a hír, hogy a mester
hajlékra lelt egy, a falu szélén élő asszonyságnál, akinek az élete
olyan rejtélyes volt, mint az övé. - Biztos, hogy csak hálni jár
oda?- érdeklődtek az asszonyok. Piszkálta a bögyüket, hogy a
fűszeres nem mond semmit, pedig neki illene mindenről tudni.
A Művész úr a konyhán nem keveredett a többiekkel, mindig
külön asztalhoz ült. Azon a bizonyos napon is így tett, amikor
tányérját a szakácsné jól megpakolta babfőzelékkel, rátett két
fasírtot, belerakott egy alumíniumkanalat és elé tolta. Emberünk

hosszan nézte a tányérját, majd a szakácsnét, méla undor-
ral kivette a kanalat és visszaadta. Köpenye zsebéből elővette
saját alpakka eszcájgját és választékos eleganciával hoz-
zákezdett - nem enni, - étkezni! A bőbeszédű szakácsné szava

elállt a meglepetéstől: - Mit képzel ez az éhenkórász? Ki ez, hogy
még a babfőzeléket is késsel, villával eszi? - sziszegte. - Ez azért
már mégis csak sok! - kiáltott egy másik asszonyság, és az étel-
hordóját a pulthoz csapta. - Egyáltalán, milyen jogon jár ez ide?
- sikoltotta a mosogató lány. - Panaszt kell tenni a vezetőségnél!
Na, nem azért, hogy adjanak a kanál mellé kést meg villát. Nem!
Azért, hogy a Művész úr is egyék csak kanállal! 
Az étterem működésében fellépő zavar kivizsgálására összeült a
nagyhatalmú üzemi háromszög. Hosszas tanácskozás után
meghozták a határozatot: - A jövőben mindent el kell követni,
hogy bizonyos deklasszált elemek ne zavarhassák meg a be-
csületes dolgozók étkezési rendjét. Felelős: a konyha vezetője. 
Nagy gond volt ez a szakácsnénak. Nem akart ő rosszat ennek a
szerencsétlennek, aki ráadásul valami „deklasszált” kórságban is
szenved. - Hogy mondjuk meg neki?- fordult a többiekhez. - Én
nem tudom, nekem semmi bajom vele. - így az egyik. - Nem ár-
tott az senkinek - fordította el fejét az ételhordós és sietve elro-
hant. Másnap a fűszeresnél arról suttogtak, hogy a művész bajba
keveredett és jobbnak látta, ha odébb áll. Állítólag reggel még
benézett cimboráihoz a kocsmába, a kalapját megemelve csak
annyit mondott: Sze lá ví, uraim, sze lá ví! - és többé nem látta
senki.
A kocsma homlokzatán a felirat, „Földműves Szövetkezeti Ital-
bolt”, még sok évig csalogatta a szomjas vándort, no persze
azokat is, akik csak megszokásból jártak oda.

Keményné Makai Boglárka

Szilágyi László
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EZ ITT AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE

Hirdessen Ön is a Perbáli Hírmondóban!
Az önkormányzat hivatalos, kéthavonta megjelenő lapja

minden perbáli ingatlanba eljut és a perbal.hu-n is
elérhető.

Perbáliaknak jelentős kedvezmények!
Árajánlatunkról tájékozódjon a 20-204-7898-as telefon-

számon vagy a perbal.hu-n.

Az  Önkormányzat elkezdte különböző Perbál vonatkozású
emlék és  ajándéktárgyak készíttetését. Első lépésben

hímzett pólók, hímzett bevásárlótáskák, valamint kitűzők
készültek. Az említett ajándéktárgyak – egyenlőre – a Pol-

gármesteri Hivatalban vásárolhatók meg.


