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Közigazgatási reform - formálódnak a járások

Nyár végén hivatalosan is megjelent a Magyar Közlönyben, hogy
Perbál mégis a Budakeszi székhelyű járáshoz fog tartozni. 
Bár eredetileg Pilisvörösvárt jelölték meg számunkra járás-
központként, végül a sok beadvány, kérvény, érvelés meghozta
gyümölcsét, s a döntéshozók megváltoztatták az eredeti terveiket
és a minden szempontból optimálisabb Budakeszihez fogunk
tartozni.
A Budakeszi központú járási hivatal szervezeti felépítése,
működésének előkészítése előrehaladott állapotban van. 
A Budakeszi központon túl kirendeltségek lesznek Budaörsön,
Biatorbágyon és Nagykovácsiban, Zsámbékon pedig úgynevezett
ügysegédek fognak tevékenykedni. Mindezek annak érdekében,
hogy az állampolgároknak a lehető legkevesebbet kelljen utazni,
illetve tömegközlekedéssel viszonylag könnyen megtehessék azt.
A mindezekről szóló megállapodást az országban is elsők között
írták alá a Pest Megyei Kormányhivatal, illetve az érintett
települések vezetői, ünnepélyes keretek között október 12-én Bu-
dakeszin.

Az aláírást követő sajtótájékoztatón Dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője el-
mondta, hogy a 2013-as év  tanulóév lesz, mivel egy teljesen új
rendszert kellett kialakítani – a járás név nem a régi időkben
megismert járási mechanizmusokat takarja – ezért óhatatlan,
hogy ne legyenek gyermekbetegségei, de mint elmondta, a Kor-
mányzat kész orvosolni ezeket. A „próbaév” után 2014-től már
tökéletesen kell működnie a rendszernek. A későbbiek folyamán
néhány nagyobb településen Kormányablak is létesül, ahol
„egyablakos” ügyintézés fog működni, azaz szinte az összes ál-
lamigazgatással összefüggő ügyet, dokumentumot egy helyen
lehet intézni. Azt is kiemelte, hogy ezek után az önkormányza-
toknál jobban kell tudni a helyi ügyekre koncentrálni, mivel a fe-
ladatok egy része a járási szintre kerül. A köztisztviselők egy részét
is, - akiknek feladatai megszűnnek az önkormányzatoknál –
átveszik a járási hivatalok.
A megjelent önkormányzati vezetők általában úgy nyilatkoztak,
hogy némi kis izgalommal, de inkább bizakodva várják  az új
rendszer indulását.

Fény az éjszakában

A közvilágítás karbantartása hosszabb ideig szünetelt a
településen, mivel a szolgáltató és az önkormányzat között vitás
kérdések merültek fel. Mivel ezek rendeződtek, így októbertől
ismét karbantartják, javítják a közvilágítási lámpatesteket. 
Kérjük a tisztelt polgárokat, hogy az észlelt hibákat továbbra is
– mint azt tették az átmeneti időszakban – jelezzék a hivatalnak!

Ivóvízhálózat – örökzöld téma
Községünkben az utóbbi időben is sűrűn fordultak elő
csőtörések, amelyek az elöregedett - a legtöbb helyen közel ötven
éves -  csőhálózatnak köszönhetőek. A település jelentős részén
eternit csövek húzódnak a föld alatt, amelyek eredetileg sem túl
rugalmasak; az idő múlásával pedig még inkább veszítenek ebből
a tulajdonságukból. A csőtörések után a sérült szakasz kicserélése
és visszatemetése során gyakran előfordulnak újabb csőtörések,
mivel ez a merev, korrodált rendszer nehezen viseli a megbontás-
sal, visszatemetéssel járó mechanikai behatásokat. Ezért sem lehet
egyből véglegesen helyreállítani, tömöríteni az ilyen beavatkozá-
sok után. Sajnos az egész régi hálózatot csak nagyon kis lépések-
ben van lehetőség felújítgatni, ezért kérjük és köszönjük
megértésüket, türelmüket!

Személyi változások az iskolában
A nyár folyamán személyi változások történtek az iskolában. Bors
Andrea igazgatónő tavasz óta két kislány boldog édesanyja, Lévai
Rita és Várkonyiné Zengl Ildikó tanítónők egészséges fiúgyer-
mekeknek adtak életet, ezúton is gratulálunk és jó egészséget
kívánunk nekik! Sáfárné Földi Mária tanítónő férjével elköltözött
Perbálról, ezért a lakóhelyéhez közelebb eső iskolában folytatja a
pedagógusi munkát, a citera szakkört ő vezeti továbbra is. Széles
József egészségügyi okok miatt nem tudta vállalni a pedagógusi
munkát. Az iskolában az idei évtől több új pedagógus is tanít.
Csátiné Varga Mónika az igazgatóhelyettesi feladatokat látja el,
fejlesztő foglalkozásokat tart, rajzot, technikát, környezetis-
meretet oktat alsó tagozaton, valamint az alsós rajz szakkört
vezeti. Makainé Kováts Judit tanárnő matematikát tanít a felső
tagozaton. Maronics Ilona tanítónő németet oktat a 2. 4. 5. és
6. osztályban, valamint néptáncot az 1. és a 2. osztályban. Will
Nikolett az első osztályosok napközis tanítónője. Bálint Dóra
tanárnő éneket tanít a 7. és a 8. osztályban, valamint a 3-4. osz-
tályos összevont napköziben tevékenykedik. Keresztúri Éva sváb
táncot tanít.
A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola százhatvan
tanulóval kezdte meg a 2012/2013-as tanévet, ami 2009. óta
folyamatos emelkedést mutat.

MÁRTON NAP 
2012. november 10. szombat 15- 19 óráig

Plébánia, Helytörténeti gyűjtemény

A PERBÁLI HELYTÖRTÉNETI KÖR GYŰJTÉST
RENDEZ!

Várunk a helyi szokásokkal vagy a hétköznapokkal kap-
csolatos emlékeket, használati tárgyakat, fotókat!

Családi fotóiktól nem kell megválniuk, azokról a helyszí-
nen digitális másolatot készítünk.

15 órától Kemencében sült kenyér, libazsír, sült alma és
sütőtök vár minden kedves érdeklődőt!
16 órától „Szent Márton találkozása a koldussal”-
gondolatok Szent Márton életéről
17órától Keresztes Nagy Árpád históriás énekes
Szent Mártonról. Koccintás az újborral!
15- 19 óráig a Helytörténeti kör kiállítótermében
rendelkezésre áll önkéntesünk, aki fogadja és
nyilvántartásba veszi a felajánlásokat.
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Iskolai hírek
Tanévnyitó ünnepség az Iskolában

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja: Boti, Hanna,
Levente, gyertek iskolába…” Énekelték az ötödike-
sek az első osztályos gyerekeknek, akik a virágokkal díszített
kapun átlépve jelképesen is iskolánk tanulói lettek. Érdeklődés,
kíváncsiság és izgalom látszott az arcukon de a nekik szóló műsor,
köszöntő, ajándékba kapott póló, tanítóik mosolya, bíztatása
hamar feloldotta a kezdeti feszültséget. 
Az új tanévet biztos mindenki várta. Lesz-e új osztálytársunk,
tanárunk? Érdekesek, nehezek lesznek-e az új tantárgyak? Milyen
programok, kihívások várnak ránk? A nyolcadikosok nagy döntés
előtt állnak: hova tovább? Ki érkezett az év elején, ki távozott az
év végén?  Az esetleg kételkedők előtt is bizonyossá vált a valóság,
amikor az igazgatónő a következő szavakkal zárta az ünnepséget:
„A 2012-2013-as tanévet megnyitom!”

Királyné Halmosi Edit

Szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzat-
nak az egész éven át tartó erkölcsi és pénzügyi támogatást. Segít-
ségükkel jutnak el diákjaink a különböző nemzetiségi versenyek-
re, szívesen vállalkoznak a helyi versenyeken zsűrizésre, a diák-
csere programunkat is önzetlenül támogatták, a nemzetiségi ren-
dezvényeink állandó patronálói. Köszönetet szeretnénk mondani
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 100 ezer Forint-
tal támogatta iskolánkat. Ezt az összeget az iskolai versenyek dí-
jazására, jutalomkönyvek vásárlására fogjuk fordítani. 

Éljen a bicaj!

Szeretek kerékpározni. Szeretek,
mert a természetet csodálhatom,
mert jól megmozgat és kikapcsol.
Jó egyedül bringázni, de másokkal
még jobb!
Szombaton kipróbálhattam, milyen egy hamisítatlan Kis-forrás
túra Laci bácsival, Irén nénivel, anyukákkal, apukákkal és sok-
sok vidám - cserfes  gyerekkel.
Szombaton gyülekeztünk az iskolánál, 10 órakor. A cél Budajenő
volt. A túra az autómentes nap miatt jött létre, de nagyszerű volt
összekötni a budajenei szüreti felvonulással. A célt láttuk magunk
előtt, ezért is faggattak néhányan, miért indulunk akkor Tinnye
felé? Hogy miért? Mert így több mindent láttunk, mert így épp
időben értünk oda, és mert így kihívás volt! 
Kérdezhetitek, mit csináltunk! Kerekeztünk meredeken, murvá-
son, erdei talajon. Toltuk fel és még feljebb. Ápoltunk sérülést,
javítottunk lyukas kerékpárgumit, pumpáltunk és még többet
pumpáltunk. Átkeltünk egy patakon, a három legerősebb fiú -
férfi segítségével az összes bicajt átjuttattuk egy 2 méteres
kerítésen. Böngésztünk szőlőt, ettünk, ittunk. Szaladgáltunk, ü-
csörögtünk és persze tekertünk rendületlenül.      
Kis kitérővel megnéztük egy Mária szobor maradványát. Nos,
teljesen a képzeletünkre volt bízva, milyennek gondoljuk, mert
csak a talapzat és egy sejtelmesen hullámzó kő maradt az utókor-
ra. Az én gondolataimban a köntösébe gyermekét csavaró fiatal
Mária képe jelent meg. De jó lenne erről valahol egy fényképet
találni, felújítani, hadd vigyázzon az erdő fáira, állataira és az
oltalmában megpihenő vándorra!

Budajenőre érkezve ismerősökkel is találkoztunk! Lacikával,
családjával és a lovakkal, Dóra nénivel és a táncos lábú barátaival.
Mindent megnéztünk, láttunk csodaszép kosarakat Irén néni
örömére, játszhattunk, ehettünk kürtős kalácsot, vattacukrot és
megkóstolhattuk a mustot. 
Tele élményekkel indultunk immár a rövidebb úton haza. Kisebb
- nagyobb izomlázzal és sok mesélnivalóval érkeztünk Perbálra.
Ha megkérdezném mindenkitől, milyen volt, valószínű sokféle
választ kapnék. Nagyszerű és fárasztó, nehéz és kalandos, nem
ilyennek gondoltam és erre vártam. Nekem fantasztikus volt!

Remélem, a következő túrán még többen leszünk, újabb helyen
tekerhetünk!
Köszönöm minden résztvevőnek, hogy velem tartott!

Csátiné Varga Mónika

2074. Perbál, Dózsa Gy. u. 17.  (a takarékszövetkezet mellett)

CÉGÜNK SZOLGÁLTATÁSAI:
- BÉRSZÁMFEJTÉS

- KÖNYVELÉS

- TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÉS
(TÁPPÉNZ, GYED, GYES, CSALÁDI PÓTLÉK)

- ÚJ- ÉS HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁS,
FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS, HITELKIVÁLTÁS ÁLLAMI

TÁMOGATÁSSAL

- AZ ÁRFOLYAMGÁT 2017-BEN LEJÁR, ÖN TUDJA,
HOGY A FENNMARADÓ ÖSSZEGET MIBŐL REN-

DEZI?

- ÉRTÉKBECSLÉS AZONNALI MEGRENDELÉSE

Bárányné Balassa Emília, Tel.: 06/30/241-7963
e-mail: emi.payroll@gmail.com, info@e-payroll.hu

weboldal: www.e-payroll.hu

2012. október 1-jén Bakai Anikó tanítónő huszonöt éve dol-
gozik pedagógusként, jubileumához ezúton gratulálunk!
Gratulálunk Juhászné Szatmári Irén tanárnőnek is, aki 2012.
júniusában sikeres államvizsgát tett, így az idei tanévet már
szakvizsgázott pedagógusként kezdte meg.
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Német diákok Perbálon 
- a Diákcsere program keretében

Szeptember 22-én, szombaton este érkezett meg a kilenc német
diák és az őket kísérő két német pedagógus (Lilia Mehlmann,
^omas Hentschel) a Keleti pályaudvarra. Bakai Anikó és Kin-
csesné Kuthy Etelka kísérte őket Perbálra, ahol a vendéglátó
családok, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
várták a vendégeket. A kölcsönös köszöntések után az iskola igaz-
gatónője átadta a gyerekeknek az összetartozást jelképező iskolai
egyenpólót, majd az iskolai konyha finom gulyáslevesével, pogá-
csájával és rétesével lakott jól mindenki. 
Az első napot a vendéglátó családokkal töltötték a gyerekek, min-
denki különféle programokat szervezett a gyerekek legnagyobb
örömére (pl. Csokoládéfesztivál a Budai Várban, visegrádi kirán-
dulás, zsámbéki Romtemplom és Lámpamúzeum, stb.). Este a
vendéglátó szülők közreműködésével és anyagi finanszírozásával
közös grillezésen vettünk részt az iskola udvarán és ebédlőjében.
Köszönjük a Szülőknek a munkájukat, a finom salátákat és a
süteményeket!
Hétfőn Budapestre utazott a diákcserés csapat. Először a Parla-
mentet tekintettük meg német idegenvezetéssel, majd az Eleven-
parkban játszhattak együtt a gyerekek önfeledten. Az estét
mindenki a vendéglátó családoknál töltötte.
Kedden délelőtt tanítási órákon vettek részt a gyerekek, a német
kollégák pedig néhány órán hospitáltak. Délután a Kis-forrás
Iskolanapokat – az első osztályosok ünnepélyes faültetése után
– a német vendégek műsorával nyitottuk meg. Először egy
prezentáció segítségével bemutatták Frankenberget és az iskolá-
jukat, majd énekeltek, gitároztak, furulyáztak, és két vicces pan-
tomim jelenetet is bemutattak. Késő délután bowlingozni
mentünk Zsámbékra, ahol a német és a magyar gyerekek ön-
feledten játszhattak – mindenféle nyelvi akadály nélkül. Az estét
ismét családi körben töltötték. Szerdán ismét tanítási órákon vet-
tek részt a vendégek. Az iskolai menzán elfogyasztott közös ebéd
után bekapcsolódtak az Iskolanapok rendezvényébe: a ka-
landtúrán külön csapatot alkottak a német és a magyar diákcserés
gyerekek. A hat ügyességi állomás végén jutalmul gyümölcs-
salátát készíthettek, amit természetesen jóízűen el is fogyasztot-
tak. Az este ismét a családoknál fakultatív program szerint
folytatódott. Csütörtökön ellátogattunk a budapesti Tropicari-
umba, ahol különböző halakat, majmokat, alligátorokat, hül-
lőket, rovarokat, és madarakat tekinthettünk meg. A program
után vásárlásra is volt lehetőség. Délután az iskolában közösen
ebédeltünk, majd egy kis szabadidő következett. Kora este ismét
összegyűltünk, és az iskolai családi sportesten mérte össze
ügyességét és gyorsaságát a német-magyar diákcserés csapat az
iskola többi csapatával. 
Péntek az utolsó tanítási nap volt vendégeink számára. Megte-
kintettük a perbáli katolikus templomot Bakai Anikó idegen-
vezetésével, majd az órák után kérdőívet töltöttek ki a német
gyerekek, melyek az ittlétükre vonatkoztak (Hogy érezték
magukat? Mi tetszett különösen?). Ebéd után mindenki haza-
ment, és készült az Iskolanapok záró programjára: a Kulturális
Estre. Német vendégeink a keddi műsoruk rövidített változatát
adták elő. Az újjáalakult énekkar, valamint a „Szivárvány” szín-
játszó csoport német nyelvű előadása mellett idén először az isko-
lai „Ki-mit-tud?” verseny színvonalas szereplői is felléptek a

színpadon. Ők önállóan, pedagógus segítsége nélkül készültek a
műsorszámaikkal. Az est végén elbúcsúztattuk német baráta-
inkat, s ők is köszönetet mondtak az itt eltöltött napokért. Itt
vehettük és adhattuk át a kölcsönös ajándékokat is. A program
végén a vendéglátó szülők jóvoltából ismét együtt vacsoráztunk,
melynek a Walter vendéglő adott helyet az étterem kerthely-
ségében. 
Szombat a búcsú napja volt. Az iskolában találkoztunk, ahol
nehéz szívvel, könnyek között búcsúztak egymástól a gyerekek.
Az utolsó ölelések és fotók után elindult vendégeinkkel a busz a
pályaudvarra, ahol Kincsesné Kuthy Etelka igazgatónő és Bakai
Anikó tanítónő integetett a távozó vonatban ülőknek.

Lezárult a Diákcsere második projektje, melyet – az elsőhöz ha-
sonlóan – nagyon sikeresnek ítélünk meg. Tanulóink össze-
barátkoztak, s ez a barátság a második találkozáskor még inkább
elmélyült. Öröm volt látni, hogy diákjaink egyre bátrabban, és
egyre biztosabban használják a német nyelvet, egyre többet
beszélgettek. Látjuk és halljuk, hogy diákjaink egyre szélesebb
körben kapnak kedvet a programba való bekapcsolódáshoz.
Örülünk, hogy vendégeinkkel megismertettük kis falunkat és
környékét, valamint fővárosunkat, Budapestet is. Hisszük, hogy
a Diákcsere program által erősödik németországi partnerkapcso-
latunk, s nemcsak erősödik, hanem - s ez egyben célunk is - az
i_úságban tovább is él.
Ezúton is köszönjük Perbál Község Önkormányzatának, hogy
támogatásukkal hozzájárultak rendezvényünk megvalósításához
és sikeréhez!
Köszönjük a község Német Nemzetiségi Önkormányzatának,
hogy jelentős (200.000.-Ft) anyagi hozzájárulásával segítette a
cserediák hetet!
Köszönjük a Cserediák programban résztvevő Szülők munkáját,
segítségét is!
Köszönjük iskolánk pedagógusainak és minden dolgozónknak,
különösen nyelvtanárainknak a Cserediák program
előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítséget!
Köszönjük az iskolai konyha dolgozóinak a sok finom ételt és az
alkalmazkodást a megszokott reggelizési és ebédelési rendtől
eltérő rendhagyó időbeosztáshoz!
Köszönjük Kúti Máriának, hogy a kulturális programoknak a
Közösségi Ház adhatott otthont, és köszönjük Kúti Sándor segít-
ségét a hangosításban.

Kincsesné Kuthy Etelka
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Óvodai hírek

Elindult az óvodai élet…
A nyári szünet után nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is nagy
örömmel érkeztünk vissza a  megújult, megszépült óvodánkba.
A tavalyi év nehézségei (építkezés, pakolások, költözködések )
után most kezdjük igazán élvezni az óvoda szépségét, kényelmét,
lehetőségeit. Igyekszünk szépíteni, otthonossá, barátságossá tenni
a termeket, a csoportszobákat, folyosókat és szakmai munkánkat
is szeretnénk folyamatosan megújítani. 
Az őszi ünnepkört a hagyományőrzés jegyében kezdtük meg,
kukoricaszárból kunyhót készítettünk, szüreteltünk, daráltunk,
préseltünk (pincelátogatásokon és az óvodában is), szüreti mulat-
ságot rendeztünk, mustot kóstoltunk, szőlős sütit, gyümölcs-
salátát, kompótot, befőttet készítettünk. „Alma-dió napokat”,
„Tökös napokat”  szervezünk, sok-sok játékkal, foglalkozással,
élményekkel, tapasztalással fűszerezve.
Az idei év  egyik  legfontosabb célja: az óvoda udvarának rend-
betétele, a játékok folyamatos javítása, cseréje, illetve új eszközök
beszerzése.  A szülői munkaközösség tagjaival közösen  tervezzük
a munkák  ütemezését, megvalósítását, a  Jótékonysági Bál bevé-
teleiből fogjuk finanszírozni a fejlesztéseket.
Jelenleg egy szép nagy  óvodai  homokozó  készül, a munkák
zömét az Önkormányzat dolgozói és a gondnokok végzik;
nagyon köszönjük segítségüket!
A Szlovák Önkormányzat is felajánlotta  támogatását, köszönjük
anyagi segítségét az eszközök  vásárlásához.
A tavaszi óvodai bál helyett idén szeretnénk egy kicsit személye-
sebb, óvodához kötődő rendezvényt szervezni. Az óvoda  és a
szülői szervezet a szülők, családok bevonásával április hónapban
egy  Tavaszköszöntő – jótékonysági  napot szervezne az óvoda
javára. A terveink között szerepel: kézműveskedés, gyermekprog-
ramok, tombola, versenyjátékok, főzőcskézés… 

A programokkal kapcsolatos bármilyen ötletet, javaslatot, fela-
jánlást, szponzorálást szívesen fogadunk mindenkitől.
A folyosón kihelyeztünk egy „ ÖTLET-LÁDIKÓ”-t , ide várjuk
a szülők javaslatait, az óvodai élettel kapcsolatos véleményét,
észrevételeit. Köszönjük, hogy segítik, támogatják munkánkat!

Regősné Báder Erika, óvodavezető

Kirándulás Tatára
Őszi napsütésben indult a Mézeskalács Óvoda két csoportja
felfedezni hajóval a Tatai Tó szépségét. Kíváncsi kis szemek vették
körül a színes óriásbuszt, s miután mindenki elhelyezkedett, a
busz elindult célja felé.
A Vértes, őszi színeivel elvarázsolta mind a gyerekeket, mind az
óvó néniket. Már Tatabányán jártunk, amikor jobb oldalon
feltűnt a Turul madár szobra. A gyerekek fantáziájának persze
nem lehetett határt szabni, jöttek a jobbnál jobb ötletek, hogy
mit kereshet fent egy óriási madár a hegytetőn.
Miután megérkeztünk, a csoport kettévált és a középsősökkel
elindultunk, hogy megkeressük a tóparton a hajót, ami mosoly-
gós kapitányával már várt ránk. Kihajóztunk, és a gyerekek arra
lettek figyelmesek, hogy a sirályok a tó középén, a bólyákon
egyensúlyozva, a kacsák pedig a tó szélén lesték a kíváncsi gyerek
tekinteteteket. Egy nagy kanyar után újra feltűnt a szépséges
Tatai vár, melynek tövében a nagycsoportosok bőszen integettek
már nekünk. A hajó kikötött és mi leültünk egy óriási fa árnyé-
kába, ahol elfogyasztottuk az elemózsiánkat.
Miután mindenki evett és ivott, összeállt a társaság egy fotó ere-
jére. A hajókázásnál a gyerekek már csak a játszóteret élvezték
jobban. Hintázás, labdázás, fogócskázás után mindenki elpilledve
vette fel a hátizsákját és szép sorban poroszkáltunk vissza az
autóbuszhoz.
Hazafelé a busz csendesebb volt, a gyerekek egy része elpilledve,
elaludva helyezkedett el az ülésben. A kirándulás csodálatos volt,
köszönjük a szervezést!                                 Sugárné Szőke Rita

Izgatottsággal teli várakozás előzte meg az óvodai beszoktatás hetét.

Mi szülők, talán jobban vártuk, hogy a kislányunk óvodás legyen,

hiszen tudtuk, hogy ez az első mérföldkő az életében. Alig akartam

elszakadni az első napon a Cica csoport ajtajától, de az óvó néni fi-

gyelmeztető pillantása indulásra késztetett. Nyilván a csodálatos

környezetnek, a kedves szavaknak is köszönhető, hogy a lányom

olyan otthonosan mozgott már a következő napon a csoport-

szobában, mintha hónapok óta odajárna. Sokkal nyugodtabb, ki-

egyensúlyozottabb, és okosabb, mióta közösségbe jár. Az egyetlen

nehézség, amellyel meg kellett küzdenünk, a hazamenetel volt. 

Ma már ezt az akadályt is ügyesen veszi, mert megértette, hogy más-

nap is mehet. 
Keményné Makai Boglárka

Óvodai kezdetek

Az új óvoda kedves, barátságos, és ehhez persze nagy mértékben hoz-zájárulnak az aranyos óvó nénik is. A beszoktatás fokozatosan történik,mindig egyre hosszabb időt tölt az oviban a gyermek. Az óvó nénikigyekeznek megkönnyíteni az elválást a szülők és a gyermekek számára. Haez nem sikerül néha, az nem az ő hibájuk. Szerintem mi szülők igazánnyugodtak lehetünk, hiszen gyermekeink a legjobb kezekben vannak,amíg mi dolgozunk.

Mikó Hajnalka

2012. szeptember 4-én kezdtük a beszoktatást az „új” perbáli

oviba. Tekintettel arra, hogy már volt néhány hónapnyi családi

napközis múltunk, így kisfiam beszoktatása teljesen

gördülékenyen zajlott. Első nap 11-ig, 2.-3. nap már ebéd

utánig, 4. nap (pénteken) már egész nap ott maradt. Az óvó

nénik nagyon kedvesek, figyelmesek, szeretettel fordultak az

összes gyerek felé, így én szerencsére se az első napokban, se

azóta nem hallottam reggel gyereksírást (vagy csak amikor én

ott voltam nem volt). Úgy látom, mindenki, aki eddig elkezdte

a cica csoportot, mosolygósan, jókedvűen tölti az óvodai nap-

jait és szépen kezdenek összeszokni, alkalmazkodni egymáshoz. 
Győri Tímea

Az első napon kicsit félénken, de egyáltalán nem ellenkezve
indultunk az oviba. Az óvónénik mindent megtettek,hogy bá-
torítsák,és jó kedvre derítsék, így Lia boldogan,élményekkel
telve jött haza. Másnap már kicsit nehezebben indultunk, és
a következő pár napban ez folytatódott. Napról napra egyre
keservesebben sírt, amikor elváltunk, de tudtam, hogy ez csak
nekem szól. Igyekeztem nem kimutatni,hogy mennyire fáj az
elszakadás és megnyugtatni, hogy hamarosan jövök is érte.
Talán ennek, na meg persze Erika és Krisztina óvónénik
odaadó munkájának köszönhetően a következő hét már
gördülékenyen indult.  

Benedek Mónika
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Sport hírek

Tizenkétmilliós támogatási keret a Perbáli Sport
Clubnak

A kormány a 2012-2013-as évadra 4 milliárd Forint közvetett ál-
lami támogatással is segíti Pest megye sportszervezeteit a látvány-
csapatsportágakra fordítható adókedvezmény révén. Perbál,
Budakeszi, Zsámbék és Biatorbágy labdarúgói a kedvezmé-
nyezettek között vannak.
A látvány-csapatsportágak (jégkorong, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, vízilabda) támogatásával kapcsolatos társasági
adókedvezmény (TAO) rendszerének bevezetésével a kormány a
magyar sport finanszírozási rendszerében új forrást nyitott. 
Az ebből a forrásból származó támogatásokat a szervezet után-
pótlás-nevelésre, képzéssel, versenyeztetéssel összefüggő feladatok
ellátásához, biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infra-
struktúra-fejlesztésekhez, tárgyi eszköz beruházáshoz, felújítás-
hoz, valamint meghatározott feltételekkel személyi jellegű
ráfordításokra használhatják fel. Galambos Zsolt, a Perbál Sport
Club elnöke elmondta, hogy szeptember utolsó hetében kapta
meg azt a határozatot, amely 12 millió Forintos keretet biztosít
a Klub számára. Ez az összeg csupán közvetett támogatást jelent;
e keret erejéig szerezhetnek olyan szponzorokat, akiknek az új
adókedvezmény lehetővé teszi, hogy társasági adójukat ne a költ-
ségvetésbe, hanem egy látványsportági egyesületnek adják át tá-
mogatásként, legfeljebb a számukra megállapított keret erejéig.A
támogatási keret megszerzésének feltétele, hogy az Egyesület
sportfejlesztési programot dolgozzon ki, amely megfelel a
sportági szövetség sportágfejlesztési stratégiai programjának.
Ezzel válik jogosulttá erre a támogatási formára. Galambos Zsolt
elmondta, hogy a Klub keretében a sportoló gyerekek 90 száza-
léka perbáli,  viszont kevés helyi vállalkozás van a támogatók kö-
zött, holott ez a támogatási forma az adókedvezménynek
köszönhetően a vállalkozások számára csak adminisztratív terhet
jelent.
A Perbál Sport Club a támogatások 80 százalékát utánpótlásra,
a maradék 20 százalékot pedig a körülmények, valamint a
feltételek javítására fordítaná.  

Öregfiúk csapat alakult

A Perbál SC történelmében több mint húsz év szünet után
alakult újra öregfiúk csapat, mely a Fejér megyei Öregfiúk
LEGEA 1.sz. csoportjába kapott besorolást. Bajnoki mérkőzéseit
általában szombaton délután játssza.
A csapatban korábbi, illetve néhány jelenleg is aktív perbáli fut-
ballista szerepel, természetesen minden 34 év feletti, focizni
vágyó jelentkezőt szívesen várunk.
Az egyesület elnöke elmondta, hogy a kezdeményezés célja a per-
báli futballélet színesebbé tétele mellett az, hogy lehetőséget biz-
tosítsanak az aktív futballt befejező, illetve szervezett
bajnokságban játszani vágyó, valamint eddig nem, vagy csak
keveset játszó focisták számára bajnokságban szerepelni.
Eddig öt forduló telt el, a csapat meglepően jól szerepel, melyet
a www.pmlsz.hu/eredmenyek.htmloldalon megtekinthetnek. A
későbbiekben a csapatnak saját honlapja lesz, melyen a velük
kapcsolatos mindenféle információ szerepelni fog. Ide, illetve
bármilyen más formában mindenkitől várunk véleményeket, e-
setleges jelentkezéseket, valamint segítő szándékú észrevételeket.
Mindenkit bíztatunk, hogy valamilyen formában vegyen részt a
csapat életében!
Szurkoljunk együtt „új” csapatunk sikeréért!
Hajrá Perbál!

Kovács Attila

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 100-100 ezer
forint közcélú adományt ajándékozott a Mézeskalács Óvo-
da,valamint a Ksi-Forrás Német nemzetiségi Általános Iskola
részére. Az óvoda ezt az összeget játékok vásárlására fordítja, az
iskola pedig tanulást elősegítő eszközök, valamint jutalom
ajándékok vásárlására használja fel.

Nyárbúcsúztató a Plébániakertben
Szeptember 23-án Nyárbúcsúztatót tartottak a Plébániakertben.
Az összejövetelen  az egykori Szt. Vendel kápolna újjáépítéséről
is gondolkodtak az egybegyűltek. Az ebédért felajánlott hoz-
zájárulásokkal kezdetét vette a gyűjtés a falu határában rommá
vált Szent Vendel kápolna újjáépítéséért. 
A délután során az érdeklődők meghallgathatták és meg is
tekinthették a perbáli delegáció élménybeszámolóját a burgwaldi
határjárásról. A nap folyamán 50 üveg szilvalekvár készült, ame-
lyet a Karitász Egyesület téli élelmiszergyűjtéshez ajánl fel.

Színjátszáshoz kedvet érzők figyelem! 
A Perbáli Színjátékos Kör várja mindazon 16 és 90 év közötti
vállalkozó szellemű tehetségek jelentkezését, akik éreznek
magukban annyi kedvet és erőt, hogy elsajátítsák a színját-
szás technikai alapjait és színházi produkciót állítsanak elő
önmaguk és környezetük szórakoztatására! 

Perbáli Hírmondó a facebook-on is!
Csatlakozzon és olvasson minket! Hírek,
képek, újdonságok Perbálról és környékéről

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:

- a 06 30 75 75 177-es telefonszámon, 
- vagy október 26-án 18 órától a Per-

báli Közösségi Házban
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Egy igazi perbáli Hirschbergben
Az augusztus végi burgwaldi  Határjárásra tartva egy kis delegá-
ció Varga László polgármester vezetésével – meglátogatta hirsch-
bergi otthonában Josef Walter  Urat. Ki is Ő, akivel való találko-
zásért egy jókora kerülőt tettünk a messzi Baden-Württemberg
tartomány legtávolabbi csücskébe? Nos, egy nagyon színes,
érdekes ember, aki élete eddigi 86 esztendejének döntő részét,
több, mint 66-ot Németországban élte le, de az azt megelőző
évek, a gyerekkor, az fiatalkor, amelyeket Perbálon és környékén
élt meg, azok meghatározóak voltak, s nagyon elevenen élnek
benne mind a mai napig. Még most is ékes magyarsággal, ak-
centus nélkül, - s ami a legfontosabb nagy szeretettel – beszél
szülőföldjéről Perbálról, Magyarországról.  Lelkes lokálpatriótá-
nak is nevezhetnénk, hisz annak ellenére, hogy évtizedek óta nem
itt él, mégis az Ő szerkesztésében jelent meg a 80-as évek végén
az ez idáig legátfogóbb könyv Perbálról, amely főként a németek
betelepülésétől a kitelepítésükig foglalkozik a történelemmel. Ez
a könyv – amely sajnos csak Németországban és német nyelven
jelent meg – sokszor használt, idézett általunk is, gazdag kép és
dokumentumanyagot is tartalmaz. Megható volt, ahogyan
mesélt a régi perbáli életről, aztán a kitelepítésről, a németországi
beilleszkedésről. Feleségét ott kint ismerte meg, pedig itt nem
messze éltek egymástól, Ő táti születésű. Amit, és ahogyan

mesélt, az tényleg regénybe illő, papírra kívánkozik! Walter úr
nem csak a Perbál könyvet írta, hanem számtalan könyvben sze-
repel, ugyanis grafikusként dolgozott, többek közt a német-
országi gépjárművezetők is jól ismerhetik, hisz Ő illusztrálta az
ottani vezetői tankönyveket. Remek karikatúrista, plakátokat is
tervezett és hobbyként fest. Mikor körbevezetett a lakásán, a
műterméhez érve büszkén mutatta festményeit. Egyik kedves
témája a napraforgó,  Van Gogh műveire emlékeztető stílusban
megfestve. A nagy tetszést látva Walter Úr az egyik napraforgós
művét delegációnknak ajándékozta. Mi pedig biztosítottuk arról
hogy méltó helyre kerül. Mára stílusosan a perbáli Napraforgó
Nyugdíjasklub falát díszíti a Közösségi Házban. 
Nos, akinek máshonnan is ismerős lenne a Walter név, az nem
téved. Ő ugyanis annak a Lorenz Walternak a fia, aki megalapí-
totta a két háború közt híres perbáli Walter Nagyvendéglőt, sőt
egészen a kitelepítésig tevékenykedett benne. A család ott is
lakott a másik szárnyban. Így a festménye most végül is a szülői
házba került vissza. Talán a legmeghatóbb emlék a látogatásról,
hogy Walter úr és felesége legszívesebben a Duna Televíziót nézi,
s mikor körbevezetett a lakáson  megpillantottam, hogy ágyuk
mellett a Perbáli Hírmondó lapszámai sorakoztak...

Varga László
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„Németország a legszebb arcát mutatta felénk...”
Élmények a burgwaldi határjárásról

Azt hiszem július végén adódott a lehetőség, hogy az egy-
házközség képviseletében részt vehetek a perbáli küldöttség tag-
jaként Németországban, a Burgwaldiak határjárásán. Nagyon
megörültem a lehetőségnek, jó társaságban bárhol szívesen
elkirándulgat az ember.
A perbáli határjárás tapasztalataiból kiindulva az is biztosnak lát-
szott, hogy lesz "snapsz" és mivel Németországban leszünk, sört
is lehet majd inni. Mondhatom, ebből a szempontból minden
várakozásomat felülmúlták.
Augusztus 30-án, délután érkeztünk meg és még aznap este al-
kalmunk volt megtapasztalni a Burgwaldiak vendégszeretetét.
Grillkolbász vacsora és a három évvel ezelőtti, perbáli határjárást
idéző fényképek nézegetése közben ismerkedtem a helyiekkel.
Aki elfáradt, azt Francisco, a tűzoltóparancsnok vitte haza a
parancsnoki tűzoltóautóval, amiből még akár faxolni is lehetett.
Franciscoval különben nagyon jóba lettünk. A jókedvű spanyol,
Ibizáról költözött Burgwaldba a felesége után és arról is híres,

hogy nem ivott egy korty alkoholt se egész életében. Hát igen...,
senki se tökéletes.
A Burgwaldiaknak ez volt az ötödik határjárásuk 1992. óta. 50
km-es túra, három részletben, etaponként kb. kétszáz résztve-
vővel. Jelentem, a perbáli küldöttség végig kitartott, bár sajnos
egy sebesültünk is lett az első napon. A védőnőnk - Hermina -
egy murvás lejtőn rosszul lépett és eltörött a bokája.
Ettől eltekintve jó hangulatban telt a három nap. Gyönyörű tá-
jakon, csodálatos időben sétáltunk végig a határon. Németország
a legszebb arcát mutatta felénk. A Burgwaldiak nyugodtak, ked-
vesek és vidáman bírják a hosszú hegymeneteket is. Jó lenne, ha
megtanítanának rá, hogy csinálják. Mi cserébe megtaníthatnánk
őket főzni :) Mattiassich Ákos



„Rengeteg tervünk van még...”
Interjú Varga László polgármesterrel

Varga Lászlóval az elmúlt két évet elemezve beszél-
gettünk a település anyagi helyzetéről, az új közigaz-
gatási törvényről és arról, hogy miért veszi át az
iskolákat az állam. 
- Második ciklusának feléhez érkezett, mint pol-
gármester. Hogyan értékeli az elmúlt időszakot? 
-  Az elmúlt hat évet tekintve tényszerűen el lehet
mondani, hogy a helyzetünk  nehezebb lett. Míg ko-
rábban voltak tartalékaink a „nehezebb időkre”, az
utóbbi években az adófeltöltések időszakai jelentenek
némi fellélegzést. Perbál a jobb helyzetű önkor-
mányzatok közé tartozott, mégis három éve arra
kényszerült, hogy bevezesse a kommunális adót.
Eközben a környékbeli településeken jóval magasabb összegű ingat-
lanadóval terhelték meg az ingatlanokat. A kommunális adó éves
szinten kb. 7 millió Forintot jelent, amit kisebb fejlesztésekre, fen-
ntartásokra lehetne fordítani, de mára már a működéshez kell.
A rossz helyzetet jelzi az is, hogy tavaly már sajnos indulhattunk az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok (ön-
hiki) pályázatán ami azt jelenti, hogy több volt a kiadásunk, mint a
bevételünk. Az önhiki-n egyre többen pályáznak; az idei első for-
dulón már az önkormányzatok 80%-a indult. Mivel a képzeletbeli
torta ugyanakkora, a szeletek ezáltal egyre kisebbek. Ezért idén csak
a töredékét nyertük annak a pénznek, amit megpályáztunk. 
Idén még érezhetőbben begyűrűzött a cégekhez is a válság; most
már a legnagyobb adózókkal is előfordult, hogy az adóelőlegből vis-
szakértek, mert a ténylegesnél többet fizettek be. Az önkormányzat
adóbevétele idén harmadára esett vissza, úgyhogy ezért is vagyunk
ennyire nehéz helyzetben.
A feladataink nőttek, miközben a normatívák változatlanok vagy
éppen csökkentek, és közben a bevételeink csökkentek. A legna-
gyobb teljesítmény jelenleg az, ha a működőképességünket meg-
tartjuk és ezért meg is teszünk mindent. Hozzá kell tennem
azonban, hogy közben a terveinket tovább tudtuk vinni, hiszen az
előző ciklusban még „csak” megnyert óvodapályázatot ebben a cik-
lusban valósítottuk meg - az ellenőrző,  elemzőszervezetek szerint is
–, nagy sikerrel.

- Említette, hogy az önhiki pályázaton az önkormányzatok 80%-a
indult. Nem lehet, hogy rendszerszintű problémáról van szó? Hiszen
az nem véletlen, hogy a magyarországi települések jelentős része
ilyen komoly problémákkal küzd.
- Már a korábbi kormányoknak is kellett látniuk ezeket a prob-
lémákat, de nem tudták vagy nem akarták megoldani. Sok esetben
népszerűtlen intézkedésekről van szó, így belátható: változtatni
nehéz. Ami még fontos ok: eddig egyetlen kormánynak sem volt
ekkora felhatalmazása, márpedig sok törvény megváltoztatásához
erre szükség van. Így a közigazgatás és az államigazgatás, vagy akár
az oktatás átfogó reformjába nem kezdett bele eddig senki. Pedig
ezek fő célja éppen az, hogy az önkormányzati rendszer működő-
képes maradjon. 
Például a kétezer főnél alacsonyabb lélekszámú települések hivata-
lainak összevonása, a járási rendszer és az ehhez kapcsolódó változá-
sok hosszútávon a közigazgatás takarékosabb működését segítik
majd elő. Tudvalevő ezen kívül, hogy a közszférában a leépítések
mellett létszámstop van, ezentúl a nyugdíjba vonulók helyére nem
vesznek fel újakat; továbbá a bérek 2006. óta nem emelkedtek az
önkormányzati szférában.

- Az új közigazgatási törvény milyen változásokat
hoz majd Perbálon?
- Községünkben megmarad az önálló hivatal,
dolgozóinak létszáma is a mostani körül alakul
majd. A nagyobb településeken, városokban vi-
szont jelentősen csökkenni fog a felduzzasztott
létszám. Az ott leépített közszolgák döntő részét
azonban átveszik a járási, illetve kormányhiva-
talokba.  Jelenleg még sok kérdésben tapoga-
tózunk, de folyamatosan próbálunk tájékozódni,
begyűjteni információkat.  
A kormány célja ezen túlmenően az „egy ablakos”
ügyintézés bevezetése, ami azt jelenti, hogy egy
ablaknál az ügyfél minden ügyét el tudja majd
intézni, legalábbis elindítani amivel egyrészt időt,
utazást lehet spórolni, másrészt költséget, hiszen
hosszabb távon nem kell annyi ügyintézőt fizetni.

- Az új közoktatási törvény szerint hamarosan a perbáli iskola fenn-
tartását átveszi az állam. Miért van erre szükség?
- Magyarországon jellemző, hogy a kis iskolákat az önkormányzatok
már nem tudják finanszírozni, ezért van az, hogy az állam ezeket
átveszi. Ez a kormány sok olyan kérdéshez hozzányúlt, ami a rend-
szer-váltás óta nem jól működött, mégsem változtattak rajta. Az ok-
tatásügy is részben ilyen, reformjának pedig egyik hozadéka lehet,
hogy az önkormányzatok anyagi terhei kissé enyhülnek. 
Amikor az iskolában az elmúlt időszakban több racionalizáló lépést
megtettünk, akkor is az volt a cél, hogy semmi esetre se kelljen
megszüntetni a nyolc osztályos oktatást a településen és az értékek
– mint a nemzetiségi oktatás – megmaradjanak.
Jelen állás szerint a törvény kötelez minket, hogy az iskolát átadjuk
az államnak. Nagyon indokolt esetben egy település kérheti, hogy az
iskola maradjon az ő fenntartásában, de ehhez megfelelő gazdasági
potenciállal kell rendelkezni. Az utóbbi időben az egyre csökkenő ál-
lami normatíva mellett az önkormányzatnak egyre nagyobb összeget
kellett hozzátennie az oktatáshoz, ami – ahogyan a korábban vá-
zoltakból látszik – komoly erőpróba volt. De kitartottunk és
örülünk, hogy mostanáig fenn tudtuk tartani az iskolát. Nagyon
sajnáljuk, hogy az intézményt a továbbiakban nem tudjuk saját
hatáskörben fenntartani, de lehetőségeink szerint továbbra is támo-
gatni szándékozunk. 

- Ebben a ciklusban csökkent a képviselő-testület létszáma. Hogyan
befolyásolta ez a működését? 
- A testület csökkentett létszámmal is jól tud működni. Nálunk ez
anyagi megtakarítást nem jelent, mivel a képviselők sosem vettek
fel tiszteletdíjat, de nehézséget sem okozott a munka szempontjából
az, hogy kevesebben lettünk. Elmondhatom, hogy viták után, de
általában egyhangúan tudunk dönteni.

- Összefoglalva: hogyan látja az elmúlt két évet?
- Nagy erőfeszítések, racionalizálások révén, de sikerült a működő-
képesség fenntartása, emellett voltak sikeresen megvalósított beruhá-
zásaink. Másrészről rengeteg megoldatlan feladat vár ránk, rengeteg
tervünk van még. 
Látom az ország, az állam, valamint a gazdasági szereplők ne-
hézségeit, és ez a közeljövőben nem kecsegtet látványos javulással.
Hosszabb távon azonban bizakodó vagyok, remélem az előbb em-
lített reformok meghozzák gyümölcsüket! A hozzánk hasonló
nagyságú és adottságú településekhez képest nem kell szégyenkez-
nünk, sokszor tölt el örömmel, amikor idegenek, nem perbáli em-
berek jönnek hozzám, s kissé irigykedve beszélnek községünkről.
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Meg tudjuk-e őrizni őseink örökségét?
Formálódik a Szent Vendel kápolna újjáépítésének terve

Amikor a „Malom” mellett elindulunk a „Kopasz” felé, majd ott
ahol elágazik az út a lovardához, láthatunk egy nagy sitt és
szeméthegyet. Na igen... ott állt egykor a Szent Vendel kápolna!
Bizonyos életkor feletti Perbáliak még játszottak körülötte, de
mára csak az alapjai látszanak. Sokuktól hallhatjuk még ma is:
milyen szép is lenne, ha újjáépülne- megszépülne gyermekkoruk
kedves helye...

Tavaly, amikor csatlakoztunk a Magyar Örökség Napokhoz,
számba vettük Perbál „Örökségét”. Mit tudunk megmutatni az
idelátogatóknak, mit kell megőriznünk az utódainknak? Ekkor
merült föl először komolyan a kápolna újjáépítésének terve.
Az örökségnapok keretében kisétáltunk a helyszínre, gyönyör-
ködtünk a kilátásban, ismerkedtünk a kápolna történetével,
meghallgattuk a Maklári József kórust.
Az idén szeptemberben továbbléptünk egy kicsit és a plébánia-
kerti nyárbúcsúztatón már sokkal többen ismerkedtek a kápolna
„ügyével” és támogatásukat fejezték ki. Az ebédért felajánlott
hozzájárulásokkal - 53.000Ft- kezdetét vette a gyűjtés a falu
határában rommá vált Szent Vendel kápolna újjáépítéséért. 
Most a tervek elkészítése következik, és reméljük, hamarosan a
tervek valóra válnak!               

„A szocializmus éveiben a gazdátlan, sorsára hagyott kápolna a
mi szemünk láttára semmisült meg. Ma már csak nyomaiban
fellelhető romok környékét évtizedeken át, szippantós kocsik
szennyének ürítésére használták. Mi pedig bambán tűrtük, hogy
értékeink odavesszenek, hogy környezetünkkel együtt a lelkünk
is mocsokba süllyedjen.
Évekkel ezelőtt a német autópályán száguldva, a hegy tetején
megpillantottam egy apró kápolnát. A hajnali köd, a felkelő nap,
a szikrázó hegycsúcs, tetején a hófehér házikó, olyan valószínűt-
lenül ragyogott, hogy eszembe jutott a régi intelem. „Csiba te!”
Mint egy megilletődött vándor lassítottam, majd megálltam a
közeli pihenőn, hogy a teremtőnek hódolva, feltegyek magam-
nak néhány ostoba kérdést.
Ami a perbáli Szt. Vendel kápolna újjáépítését illeti, néhány
felmerülő kérdésre már megvan a válasz. Ismert a történeti háttér,
a helyszín, talán még a szükséges anyagi forrás is elérhető. Azon-
ban van egy nagy bökkenő! Az építési engedélyen meg kell jelölni
a funkciót. Mi legyen hát? Töpreng az újjáépítésre szövetkezett
baráti társaság. Amikor a Bajor hegycsúcson álló pöttömnyi házat
bámultam bevallom, a lábam gyökeret eresztett. Lenyűgözött a
teremtett természet hatalmassága és az ember gigászi küzdelmével
létrehozott - funkció nélküli - csoda, ott a hegytetőn.”

Perbáli Hírmondó10 HELYBEN VAGYUNK

Miért építsük újjá a Kápolnát?
Nagyon örülök annak a kezdeményezésnek, hogy jó
szándékú perbáli lakosokban felmerült a gondolat: építsük
újjá a Szent Vendel kápolnát, amelynek ma már csak az alap-
jai vannak meg.
Talán többekben felmerül a kérdés, hogy miért áldozzunk
pénzt, munkát és időt egy olyan épület újjáépítésére, amely
a falutól távolabb található.
- Építsük újjá, mert az utódok kötelessége az ősök által meg-
alkotott és felépített emlékeket megőrizni. Azt a helyet, ahol
élünk, ahol a házaink állnak, ahol a templom található, azt
több mint kétszáz évvel ezelőtt a török hódoltság után szor-
galmas és tettre kész emberek építették újjá. Mi azokon az
utcákon járunk, ahol ők is jártak, mi abba a templomba
megyünk imádkozni, ahová ők is, és sok esetben azokban a
házakban élünk, ahol ők is éltek, születtek és meghaltak. Ha
egy olyan épületet nem értékelünk - akkor is, ha ez már
romokban áll – amit ők emeltek, az ő örökségüket és múl-
tunkat is megtagadjuk.
- Nekünk, embereknek akkor van otthonunk ebben a világ-
ban, ha a világot felelősen birtokba vesszük. Kijelöljük azokat
a pontokat, ahonnan el merünk indulni a világba és ahová
vissza is tudunk érkezni. Egy kápolna, egy kereszt, egy erdei
szobor ebben segíthet: elindulni és hazaérkezni.
- Az Egyház liturgiai gyakorlatában a templomon kívül álló
kápolnákat a következő alkalmakkor szokták használni:
- Virágvasárnapkor a körmenet - amely felidézi Jézus bevo-
nulását Jeruzsálembe-, úgy igazán szép, ha az a templomtól
különálló helyről indul. A templom Jeruzsálemet szim-
bolizálja és mi is Jézussal együtt, barkákkal a kezünkben oda
vonulunk. A kápolna lehet egy olyan hely, ahonnan virág-
vasárnap ünnepélyesen a templomba megyünk. Fölmerülhet
bennünk, hogy nagyon messze van a templomtól, sok időbe
tellik elgyalogolni odáig, az idősek biztos, hogy nem tudnak
velünk jönni és még sok más... de mindig kell-e törekednünk
a kényelmességre, az egyszerűségre?
- Régen az Úrnapi körmeneteket nem csak a templomot
körüljárva tartották. Az Úrnapi sátrakat a település külön-
böző pontjain állították fel. A felépült kápolna lehet egy ilyen
„sátorhely” is.
- A búzaszentelő körmenet a régi hagyomány szerint szintén
egy hosszabb utat jelentett. Nemcsak a templom körül for-
dultak a régi időkben a négy égtáj felé, hanem valóban ki-
mentek a falun kívül a termőföldekre. Ha felépül a
kápolnánk, úgy gondolom, szívesebben mennénk búzaszen-
telő napján egy nagyobb körmenetre is.
Azon az úton, amely mellett a kápolna található, egyre
többen közlekednek autóval, biciklivel, vagy gyalog. Ha nem
gaz és egy szemétkupac, hanem egy szép épület fogad valakit,
az megállásra késztet. Ha valaki megáll egy kápolnánál, tekin-
tet nélkül felekezetére és vallására - azt gondolom - elmond
egy imát vagy egy fohászt. Ha rohanó világunkban egy kis
időre meg tudunk állni és az égre merünk tekinteni, onnan
erőt kaphatunk. Őrizzük őseink értékeit, akarjunk a világban
olyan helyeket felállítani, vagy újjá építeni, ahonnan el
tudunk indulni, és vissza tudunk érkezni, és meg tudunk
állni egy imát elmondani.                

Perbál Községért Közalapítvány

Részlet Szilágyi László Csiba te! című írásából Harkai Gábor plébános

A kápolna megmaradt alapjai



Kényes kérdés
Névnapi süteményt készítettünk a lányommal.
Igazi anya-lánya program volt ez, Petra ült a
konyhaszekrényen, kanalazta a lisztet, számolta
a tojásokat, és felügyelte, hogy megfelelő meny-
nyiségű cukor is kerüljön a tésztába. Mire a
piskótát a sütőbe tettük, mindketten lisztes
képpel álltunk a konyha közepén, elképesztő
boldogság ült az arcán. 
Ebben az idillikus hangulatban ütötte meg a fülemet egy kisgye-
rek szívbemarkoló sikoltozása és sírása, majd rögtön utána anyjá-
nak ordítása és káromkodása. 
Valahonnan a környékről szűrődtek be a hangok. Igyekeztem
elvonni a figyelmét, mert felnőttek között is kényes téma ez, a két
és fél éves gyerekem számára pedig végképp nem álltam készen
egy hihető verzióval. Nehéz megérteni és megértetni, hogy miért
nem telik minden gyermek napja boldogan.
A családon belüli erőszak kérdése napjainkban nagyon fontos
téma. A pszichológia fejlődésének köszönhetően látjuk a
következményeket, amelyek a bántalmazott gyerekek felnőttko-
rára hatással vannak. Ma, amikor nem a drasztikus nevelési elvek
elkötelezettjei vagyunk, hanem egy humánusabb irányvonalé,
még inkább baj, hogy egyesek fejében még mindig él a
sztereotípia, miszerint megverni a gyereket természetes, nem árt
neki, sőt néha szükséges is.
Minden elcsattanó pofon, minden elhangzó bántó szó, amely
ugyan nem hagy nyomot a kis testeken, mély sebet éget a
lelkükbe. Tovább megyek. A fizikai fenyítés, legyen az enyhébb,

vagy brutálisabb, a saját kudarca az
elkövetőnek, egyszerűen annyit jelent, hogy
csődöt mond, mint szülő, vagy akár, mint társ.
Hiszen nemcsak a gyermekek szenvednek el
ilyen komoly sérelmeket, sok asszonyt is
erőszakkal terelget férje, saját kénye-kedve sze-
rint.
Az, aki fizikai, lelki, vagy akár anyagi fölényét

kihasználva családját terrorizálja, elítélendő. A napokban
megszavazta a Parlament, hogy a családon belüli erőszak, mint
bűncselekmény, bekerülhessen a Büntetőtörvénykönyvbe. De
azt gondolom, elsődlegesen a fejekben kellene rendet tenni,
megértetni ezekkel az emberekkel, hogy a jó szó mindig többet
ér, mint egy fakanál, szíj, vagy vesszősuhintás. Bántani mást
egyszerűbb egy fáradt, türelmetlen, szinte a fizikai határait fe-
szegető, dolgozó embernek. Talán ezt látta a szüleitől, s öniga-
zolásként szolgál, hogy felnőtt ember lett belőle. De milyen?
Sokakban nem is tudatosul, hogy családon belüli erőszak ál-
dozatai. Nekünk, akiknek sikerült rendezett családi körülmé-
nyeket teremteni, kell szót emelnünk, beszélnünk róla és
segítséget nyújtanunk. Nem szabad, hogy kényes kérdés legyen,
mégis nehéz megmondani, hol a határ. Beleszólni valaki más
életébe: nagy felelősség. Ezért tipródtam kétségek között, kimen-
jek-e egyáltalán az utcára, vagy maradjak, zárjam be az ajtót, s
tegyek úgy, mintha semmit sem hallottam volna. Pár perccel
később elcsitult a sikoltozás, nem sírt a kisgyerek, nem ordítozott
az anyja. Pár órával később pedig már ki is ment a fejemből az
egész. De a kisfiú, vajon ő is elfelejtette már? Kétlem.  
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