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Változások az óvodában
Az óvodában személyi változások várhatóak ősztől: óvónőt,
dadust, takarítónőt és konyhai kisegítőt keresnek az intéz-
ménybe. A változások fő oka a nyugdíjasok alkalmazhatóságában
beálló változás.
Az állásajánlatokról bővebben a www.perbal.hu-n olvashatnak. 

Változatlan formában működik tovább a konyha
Mint ahogyan arról már korábban írtunk: a közétkeztetés to-
vábbra is az önkormányzat szakfeladatai közé tartozik; az idei
évtől pedig költségvetési szempontból az iskola helyett az
óvodához került. 
Bár rövidesen – nyugdíjazás miatt - személyi változások lesznek
a konyhában; az eddigiekhez hasonlóan fog működni. 
Annak ellenére, hogy anyagilag nem ez a legkedvezőbb konstruk-
ció, a testület továbbra is önkormányzati fennhatóság alatt sze-
retné tartani a konyhát, mert ebben látja az ellátás jobb
színvonalát, illetve fontosnak tartja a perbáli munkahelyek meg-
tartását. 
Perbál Község Önkormányzata Élelmezésvezetőt és Szakácsot
keres. További részletek a  www.perbal.hu oldalon.

Szigorodott a kerthelységek nyitvatartási rendje
Az utóbbi időben fokozódott a lakossági elégedetlenség a
település központjában található szórakozóhelyek éjszakai nyitva
tartásával járó időnkénti hangos zeneszolgáltatás miatt. Több
beadvány és petíció született ez ügyben, amire az önkormányzat
a „Perbál Község területén működő üzletek éjszakai nyitva
tartásának rendjéről” szóló rendeletének májusi módosításával
kíván megoldást találni. A rendelet legjelentősebb módosítása
az, hogy lakóház 200 méteres sugarú környezetében lévő vendég-
látó-terasz, vagy kerthelyiség az éjszakai időszakban (22-06h
között) nem üzemelhet. Ez alól mentesülhet az az üzemeltető,
aki megállapodásban vállalja, hogy nem szolgáltat zenét ezeken
a „nyitott” helyszíneken. A mentesség csak addig állhat fenn,
amíg a megállapodást meg nem szegi, ha az bekövetkezne, akkor
egyéb szankciók is életbe lépnek.
Dr. Réz Zsolt jegyző elmondta, hogy bár a helyi hatóságnak vi-
szonylag korlátozott eszközei vannak arra, hogy az egyébként
szigorú rendeletet betartassa, az önkormányzat kiemelten kezeli
– főként a nyári időszakban – ezt a kérdést.  Azt is hangsúlyozta,
hogy a pihenéshez való jog mindenkit megillet, és ez a jog
erősebb, mint a szórakozásra való igény.
(A 14/2006 (VII.25.) Rendelet részletesen megtalálható az ön-
kormányzat honlapján, vagy megtekinthető a Hivatalban.)

Perbál is csatlakozott a Budakörnyéki Önkormányzati
Társuláshoz 
Községünk korábban már több társulás tagjai is volt, amelyek az
elmúlt években megszűntek vagy átalakultak. Tavaly az átfogó
kormányzati átalakítások során létrejött a Budakeszi központú
járás, amelyhez azóta településünk tartozik. Az új járás települé-
seinek döntő többsége által 2013. május 31-én Budakeszi
székhellyel létrejött Budakörnyéki Önkormányzati Társulás,
amelynek Perbál is alapító tagja lett.  

Az alakuló ülésen ünnepélyesen aláírták a polgármesterek az
alapító okiratot, elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályza-
tot, valamint  tisztségviselőket választottak. 
A társulás elnöke dr. Csutoráné dr. Győri Ottília lett. Varga Lász-
ló polgármestert a szociális bizottság elnökévé választották. Pol-
gármester Úr elmondta, hogy a zömmel Zsámbéki-medencei te-
lepülésekből álló társulás komoly előnye, hogy rajta keresztül je-
lentősen több normatívát lehet lehívni például a szociális és gyer-
mekjóléti ellátásokhoz. Varga László ugyanakkor azt is hangsú-
lyozta, hogy ez az összefogás más problémák megoldását is
megkönnyítheti; ilyen például a közterület felügyelői poszt rég-
óta tervezett betöltése.
A társulás munkaszervezete Budakeszi város hivatalán belül fog
dolgozni, ami anyagilag kedvezőbb, mint a korábbi társulások
működtetése.

Ebtartók figyelmébe
Felhívjuk azon ebtartók figyelmét, akik eddig elmulasztották
volna, hogy a törvényi változások értelmében 2013. január 1-től
már csak mikrochippel ellátott eb tartható.
A törvény hatályba lépése óta kellő türelmi idő telt el, így az el-
lenőrzések során feltárt szabálytalanságok esetében méltányossá-
got nehezen lehetne indokolni, ezért szigorú büntetésekre lehet
számítani!
Hasonlóan az ebek összeírása, oltásainak ellenőrzése is törvényi
kötelezettség, s ezért hamarosan napirendre kerül. A Perbáli Hir-
mondóval egyidejűleg egy bővebb tájékoztatót és adatlapot is
eljutattunk minden ingatlanba, de akihez nem jutna el, az a Hi-
vatalban hozzájuthat ezekhez a dokumentumokhoz. Kérünk
minden ebtulajdonost, hogy saját és szomszédai, lakótársai érde-
kében fokozottabban ügyeljen a szabályos, másokat nem hábo-
rító kutyatartásra, illetve az egyéb haszon- és háziállattartásra.

Táboroztatást támogat a testület
A képviselő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy támogatja
tizenöt  rászoruló perbáli gyerek táboroztatását. A nyári tábort a
Máltai Szeretetszolgálat szervezi.

Sajnos ide kívánkozik az az elszomorító tendencia, hogy
némelyek - miután erősre itták magukat bizonyos vendég-
látó-ipari egységekben – az éj leple alatt olyan „hőstetteket”
hajtanak végre, mint a közterületek különböző rongálása.
Az egyik legérthetetlenebb, hogy az önkormányzat vagy a
tevékeny lakók által ültetett, gondozott növényeket ellopják,
kitépkedik. Többször előfordult már az is, hogy a villanyosz-
lopokon elhelyezett nagyméretű muskátlis edényeket eltula-
jdonították. Ezért kérünk minden jobb érzésű polgárt, ha
ilyet tapasztal, próbálja megakadályozni ezt, vagy legalább
tegyen bejelentést a Hivatalban, hogy szankcionálni lehessen
ezen szabálysértéseket!
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Iskolai hírek

Föld Napja a Mandulásban
Az idei Föld Napját  - április 20-án - a perbáli sza-
márhegyi Mandulásban rendeztük. Négy akadá-
lyon kellett túljutni az alsósoknak és a felsősöknek
is. Az alsó tagozatosok állomásait az iskola tanárai vezették, a fel-
sősökét a Karinthy Frigyes Angol- Magyar Kéttannyelvű Gim-
názium tizenegyedikes tanulói, akik érdekes, változatos
programokkal készültek. A felső tagozatosok versenyét a nyol-
cadik, az alsósokét az első osztály nyerte.

Bentzik Éva

Gyermeknap és Kihívás Napja
Május 22-én tartottuk meg a sport-, és gyermeknapot. Hagyo-
mányainkhoz híven reggeli tornával kezdtünk, majd a 2012-
2013-as tanév éves ÖKO feladatainak eredményhirdetése
következett. Az alsóban a 3. osztályosok, a felsőben a 6. osztá-
lyosok nyertek egy egynapos kirándulást Esztergomba, a Geoda
Múzeumba. Ezen kívül egy évig díszíti termüket az ÖKO ván-
dorcímer. A nap folyamán a továbbiakban sok-sok ügyességi fe-
ladatot lehetett kipróbálni. 

Reggel Adrienn néninél lottót lehetett vásárolni, melyek nye-
reményeit ebéd után sorsolták ki. 
Délelőtt a felsős fiúk labdarúgó, a felsős lányok kézilabda kupán
mérték össze erejüket Zsámbék és Budajenő meghívott csapa-
taival. Fiaink újabb egy évre elnyerték a vándorkupát, és a lányok
is ügyesen helytálltak.
A szülők egész nap fáradhatatlanul sütötték a gofrit és ellátták a
sportoló gyerekeket szörppel.  Ebéd után került sor a hagyo-
mányos tanár-szülő – diák kosárlabda mérkőzésre, melyen Diet-
rich Márk hajdani diákunk vállalta a bíró szerepét. 
Délután aszfaltrajzversenyen, kézműves foglalkozásokon lehetett
részt venni. A vállalkozó kedvű gyerekek készíthettek szélforgót
Sebestyén Anitával, makramét Bentzik Éva nénivel, virágos
csatokat Fejér-Székely Annával, bábokat Will Niki nénivel.
Az alsó tagozatos fiúk labdarúgókupán vettek részt. Első helyezett
a 3. osztály lett.
Aki még mindezek után nem fáradt el, 17h-kor részt vehetett a
„Fut a Perbál!”–on. Nagyon sokan teljesítették az egy kilométeres
távot. Az első és a második célba érő is első osztályos fiú volt:
Bács Levente és Kallós Patrik.

LÜK-bajnokság- Területi forduló és Országos verseny
Április 24-én rendezték Tatabányán a LÜK-bajnokság területi
fordulóját. A kistérségi versenyről – melynek Zsámbék adott ott-
hont – iskolánk három tanulója jutott tovább a megyei meg-
mérettetésre: Nagy Flóra és Herendi Réka 2. osztályos, valamint
Darvas Csenge 3. osztályos tanulók.
A három lány közül Darvas Csenge III. helyezésével bejutott az
ORSZÁGOS döntőbe, melyre Budapesten, nagyon szép környe-
zetben, az Állatkertben került sor.
Flóra és Réka elismerő oklevelet kaptak teljesítményükért. 
Gratulálunk iskolánk képviselőinek!
Május 31-én rendezték a budapesti Állatkertben a LÜK bajnok-
ság országos döntőjét, melyen Darvas Csenge 3. osztályos tanuló
képviselte iskolánkat. Az igen erős mezőnyben Csenge szépen
helytállt; a versenyen való részvételéért elismerő oklevélben
részesült.

Bakai Anikó

Néhány gondolat a könyvtári órákról
Az iskola diákjai a tanév során két-két alkalommal könyvtár-
használati órákon vettek részt. 
Jó alkalom volt ez arra, hogy adott tematika szerint játékos for-
mában megismerjék a könyvtár állományát, a könyvtár-használat

legfontosabb szabályait. 
Választ kaphattak olyan kér-
désekre is, hogy egyáltalán mire
jó a könyvtár vagy miért lenne jó
többet olvasni.
Az órákon fontosnak bizonyult a
csapatmunka, a hallottak gya-
korlati alkalmazása, valamint a
kreativitás. 
Például közösen alkottunk
verseket, kirakóztunk és puzzle-t
raktunk össze, gyűjtőmunkát
végeztünk egy téma kapcsán, sok
érdekes könyvbe belelapoztunk.

Jövőre tovább folytatjuk a megkezdett munkát.
Bolláné Bíró Katalin

Nemzetközi Német Szinjátszó Fesztivál 
Iskolánk „Regenbogen” („Szivárvány”) színjátszó csoportja
meghívást kapott Pilisvörösvárra a Friedrich Schiller Gimnázi-
umban megrendezett Nemzetközi Német Színjátszó Fesztiválra.
A két napos rendezvényre az ország különböző tájairól és a ha-
táron túlról is érkeztek amatőr színjátszó csoportok. A résztvevők
főleg középiskolai csoportok voltak. Öt általános iskola kapott
meghívást, köztük mi is. Tanulóink a második nap léptek szín-
padra a „Der Löwe und der Hase” („Az oroszlán és a nyúl”) című
vidám, zenés mesével. 
A csoport jutalma, hogy szeptemberben fellépünk Budapesten a
Pedagógus Díjkiosztó Ünnepségen.

Látogatás a GEODA Múzeumban, Esztergomban
Mostunk „aranyat”, ásatáson különféle „leleteket” találtunk,
fűztünk fülbevalót, karkötőt és mindemellett nagyon érdekes
előadásokat hallhattunk.      

Bakai Anikó

Bakai AnikóJuhászné Szatmári Irén
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Regionális Német Nemzetiségi Ének Verseny Biatorbá-
gyon
Április 11-én rendezték meg
Biatorbágyon a Regionális
Német Nemzetiségi Ének
Versenyt, melyen háromszáz
tanuló vett részt. Énekeseink
idén is rengeteg munkával,
gyakorlással és várakozással
készültek. Tekintettel arra is,
hogy ebben a tanévben áta-
lakult a kórus, alsóbb osztá-
lyokból is részt vehettek a
gyerekek az énekkar munká-
jában. A 2013-as tanévben is szép eredményeket értek el.

Szlovák est a Közösségi Házban
Iskolánkat Kincsesné Kuthy Etelka igazgató, Csátiné
Varga Mónika ig. helyettes, a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatot Bakai Anikó képviselte a zenés, táncos

esten. Id. Landszmann József, a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat tagja ezen a napon ünnepelte születés-
napját. Az iskola és a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat nevében Bakai Anikó köszöntötte, s egyben
megköszönte a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
iskolánknak nyújtott támogatását, segítségét. Csátiné
Varga Mónika szlovák énekekkel szerzett meglepetést az
ünnepeltnek és a közönségnek.

Bakai Anikó

Vas-és papírgyűjtés
Idén májusban is sikeres volt a vas-és papírgyűjtés is-
kolánkban. Jelentős összeget kaptunk érte, amit a Gyer-
meknap színvonalas megrendezésére fordítottunk.
Köszönet Vígh János bácsinak és Kaiser Lőrincnek, akik
segítették az összegyűjtést. Nem utolsósorban köszönet
a gyerekeknek, akik sokat segítettek: Guba László, Czen-
tye Ádám, Kelemen Bendegúz, Heigl Tamás, Joó Ben-
jámin és Miholecz Bálint.

Juhászné Szatmári Irén

Összefogással újult meg a játszótér
Perbál első, - és máig egyetlen klasszikus értelemben vett
közterületi játszótere – mostanra eléggé megviselt ál-
lapotba került. Ez némiképp érthető, hiszen a fából
készült játékok, eszközök, kerítés egy idő után nehezen
viselik az igénybevételt, no meg az időjárás viszontagsá-
gait. A pár éve elkezdett jelentősebb felújítás, karban-
tartás június 8-án, egy jó hangulatú közös munkával
fejeződött be. Elkészült végre a kerítés a kapukkal, újra
lett festve minden elem, a korhadt, hiányzó elemek
pótlásra kerültek. A legnagyobb tétel a teljesen el-
használódott csúszda cseréje volt. (ki gondolná, hogy az
az üvegszálas „valami” közel nyolcvanezer forint!)
Mindösszesen a felhasznált anyagok, eszközök értéke
300ezer Ft körül volt, mely anyagiakat az Önkormány-
zat, a Társasházközösség, a Perbálért Közalapítvány, helyi
vállalkozók, valamint magánszemélyek adták össze.
Talán ennél is nagyobb jelentőségű és fontosabb, hogy a
fizikai munkát közösen végezték el lelkes perbáli, - de
voltak családok Tökről és Tinnyéről is – felnőttek és gye-
rekek. Jó volt látni, ahogy a gyerekek nagy örömmel ra-
gadtak ecsetet, s festettek – néha mindent, az anyukák
nagy örömére! A közösen végzett munka eredménye
remélhetőleg nagyobb megbecsülést élvez majd!
A munka végeztével jóízű bográcsolás volt a jutalom,
valamint a gyermekek örömére szabadtéri filmvetítés
zárta a napot. 
Felsorolni nehéz lenne, de köszönet illet mindenkit, aki
anyagiakkal, munkával segítette a játszótér megújhodá-
sát!

Perbáli született
Április 28-án született Földi Fanni;
Földi Lőrinc és Farkas Éva gyermeke. 
Gratulálunk az újszülötthöz! 

Varga László

A felújítás költségeinek még nincs meg teljesen a fedezete,
ezért szívesen várunk további felajánlásokat a következő

számlaszámra: 
Perbál Községért Közalapítvány, 65700103-10123999

A közleménybe írják rá: játszótér felújításra
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Jótékonysági családi nap az óvoda javára

Az idei évben az Óvoda vezetése és a Szülői Munkaközösség úgy
döntött, bál helyett családi napot rendez az óvoda javára. 
A cél a korábbi évekhez képest nem változott: a résztvevők jól
érezzék magukat és a befolyt bevételből az óvodás gyerekek életét
színesíthessük. 

Izgalmasan indult az óvoda jótékonysági napja május 11-én,
szombaton reggel. Amikor megérkeztem a helyszínre - ami ere-
detileg a Plébánia kert lett volna - az ég erősen be volt borulva.
Az óvó nénik ekkor rögtön elhatározták, hogy a rendezvény az
óvoda területén lesz megtartva, ezért át is mentünk, hogy min-
dennel időre elkészüljünk. Áztunk-fáztunk, de mire minden kész
lett - ma már úgy emlékszem - a nap is kisütött. 
Elkezdődtek a programok, egyszerre több helyszínen is. Majd'
minden teremben kézműves foglalkozások várták az arra járókat,
betekintőket, de ha kedvük támadt a gyerekeknek, átváltozhattak
az arcfestők képzeletétől és ügyességétől függően bármivé. 
Míg elkészültek a nagyobbak a remekművekkel, a kicsik Füzy
Évával zenés foglalkozáson vehettek részt. Ezután a Kölyökidő
Alapítvány bohóca lépett a „porondra”, majd mire már a ki-
sebbek elfáradtak, jöhetett egy mese Keresztes Nagy Árpáddal,
amit a nagyobbak nagy várakozással hallgattak, és kíváncsian
várták a történet végét. Majd újra mindenkihez és mindenkinek

szólt Fejér Simon rendhagyó zeneórája. Körbejártunk, játszot-
tunk, daloltunk és nagyon sokat doboltunk. 
Ezen programok mellett volt zsákbamacska is, aminek várakozá-
son felüli sikere volt! A büfében házi süteményeket, palacsintát,
szörpöt, de még jégrémet is lehetett kapni, mert az időjárás végül
ezt is engedte.
Délben mindenkit szeretettel vártak az iskola étkezőjében, ugya-
nis üstben főzött gulyásleves volt az ebéd, ami állíthatom: nagyon
ízletes és tartalmas volt. Így újult erővel mehettünk vissza az
óvodába, és izgatottan vártuk a tombolahúzást. Voltak nagy
örömök, nagy ajándékok és meglepetések.
Hát így ért véget ez a csodálatos élményekkel teli nap, és bizton
remélhetem, hogy a visszajelzések alapján folytatása lesz.
Nagy örömünkre a falu apraja-nagyja jelen volt a rendezvényen,
és sok olyan család érkezett, ahol három generáció képviseltette
magát. Ez egy IGAZI CSALÁDI NAP volt, itt igazán mindenki
egymással törődött, volt időnk és kedvünk felhőtlenül játszani,
beszélgetni, dalolni... Minden korosztály talált magának valami
érdekeset, mindenki elfoglalta magát, vagy éppen a másikat, és
mindenki élményekkel gazdagodva térhetett haza ...És még az
időjárás is ránk mosolygott!
Köszönjük a családi nap támogatóinak a felajánlásokat és minden
kedves résztvevőnek, hogy jelenlétével is hozzájárult a Családi
Nap sikeréhez!
A befolyt bevételből hintát vásárolunk az óvoda udvarára.

Krizsák Zsóka, az Óvodai Szülői Munkaközösség tagja

Nyári szünet az óvodában: 2013.  július 15  – augusztus 9.

Nyitás: 2013. augusztus 12., hétfő
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Jubiláló egyesületek

Idén több perbáli közösség ünnepli megalakulásának kerek évfor-
dulóját. Ebben a lapszámban a húsz éves Karitász Perbál
Egyesületet és a tíz éves Dicke Schwäne zenekart, következő szá-

munkban pedig  további két jubiláló közösséget mutatunk be.

„Ismerjük és szeretjük ezt a települést...”
Húsz éves a Karitász Perbál Egyesület

Húsz évvel ezelőtt alakult meg településünkön a Karitász Perbál
Egyesület, a rendszerváltás után újjáalakuló országos Karitász há-
lózat részeként. A jelenleg huszonegy tagot számláló közösség
1993. óta sokféle módon kapcsolódik be Perbál életébe és segíti
az itt élőket.  A jubiláló egyesületről Kúti Máriával beszélget-
tünk.

- A rendszerváltozás után lehetővé vált az 1948. előtt létező egy-
házi szervezetek és tevékenységek újraélesztése. A Magyar Kari-
tászt 1991-ben jegyezték be, mint egyházi jogi személyt. 
A Karitász Perbál Egyesület 1993-ban alakult meg hivatalosan a
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász részeként. Miért ment
könnyen az „újjáalakulás”?
- A hivatalos megalakulás nem volt előzmény nélküli. A hetvenes
évek végétől 1986-ig Mits János plébános és Bauer Gizella hitok-
tató a perbáli plébániához tartozó hívekből közösséget épített.
I@úsági hittant indítottak, a családokat, fiatal szülőket össze-
fogták, gondjuk volt az idősekre, példát adtak és buzdítottak a
közös munkára-tanulásra; valamint lelkigyakorlatokat rendeztek.
Ezen felül mindenkin igyekeztek segíteni akár anyagi, akár lelki
problémával keresték fel őket. Nekünk, akik ennek a közös-
ségnek a tagjai voltunk, meg kellett tanulnunk mit jelent például
a közjó szolgálata, és azt, hogy felelősek vagyunk nem csak ön-

magunkért, családjainkért, hanem a lakóhelyünkért, a közös-
ségeinkért, a hazánkért és az Egyházért is.  Mits János utóda, Új-
falussy Gusztáv atya szorgalmazta a helyi Karitász munka
szer-vezett formájának kialakítását, végül Sipos Péter atya első
perbáli évében alakultunk meg hivatalosan. A falu életében is
meg kellett találnunk a helyünket; élő kapcsolatot alakítottunk
ki a helyi szervezetekkel és intézményekkel. 
Most Harkai Gábor atya támogatásával végezzük munkánkat,
mi pedig lelkipásztori munkáját igyekszünk segíteni a Karitász
eszközeivel.

- Hogyan emlékszik vissza, mi volt a célja a rendszerváltás után
megrendezett első ádventi teadélutánnak? 
...És mi lett a „következménye”?
- 1990- ben rendeztünk először Ádventi teadélutánt a perbáli
Művelődési Házban. Egyrészt szerettük volna megmutatni, hogy
„létezünk”, másrészt úgy éreztük: sok szép és értékes dolog van
a településünkön, amit érdemes egymással megosztani és
érdemes közösségben gondolkodni. Talán ma már nehezen ért-
hető, de 1989-ig éles határvonallal el kellett választani a világi és
egyházi életet. Vallásos közösségek nem működhettek, „hinni
csak a templomban lehet”- hallottam sokat gyerekkoromban. 
A „következmény” pedig: 2012- ben is volt adventi teadélután és
nem csak a „templomosok”, hanem mindenki szép ádventi ko-
szorúval mehetett haza egy barátságban eltöltött délután
élményével gazdagodva.

- Több mint tíz éve ismerkedtek meg Nényei Gábornéval, a
Kalász akkori vezetőjével. Hogyan alakította ez az ismeretség a
Karitász tevékenységét?
- A Kalász is egy „újjáalakult” katolikus Egyesület, amelynek az
a célja, hogy segítse a lányokat, asszonyokat sajátos női hivatásuk
megélésében a társadalomban, az egyházban és a családban, il-
letve kiemelt célja a nemzeti kultúránk, hagyományaink ápolása.
Mivel a perbáli Karitász minden tagja nő, úgy gondoltuk szük-
ségünk van arra, hogy megerősödjünk női hivatásunkban és
leányainkat is fel tudjuk erre készíteni. Nagyjából tíz éve,
nyaranta napközis rendszerű „kalász táborokat” tartunk a perbáli
plébánián, ahová a perbáli iskolás lányokat hívjuk meg. 

- Miért éppen az egyesületi formát választották a működéshez?
- Az egyesületi forma onnan jött, hogy néhányan az első Karitász
tagok közül alapító tagjai voltunk az akkor még Művelődési
Házban közművelődési és kulturális céllal alakult Művelődési
Egyesületnek. Láttuk, hogy az egyesületi forma miatt könnyebb,
többek között pályázati lehetőségeket találni. Így támogattuk
például kezdetben az óvodai logopédiai foglakozásokat, több
éven át a plébánián gyermek pszichológus várta a hozzá forduló
családokat-gyermekeket, anyagilag is segítettük az iskolások nyári
táborozásait, osztálykirándulásait, nyaranta táborokat, év közben
pedig kiscsoportos tanulószobát szerveztünk. A Közösségi
Házban előadás sorozatokat szerveztünk ”szülők iskolája” cím-
mel, táncházakat és játszóházakat rendeztünk- finanszíroztunk,
most is rendszeresen támogatjuk a zenebölcsi foglalkozásokat.
Felújítottuk a plébániai Karitász helységet, és a plébániát határoló
romos kőfalat, hogy játszóteret építhessünk a Plébánia kertben.

Az első teadélután
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- Elég változatos a vállalt feladatok sora. Hogyan
sikerül feltérképezni a helyi igényeket?
- Mindannyian itt élünk a faluban: ismerjük, sze-
retjük ezt a települést, ismerjük és szeretjük az itt
élő embereket. Gyermekeink vagy éppen un-
okáink révén bekapcsolódunk az intézmények
életébe, többen tagjai vagyunk az Egyházközségi
képviselő-testületnek vagy részt veszünk az Önko-
rmányzat munkájában. Az alakuló ülés óta min-
den januárban tartunk egy olyan megbeszélést,
ahol az éves munkatervet összeállítjuk. Ennek
során a helyi, aktuális problémákat és igényeket,
valamint a lehetőségeinket vesszük figyelembe.

- Melyek a nehézségek és az erőforrások egy ilyen
tevékenység során? 
- Többnyire nagy családokban élünk, több gyermekünk, uno-
kánk van, ami sok erőt ad ehhez a munkához. Többen közülünk
még aktívan dolgoznak, vagy idős, esetleg beteg hozzátarto-
zójukról kell gondoskodniuk. 
Nehéz olyankor, amikor a sok tennivaló miatt kevesebb idő jut
egymást segíteni, magunkkal törődni vagy lelkileg töltekezni,
amikor „nem látjuk a fától az erdőt”. 

- Mi volt az a kiemelkedőbb feladat, ami mellé a Karitász
„odaállt”?
- 2010 őszén, a Borsod- Abaúj- Zemplén megyei árvízi helyreál-
lítások után találkoztunk egy felhívással, hogy Felsővadászon
rengeteg dolog hiányzik a normális emberi élet újraindításához.
Akkor már minden erőforrást lekötött a vörös iszap katasztrófa.
Mi gyűjtést hirdettünk meg Perbálon, a B’rent Kft. pedig ingyen
vállalta a kamionnyi fekvőhely, konyhai eszköz, stb. helyszínre
szállítását. A felsővadásziak nem akartak hinni a szemüknek,
hogy egy ilyen kis település ennyire gazdag adománnyal képes
támogatni őket.

- Honnan tudják vállalt feladataikhoz az anyagi fedezetet
előteremteni?
- Több forrásból: gyűjtjük az 1%-okat, kapunk adományokat,
részesülünk a Katolikus Egyház által a templomokban rendezett

Erzsébet napi gyűjtéséből, illetve a Szent Antal perselyből, (a ka-
tolikus templomokban, általában Szent Antal szobra mellett
található zárt persely, amely a rászorulók számára felajánlott
adományok gyűjtésére szolgál). 
Igyekszünk felkutatni a pályázati lehetőségeket, valamint az
önkormányzat hosszú évekig nagylelkűen támogatta munkánkat.
Minden évben az Egyházközség anyagilag is hozzájárul tevékeny-
ségünk finanszírozásához.

- Mi az, ami az idei évben már megvalósult, és még mi szerepel
a tervek között?
- Sikerrel zárult a nagyböjti élelmiszergyűjtésünk, részt vettünk
az egyházmegyei családi találkozó és az óvodai családi nap szer-
vezésében (utóbbit anyagilag is támogattuk), valamint nagyböjt-
ben lelkinapot szerveztünk. Már készülünk a nyári Kalász
táborra, ősszel idősek napját szervezünk, ádventben pedig egy
újabb élelmiszergyűjtést, teadélutánt és lelkinapot is tervezünk.

- Vannak-e állandó tevékenységeik?
- A használt ruhagyűjtést egész évben végezzük, valamint egy
solymári pékségben megmaradt és általuk felajánlott kenyeret
minden héten szétosztjuk a rászorulók között. 
Minden csütörtökön 10 órától zenebölcsi foglalkozás van a
Közösségi Házban. Rendszeresen látogatunk időseket, betegeket.

- Ön mit gondol, miért más a Karitász, mint bármely más
segélyszervezet?
- A „karitász” az egyház tanításából fakad, és ez minden
megkeresztelt ember küldetése: a szeretetet evangéliumi
szellemben; tettekkel, életünk példájával gyakorolni. 
Én nem tudok segélyszervezetként gondolni a Karitászra.
Sokkal inkább egy olyan  közösségnek látom, ahol alkal-
massá tehetjük magunkat és egymást a szeretet gyakor-
lására. Mindenkinek ott van a saját családja, élethelyzete,
de megpróbálunk odafigyelni a körülöttünk élőkre. Igyek-
szünk összefogni egymással- másokkal, valamint keressük
a további segítséget, amit össze tudunk kapcsolni az adott
helyzetekkel.  

Tóth Anna

Zenebölcsi a Közösségi Házban

Kalász tábor 2007-ben
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10 éves a Dicke Schwäne zenekar

- Hogyan emlékeztek vissza a megalakulásra? Mi volt a legfőbb
célotok?
- A zsámbéki zeneiskolába jártunk néhányan, és tudásban egy
kicsit a többiek fölött álltunk. Szerettünk volna többet elérni,
így jött az ötlet, hogy üljünk össze közösen gyakorolni. Ezt
mindig céllal teszi az ember, így mi is választottunk „célt”: úgy
gondoltunk, adunk egy karácsonyi koncertet. Meg tudtuk ezt
beszélni a helyi plébánosokkal és a szeptemberi első próba után
néhány hónappal rögtön koncertturnéra indult a csapat. 
Tökön, Perbálon és Budajenőn a karácsonyi misén, illetve isten-
tisz-teleten adtunk nagykoncertet.

-Hogyan változott az évek során az a cél, amit eredetileg
„kitűztetek”?
- Azóta talán kevesebbet koncertezünk templomban... 
Karácsony után kicsit unalmas karácsonyi énekeket gyakorolni,
így a sváb kottákhoz nyúltunk és ez nagyon megtetszett a csa-
patnak. Kaptunk kottákat Perbálról, az etyeki  és zsámbéki zene-
iskolából; így kialakult egy néhány nótából álló repertoár, amivel
a kis csapat közönség elé tudott állni. 
Ahogy teltek az évek, mindig voltak próbálkozások, hogy
játsszunk több olyan nótát, amit szélesebb rétegek ismernek, vagy
több magyar mulatóst, de ez a zenekarnak nem megy. Túl sokan
vagyunk hozzá és nem is nagyon szeretjük. Ezért mindig az lett
a vége, hogy „hallgassanak minket a sváb és tót zenénk miatt”. 

A célközönséget mindig ez a gondolat jelölte ki.

- Kik voltak az alapítók és azóta hogyan alakult a zenekar
összetétele?
- Forgács Péter, Landszmann Zsolt, Pregitzer Zoltán, Pregitzer
Gábor, Sütő Balázs, Reisner Tamás: ez a csapat zenélt a templom-
ban az első koncerten. Azóta néhányan már megfordultak a
zenekarban. Jöttek dobosok, trombitások, fafúvósok, de akiket
azóta állandó tagunknak tekintünk, ők: Tóth Bence, Szabiányin
Benjámin, Szabiányin Péter, Müller Tamás és Szert Zsigmond. 

- A közös fellépések közül melyik az az alkalom, amit
kiemelkedőnek tartotok és szívesen gondoltok rá vissza?
- A németországi (burgwaldi és gaildorfi) fellépések hangulata
mindig kiemelkedett a többi közül, mert nem csak fellépni men-
tünk, hanem együtt kirándulni. Össze voltunk zárva néhány
napig, így elkerülhetetlen volt, hogy jól érezzük magunkat.

- Milyen terveitek vannak rövid-, illetve hosszútávon? 
- Az a terv, hogy együtt maradunk. Szeretnénk többször közel
hozni a zenénket a környékbeliekhez. Az ember nem jár minden
héten bálba, de úgy látjuk, sokan szívesen mennek sördé-
lutánokra, vagy ülnek be egy kocsma teraszára zenét hallgatni, és
egy kicsit táncolni. A legfontosabb ennek a gazdag zenei kinc-
snek a megőrzése, ezért nem válogathatunk az eszközökben. 
Ha egy sördélután a közvetítő közeg, az is olyan sikeres lehet,
mint egy karácsonyi koncert.

- Került-e esetleg olyan szituációba a zenekar, ami kínos volt, de
ma már csak nevettek rajta?
- Talán amit a legtöbbet emlegetünk, az Kemencén a Hetedhét
Vigasságon történt. Elhívtak minket sváb zenét játszani, de a
közönség inkább mulatósra volt berendezkedve. 
Így a harmadik nóta után kiderült, hogy nem fognak találkozni
az elképzelések. Talán az ötödik  számunk végén hangos beki-
abálások következtek: „Nem kell több sváb!” és „Köszi!” meg
„Aranyosak vagytok! Hagyjátok abba!”.... Effélék. 
Ezen ma már csak nevetünk, de azóta sem jártunk a környéken.

Összeállította: Tóth Anna

2010-ben Burgwaldban

Húsvéti locsolkodásra indulva

„Elkerülhetetlen volt, hogy jól érezzük magunkat...”
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Sport hírek

Áprilisban beszámolt a Perbál SC 
Galambos Zsolt, a Perbál SC elnöke a képviselő-testület április
29-i ülésén megtartotta szokásos évi beszámolóját a Klub te-
vékenységéről. (A beszámoló teljes terjedelmében olvasható a
www.perbal.hu-n és a Perbáli Hírmondó facebook oldalán.)
A Perbál Sport Clubon belül nyolc csapat működik, melyek a
következők: felnőtt csapat (edzők: Czakó Péter és Bősze András),
U19 (edző: Nagy Zsolt), U17 (edzők: Palányi Péter és Nagy
Ákos), U13 (edző: Faragó Róbert), U11 (edző: Faragó Róbert) ,
U9 (edző: Galambos Zsolt), U7 (edző: Járfás András), U34. 

A klub tavaly is megrendezte a már hagyományosnak tekinthető
Sport Bálját, melynek bevételét az éppen legszükségesebb kiadá-
sokra költik – olvasható a beszámolóban. 
2012. nyarán közel hatvan fővel sikeresen rendezték meg a Nyári
Focitábort. „Évről-évre egyre többen választják a Club táborát,
ami szintén azt bizonyítja, hogy a gyerekek jó helyen vannak a
pályán” - hangsúlyozza Galambos Zsolt elnök.
A Perbáli Búcsú alkalmával a tavalyi év során is megrendezték a
Bélik Pál Emlék Tornát. A meghívott csapatok 2012-ben a
Zsámbék SC, Budakeszi LA, és Budajenő SE voltak. 
A 2012-ben kiírt TAÓ  pályázaton sikeresen teljesített a Sport
Club, de a jóváhagyott keretösszeget még nem érték el. „Ezért
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy további partnercégeket
kutassunk fel, akik a társasági adójuk 70% -ával segítsenek min-
ket céljaink megvalósításában” - fogalmaz a beszámoló.
Galambos Zsolt kitér arra is, hogy a Club épülete folyamatos ál-
lagmegóvásra szorul; elavultak a nyílászárók, a csőhálózat, a vil-
lanyhálózat, valamint a szerelvények. A nyílászárók cseréjét már
megkezdték, és lehetőségeikhez mérten folyamatosan fordítanak
rá.  Az edzőpályán felújították és kicserélték a lámpatesteket, így
az őszi időszámításra ismét villanyfény mellett edzhettek a csa-
patok, amíg az időjárás engedte.
A beszámoló végén Galambos Zsolt, a Perbál Sport Club elnöke
köszönetet mond minden jellegű segítségért és anyagi támo-
gatásért Perbál Község Önkormányzatának, a vállalkozóknak, a
szülőknek, a magánszemélyeknek és minden csapattagnak, akik
munkájukkal járultak hozzá a Perbál Sport Club működéséhez.

Nincs megállás-Bartha Boglárka sportsikerei 

„Tucatnyi éremmel tértek haza” -
tudósítja olvasóit a Budakörnyéki Irány-
tű májusi száma. A budajenői kempósok
nyerték ezeket az érmeket a törökországi
világbajnokságon. A csapat tagjai között
van egy perbáli kislány is, Bartha
Boglárka, aki tizenöt évesen világbajnoki
bronzérmes lett. Méghozzá, milyen körülmények között!...

Bogi régi perbáli családból származik, a Dédnagyapja is itt él. Az
iskola alsó tagozatát Perbálon, a felsőt már Budajenőn végezte
el. Itt ismerkedett meg a kempóval. Az edzések kemények ebben
a sportágban is, amit elég nehezen viselt az első hónapokban, de
ennek ellenére mindig lelkesen dolgozott. 
Heti három edzésen tanulták, gyakorolták a különböző
versenyfeladatokat technikai (kata, fegyveres kata, önvédelem)
és küzdelmi (semi contact, full contact) kategóriákban. A szom-
batonkénti közös keretedzésen minden csoport részt vesz.

Bogi első versenyére 2010-ben került sor. Önvédelem kate-
góriában Felcsúton országos - nemzetközi versenyen harmadik
helyezett lett; egy évvel később Budajenőn ugyanebben a
kategóriában az országos versenyen már első helyezést ért el.
Közben elvégezte az általános iskolát, jelenleg gimnáziumban
tanul. ...És folytatódnak a versenyek, gyűlnek a díjak. Szigethal-
mon, 2012-ben semi contakt kategóriában országos-nemzetközi
versenyen ezüst érmet; ugyanott országos versenyen bronz érmet
szerzett. Ebben az évben megkapta a legtöbbet fejlődött
versenyzőnek járó díjat is.  
Van akinek a szerencsét, másnak ennek ellentettjét jelenti a 13-
as szám. Ez az év, 2013. Bogi számára szerencsétlenül kezdődött:
eltört a kulcscsontja. Emiatt több versenyről is lemaradt, pedig
2013. a világbajnokság éve, amire évek óta készült. 
A csont szerencsére hamar összeforrt, és ő újra elkezdte az edzést.
Edzői látva az igyekezetét, bevették a világbajnokságra indulók
közzé, sőt a kata kategóriában el is indulhatott. Az akarat és az
igyekezet ismét sikert hozott!  Bogi bronzérmet szerzett.
Nincs megállás. A kemény edzés tovább folyik, mert itt vannak
az újabb versenyek. Pár hete Budajenőn volt az újabb országos
verseny. Bogi itt is a katában indult; az eredmény hirdetéskor
pedig az arany medált akasztották a nyakába. 
„...És hogyan tovább?” - kérdeztem Bogitól. „Jövőre itt, Ma-
gyarországon lesz majd a világbajnokság. Szeretnék több kate-
góriában semi contactban és katában is indulni a legfényesebb
érmekért!” 
Kitartó edzést, jó egészséget, és sok sikert kíván:

Molnár Zoltán, nyugdíjas tanár

A Perbáli Sport Club honlapot hozott létre 
www.perbalsc.hu címen, ahol az aktuális hírek, informá-
ciók mellett az edzések időpontjai, a csapatokról szóló is-

mertetők és képek is megtalálhatóak. 
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Egy életút sorsdöntő állomásai
Wentzel Ferencné folytatásos írása, 4. rész

Hajnalodott. Újabb akadály. Drótkerítés. Meglapultunk a sorok között,
amíg anyánk csizmás lábával akkora rést tudott vájni, amin átfértünk.
Először ő bújt át, mivel a kerítés túloldalán széles árok húzódott. Mire
mindkettőnket átemelt, úgy belesüllyedt, hogy ketten is alig tudtuk ki-
húzni belőle. Egy kicsit megtisztogatta csizmáit, aztán körülnéztünk.
Sík terepre érkeztünk. Hátunk mögött hagytuk a szántóföldeket, éjsza-
kai szálláshelyünket, a szőlőst benne a gémeskúttal és a csalogató fehér
falú házzal. Az út, amelyen a szőlősön keresztül jöttünk, a kerítés után
is folytatódott. De vajon hová vezet? Bandukoltunk és tanakodtunk.
Csak mentünk, mentünk előre, hogy minél távolabb legyünk attól a
helytől, ahol számunkra csak a rossz lakozott. 
A reggel halvány fényénél távolban vasútvonal körvonalai bontakoztak
ki. Sínek, és a síneken egy felénk integető, kiabáló alak. Vége! Vége
mindennek. Határőr! Elfogtak! Anyánkat átölelve zokogtunk, jajgat-
tunk. És az a valaki egyre közeledett. Közeledett, integetett és valamit
kiabált. Aztán anyánk csendre intett bennünket. Ha elfogtak legalább
tudjuk kik. Magyarok? Románok? És a csendben végre megértettük
mit is üzent nekünk a felénk gyalogló ember.”Ne féljenek! - kiáltotta -
Ne féljenek! Jöjjenek egész bátran! Jöjjenek! Magyar földön vannak!” 
Leírni nem lehet azt az érzést, amit e szavak hallatán éreztünk. Mind-
hárman zokogtunk. Örömünkben sírtunk.
Akkor már láttuk, hogy a sínek mentén vasúti őrbódé áll. A boldogsá-
got hozó férfi pedig az ártándi őrbódéban szolgálatot teljesítő vasutas
volt. Az őrbódéban leültetett, megkínált egy kis ennivalóval, aztán el-
mondta, hogy azóta figyelt bennünket, amióta átbújtunk a kerítés alatt
kiérve a sík terepre. Mivel messze voltunk, a gyász miatt ráadásul fekete
ruhában is, nem tudta eldönteni, hogy ember vagy állat, amit a távol-
ban lát. Elindult hát a síneken, gondolva, ha emberek hátha segítségre
szorulnak. A segítség valóban jól jött. Végre megtudtuk, hogy eddigi
küzdelmünk nem volt hiábavaló. Beszéltünk arról, hogy miért kellett
elhagyni otthonunkat, mikor indultunk, kik és hogyan próbáltak meg
segíteni abban, hogy magyar földre jussunk. A vasutas csendesen hall-
gatta beszámolóinkat, aztán elmondta, hogy az éjszaka merre jártunk,
és világossá vált, hogy a mi kifosztó, morózus vezetőnk bizony nem-
hogy áthozott a határon, de még a közelébe sem értünk, amikor ma-
gunkra hagyott. Az őr kíváncsi volt arra is, hogy honnan tudtuk az
utat? Mesélte anyánk, hogy bár az éjszaka elég sötét volt észrevette,
hogy a vezetőnk gyakran nézeget ugyanabba az irányba, és igyekszik
mindig tartani a távolságot a messziről halványan kivehető oszlopoktól.
Nem lehet más csak telefonoszlop, ami vasúti sínek mellett szokott
húzódni – gondolta, és miután magunkra maradtunk ő is megpróbált
azon a nyomon haladni. Azt azonban, hogy mikor, hol jártunk nem is
sejtette. Csak az éjszakai eseményekből gondolta, hogy még nem
vagyunk biztonságban.
Sokszor gondolok ezekre a napokra, erre az éjszakára. Bennünket bi-
zonyára a Jóisten vezérelt, és őrangyalunk fogta a kezünket, amikor el-
kerültük a biztos halált.
Miután megpihentünk, falatoztunk a jó szívvel adott elemózsiából, a
vasutas tanácsaival ellátva vettük az irányt Biharkeresztes felé. A gyakori
járőrözést elkerülve a mezőn keresztül, távol az országúttól és a vasúttól
jutottunk be a faluba. Megkerestük a református tiszteletes otthonát.
Miután elmondtuk kik vagyunk, miért jöttünk, ki küldött hozzá,
valóban, mint azt az őrházi jótevőnk mondotta, szívesen segített. Elszál-
lásolt, apánknak pedig táviratozott.
Kitavaszodott. Magyar földön értük meg az új tavaszt, és repeső szívvel
vártuk a találkozást édesapánkkal. A boldog viszontlátásra sajnos még
sokáig kellett várnunk. Hiába mentek a táviratok. Akire vártunk nem
jelentkezett. Pénzünk a kísérőnk” jóvoltából” nem volt, hogy útnak in-
duljunk Budapest felé, és iratokkal sem rendelkeztünk, így maradnunk
és várnunk kellett. Jótevőink segítettek átvészelni ezeket a napokat. 

A szállás mellett megosztották kevéske ennivalójukat is velünk.
A harmadik vagy negyedik üzenet után néhány napra megtörtént a rég
várt találkozás. Átölelhettük és átölelhetett az, akitől oly rég elszakad-
tunk. Megtalált édesapánk! Távirataink kórházban érték.
Elmondta, hogy beszerezte számunkra a szükséges iratokat, amivel hi-
vatalosan beutazhattunk volna Magyarországra. Postán küldte el Holt-
marosra. Hozzánk azonban nem jutott el. Valaki valahol eladta egy
másik szétszakadt családnak. A mi iratainkkal indultak útnak. A román
határőrök feltartóztatták őket. Apám táviratot kapott, hogy menjen
értük, vagyis a családjáért. Leérve megtudta, hogy hamis hívást kapott,
de akkor már késő volt. Elfogták és a román határőrségen rettenetesen
összeverték. Néhány nap múlva a többi elfogott magyar „határsértővel”
útnak indították ismeretlen cél felé. Sikerült megszöknie. Visszajutott
valahogy a fővárosba. A kegyetlen verések okozta sérülések miatt azon-
ban kórházba került. Betegség, bizalmatlanság. Szegény, félt újra útnak
indulni. Nem is merte hinni, hogy rég nem látott családját ölelheti
magához a határszéli faluban. Boldog találkozás volt.
Budakeszi lett az új otthonunk. Szegények, nagyon szegények voltunk,
de végre újra együtt. Együtt a meggyötört, megfogyatkozott kis család.
Annyi küzdelem után végre magyar földön. Ezerkilencszáznegyvenhét
áprilisát mutatta a naptár. Új állomás, új élet kezdődött számunkra.
Drága kicsi Unokáim! Majd, ha nagyobbak lesztek, és el fogom mon-
dani, vagy elolvassátok, amit itt leírtam sok mindent megértetek.
Megértitek többek között azt is, hogy a mami miért fogyasztott el
mindig mindenféle eledelt, ami az asztalra került. Megtudjátok, hogy
a ti mamitok olyan korban volt kisgyermek, amikor éhezett a világ.
Amikor egy-egy bármilyen szelet kenyér, egy-egy tányér meleg leves
kincsnek számított. 
Amikor a szülők fájó szívvel, de sokszor kellett gyermekeiknek mondják
azt, hogy nincs. Remélem, hogy a háború, borzalmaival együtt, szá-
motokra csak igaz mese, régmúlt történet marad.
Ezerkilencszáznegyvennyolcban kislánnyal gyarapodott a családunk. 
A szöszke, kékszemű leányka, Klára már magyar honban született.
Az újrakezdés a semmiből, három gyermekkel próbára tette szüleinket.
Máig csodálom őket azért a rendíthetetlen szorgalomért, kitartásért,
amellyel az új hazában, az új otthont felépítették. És, ha néha el is
csüggedtek, nem adták fel. Verejtékes munkával új hazában, új életet
teremtettek gyermekeiknek.
Mikor már majdnem mindhárman révbe értünk, és számukra is jobb
idők, könnyebb napok jöttek volna, elmentek. Megpihentek. 1963-
ban édesapánk, a következő évben édesanyánk hagyott el bennünket,
immár végleg. Milyen az élet. Apánk, egyszer rég szülőföldjére látoga-
tott és a szülőföld nem engedte el újra gyermekét. Örök álmát szülő-
falujában, Holtmaroson alussza. Drága édesanyánk a budakeszi teme-
tőben pihen.
Mi, a három lány tanultunk, dolgoztunk, családot alapítottunk. Eltel-
tek az évek. Ha összejövünk, és elhangzik az emlékszel kérdés, gyakran
felelevenednek életutunk e sorsdöntő állomásai. Mesélünk hármunk
közül a legfiatalabbnak, aki aprócska kora óta „székely-magyar kislány-
nak” vallja magát. Rég volt, nagyon rég, feledni azonban nem lehet,
nem is akarjuk. Ha tehetem, évente járok haza. Itthonról haza. Meglá-
togatom szülőfalumat, a temetőben nyugvó édesapám és testvérem,
Anna sírját. Emlékezem. Az az állomás, ahonnan valaha elindultam
már az enyészeté lett. Lebontották, összedőlt? Ki tudja. De lelki sze-
meim előtt én látom a régi otthont, az udvaron játszadozó testvéreimet.
Látom a ház körül szorgoskodó szülőket, látom egész addigi életünket,
amíg a történelem viharai el nem sodortak onnan. 
Életutunk során sok állomáshoz érünk. Adódhat úgy, hogy
vonatunkról le kell szállnunk, ha akarunk, ha nem. És gyakran csak
leszállás után körülnézve jövünk rá, hogy az az állomás, ahol megáll-
tunk semmi jót nem ígér. De ha élni akarunk, mennünk kell tovább.
Mennünk kell, és erősen hinni abban, hogy a következő állomás már
az igazi lesz. Az igazi. A végállomás. És akkor ott megpihenhetünk. 

VÉGE

Perbáli Hírmondó OLVASÓI OLDAL  11




