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NNyyeerrtteess ppáállyyáázzaatt –– nnaappeelleemmeett kkaapp ttööbbbb öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú ééppüülleett

A képviselő-testület döntése alapján Önkor-
mányzatunk még júniusban indult a KMOP
„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése”
című pályázaton. Településünk nyert, így a Sporttelep
öltöző, az Iskola, az Óvoda, a Közösségi Ház, valamint a
Községháza épületén energiaracionalizálási célból napelemek
lesznek elhelyezve. A napelemek villamosenergiát termelnek visz-
sza a hálózatba, éves szinten körülbelül annyit, mint az említett
intézmények fogyasztása, így a villamosenergia költségek
drasztikusan lecsökkennek majd. A pályázaton elnyert összeg –
több, mint 50 millió Forint - teljes egészében fedezi a beruházás
költségeit, így nincs szükség önerőre. 
A tervek szerint még az idén elkezdődnek, s a jövő év első felében
befejeződnek a munkálatok. 

SSiikkeerreess vvoolltt aazz öösssszzeeffooggááss

Mint azt előző lapszámunkban is hirdettük, szeptember 13-án
megrendezésre került egy nagyszabású közbiztonsági jóté-
konysági bál, melynek fő célja a Budakeszi Rendőrőrs részére
megvásárolandó terepjáró gépjármű árának összegyűjtése volt. 
A Telki Globall Parkban megrendezett eseményen a dísz-
vendégeken, rendőri vezetőkön túl részt vettek az érintett
települések vezetői, közéleti személyiségei, jelentősebb gazdasági
szereplői. A bál sikeresnek is mondható, a megmaradt tiszta
bevételek a gépjármű vételárának 80%-át fedezik, a fennmaradó
összegre is vannak már ígérvények, remélhetően mire ezek a
sorok megjelennek, addigra az autó is megvételre kerülhet.

Az adakozásból Perbál Község is jelentősen kivette a részét, több,
mint 20 személy vásárolt jegyet, s jelent meg az esten. Ezen kívül
még voltak támogatók és tombola felajánlások is. Összességében
elmondható, hogy a lakosság számához viszonyítva messze Perbál
teljesített a legjobban mind a személyek számát, mind a befolyt
összegeket tekintve. 
Ezúton is köszönet illet minden nagylelkű támogatót!

HHoosssszzúú ppáállyyáázzaatt--eellőőkkéésszzííttééss uuttáánn,, vvééggrree ssiikkeerreess bbeeaaddááss

Majd’ kétéves előkészítési folyamat után, szeptember végén sike-
resen elindult Budakeszi vezetésével néhány környékbeli tele-
pülés a Norvég Alap által kiírt pályázaton. A kiírásnak már a
címe is rendkívül hosszú és bonyolult volt: „Önkormányzati sze-
repvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és köz-
szolgáltatások nyújtása területén, élhetőbb települések kialakítása
érdekében”. A gyakorlatra lefordítva: az alap, egy olyan – egy bi-
zonyos területet teljesen lefedő – intelligens kapurendszer, amely-
ből sok különféle szempont szerint kinyerhető adatokat ezután
kköözzbbiizzttoonnssáággii,, kköözzlleekkeeddééssii,, kköözzsszzoollggáállttaattáássii ffeellaaddaattookk mmeeggtteerr--
vveezzéésséérree,, mmeeggsszzeerrvveezzéésséérree,, eellllááttáássáárraa lehet használni. Ez a rendszer
egyedülálló lenne Magyarországon, nagy remények fűződnek
hozzá, de természetesen a pályázat befogadása még csak a kezdő
lépés a cél érdekében. A következő lépés: eredményhirdetés
várhatóan jövő év elején.

OOkkttóóbbeerrbbeenn ÉÉDDVV ZZrrtt.. rréésszzvvéénnyytt vváássáárrooll az Önkor-
mányzat, ezáltal községünk résztulajdonosa lesz a cégnek, - ugyan
csak jelképesen, hiszen egy darab részvény vásárlásáról született
döntés a szeptemberi ülésen.   Azért is volt erre szükség, mert jö-
vő év januárjától jelentős változások várhatóak a vízszolgáltatás-
ban. Ennek egyik fontos eleme lesz, hogy a magyarországi
vízszolgáltató cégeknek többségében állami vagy önkormányzati
tulajdonnal kell rendelkezniük. Azon önkormányzatoknak, akik
akármilyen mértékben is, de résztulajdonosok, egyszerűbb lesz az
átmenet az új rendszerbe, így testületünk elébe ment a folyama-
toknak.

JJöövvőőrree iiss iinndduullhhaattnnaakk aa ppeerrbbáállii ddiiáákkookk aa BBuurrssaa HHuunn--
ggaarriiccaa ppáállyyáázzaattoonn

Az önkormányzat szeptemberi ülésén döntött arról, hogy jövő
évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a rászoruló fiatalok felső-
fokú tanulmányainak támogatása. A többszintű támogatási rend-
szer fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati,
a megyei önkormányzati, illetve a felsőoktatási intézményi költ-
ségvetésből elkülönített forrás.

TTüünnddéérrkkeerrtt mmáárr BBuuddaakkeesszziinn iiss

Szeptember 26-án, a Budakeszi Erdészet területén egy nagyon
kedves és örömteli esemény került megrendezésre. A Kárpát-
medencei hagyományos gyümölcsöket megőrzendő "Tündérkert
mozgalom" egy újabb ültetvénnyel gazdagodott. Ezúttal a Zsám-
béki- medence településeiről felajánlott oltványok ültetése zaj-
lott. Az eseményen nagyon sokan vettek részt, településvezetők,
erdészeti vezetők, közéleti szereplők, de meghívást kaptak az
oltványokat felajánló személyek is. Örömmel láttunk köztük per-
báli polgárokat is! A rendezvényen részt vettek a Tündérkertek
ötletének kitalálói is; Kovács Gyula erdész és Szarvas József szín-
művész is.
A rendezvényen Varga László polgármester szándékát fejezte ki,
hogy a közeljövőben Perbálon is létesüljön Tündérkert.

Kovács Gyula erdész és Szarvas József szín-
művész, a Tündérkertek kitalálói
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IItttthhoonn vvaaggyy –– MMaaggyyaarroorrsszzáágg sszzeerreettlleekk!!

SSzzeepptteemmbbeerr uuttoollssóó hhééttvvééggééjjéénn rreennddeezzttéékk mmeegg aazztt aazz oorrsszzáággooss rreenn--
ddeezzvvéénnyy--ssoorroozzaattoott,, mmeellyyhheezz PPeerrbbááll iiss ccssaattllaakkoozzootttt.. BBiizzoonnyyáárraa
mmiinnddeennkkii ttaalláállkkoozzootttt aa rreennddeezzvvéénnyyeekk vvaallaammeellyy ffoorrmmáájjáávvaall,, aa
mmééddiiaa vvaallaammeellyy ffeellüülleettéénn.. AAzz aallaappkkoonncceeppcciióó ttööbbbb sszzáállbbóóll eerreedd;;
eeggyyrréésszztt aazz aazzoonnooss nneevvűű,, ssiikkeerreess tteelleevvíízziióóss vveettééllkkeeddőőbbőőll,, mmáássrréésszztt
aa SSzzeenntt MMiihháállyy nnaappjjááhhoozz ffűűzzőőddőő nnéépphhaaggyyoommáánnyyookkbbóóll,, iilllleettvvee
aabbbbóóll,, hhooggyy eezzeenn aa hhééttvvééggéénn mmiinnddeenn KKáárrppáátt--mmeeddeennccéébbeenn
sszzüülleetteetttt hhoonnfifittáárrssuunnkk ttéérrjjeenn hhaazzaa –– lleeggaalláábbbb lléélleekkbbeenn –– aa
sszzüüllőőffööllddjjéérree.. 

A hagyományteremtő rendezvényfolyam már elsőre elérte célját,
hiszen több, mint 1300 település csatlakozott hozzá!
Településünkön szombat délután süteménysütő verseny és
egészségnap volt a Patakok Egyesület szervezésében. 

Vasárnap délután először egy borkóstolóval bemutatkozott a töki
Kovács Pincészet, majd Ilyés Szabó Anna mesélt a felnőtteknek.
Ezután a Sándor testvérek muzsikája, valamint a zsámbéki Nó-
takedvelők éneke – no és a töki bor – gondoskodott a hangulat-
ról. A rendezvénysorozat zárásaképpen SSzzeenntt MMiihháállyy nnaappii
őőrrttüüzzeekk gyúltak országszerte, így Perbálon is, a falu feletti
Kálvária dombon. Nagyon hangulatos volt a tűz fényénél beszél-
getni, énekelni, megkóstolni ki mit hozott otthonról a
kosarában…
A rendezvény sikeresnek volt mondható, főként, hogy elsőként
került megrendezésre. Várjuk a folytatást!

Varga László

AA 110000 éévveess WWeeöörreess SSáánnddoorrtt iiddéézzttéékk aa KKöönnyyvvttáárrii hhéétt
kkeerreettéébbeenn

A könyvtári hét keretében a perbáli Könyvtár és a Közösségi Ház
közös szervezésében több program is zajlott október második
hetében Perbálon. A képek Weöres Sándor 100. születésnapja
alkalmából, az óvodásoknak és kisiskolásoknak rendezett verses-
zenés-játékos köszöntőn készültek.
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IIsskkoollaaii hhíírreekk

IIggaazzggaattóóii kköösszzöönnttőő

Nagy örömömre szolgál, hogy a kislányaimmal
töltött másfél év távollét után ismét igazgatóként
köszönthettem az iskolában az ünnepélyes tanévnyitón a
diákokat, szülőket, kollégákat. 
Rövid visszapillantást szeretnék tenni az elmúlt tanévre. Szeret-
nék köszönetet mondani Kincsesné Kuthy Etelka igazgató
helyettesnek, aki távollétem alatt megbízott igazgatóként, másfél
évig vezette iskolánkat, és Csátiné Varga Mónikának, aki igaz-
gatóhelyettesként segítette az ő vezetői munkáját. Előkészítették
és segítették iskolánk állami átvételét, irányították és felügyelték
a nyári felújítási munkákat és segítettek előkészíteni az új tanévet.
Köszönöm nekik, a kollégáknak és minden dolgozónak az elmúlt
tanév sikereit és eredményeit. 
Új tanév kezdődött új feladatokkal, örömökkel, sikerekkel és
időnként talán nehézségekkel is. A 2013-2014. tanévet 179 ta-
nuló kezdte meg 9 osztályban. Mivel sokan jelentkeztek első év-
folyamra, a fenntartónk (Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, röviden KLIK) engedélyével két első osztályt tudtunk
indítani. A tanévnyitó ünnepséget talán ez a 39 elsős kisdiák és
szüleik várták a legnagyobb izgalommal. Az ötödik osztályosok
a köszöntő műsoruk után átadták a kis elsősöknek a Szülői Szer-
vezet ajándékát, iskolánk egyen pólóját és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat felajánlásaként az iskolakezdést jelképező
„Schultüte”-ket.
Megköszönjük Szabó Tündének, hogy négy éven át lelkes elnöke
volt a Szülői Szervezetnek és tagként továbbra is segíti a
munkájukat. Szeptember elején a Szülői Szervezetünk új elnököt
választott, Czentye Edinát. Gratulálunk a megválasztásához! 
Nagyon mozgalmas, izgalmas tanév vár a nyolcadikosokra, ki
kell választaniuk azt az iskolát, ahol tovább szeretnének tanulni,
fel kell készülni a felvételire. Kitartás, szorgalom, akaraterő és
rendszeres tanulás kell a jó tanulmányi eredményhez. Ehhez
elengedhetetlen a szülői odafigyelés és segítségnyújtás is. Szeretet-
tel várjuk a kedves szülőket a különböző iskolai rendezvényre,
programokra. A szülők figyelemmel kísérhetik iskolánk hon-
lapját, ahol mindenről tájékoztatjuk őket, ahol hírt adunk min-
den iskolai eseményről, eredményeinkről. 
Az alsó tagozaton minden osztálynak tudunk külön napközis
csoportot biztosítani, a felső tagozaton pedig tanulószoba keretén
belül segítjük diákjainkat a felkészülésben. A felső tagozaton
néhány évfolyamon ismét csoportbontásban taníthatjuk a német
nyelvet.     

A 2013-2014. tanév sszzáámmooss vváállttoozzáásstt hoz az iskolákkal, az ok-
tatással kapcsolatban. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a
törvényi változásokat és ennek megfelelően végezzük
munkánkat. Fontos feladat az új köznevelési törvény és kap-
csolódó rendeleteinek megismerése, lebontása gyakorlati felada-
tokra, az annak szellemében történő munkavégzés. Az életbe lépő
jogszabályok új feladatokat jelentenek az iskola mindennapjainak
életében. Ebből mit is fognak érzékelni a gyerekek és a szülők?  

Nőtt az elsősök és az ötödikesek heti óraszáma. A tanulóknak
kötelességük a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt

venni. Napközi, tanulószoba, sportkör és többféle szakkör biz-
tosítja a diákok tanulását, szabadidejének hasznos eltöltését. 
A szülő írásbeli kérésére az igazgató adhat felmentést a délutáni
foglalkozások alól. Az első évfolyamon a gyerekek ingyenesen
kapták a tankönyveket, ezek tartós könyvek, tanév végén vissza
kell adni. Első és ötödik évfolyamon bevezetésre került a hit- és
erkölcstan óra. Folytatódik a mindennapos testnevelés, az 1. 2.,
5. és 6. évfolyamokon heti 5 órában tanítjuk azt. Az 5. osztá-
lyosok 18 óra iinnggyyeenneess úússzzáássookkttaattáássbbaann részesülnek az új keret-
tantervi követelmények által, melynek költségeit a fenntartó állja.
Nyertes pályázat ad lehetőséget arra, hogy tavasszal a 7. osztályos
tanulóink a HHaattáárrttaallaannuull pprrooggrraamm keretében részt vegyenek egy
szlovákiai tanulmányi kiránduláson.  Ezekről és a többi új jogsza-
bályi változásról igazgatói tájékoztatást adtam a szülőknek az első
hét folyamán a szülői értekezletek elején. 
A Pest Megyei Könyvtárral és Perbál Község Önkormányzatával
kötött megállapodás által gyarapodik az iskolai és községi
könyvtár programkínálata. A könyvtári órák és a könyvtári prog-
ramok által feladatunk a könyvtár látogatottságának emelése és
az olvasás népszerűsítése. 
Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként nagy hangsúlyt fek-
tetünk a nnéémmeett hhaaggyyoommáánnyyookk ápolására, a német nyelv magas
szintű elsajátítására, német tábor, diákcsere, anyanyelvi környe-
zetben történő nyelvgyakorlás által. Továbbra is törekszünk isko-
lai hagyományaink megőrzésére, a minőségi munkára, a
tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra. Nagyon jó a kapcsolatunk
és az együttműködés a fenntartónkkal, tankerületünkkel és Per-
bál Község Önkormányzatával. 
A szakmai kihívásoknak, a jogszabályoknak való megfelelés mel-
lett arra törekedtünk, hogy tanévkezdésre barátságos környezet
fogadja a gyerekeket. Ehhez járult hozzá a tankerületünk és
iskolánk Szülői Szervezete. A legnagyobb nyári felújítás az ebédlő
fiú mosdójában történt. A szülők és a tankerület támogatásából
a fiú mosdót tudta felújítani az iskola. Megszépült az első osztá-
lyosok és a 2. osztály tanterme. A tankerület támogatásával egy
fejlesztő szobát tudtunk kialakítani az ebédlőben, melyben pszi-
chológiai és logopédiai ellátás is történik. Az udvari terem új
linóleumot és szekrényeket kapott. A kismatek termünket is
átrendezhettük. 
Köszönöm Radics Gábor karbantartónknak és segítőinek, az
önkormányzat dolgozóinak: Kosán Péternek és Molnár Ferenc-
nek a nyáron végzett felújítási munkákat! Köszönjük a Budakeszi
tankerületnek, hogy lehetővé tették a felújítási munkálatokat. 

Kívánok tanulóinknak a tanév végéig kitartó szorgalmat, kol-
légáimnak lelkes, tanulni vágyó, vidám diákokat. 

Bors Andrea igazgató
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DDiiáákkccsseerree BBuurrggwwaallddbbaann

2013. szeptember 14-én, szombaton in-
dult 10 fős diákcsapatunk (6. és 7. osztá-
lyos tanulók) két kísérőjükkel partner-
községünkbe, Burgwaldba.
A diákcsere program keretében ismét egy
hetet tölthettünk partnereinknél Burg-
wald községeiben, valamint látogathat-
tuk a Burgwaldschule tanóráit. Késő este
meg is érkeztünk, a hosszú utazás és
rövid köszöntő után minden diákunkat
izgatottan vették át a vendéglátó csalá-
dok.
A vasárnap délelőttöt mindenki a vendéglátók körében töltötte.
Majd kis csapatunk a vendéglátó szülőkkel és gyerekekkel együtt
a frankenbergi Burgwaldmesse-n találkozott, ahol ebéd után
különféle szabadidős programokon vehettünk részt. 
Késő délután találkoztunk Ernsthausenben a Grillhüténél, ahol
lezajlottak a hivatalos fogadások, köszöntők. Diákjainkat a ernst-
hauseni dob csapat fogadta hangulatos zenéjével. Ezután Lothar
Koch polgármester, Adam Daume, a Partnerkapcsolati Egyesület
elnöke, Payer Lőrinc, a Partnerkapcsolati Egyesület hajdani el-
nöke, egykori perbáli lakos köszöntött bennünket és vendég-
látóinkat.
A két iskola nevében Kincsesné Kuthy Etelka igazgatóhelyettes
és domas Hentschel tanár úr, a cserediák kapcsolat német-
országi felelőse üdvözölte a jelenlévőket. Diákjaink befejezésül
Janikovszky Éva műveiből olvastak fel néhány vidám gondolatot
németül. 
Hétfőn töltöttük első napunkat a farnkenbergi Burgwaldschule-
ban, ahol az iskola igazgatója, Helmut Klein már régi is-
merősként várt bennünket, és körbevezetett az iskolán. Ezután
diákjaink cserepartnerükkel a tanítási órákon vettek részt. A dé-
lutáni szabadprogramot mindenki a családok programjai szerint
töltötte.
Kedden az Edersee-hez kirándultunk. Sétáltunk, és állatokat etet-
tünk, simogattunk a Kellerwaldi Nemzeti Parkban. A madárbe-
mutató után elsétáltunk a tóhoz, ahol játszottunk a mini
Aquaparkban, majd meghallgattuk Adam Daume érdekes elő-
adását a duzzasztógátról.
A nap nagy örömünkre a nyári bob pályán zárult.

Szerdán a délelőttöt ismét az iskola padjaiban töltöttük. Mind a
gyerekek, mind mi kísérő tanárok órákat látogattunk.
Ebéd után Ernsthausenben találkoztunk, ahol megtekintettük a
Modellvasút kiállítást. Ezután az egyik vendéglátó fiúnál, a
Schlichterle családnál vendégeskedtünk. 
Csütörtökön régi, kedves ismerősünk, Walter Pietsch vezetésével
Marburgba látogattunk, ahol röviden, de nagyon érdekesen
beszélt az Erzsébet templomról, a magyar kötődésről, majd
magáról Marburgról, a fiatalok városáról.
Egy közös fagyizás után sétáltunk a belvárosban, majd vásárol-
hattunk a sétálóutca üzleteiben.
Este a frankenbergi bowling centrumban találkoztunk, ahol egy
nagyon kellemes, izgalmas játék után együtt vacsoráztunk, majd
mindenki hazatért vendéglátójával.
Pénteken az utolsó napunkat töltöttük az iskolában. Az órák
után a közös búcsúebédre gyűltünk össze az iskola ebédlőjében.
Elköszönt tőlünk az iskola igazgatója, Helmut Klein, domas
Hentschel tanár úr röviden összefoglalta a hét eseményeit, Kin-
csesné Kuthy Etelka köszönetet mondott a vendéglátásért és a
programokért. A közös fotók és interjúk után Bakai Anikó a gye-
rekek írásaiból olvasott fel, melyeket ottlétükről írtak.
Köszönjük Perbál Község Önkormányzatának, valamint Perbál
Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának anyagi támo-
gatását.
Külön köszönet illeti a németországi vendéglátó családokat, a
Burgwaldschule vezetőjét és tanárait.
Köszönjük Burgwald Község Önkormányzata, valamint a PPaarrtt--
nneerrkkaappccssoollaattii EEggyyeessüülleett mind az előkészítésben, mind a lebonyo-
lításban való részvételét, a programok anyagi finanszírozását.

IIddéénn iiss rréésszztt vveettttüünnkk aa NNaaggyy SSppoorrttáággvváállaasszzttóónn

Ebben a tanévben is a gyerekek nagy örömére Irén néni megszer-
vezte, hogy iskolánk tanulói ellátogathassanak a Nagy Sportág-
választó rendezvényre.
A program célja, hogy a gyerekek számára ezen a napon
elérhetővé váljanak olyan sportok,  amelyekkel a hétköznapi élet-
ben nem találkozhatnak. 
Népszerűsítették a technikai sportágakat, itt lehetett motorozni,
verseny bobozni, BMX kerékpárokkal ügyeskedni.
Sok hagyományos sportág is jelen volt: atlétika, birkózás, íjászat,
labdarúgás, ökölvívás, vívás, súlyemelés, tenisz, sportlövészet. 
A téli sportok közül a műkorcsolyázást, síugrást, síelést lehetett
kipróbálni; a vízi sportágak közül pedig a kajakot, kenut, evezést,

sárkányhajót, úszást, valamint a vízilabdát. A küzdő sportágak
közül „jelen volt” a brazil jiu-jitsu, a capoeira, a hapkido, a
karate, a kempo, a kick-box, a judo, a ninjutsu, a thai-boksz és
még sok más.
A mi népes csapatunk, ötven tanuló, Irén néni és Szveti néni 9
órakor indult el. Több, mint egy óra utazás után érkeztünk meg
a Maglódi útra, Budapestre. Az egész napos „dzsembori” alatt
nem csak sportoltunk, hanem vetélkedőn is részt vettünk. Híres
magyar sportolókról töltöttünk ki TOTO-t. Szerencsések is
akadtak közöttünk, akik értékes könyveket, egyéb ajándéktár-
gyakat nyertek.
Délután 3 órakor indultunk haza, kissé fáradtan, kimerülten, de
sok élménnyel. 
KKöösszzöönnjjüükk IIrréénn nnéénnii!!



PPeerrbbáállii HHíírrmmoonnddóó6 MOZAIK
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VVáállttoozzáássookk aa kköönnyyvvttáárrbbaann
AAzz eellmmúúlltt iiddőősszzaakkbbaann aa PPeesstt MMeeggyyeeii KKöönnyyvvttáárr ééss kköözzssééggüünnkk
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyaattaa kköözzöötttt llééttrreejjöötttt eeggyy MMeeggáállllaappooddááss,, mmeellyynneekk
éérrtteellmméébbeenn aa ttoovváábbbbiiaakkbbaann tteelleeppüüllééssüünnkköönn kköönnyyvvttáárrii,, iinnffoorrmmáá--
cciióóss ééss kköözzöössssééggii hheellyy eellnneevveezzééssűű kköönnyyvvttáárrii sszzoollggáállttóóhheellyy
mműűkkööddiikk.. NNiinnccsseevviiccss KKlláárráátt,, aa PPeesstt MMeeggyyeeii KKöönnyyvvttáárr IIggaazz--
ggaattóóaasssszzoonnyyáátt aarrrróóll kkéérrddeezzttüükk,, mmiitt iiss jjeelleenntt eezz ppoonnttoossaann aa ppeerrbbáállii
kköönnyyvvttáárr llááttooggaattóóii sszzáámmáárraa..

- MMii lleesszz aazz ÖÖnnkkoorrmmáánnyyaatt ééss mmii aa PPeesstt MMeeggyyeeii KKöönnyyvvttáárr ffeellaa--
ddaattaa??
- Mindenek előtt hadd mondjam el: természetesen továbbra is
iskolai, illetve községi könyvtárként fog működni a perbáli
könyvtár; a „főszerep” pedig ezentúl is a helyi könyvtárosé, Bol-
láné Bíró Kataliné lesz, az ő munkáján nagyon sok múlik.
Mögötte ott áll azonban a  a Pest Megyei Könyvtár. Az Önkor-
mányzat - jelen esetben a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponttal együttműködve - biztosítja a helyiséget, a könyvtárost és
az internet szolgáltatást. A Pest Megyei Könyvtár (PMK) pedig
vásárolja az új könyveket, biztosítja - igény szerint - néhány
folyóirat, hetilap jelenlétét. 
- MMiitt ffooggnnaakk ttaappaasszzttaallnnii eebbbbőőll aa kköönnyyvvttáárr llááttooggaattóóii??
- A helyiek - ettől az időtől kezdve - már nemcsak a helyben talál-
ható könyvtár könyvállományát használhatják, hanem a könyv-
tárközi kölcsönzés térítésmentes lehetőségét kihasználva -
gyakorlatilag már bármit kérhetnek a szolgáltató könyvtártól,

vagy rajta keresztül. 
- VVaannnnaakk--ee eesseettlleegg aa MMeeggyyeeii KKöönnyyvvttáárrnnaakk oollyyaann tteerrvveeii,, aammeellyyeekk
„„ttúúllmmuuttaattnnaakk”” aa hhaaggyyoommáánnyyooss kköönnyyvvttáárrii ffuunnkkcciióókkoonn??
- Célunk, hogy a könyves környezetben minél több rendezvény
legyen; kicsiknek, nagyoknak és az idősebbeknek is, írók, szak-
írók, valamint ismert személyek bevonásával. Szeretnénk ha a
ma születő gyerekeknek egyre több olyan élményük lenne, mely
a könyves kultúrához köthető. A tervek között szerepel az inter-
net világának megismertetése is, elsősorban az idősebbekkel,
rövid, de ugyanakkor gyakorló tanfolyamok biztosításával... 
Egy igazi, élő, modern közösségi hely kialakítását szorgalmazza
a PMK, a könyvek közelségében - látványban is, és tartalomban
is. A Pest Megyei Könyvtár olyan helyek megteremtetését segíti
tehát, mely „fogva” tartja az embereket, ahová szívesen térnek
be, mert jó ott lenni. A tudás, a tudáshoz való hozzájutás, az in-
formációáramlás, az otthonosság és a szórakozás, szórakoztatás
helyszínéül szolgál - kortól és nemtől függetlenül - az ötezer fő
lélekszámú kistelepüléseken, mint amilyen Perbál is.

AA KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR ÚÚJJ NNYYIITTVVAATTAARRTTÁÁSSAA::
HHÉÉTTFFŐŐ:: 1013H, 1618H
KKEEDDDD:: 1113H
SSZZEERRDDAA:: 911H, 1618H
Ezen kívül minden hónapban egy hétvégi napon, (jellem-

zően szombat) négy órában nyitva lesz a könyvtár. 
Ennek pontos rendje még kialakulóban van.

SSzzüürreettii hhaaggyyoommáánnyyookk aa MMéézzeesskkaallááccss ÓÓvvooddáábbaann
Szeptember végén meghívást kaptunk az óvodába, hogy
betekinthessünk gyermekeink, unokáink mindennapjaiba.
Amikor beléptünk az óvodába, rögtön megragadott bennünket
egy különös hangulat. Mindezt az ablakok, a
termek, a folyosók, az udvar dekorációi terem-
tették, amitől egyből az ősz, a szüret, a derű, az
igazi jókedv érzése ragadt ránk. Az már elsőre
világosan, sőt kristálytisztán látszott, hogy ebben
az óvodában minden ottlévő ember számára a
legfontosabb érték: a gyermek! Tovább haladva
a tornaterem nyitott ajtaja hívogatott mind-
nyájunkat.
Az óvodavezető, Regősné Báder Erika köszön-
tött bennünket, s tájékoztatott arról, ma egy
hagyományos szüreti napnak leszünk részesei. A
csoportok az óvónők, dajkák kíséretében
érkeztek köszönéssel, énekelve. A szülők, nagyszülők, ismerősök
fényképezőgépekkel, kamerákkal „felvértezve” várták a Katica
csoport tagjait. Ebben az évben ők a legnagyobbak. A lányok,
fiúk ünnepi ruhákban daloltak, táncoltak, verselgettek, rigmu-
sokat mondogattak. Aranyosak, ügyesek voltak mindannyian,
ahhoz képest, hogy a nyári szünet után csak három hét telt el!
Sikeres felkészítőjük Kiss Aranka, Homonnai Ildikó óvónők, és
Harcos Gáborné Márti néni, a dajka. Az óvodások és a felnőttek
egyöntetűen hatalmas tapssal jutalmazták kedves szüreti
játékukat. Ezek után egy gyors átöltözés, felöltözés történt, majd
irány az udvar! A csemeték boldogan rohantak a már előkészített
„mun-katerületekre”. A ládákban ott várta őket a sok-sok
mosolygó szőlőfürt. Köszönet érte a szülőknek!
Ildi óvó néni minden hallgatójának elmagyarázta, mi fog történ-

ni a ládákban felhalmozott gyümölcsökkel. Egyúttal felhívta az
óvodás gyermekek figyelmét a szüretelésben jelenlévő eszközök
veszélyességére is. Kérte őket, legyenek türelmesek egymással,
hogy a munkálatokban mindenki egyformán vehessen részt.
A szüreti feladatokat a nagyok kezdték, a kisebbek először csak

megfigyelőként eszegették a finom szőlősze-
meket. A lányok apró vödrökbe rakták a
különféle színű fürtöket, aztán az óvónők
felügyelete mellett beleöntötték azokat a
darálóba. A darálást a nagyfiúk csoportja in-
dította, erejüket fitogtatva! Kicsit később a
lányok is bekapcsolódtak. A kisebbek közül
a bátrabbak oda is merészkedtek, érdek-
lődően figyelve nagyobb társaikat.
Majd elérkezett a préselés ideje. Ennek a
munkafázisnak igazán nagy sikere volt, a
lelkes „munkavállalók” száma egyre szapo-

rodott. Hamarosan kipirult, mosolygó arcokkal lett tele az udvar!
A szorgos „házikisasszonyok” frissen préselt musttal kínálgatták
a jelenlévőket. Mi is megkóstoltuk az édes nedűt, s örömmel
nyugtáztuk, óvodásaink - némi irányítással - jó munkát végeztek!
Akik elfáradtak a nehéz fizikai munkában, evésben, ivásban, sza-
badon birtokba vehették az óvoda játékra kijelölt területeit.
Nagyon kellemesen éreztük magunkat az óvodai vendégségben.
Szívet melengető jó érzéssel térhettünk haza, abban a biztos tu-
datban, hogy az idejáró gyerekek itt a legjobb helyen, s legjobb
kezekben vannak! 
Láthattuk nagyszerű fejlődésüket, élvezhettük azt a szeretetet,
amiben ők naponta részesülnek. Méltán büszkék lehetünk arra
a nevelőmunkára, ami e csodás falak mögött zajlik! 

CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK:: 1318H
PPÉÉNNTTEEKK:: 912H

Esztergomi Istvánné, nagymama
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AAllmmaannaapp,, aazzaazz ""MMoosstt mmuuttaassdd mmeegg őősszzii
ggyyüümmööllccssöökkbbőőll!!""

AAkkii nneemm vvoolltt ootttt,, aazz ssaajjnnáállhhaattjjaa!!
SSzzeepptteemmbbeerr 2288--áánn ddéélluuttáánn,, aa
KKöözzöössssééggii HHáázz nnaaggyytteerrmméébbee llééppőőtt
aa ffaalloonn bbaarrookkkkooss ggiirrllaannddookk ffoorr--
mmáájjáábbaann bboorroossttyyáánn öörröökkzzööllddjjee ffoo--
ggaaddttaa.. AA nnaaggyy ggoonnddddaall eellőőkkéésszzíí--
tteetttt,, íízzlléé--sseesseenn ddeekkoorráálltt hheellyyiisséégg
mmáárr ccssaakk aa ffőősszzeerreeppllőőkkrree vváárrtt.. 

A Patakok Életmód Egyesület tagjai ezúttal is nagy szakértelem-
mel és kitűnő előkészítő munkával rendezték meg az idén ak-
tuális "Most mutasd meg őszi gyümölcsökből!" sütemény-,
torta-, és ételbemutatót.
Szebbnél szebb alkotásokkal, remekművekkel, szóval étel-
élményekkel, süteményekkel kápráztatták el a versenyzők az
odalátogatót. 

Nem kis találékonyság kellett némelyik elkészítéséhez. Olykor
napokig tartó elméleti és sok órás fizikai munka előzménye kel-
lett ahhoz, hogy egy ilyen nemes versenyen valaki sikerrel szere-
pelhessen. A zsűri, kiknek kijárt az előjog, hogy elsőként
kóstolhassanak, nem kis csodálkozással és egyben elismeréssel
csodálták az elkészült költeményeket. Eredményt hirdetni nehéz
volt, de mindenkinek, résztvevőknek és szervezőknek egyaránt
kijár a dicséret és a köszönet!
(A többi nyertes sütemény receptjét a Perbáli Hírmondó decem-
beri számában olvashatják.)
És végül mégegyszer: aki nem volt ott, az sajnálhatja! 

Lisztes László, a zsűri elnöke



BBaakkaaii AAnniikkóó „„aa 22001133.. éévv nnéémmeett ppeeddaaggóógguussaa””

A perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola és
a perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat javaslatot tett az
„Év német pedagógusa” kitüntetés adományozására. Bakai
Anikót, iskolánk német nemzetiségi pedagógusát, a perbáli
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét javasoltuk a
kitüntetésre, aki német nemzetiségi tanítóként a német nyelv
és a német honismeret tantárgy tanításával a helyi német
hagyományok ápolását és az identitástudat fejlődését segíti,
így a felnövekvő generáció is megismeri a község történelmét,
hagyományait, népviseletét. 
Bakai Anikó 2006-ban lett a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat tagja, és elnöke. Személye, és munkája ettől az idő-
szaktól kezdve közvetlen kapcsolatot teremtett a német
önkormányzat, az iskola, és a németországi Burgwald testvér-
település között. Bakai Anikó munkája a német nemzetiségi
identitás átadása érdekében azonban nem ekkor kezdődött. 
Az iskola pedagógusaként sokat tett a német hagyományok
felkutatása, megmentése, és a gyerekek részére történő átadása
érdekében. A Német Nemzetiségi Önkormányzat megemlékezé-
sein, különféle kulturális programjain segíti a kisebbségi
képviselők munkáját, az ő tevékenységének is köszönhető, hogy
az iskola diákjai hosszú évek óta részt vesznek ezeken a ren-
dezvényeken, így a gyerekek tanulják, megértik, és a megmaradt
német nemzetiségű öregekkel, felnőttekkel együtt megélik a per-
báli sváb kultúrát. Sokat tett a német Önkormányzat részéről
kezdeményezett kutatómunkáért, melynek célja volt a még meg-

maradt helytörténeti emlékek gyűjtése, rend-
szerezése és bemutatása. A kutatómunka egy
részét az iskola diákjai végezték, Anikó segítette
a gyerekeket a kutatómunkában, és nagy sze-
repet vállalt a perbáli állandó helytörténeti
kiállítás megszervezésben. 
A német nemzetiségi önkormányzat képviselő-
jeként és tanítóként előmozdította a német
partnerkapcsolatot, nagy szerepe volt és van az
iskola cserediákprogramjának bonyolításában.
A tanulók németországi látogatásai, valamint
a német diákok perbáli látogatásai nagy hatás-
sal vannak a gyerekekre. Az élő, baráti kapcso-
latok garanciát adnak, hogy a következő
generáció is ápolni fogja a megismert hagyo-
mányokat, a Németországban élőkkel a kap-
csolatot, otthonosan fogja magát érezni a

német, sváb kultúrában. Anikó önmaga képzésével, áldozatos
közösségi munkájával sokat tett, és tesz a hagyományok meg-
tartása, ápolása, és továbbadása érdekében.
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a PMNÖ a felterjesztésün-
ket elfogadta, és BAKAI ANIKÓT érdemesnek találta az „Év
német pedagógusa” díjra, melyet 2013. szeptember 27-én ve-
hetett át ünnepélyes keretek között.
Iskolánk vezetősége, tantestülete, a tanulók a szülők és a német
nemzetiségi önkormányzat képviselői nevében gratulálunk a
kitüntetéshez! 

Bors Andrea és Kincsesné Kuthy Etelka
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KKeeddvveess NNyyuuggddííjjaassookk!! 

Szeretettel köszöntöm Önöket az idősek világ-
napja alkalmából!
Tudom, hogy nehéz sors jutott az elmúlt év-
tizedekben időseinknek. Tudom, hogy adósaik
vagyunk ma is nekik. Ezért tölt el örömmel,
hogy látom a mostani kormányzat azon
igyekezetét, hogy lefaragjon valamit az adósság-
ból, s hogy élhetőbbé tegye szüleink életét.
Európa más országaival szemben Magyarorszá-
gon a válság ellenére is megőrződött a nyugdí-
jak vásárlóértéke, és infláció feletti
nyugdíjemelést sikerült elérni. Nem kis ered-
mény, hogy 40 év munkaviszony után nyugdíjba mehetnek
a nők. Már 108 ezer asszony élt ezzel a lehetőséggel. Erkölcsi
kötelesség az is, hogy kiemelt figyelmet kap az idősek
sérelmére elkövetett bűncselekmény. Nem maradhat bün-
tetlenül egy sem!  
Megkezdődött a segítő kezek országos mintaprogram is,
amely a 80. életévüket betöltő idős embereknek nyújt segít-
séget önálló életvitelük megőrzéséhez, életkorukból, mentális
és egészségügyi állapotukból eredő problémáik megoldá-
sához.
Megbecsülni az időseket és gondoskodni róluk a politika
kötelessége is. Azt a nemzedéket, amely kemény munkával és
kitartással megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a mai
aktív korosztály végzettséget szerezzen, munkához jusson,
demokráciában élhessen!

Azt kívánom, hogy az idősebbek az év minden
napján érezzék a család, a társadalom megbecsü-
lését. Érezzék, hogy szükség van rájuk, érezzék,
hogy vannak dolgok, amit ők jobban tudnak, van-
nak dolgok, amit csak ők tudnak! Hiszen az élet
során felgyülemlett tapasztalatot nem pótolhatja
semmi, az évek során megélt helyzetek nem sűrít-
hetők egy könyvlapra vagy egy elmondott törté-
netbe.Az idősekről való gondoskodás azonban
nem csupán gazdasági és szociális kérdés, hanem
elsősorban erkölcsi.  Erkölcsi azért, mert az idős
emberek hidat képeznek a múlt és a jövő között.
De azért is, mert életük munkájával megszolgálták

a méltóságteljes öregkort, és a fiatalabb generációk számára
átadták a jövő szempontjából nélkülözhetetlen tudásukat,
tapasztalatukat. Sok minden baj legyőzhető. Elviselhetőbb a
betegség, a szegénység, ha szeretettel fordulunk egymáshoz.
A szeretet nem kerül pénzbe, de egyaránt gazdagítja azt, aki
kapja, és azt is, aki adja. A szeretet, a tisztelet, megbecsülés
kifejezése nagyon fontos az egyre több megértést igénylő
idősek iránt, annál is inkább, mert az icabb korosztályok
hitet, erőt és bátorságot meríthetnek a nyugdíjas korba ért
elődök példamutató, útmutatást jelentő munkájából. 
Kérem, hogy adják át gyermekeiknek azt a titkot, amit Önök
már tudnak, hogy hogyan lehet a szeretetet a megértést meg-
tartani hosszú-hosszú évtizedeken keresztül úgy, hogy a ne-
hézségeken kéz a kézben át tudjanak lépni. Erőt és egészséget
kívánva köszöntöm Önöket!

Csenger-Zalán Zsolt, országgyűlési képviselő  X
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„„ÚÚggyy éérreezztteemm,, hhooggyy eeggyyüütttt eemmeell--
kkeeddeemm aa kkóórruussssaall””
BBeesszzééllggeettééss LLiisszztteess LLáásszzllóóvvaall,, aa ppeerrbbáállii MMaakk--
lláárrii JJóózzsseeff kkóórruuss kkaarrnnaaggyyáávvaall

LLiisszztteess LLáásszzllóóvvaall,, aazz iiddeeii BBúúccssúúnn JJuubbiilleeuummii OOkklleevvéélllleell
kkiittüünntteetteetttt ttíízz éévveess MMaakklláárrii JJóózzsseeff kkóórruuss kkaarrnnaaggyyáávvaall
bbeesszzééllggeettttüünnkk aa kkiihhíívváássookkrróóll,, aa ffeelliissmmeerrtt tteehheettssééggrrőőll
ééss aarrrróóll,, mmiiéérrtt nneemm sszzookkvváánnyyooss „„jjeelleennsséégg”” -- mméégg oorrsszzáá--
ggooss sszziinntteenn sseemm -- PPeerrbbááll kkóórruussaa..

- KKéérreemm,, mmoonnddjjoonn aarrrróóll nnééhháánnyy sszzóótt,, mmiillyyeenn eellőőzzmméénnyyeekk uuttáánn
kkeerrüülltt PPeerrbbáállrraa!!
- Amikor a perbáli Maklári kórust elkezdtem vezetni, akkor már
több mint harminc éve voltam benne a professzionális szak-
mában, mint énekes. Előtte is vezettem kórust; zenei tanul-
mányaimat pedig Szegeden végeztem. Volt egy fantasztikus
tanárom, Pászti Miklós – az Állami Népi Együttesnek volt a kar-
nagya -, akinek a keze alatt tizenöt éven keresztül elképesztő
sokat tanultam közösségformálásról, karvezetésről; egyáltalán
arról, hogyan kell emberekkel bánni, és én ezt a vonalat igyek-
szem továbbvinni. 
A másik meghatározó élményem gimnáziumi éveim alatt volt;
az ottani ének-zene tanár, - aki elég hamar felfigyelt rám - ültette
belém, és persze másokba is a saját példájával, hogy a művészet,
illetve az előadó művészet, valamint a közösségfejlesztés az egy
ügy, amit alázattal kell szolgálni. Hogy ez nekem mennyire si-
kerül, azt én nem tudhatom, törekszem rá, de ez akár jelmon-
datként is felfogható előzménye az én itteni munkásságomnak.

- HHooggyyaann kkeerrüülltt PPeerrbbáállrraa??
- Vezettem korábban egy kórust Piliscsabán, illetve egy alkal-
manként összeverbuválódó pedagógus kórust is, amelynek volt
egy meghatározó alakja Esztergomi Kata személyében. Ő egyszer
csak azt kérdezte: „Nem volna kedve vezetni a perbáli kórust?”

- ......MMeennnnyyiirree vvoolltt nnaaggyy kkiihhíívvááss?? FFeell ttuuddjjaa iiddéézznnii aazz eellssőő
ttaalláállkkoozzáásstt??
- Fel kellett mérnem pillanatok alatt a kórus képességeit. Ezt
nagyon egyszerűen meg tudtam tenni: az első próbán, amikor
idekerültem, megtanítottam nekik egy Mozart dallamra átírt
kánont, az Alleluját. Ez egy nagyon jó hangulatú, lelkes próba
volt. Olyannyira, hogy a Közösségi Ház akkori vezetőjével, Csiki
Máriával – aki egyszemélyes zsűriként volt jelen - a próba végén
meg is kötöttük a szerződést. A jó hangulat alatt egyébként azt
értem: már az első próbán is a kölcsönös izgalom mellett, ren-
geteget nevettünk. Ezt persze nem sikerül mindig elérni, de
igyekszem.

- TTíízz éévv ssookk iiddőő,, ssookk mmiinnddeenn ttöörrttéénntt eezz iiddőő aallaatttt.. ÖÖnn sszzeerriinntt mmii
kkeellll aahhhhoozz,, hhooggyy eezz aa ccssaappaatt hhééttrrőőll--hhééttrree eelljjööjjjjöönn pprróóbbáállnnii,,
lleellkkeesseeddjjeenn,, ccssiinnáálljjaa,, …… ééss mmiinnddeekköözzbbeenn ffeejjllőőddjjöönn iiss??
- Célok! Célok kellenek és olyan művek, amelyek inspirálják az
éneklőket. Természetes, hogy egy nagyobb közösségben olykor
egy-egy mű nem tetszik mindenkinek. Ez nem baj, természetes.
Ami a célokat illeti, az pedig egy fejlődési ív. Közös munkánk
első éveiben hangzott el a kórus egyik tagjától ez a mondat: „Hát,

mi ezt nem tudjuk megcsinálni; ilyen nehéz
dallamokat, ilyen magasságokban... erre mi
képtelenek vagyunk.” Akkor azt mondtam
nekik: „Nektek fogalmatok sincs arról, még
mi mindenre vagytok képesek. Bennetek
legalább hússzor ennyi van. Majd igyekszem
kihozni.”
Nem véletlenül, nagyzási hóbortból mond-
tam ezt. Megmutatta nekem ez a társaság az
első pillanatban azt, hogy nagyon tehetséges
és ehhez egy olyan irányítás kell nekik,
amiben egyrészt kiteljesedik a tehetségük,

másrészt azért, hogy tényleg elhiggyék: amit csinálnak az egy jó
ügy. 

- HHooggyyaann lleehheett vvaallaakkiitt rrááéébbrreesszztteennii aarrrraa,, hhooggyy őő vvaallóóbbaann tteehheett--
ssééggeess,, mmeegg ttuuddjjaa ccssiinnáállnnii,, kkééppeess rráá?? 
- Szembesíteni kell vele. Hadd mondjak egy példát! Tanultuk
Liszt: Ave verum című művét. Ez nem egy egyszerű mű. Teli van
szűk harmóniákkal, nagyon nehezen adja meg magát, ráadásul
dinamikailag is igen érzékeny. Egyszerre szól egy belső fájdalom-
ról, egy megadásról, egy felemelkedésről, szóval nagyon sok min-
denről. „Nem tetszik, nem szeretjük”- hallottam próbáról próbá-
ra a sustorgást. Erre azt mondtam nekik: „higgyétek el, meg
fogjátok szeretni”. 

Türelem kellett hozzá és egyszer csak, az egyik próbán megszólalt
a darab! Valami olyan varázslat történt a sok-sok próba után –
amikor már mindenki tudta a szólamot -, hogy meghallották
benne, Liszt mit is írt, micsoda – nem tudom másként mondani
– égi magasztosság van ebben a zenében. Abban a pillanatban
olyan átszellemültek lettek mindannyian, hogy ők maguk fogal-
mazták meg: „ez elképesztő, nem gondoltuk volna”. Szembesül-
tek azzal, amit én korábban mondtam nekik. Másként nem
megy. Hiába mondom azt bárkinek, hogy „te tehetséges vagy”,
mondhatok én akármit, ha nem látja be saját maga is.

Ausztriában, Mödlingben énekeltünk egy óriási templomban,
ahol először megijedtem, hogyan is fogjuk ezt beénekelni? Mű-
sorunk egyik darabjaként énekeltük Kedrov: Otche Nash című
művét. Már addig is gyönyörűen énekeltek, de most egyszerűen
repült minden, az egész kórus szárnyalt, s vele együtt a hall-
gatóság is. Magam is úgy éreztem, hogy együtt emelkedem a
kórussal. Nehéz ilyenkor az objektivitást megőrizni. 

- ÖÖnntt mmii mmoottiivváálljjaa aabbbbaann,, hhooggyy eezztt aa kkóórruusstt vveezzeessssee??
- Nézze, én beutaztam szinte az egész világot és az a tapaszta-
latom, mi magyarok vagyunk egyedül, akik nem tartunk össze.
Ahogy mondani szokás, ha két magyar összetalálkozik, három
pártot csinál... Itt viszont van egy közösség, amelyik összetart, és
ezért már megéri. Ami pedig szintén nagyon fontos: kölcsönös
szeretet vesz körül bennünket. …Mi kell ennél több? 

- AAzztt hhiisszzeemm sseemmmmii mmááss.. 
- Persze, apróbb súrlódások vannak, de ez nem lehet nagy prob-
léma. Ez egy hallatlan közösség; azért gondoljon bele: hét
helységből járnak ide. Ez nem egy szokványos dolog még orszá-
gos szinten sem. 
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- MMiitt ttaarrtt aa lleeggnnaaggyyoobbbb ssiikkeerrnneekk sszzaakkmmaaii,, iilllleettvvee sszzeemmééllyyeess
vvoonnaattkkoozzáássbbaann??
- Ha szakmailag nézem: egy barátom mondta nekem jó pár éve,
hogy „elértétek a szakmai csúcsot, innen már nincs feljebb”. Hál’
Istennek, nem lett igaza, a kórus azóta is sokat fejlődött. 
A másik dolog pedig: ezek az emberek szeretnek együtt lenni. In-
spirálják egymást és hajtja őket a közös ügy; a zene szeretete. 
Amit pedig külön is kiemelnék: 2010 májusában a Maklári kórus
a Kórusok Országos Minősítő Hangversenyén „vegyes karok”
kategóriában AArraannyy ffookkoozzaattoott ért el. 

Nekem nem volt szükségem arra, hogy megmérettessem őket;
ez egy lehetőség volt. Ezen az alkalmon egy nagyon kemény zsűri
előtt kellett szerepelni. Ott az én embereim nagyon izgultak,
nagyon jól teljesítettek és nagyon nagy sikert értek el, hiszen
Arany fokozatot kaptak. Azért szerettem volna, ha fellépnek,
mert úgy éreztem, kell egy „külső bizonyíték” arra: ez a kórus
valóban ott tart, ahol én gondolom. 

- VVaannnnaakk--ee kkoonnkkrréétt tteerrvveekk aa jjöövvőőrree nnéézzvvee?? 
- December 8-án, délután ötkor jubileumi koncertet adunk a
Közösségi Házban, melyre ezúton is várunk mindenkit, nagy-
nagy szeretettel!
Nagyon nagy vágyam, hogy a helyi iskolával szorosabb kapcso-
latot teremtsünk. Voltak nagyon jól sikerült kísérletek, amikor
gyerekeket vontunk be egy-egy koncertre nem kis sikerrel. Sok-
sok szép hangú gyerek él itt. Szóval én nagyon szeretném a gye-
rekeket bevonni ebbe a különös, de nagyszerű, élményekben
gazdag munkába.
A Kövér Hattyúk zenekarral is szeretnék együtt dolgozni, hiszen
ők kitűnő muzsikusok.
A másik, szintén a jövővel kapcsolatos: nagyon örülnék, ha több
perbáli énekelne a kórusban. Jó hangú emberek laknak itt, én
ezt tudom, mégsem találnak ide. Pedig a kórusnak igen jó híre
van. És azt is tudom, hogy nagyon sokan, itt Perbálon büszkék
erre a kórusra. Ragaszkodom is ahhoz, hogy a nevünk mindig
így hangozzon el: perbáli Maklári József kórus. 

OOkkttóóbbeerr 2233.. NNEEMMZZEETTII  ÜÜNNNNEEPPÜÜNNKK!!

Iskolai és községi megemlékezés:
ookkttóóbbeerr 2222--éénn,, kkeeddddeenn  1177 óórraakkoorr:: 

KOSZORÚZÁS A HŐSÖK TERÉN
Ünnepi beszédet mond Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési

képviselő, Zsámbék város polgármestere
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS A KÖZÖSSÉGI

HÁZBAN:
a Kis-forrás Német Nemzetiségi  Általános Iskola 8. osztá-

lyos tanulóinak műsora
Szeretettel várunk mindenkit!

PPEERRBBÁÁLLII SSZZÜÜLLEETTEETTTT!!
SSZZEEMMPPTTEEMMBBEERRBBEENN:: 

Farkas Lehel Tibor és Kovács Gyöngyvér
gyermeke: BBaalláázzss, Osztroluczki Zoltán
és Tóth Zita gyermeke:  SSáárraa, Furuglyás
Csaba és Szűcs Anikó gyermeke: RRoollaanndd
Gratulálunk a szülőknek!

Tóth Anna




	1
	belso

