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Sajtóközlemény
Uniós támogatásból energiahatékonysági
program indult Perbál Községben

Perbál Község Önkormányzata 50.468.530 Ft uniós
és hazai támogatást nyert a Megújuló energiahor-
dozó - felhasználás növelése című pályázati konstrukción
az Új Széchenyi Terv keretén belül. A projekt összköltségvetése
bruttó 50.468.530 Ft. A támogatási intenzitás 100%.

A pályázó szervezet Perbál Község Önkormányzata a tulaj-
donában és nagyrészt fenntartásában lévő ingatlanok, így a pol-
gármesteri hivatal, általános iskola, óvoda, közösségi ház és a
sporttelep villamos energia fogyasztásának csökkentése
érdekében hálózatra kapcsolódó, maximum 50 kWp névleges
teljesítőképességű fotovoltatikus rendszer telepítését valósítja
meg. Jelenleg az intézmények villamos energia ellátását hálózatról
biztosítják. A projekt közvetlen célja Perbál Község Önkor-
mányzatának működési kiadásainak csökkentése azáltal, hogy a
projekt megvalósítását követően a vásárolt villamos energia
töredéke lesz a jelenleg vásárolt energia mennyiségnek. 
Az így megtakarított összeget az Önkormányzat egyéb fejlesz-
tésekre fordíthatja a későbbiekben.

A pályázat benyújtásának időpontja 2013.07.26. A pályázat
beérkezése után 2013.09.27-én megszületett a pozitív támogatói
döntés. 2013. október 30-án a Támogatási Szerződést aláírta az
Önkormányzat és a közreműködő szervezet is, így ezen a napon
a szerződés hatályba is lépett. A projekt a Perbál Község energia-
hatékonysági projektje címet kapta. A közbeszerzési eljárás
lebonyolítása után kiválasztásra került a kivitelező cég. 
A projekt megvalósítása 2013.11.01-jén megkezdődött. A pro-
jekt megvalósítás tervezett befejezése 2014.07.30. 

Újabb lépések a közbiztonság javításáért
Mint arról bizonyára értesültek, - hisz ezen újságban is írtunk
róla – szeptemberben nagyszabású jótékonysági akció, közte egy
jótékonysági rendezvény keretében a Budakeszi Rendőrőrs
településeinek összefogásával egy terepjáró járőrautó megvásár-
lására nyílt lehetőség. Ezt a gépjárművet 2013. november 29-én
ünnepélyes keretek között adták át az érintett települések vezetői
a Budakeszi rendőrőrs parancsnokának és beosztottainak.
Ezen esemény előtt, november 12-én, szintén ünnepélyes keretek
között átadták a zsámbéki Rendőrőrsöt. Az új, pontosabban
felújított őrs Zsámbék és Tök határán egy használaton kívüli
valamikori BM rendezvényépületben lett kialakítva, a Mentőál-
lomás és a Tűzoltóság szomszédságában. 
Az új Őrshöz Herceghalom, Páty, Perbál, Tök és Zsámbék
körzeti megbízottai tartoznak.
Ez a két örömteli esemény is remélhetőleg segíti a közbiztonság
megszilárdítását a térségünkben!

Leszerelték a táblákat 
– elvileg mégis szigorodtak a szabályok
Bizonyára sokan tapasztalták, hogy még október végén
településünk határairól is leszerelték a súlykorlátozó táblákat.
Varga László polgármester úr lapunk kérdésére elmondta, hogy
a táblákat a Magyar Közút Zrt. távolította el; erről pedig sem
előzetes tájékoztatást nem adtak, sem pedig véleményt nem
kértek az önkormányzatok részéről. 
A leszerelést követő felzúdulások okán arról tájékoztatták az érin-
tett polgármesteri hivatalokat, hogy július 1-jén változott a
KRESZ, így a nehéz tehergépkocsik (a 7,5 tonna feletti
megengedett összsúlynál nehezebbek) lakott területen kívül csak
autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek. A díjköte-
les szakaszok alsóbbrendű utakon való elkerülését nem csak a
KRESZ, hanem az ugyanekkor bevezetett e-útdíj is szigorú
keretek közé szorítja. Kivételt jelentenek azok az esetek, amikor
a jármű áruszállítás, az áru fel- vagy lerakása miatt, valamint te-
lephelyének megközelítése miatt használja a mellékutat. 
A hatályos előírások tehát alapvetően tiltják a 7,5 tonna
össztömeg feletti – az eddigi 12,5 t helyett -  tehergépjárművek
átmenő forgalmát az alsóbbrendű úthálózaton.  A 1104 jelű útra
(Zsámbék, Tök, Perbál, Tinnye, Piliscsaba településekre) csak
célforgalom miatt lehet behajtani, az áthajtás a továbbiakban sem
megengedett.
A teherforgalom viszont érezhetően megnövekedett, újból be-
merészkednek a területre a gépkocsi-szállító trailerek is. Ennek
oka lehet, hogy a sofőrök nem követik a KRESZ módosítását, de
még inkább az, hogy egyenlőre az érintett útszakasz végein, az 1-
es és 10-es utak csatlakozásánál a régi táblákon látványosan átra-
gasztásra kerültek a régi korlátozások. Mindezekkel együtt
viszont nem kerültek ki a 7,5 tonnás, vagy a módosulásra fi-
gyelmeztető új táblák.
“Már eddig is több rendőrségi és egyéb fórumon hangot adtunk
a fentieknek, kezdeményeztük új táblák kihelyezését is. Köz-
lekedési táblákat viszont elég bürokratikus kihelyeztetni, azt a
Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Magyar Közút és egyéb szer-
vezetek is „megszakértik”! Addig is sokszor, sokhelyütt kértük –
s mindig ígéretet is kaptunk rá – hogy az ellenőrzésre hivatott
Rendőrség fokozottan ellenőrizze, s tartassa be a fentebb említett
szabályokat!“- mondta el Varga László.

Az új rendőrségi autó átadása
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Payer Lőrinc nyolcvan éves 
Községünk első díszpolgára, a Perbálon
született, de 1946-ban Németországba
kitelepített Payer Lőrinc idén októberben
ünnepelte 80. születésnapját. Mivel ebben az
időszakban Perbálon, Magyarországon tar-
tózkodott feleségével, Máriával együtt, ezért
volt alkalmunk személyesen is felköszönteni Őket. Őket, hiszen
Mária néhány nap különbséggel tartja születésnapját, igaz Ő pár
évvel fiatalabb. Az Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat,  és az Iskola nevében szerény ajándékokkal ked-
veskedtünk Nekik.
Kívánunk részükre ezúton is sok boldogságot, erőt és egészséget!

Lorenz Payer, Erster Ehrenbürger unserer Gemeinde, der in Per-
bal geboren ist, aber in 1946 nach Deutschland vertrieben
wurde, feierte diesen Oktober seinen 80. Geburtstag. Da er in
dieser Zeitperiode mit seiner Frau Maria in Perbal, Ungarn
gewesen ist, haben wir die Möglichkeit gehabt, ihnen beiden
auch persönlich gratulieren zu können. Ja Beiden, denn Maria
feiert Ihren Geburtstag nur mit ein paare Tagen Unterschied, sie
ist aber auch einige Jahre jünger.Im Namen der Selbstverwal-
tung, sowie der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung, und
der Grundschule von Perbál haben wir mit einem bescheidenen
Geschenk zum Geburtstag gratuliert.
Wir wünschen Ihnen auch auf diesem Wege Glück, viel Kraft
sowie Gesundheit!

Növények ültetése közterületen – csak körültekintően!
A közterületeken engedély és körültekintés nélkül ültetett,
nagyra növő fák, illetve cserjék heti szinten okoznak különböző
problémákat a lakóknak és az önkormányzatnak egyaránt.
Ezért tisztelettel kérünk minden perbáli ingatlantulajdonost:
legyenek körültekintőek ültetések előtt, hiszen fontos, hogy a
későbbiek folyamán a növény se a légvezetéket ne érintse, se a
közvilágítást ne takarja el, illetve a föld alatt futó vonalas
közműveket (víz, csatorna, földkábelek, gázvezeték) se érje majd
el. Tudni kell, hogy Perbál vízhálózata nagyobb részt eternit
csövekből áll, ami kis mértékben ugyan, de vízáteresztő, így
„odavonzza” a gyökereket, és azok szétfeszítik a csöveket. Többek
között emiatt is gyakoriak községünkben a csőtörések.
Továbbá ezek a növények benőnek az útszelvénybe; emiatt pedig
a nagyobb járművekben - mint például a szemétszállító autó –
károkat okoznak, illetve -takarva a belátást– rendkívül baleset-
veszélyesek.  Varga László polgármester úr hangsúlyozta: az
önkormányzat foglalkoztat kertészt, akitől az ingatlantulaj-
donosok bátran kérjenek tanácsot faültetés előtt, valamint min-
denképpen egyeztessenek az önkormányzattal. Egyébként a
közterületen lévő fák kivágása minden esetben jegyzői engedély-
hez kötött; még akkor is, ha az a fa beteg vagy kiszáradt.  

Új közszolgáltatók Perbálon
Januártól új hulladékszállító látja majd el ezen köztisztasági fe-
ladatot Perbálon, mivel változott a törvényi szabályozás. 
Az önkormányzat a közbeszerzési eljárást lefolytatta, ennek
alapján a székesfehérvári központú Depónia Kft. került ki nyer-
tesként. Az „eredmény” még nem jogerős, lapzárta után jár le a
jogorvoslati határidő. 
Szintén az év elejétől új vízszolgáltató lesz községünkben; min-
den valószínűség szerint az ÉDV Zrt. Mint ahogyan korábbi lap-
számunkban hírt adtunk róla: az önkormányzat ÉDV részvényt
vásárolt, így résztulajdonosa lett a cégnek. Januártól jelentős vál-
tozások lesznek a vízszolgáltatásban, amelynek egyik fontos
eleme, hogy a magyarországi vízszolgáltató cégeknek állami vagy
önkormányzati tulajdonnal kell rendelkezniük. Azon önkor-
mányzatoknak, amelyek akármilyen mértékben, de résztulaj-
donosok, egyszerűbb lesz az átmenet az új rendszerbe. Itt hívjuk
fel a figyelmet, hogy még december folyamán a régi szolgáltató,
- az Aquazala – vízóra leolvasást, valamint a tartozóknál vízkor-
látozást végez. Kérjük, hogy mindenki fokozottan ellenőrizze az
órák állását a leolvasott értékekkel, hiszen ez lesz az új szolgál-
tatónál is a kiindulási alap!

Jegyzői közlemények
- A képviselő-testület november 25-i ülésén született döntés
értelmében a szolgáltatóházban  található önkormányzati tulaj-
donú üzlethelyiséget december 1-től a Grissini Pékség bérli. Ez
a cég az  új üzemeltetője a Kisperbálon található pékségnek és
pékáru üzletnek is. 

- A Széchenyi utca végén található, egykori kőbánya területére az
önkormányzat képviselő-testülete a Perbáli, Klinger József által
vezetett Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület részére megál-
lapodásban rögzített feltételekkel használati jogot engedélyezett.
A terület megtisztítása és használhatóvá tétele az újságcikk meg-
jelenéséig megtörténik. Ezért köszönet illeti Klinger Józsefet, a
polgárőrség külsős támogatóit, továbbá az önkormányzat köz-
foglalkoztatotti  munkavállalóit. A terület használata a jövőben
a közbiztonsági védelmi, bűnmegelőzési, honvédelmi, polgári
védelmi, nemzettudat erősítő, önvédelmi, egészségmegőrzési,
sport és rekreációs célokat fog szolgálni. A területen a korábbi
időszakhoz képest nagyobb mozgás, valamint intenzívebb (ese-
tenként gépjármű) forgalom várható, amiért a környéken lakók
szíves megértését és türelmét kérjük.

- Kérem a kedves Polgárokat, hogy amint minden évben, ebben
az esztendőben is gondoskodjanak arról, hogy a lakóingatlanok
és a úttest közötti, gyalogos közlekedést szolgáló közterületi sza-
kasz hó és síkosságmentsítése időben megtörténjen. Vigyázzunk
egymásra és magunkra !
A hivatal célja nem a büntetés kiszabása, de szükség esetén akár
150.000,-Ft-ig kiterjedő pénzbírság kiszabására is sor kerülhet
az önkormányzat 12/2013.(VI. 28.) számú rendelete alapján.

- Felhívom a Tisztelt hozzátartozók figyelmét, hogy az önkor-
mányzat köztemetőről szóló 12/2009.(VI. 30.) számú ren-
deletének 9. § (1) bekezdés alapján a bármely okból feleslegessé
vált sírkőmaradványokat 3 hónapon belül a temető területéről el
kell szállítani. Kérem fentiek betartását és a temető rendjének,
tisztaságának megóvását.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák mentén, - bi-
zonyos szakaszokon - a polgármesteri hivatal munkatársai
gallyazást végeznek, illetve a feleslegessé vált, elszáradt, vagy a
balesetveszélyessé vált ágakat eltávolítják. Kérjük ezért a lakosság
szíves megértését és türelmét. A munkálatokat több tíz év tapasz-
talattal és kertészeti végzettséggel rendelkező szakember szemé-
lyes felügyeletével végzik.
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Október 23. Nemzeti Ünnepünk

Az idén a községi és iskolai ünnepséget és megemlékezést az
ünnep előestéjén, október 22-én tartottuk. A Hősök terén, az
56-os emlékoszlopnál - a rendezvény díszvendége, s egyben
szónoka, - Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő mondott
ünnepi beszédet, miután az Önkormányzat, az intézmények,
civilszervezetek képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit. Ezt
követően a Közösségi Házban a Kis-Forrás Német Nemzetiségi
Általános Iskola 8. osztályának műsorát nézhették meg az egybe-
gyűltek. A hagyományokhoz hűen szép műsort Bolláné Bíró
Katalin állította össze. Néhány gyönyörűen előadott dal is szí-
nesítette a műsort Bálint Dóra, valamint az iskola kórusa
előadásában. A kórus éneklésében közreműködött még Rintek
Nóra Szvetlána. 
Gratulálunk az ünnepséghez, s köszönjük, hogy felemelő
perceket szereztek a hallgatóságnak!

Varga László

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Lied im Advent

Immer ein Lichtlein mehr
im Kranz, den wir gewunden, 
dass er leuchte uns so sehr
durch die dunklen Stunden.

Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz welch ein Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 
und so leuchtet das Zimmer.

Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen!

Matthias Claudius

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván Per-
bál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-
testülete! 

Óvodai hírek

Új elnök az óvodai Szülői Szervezet élén
Az óvodai Szülői Szervezet
idei első ülésén új elnököt
választott Krizsák Erzsébet
személyében. Zsókát egyön-
tetűen minden szempontból
a legalkalmasabbnak találták
a tagok az elnöki feladatokra. 
A Szülői Szervezet korábbi el-
nöke, Sugárné Szőke Rita október 14-én, hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt. Halála mindnyájunkat megrázott, hiszen
– ahogy a temetésén is elhangzott – könnyű volt őt megszeretni
és nagyon nehéz elengedni.
Rita elnökként lelkesen és másokat is lelkesítve végezte feladatát.
A tavalyi, első alkalommal megrendezett Családi Jótékonysági
Nap megszervezésében betegsége ellenére aktívan részt vett. 

Az elmúlt év Karácsonya előtt jótékonysági gyűjtést
kezdeményezett „Dobj egy mackót!” címmel, a nehéz
körülmények között élő perbáli gyereknek, amihez több in-
tézmény, szervezet is csatlakozott, és sikeresen zárult.
A Szülői Szervezet tervei között szerepel, hogy mindkét
kezdeményezést továbbfolytatja. Az idei jótékonysági gyűjtés az
újság lapzártája után is zajlik még.                            

Tóth Anna

Márton nap
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a Mézeskalács
Óvodával közösen a Márton-napi rendezvényünket. A gyerekek
nagy odaadással készítették el a felvonulásra a lámpásaikat.  Új-
donságként „Lámpás szépségversenyt” is hirdettünk, amire nagy
számban, szebbnél- szebb pályaművek érkeztek. Három első
helyezettet hirdettünk: a 7. osztály, Szalai Henrietta (4. osztály),
Herendi Réka (3. osztály). Jutalmuk Csátiné Varga Mónika
tanító néni finom süteménye. 
A műsor és lámpás felvonulás után, a Közösségi Ház udvarán a
szülői szervezet tagjai a konyha dolgozói által készített pogácsával
és meleg teával vendégelték meg a gyerekeket.

Rintek Szvetlána

Tisztelt Perbáliak!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az év végi zárási munkák miatt
önkormányzatunk felé befizetésüket 2013. december 27.
napjáig rendezni szíveskedjenek. Kérjük Önöket, hogy
2013. december 27-2014. január 1. napja között az önkor-
mányzat számláira befizetéseket ne kezdeményezzenek.
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Iskolai hírek

KIS-FORRÁS ISKOLANAPOK

Faültetés
A Kis-forrás Iskolanapok programja idén is az első
osztályosok fáinak elültetésével kezdődött. Ez volt az ötödik al-
kalom, hogy saját facsemetét ajándékoztak az iskolának a kis-
diákok. Bors Andrea igazgatónő megnyitó beszéde után őszi
hangulatú versekkel és egy kedves dallal kísérte a két első osztály
a faültetést. Két szép szilfa várja, hogy árnyat adhasson min-
denkinek iskolánk nagy udvarán.

KI MIT TUD?
Az idén második alkalommal rendeztük meg iskolánk KI MIT
TUD? programját. Diákjaink lelkesen készültek az eseményre, ki
szülei, ki barátai segítségével. Színvonalas produkciókat láthat-
tunk. Citera, mazsorett, szavalatok, táncos, zenés produkciók,
vidám jelenetek, dalok sokaságát láthatták a jelenlévők.
A zsűri tagjai Királyné Halmosi Edit, Lászlóné Pálmai Gabriella,
Rintek Szvetlána és Juhászné Szatmári Irén voltak.

Ásványkiállítás
A Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának
munkatársai az idei tanévben ismét két napig „mini” ásványki-
állítást rendeztek iskolánkban. A gyerekek osztályonként korosz-
tályuknak megfelelő, érdekes előadást hallhattak a különféle
kőzetek, ásványok eredetéről, a velük kapcsolatos hiedelmekről.
Az előadás végén vásárlásra is lehetőség nyílt. 

Madárijesztő készítése
Tavalyi évben díszítették először a Kis-forrás iskola udvarát
madárijesztők. Annyira tetszett a gyerekeknek, a felnőtteknek,
az erre járóknak, hogy arra gondoltunk, idén is megörven-
deztetjük a Perbálon sétálókat. Minden osztály készített egy-egy
figurát, így kilenc marcona – kedves – mókás – vicces figura várja
csodálóit és a madarakat. 

Családi sportest
Mint minden évben, most is megrendezésre került a családi
sportest. Ismét megtelt a tornaterem érdeklődő gyerekekkel és
családjukkal. Mónika néni füttyére ahelyett, hogy csend lett
volna, tapsvihar tört ki. Nehezen, de „elrendeződtek” a gyerekek
és elkezdődött a sportest.
Nyolc fős csapatokkal sor-váltó versenyen vettünk részt. Ismét
sok érdekes, könnyebb- nehezebb feladatot kellett teljesíteni a
csapatoknak. A versenyzők nagyon ügyesek voltak. Az eredmény
is nagyon szoros lett. Az elsősök szépen debütáltak. Az I.
helyezést a 6. osztályosok nyerték el. Sokat nevettünk, buzdítá-
sunk betöltötte a termet. 
Elfáradva, de ismét egy tartalmas, minden porcikát megmozgató
programot mondhattunk magunkénak.

Kulturális est
A Kis-forrás Iskolanapok pénteken a kulturális esttel zárultak.
Itt hirdettük ki a Faluportya eredményét is. A feladatok, kérdések
segítségével a gyerekek megismerhették azt a települést, ahol
élnek, iskolába járnak. A múlt sok érdekességet, titkot rejt, ezt
kutatták, keresték. Leírták a „mesélő” Hősök tere közelében talál-
ható épületek, emlékművek történetét. A villámkérdések, bár
rövidek voltak, mégis sok fejtörést okoztak! 
A receptek gyűjtése közben, bizony egyből megkóstoltuk volna
a sváb, szlovák ételeket. Milyen jó, hogy a nagyszülők, déd- és
ükszülők összegyűjtötték és továbbadták. A receptek nem
titkosak, nálunk megtalálhatók! Az eredményhirdetés után az
énekkar adta elő német és magyar dalcsokrát, utána a KI MIT
TUD? győztesei következtek, majd a tanulók gitárral, citera- és
zongorajátékkal szórakoztatták a közönséget. Láthattunk ma-
zsorett bemutatót, hallgathattunk verseket. A zárójelenet a ne-
gyedikesek „Vidám órák az iskolában” című műsora volt. 
Jó hangulatban, énekelve, tapsolva ért véget a program.

Csátiné V. Mónika, Királyné H. Edit, 
Juhászné Sz. Irén, Bakai Anikó

Szakmák Napja

A Pest Megyei Ipari Kamara Szakmák Napja címen pályaválasz-
tási rendezvényt szervezett a Budakeszi Széchenyi Általános
Iskolában november 6-án, melyen a 8. osztály és a 7. osztályosok
tanulói vettek részt. A gyerekek 13 szakmával ismerkedhettek
meg, ezek között több hiányszakma szerepelt. Jó előadó mesterek
segítségével hozták közel a foglalkozásokat a tanulókhoz, akik
gyakorlatban is kipróbálhatták ezeket a mesterségeket. 
A rendezvény rendkívül jól szervezett volt, forgószínpadszerűen
kisebb csoportokban mutatták be a foglalkozásokat.
Ajándékokkal és uzsonnával is kedveskedtek a szervezők.

Bentzik Éva

Retro disco az iskola javára -az SzMK szervezésében
A tanév első SZMK gyűlésén bizalmat szavaztak nekem a jelen
lévő szülők, és felkértek a szervezet vezetésére. Szeretném megkö-
szönni a bizalmukat, és bízom benne, hogy továbbra is sikeresen
együtt tudunk működni az iskolával.
2013. október 12-én megrendezésre került a tanév első jótékony-
sági estje; az "Őszi Retro Disco". A szórakozni vágyó vendégeket
a Kolibri táncegyüttes meglepetés műsora fogadta. A további jó
hangulatról Landszmann Zsolt gondoskodott. Köszönetet sze-
retnék mondani minden támogatónknak, a fellépőknek és a
szülőknek. A büfét a Kerék Söröző biztosította, és az est teljes
bevételét felajánlották iskolánknak! Köszönjük!

Czentye Edina
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Almanap, azaz "Most mutasd meg őszi
gyümölcsökből!"

Előző lapszámunkban már hírt adtunk az almanapról. Akkor két
recepttel “adósok” maradtunk. Íme tehát még két, ellenállhatat-
lan sütemény:
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A bűnmegelőzés közös ügyünk
Interjú Klinger Józseffel
A Perbáli Bűnmegelőzési és Polgárőr Egye-
sületet a Képviselő-testület az idei Búcsú al-
kalmából Elismerő Oklevéllel tünette ki. 
Az Egyesület tagjai önként vállalt fela-
datukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy
térségünkben Perbál rendelkezik a legjobb
közbiztonsági mutatókkal. 
Az Oklevél átadásakor Pregitzer György, a Kulturális Bizottság el-
nöke méltatásában külön kiemelte Klinger Józsefet, az Egyesület
elnökét, aki – mint mondta – a lelke és mozgatója ennek a csa-
patnak. Jó kapcsolatot alakított ki a Budaőrsi Rendőrkapitányság
és a Budakeszi Rendőrőrs  munkatársaival is. 
„Mindezt nem tudnám ilyen odaadással csinálni, ha a megértő
családom nem lenne biztos háttérként mögöttem” - hangsúlyozza
Klinger József. Beszégetésünk során szó esik - többek között – az
egykori perbáli kőbánya hasznosításáról, a trükkös tolvajokról és
arról, hogy a bűncselekmények egy része megelőzhető lenne, ha
odafigyelnénk az értékeinkre.

- Milyen bűncselekménytípusok fordulnak elő Perbálon?
- Jellemzően lakásbetörések, besurranások, és trükkös lopások
fordulnak elő. De egyre többet találkozunk az idősek sérelmére
elkövetett bűnesetekkel, valamint az úgynevezett tranzit
bűnözéssel. Ezeket a bűncselekményeket nem helyiek, hanem
távolabbról átutazóban lévő bűnözők követik el, így nehéz mind
a megelőzés, mind az elfogás is. Azonban ezeknek a száma még
mindig nagyságrendekkel kevesebb, mint bárhol a környéken. 

- A saját tapasztalataid alapján mit tanácsolnál a perbáliaknak,
mire figyeljenek a biztonságuk érdekében?
- Az a tapasztalatom, hogy az emberek jelentős része se a saját
értékeire, se az udvarára nem figyel oda - nemhogy a szomszédéra
– addig, amíg nem történik valami baj. Sokan nem csukják be a
kapujukat, nyitva hagyják a bejárati ajtót, nyári időszakban még
az ablakot is. Ez nyilvánvalóan kecsegteti azokat az embereket,
akik olyan céllal járják a falut, hogy valahova besurranjanak. 
Sajnos nem szabad jóhiszeműnek sem lenni, mert a mai világban
– szomorú, de így van – a becsületből van a legkevesebb. Ha egy
idegen ember becsönget és valamit árul, az a legtöbb esetben
gyanús. Nekem sajnos az a meglátásom, hogy ezeknek a trükkös
lopásoknak a száma tovább fog emelkedni. 
A téli időszakban pedig a faárusokkal kell vigyázni. Természete-
sen nem a bejáratott, ismert faárusokról beszélek, hanem azokról,
akik ismeretlenek, kétes kinézetűek, vannak hárman-négyen és
amíg pakolják a fát -ami sokszor nem is annyi, amennyit a vevő
kifizetett - az egyik besurran a házba, és értékeket visz el. 
Jó lenne, ha mindenki egy kicsit legalább a szomszédaira oda
tudna figyelni, főként az egyedül élőkre és az idősekre.
Mi járőrözéssel, állandó jelenléttel és a rendőrséggel egyeztetve,
közös akciókkal próbáljuk elrettenteni a bűnözőket, illetve
megelőzni a bűnelkövetést, mert maga a bűnmegelőzés roppant
fontos. Szeretném hangsúlyozni: engem és a körzeti megbízottat
bármikor lehet hívni!

- A közelmúltban a Széchenyi utca mögött található, egykori
kőbánya területére az Önkormányzat testülete a Polgárőrségnek

használati jogot engedélyezett. Miről is van
szó pontosan és honnan jött az ötlet?
- Ennek az egésznek a kiindulópontja
független az Egyesülettől. Nemrégiben csat-
lakoztam egy közel tíz fős csapathoz, amely
volt-, vagy jelenleg is aktív katonákból, il-
letve különböző speciális ismeretekkel ren-
delkező civilekből áll. Velük közösen
kialakítottunk egy tréningezési módszertant
és sokfelé járunk, úgymond gyakorlatozni.

Ilyenkor jó néhány napra kitelepülünk huszonöt-harminc kilós
hátizsákokkal. Szélsőséges helyzetekben gyakoroljuk a mene-
déképítést, az elsősegély nyújtást, a közelharcot, vagy a szikla
mászást, és egyéb más ismereteket. 
Ezek nem öncélú gyakorlatok, hiszen ez a tudás katasztrófa
helyzetben életeket menthet. Gondoljunk csak az idén március-
ban kialakult extrém hóhelyzetre, vagy a nyár elején érkező
árvízre: az embereket mindez teljesen váratlanul és felkészület-
lenül érte! 
Én – másokkal együtt - részt vettem az emberek és az elakadt
járművek mentésében. Többek között ennek hatására jött az
ötlet: az igencsak elhanyagolt egykori perbáli kőbánya ideális
lenne arra, hogy gyakorlópályákat építsünk ott ki. Ekkor
kezdtem ez ügyben az önkormányzatnál egyeztetni, aminek ered-
ményeképpen nem csupán egy magánhasználatra alkalmas
terepet alakítunk ki, hanem a közeljövőben szeretnénk bevonni
a perbáli iskolásokat, fiatalokat is, illetve bárki számára „nyitott”
lesz ez a hely, akit érdekel ez a fajta ismeretanyag. 
Felvettük a Honvédséggel, a Rendőrséggel és a Polgári védelem-
mel is a kapcsolatot. Mindhárom szervezet támogatja az ötletet
olyan módon, hogy meghatározott alkalmakon oktató-, vagy be-
mutató órákat tartanának majd az érdeklődőknek, például ön-
védelemi, honvédelemi, bűnmegelőzési, valamint katasztrófa
védelmi témákban.

- Hogy áll most a helyszín rendbetétele?
- Elkezdtük a bokrok, gazok írtását a csapatunkkal, amiben segít-
ségünkre voltak a   közfoglalkoztatottak is. Ezért külön megkö-
szönöm az Önkormányzat segítségét!
Szeretnénk épített akadálypályát  kialakítani; már néhány dolgot
vásároltam ezekhez saját finanszírozásból.  A táblán, amit a
terület határaira kihelyeztünk (és még többet is ki fogunk
helyezni) ez áll: „Bűnmegelőzés, polgárvédelem és K9 oktatási
terület”. A „K9” azért szerepel az elnevezésben, mert a rendőrségi
kutyakiképzők is járnak majd ide gyakorlatozni. 
A jövő év tavaszától, ha nem is komoly felépítmények, de már
néhány akadálypálya elem elkészül és lehet használni, természete-
sen felügyelet mellett a balesetek megelőzése érdekében.
Azt szeretnénk, ha minél több Önkormányzat felismerné a
lehetőséget, és az egész Zsámbéki-medencéből járnának majd ide
a fiatalok!

Tóth Anna

Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen csat-
lakozának a Perbáli Bűnmegelőzési Egyesülethez. Klinger
Józsefnél, személyesen, vagy telefonon lehet jelentkezni a

06-70-316-9219-es számon.
Simon János körzeti megbízott: 70 / 315-8042
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Új kihívások – új szolgáltatások
Változások a könyvtár életében-
beszélgetés Bolláné Bíró Katalinnal

- Az elmúlt időszakban az önkormányzat, a Pest Megyei
Könyvtár és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (utóbbi
az iskolai könyvtár felügyelője) között létrejött egy Megállapodás.
Ennek értelmében ősztől Perbálon könyvtári, információs és
közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely működik.
Mit jelent ez a valóságban? 
- Ez nemcsak jól hangzik, hanem valóban komoly változások
történtek, illetve történnek a könyvtár életében. Ennek gyökerei
2009-ig nyúlnak vissza, amikor Bors Andrea lett az iskola új igaz-
gatója. Ekkor szembesültünk azzal, hogy a könyvtári dokumen-
tumok nem tükrözik a jól bevált könyvtári gyakorlatot. Ugyanis
már 2009 előtt a községi és az iskolai állomány egyet jelentett, s
a gyakorlat is azt mutatta, hogy a perbáli olvasók számára az a
legjobb, ha egyetlen könyvtár működik, ahol a felnőtt és a gyer-
mek olvasók is megtalálják az igényeiknek megfelelő könyveket.
A helyzetet egy könyvtári szakértő segítségével rendeztük.
Javaslatára jogilag megszűnt az önálló községi könyvtár, amely
letéti könyvtárként - az iskolai könyvtár keretein belül – továbbra
is biztosítja a felnőtt olvasók ellátását. Tehát 2009 óta Kis-forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola Iskolai és Községi Könyvtár
elnevezéssel működünk. A Pest Megyei Könyvtár (PMK) pedig
egyre bővülő szolgáltatásokat biztosít nekünk.

- Mit jelent ez a szolgáltatás?
- A könyvtári állomány úgy gyarapodik itt Perbálon, hogy a letét
gyarapodik, azaz a PMK teljesen feldolgozott állapotban könyv-
állományt biztosít Perbálnak. A letétként nálunk lévő könyveket
külön könyvszekrényben tároljuk. 2013 januárjától a könyvtár a
Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) csatlakozva már szol-
gáltató helyként működik. Ez azt jelenti, hogy - a letéti állomány
biztosítása mellett – számos más szolgáltatást is nyújtunk az
olvasóknak. Országos cél az esélyegyenlőség biztosítása, vagyis a
kistelepülések könyvtáraiba betérők ugyanolyan lehetőségekhez
jussanak, mint a nagyobb városi könyvtárakat látogatók. Ez nem
csupán állománygyarapítást jelent.   

- Milyen más változásokat fognak tapasztalni az olvasók?
- Például újdonság, hogy folyóiratokat is rendelhetünk, de segít-
séget kapunk például rendezvények szervezéséhez, anyagi finan-
szírozásához is. Nagyon fontos momentum a számítógépes
rendszer kiépítése a könyvtárban. 2009-ben ez egy munkaál-
lomás biztosításával indult, a most kapott két új, internetkap-
csolattal rendelkező számítógép viszont már az olvasók rendel-
kezésére áll. Ez a lehetőség szintén az információhoz való hoz-
zájutást segíti, ami a könyvtárnak alapfeladata. A tervek között
szerepel az is, hogy számítógépes tanfolyamok indulnak majd a
könyvtárban, illetve más képzéseket is támogat majd a PMK.
Szükség szerint tárgyi eszközök vásárlására is van lehetőségünk.
Mivel a letéti könyveket külön kell kezelni, ezekhez könyv-
szekrényeket vásároltunk, valamint tervezzük az új számító-
gépekhez asztalok beszerzését is. Fontos a szakmai segítség, amit
kapunk: a megyei könyvtár továbbképzéseket szervez, illetve segít
bármilyen felmerülő probléma esetén. 

- A szolgáltatások bővülése a nyitva tartásban is megmutatkozik.
Ez hogyan változott?
- Délelőttönként az iskolai tanórák keretében könyvtári órákon
vesznek részt a gyerekek, heti három délután este hatig nyitva
vagyunk, havonta egy alkalommal pedig szombat délelőtt is vár-
juk az olvasókat. A szombati nyitva tartással igyekszünk a
Közösségi Ház programjaihoz igazodni, akár azokba bekap-
csolódva. Októberben, novemberben, illetve decemberben az
óvodás és a kisiskolás korosztályt célozzuk meg, a következő al-
kalmakkal pedig a nagyobbakat, majd pedig a felnőtteket fogjuk
megszólítani. Összesen heti húsz órát tart nyitva a könyvtár.

- Hogyan látja, milyen új kihívásoknak kell egy mai könyvtárnak
megfelelnie az internet és az e-könyvek világában? Hogyan lehet,
kell-e egyáltalán ezeknek megfelelni?
- A Gutenberg galaxist már többször „temették”, valahányszor
egy új technikai vívmány -  például a tv - teret nyert. De a könyv-
kiadás működik, bestsellerek vannak, olvasó emberek léteznek...
Viszont újra kell gondolni, és át kell formálni a könyvtárak sze-
repét, feladatait. Legyenek a könyvtárak közösségi színterek! 
A kézbe vehető, lapozható könyvek mellett más kínálattal is be
kell csalogatni a látogatókat. Ezért is bővülnek a szolgáltatások,
szeretnénk, ha minél többen éreznék úgy: érdemes betérni hoz-
zánk, és érdemes itt elidőzni.

- Október második hetében zajlott az Országos Könyvtári Hét,
amelyhez a perbáli könyvtár is csatlakozott. Milyenek voltak a
tapasztalatok?
- A Pest Megyei Könyvtár hívta fel a figyelmünket arra, hogy
csatlakozhatunk ehhez a programhoz. Ez egy jó lehetőség volt,
hogy felhívjuk a településen élők figyelmét a könyvtár „létére”,
a benne rejlő lehetőségekre. Mi négy programmal is bekap-
csolódtunk ebbe az országos rendezvénysorozatba. Az iskolások
számára könyvtári óra keretében voltak programjaink. Weöres
Sándor születésének 100. évfordulóját ünnepelve játékos
vetélkedőt rendeztünk a nyolcadikosoknak, az elsősöket pedig
papírszínház várta. Sudár Annamária előadóestje a felnőtteket
szólította meg, illetve volt egy verses-zenés program az óvodások
és kisiskolások számára. Felolvasó estet is szerveztünk, a felnőtt
korosztályra számítva. 
A saját élményeim és a visszajelzések alapján pozitív a mérleg,
ugyanakkor jó lenne még több perbálit megszólítani egy-egy
ilyen alkalommal. Találkozzunk a könyvtárban! 

Tóth Anna

Könyvtár hét októberben



Perbáli kitüntettek

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, eredményes, pél-
damutató  tevékenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő Ok-
levelet adományozott Mátéffy Imréné Arankának. 

Mátéffy Imréné, Aranka 1978-ban költözött Perbálra a családjá-
val. Rövid idő alatt „feltűnést” keltettek a településen meg-
hökkentő életmódjukkal. Ugyanis négy kicsi gyermekkel
érkeztek és hamarosan újabb két gyermekkel gyarapodott a
család. Látszólag semmi rendkívüli nem történt az életükben,
csak dolgoztak a munkahelyükön, gondozták és ápolták idős,
beteg hozzátartozóikat, felnevelték gyermekeiket, akik maguk is
felnőtté válva családot alapítottak és unokáik születtek.
Mégis miért „meghökkentő” sokak számára ez az életút, mi az a
titok, ami miatt Aranka élete követendő példa családanyáknak és
a hivatásuknak élő nőknek?
Aranka védőnőként dolgozott munkahelyén, ahol mindenki sze-
rette és messzemenőkig elismerte munkáját, de ő elsősorban
mindig a családanyai hivatását emeli ki. Férjével együtt örömmel
fogadták a gyermekáldást és elfogadták a sok gyermek felne-
velésével járó egyszerű életmódot. Soha nem panaszkodtak.
Egészen biztosan hozzájárultak ahhoz, hogy több perbáli fiatal
család a „nagycsaládos” életformát választotta.
Aranka családanyai hivatása mellett nyugdíjazásáig Telki és Bu-
dajenő védőnője volt. Védőnőként több mint 40 évet teljesített
szolgálatot. Ebből közel 30 évet (1978.07.01-2008.02.29.
között) Budajenő Község védőnőjeként dolgozott. Hosszú évekig
Telkiben is védőnő volt. Kollégáinak sokszor nyújtott szakmai
segítséget. Rendszeresen foglalkozott tanuló védőnőkkel is.
Teendői mellett szívesen vállalta a környékbeli településeken a
helyettesítést. Munkáját sok esetben munkaidőn túl végezte. Volt
gondozottai a mai napig tisztelik és szeretik, hiszen a hosszú évek
alatt generációk felnőtté válását kísérhette figyelemmel. Gyer-
meknevelési, egészségügyi problémák megoldásán túl magánéleti
problémák megoldásában is segítséget nyújtott a családoknak.
De nem csak a munkahelyén fordult mindenki bizalommal
hozzá, hanem a környezetében élő fiatal anyukák még ma is
számíthatnak segítségére, támogatására. Édesanyai türelemmel
hallgatja meg a bajokat, bátorít betegségek idején, osztozik az
örömökben és fizikai erejét nem kímélve segít a bajbajutott csalá-
dokon.

Aranka a családi feladatok és a védőnői hivatással járó munka
mellett a perbáli Szent Anna egyházközség aktív tagja, a min-
denkori plébánosok munkatársaként a hitéleti tevékenység
megőrzését, gazdagítását hűségesen segíti. Fel sem lehet sorolni
szerteágazó tevékenységeit, melyeket nap, mint nap odaadóan
végez. Ezek közül a helyi Karitász egyesületben végzett munkáját
kell kiemelni. Az Egyesület húsz éve alakult, az országos karitász
munka újjászerveződésének idején. Aranka a plébániai karitász
csoport alapító tagja és azóta is hűséges munkatársa. Időseket,
betegeket látogat, részt vesz a közösségi programok megszer-
vezésében és lebonyolításában. Húsz éve segíti az adomány-
gyűjtéseket és a rászorulók felkutatását, látogatását.
Mátéffy Imréné Aranka családjáért odaadott élete, védőnői
munkája, közösségépítő és hűséges karitatív tevékenysége pél-
daértékű. 

Pest Megye Önkormányzata december 6-án tartja hagyományos
megyenapi és sportkarácsonyi ünnepségét. Ebből az alkalomból
kitüntetéseket és díjakat vehetnek át a megyéért az év folyamán
kimagasló munkát végző személyek és szervezetek. Idén a  Kövér
Hattyúk zenekar Nemzetiségekért Díjat kapott.

A Kövér Hattyúk fúvószenekar tíz éve alakult perbáli és környék-
beli falvak fiatal zenészeiből. Műsorukban főként sváb, tót
polkák, indulók és keringők szerepelnek.
A zenekar számtalan környékbeli, Pest megyei településen lép fel
rendezvényeken, kulturális eseményeken, szórakoztató prog-
ramokon; az országhatáron túl Németországban és Szerbiában
volt alkalmuk műsort adni.
A zenekar tagjai szorosan bekapcsolódnak a község életébe is. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve ápolják német
nemzetiségi hagyományainkat. Fellépnek a hagyományosan min-
den évben megrendezésre kerülő német nemzetiségi farsangon.
Közreműködésükkel évente méltón megemlékezünk a Perbálról
kitelepített németajkú lakosságról.
Örülünk, hogy a zenekar nemcsak a perbáli, hanem a német
nemzetiségi zenei kultúra hagyományait is ápolva továbbviszi
múltunkat, hiszen erre a múltra épült jelenünk és épül jövőnk is.
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Új tulajdonossal - Új minőséggel -olcsó árakkal.
Megrendelést felveszünk!

Délután friss fokhagymás kiflivel várjuk kedves 
vásárlóinkat!
Nyitva tartás:

H-P 04-20h-ig, Szo-V 05-20h-ig

MEGNYITOTTUNK!
A Perbáli Pékség helyén 

(Kisperbál és Szolgáltatóház) 

GRISSINI PÉKSÉG 

PERBÁLI SZÜLETETT
Rafael Richárd és Suha Zsófia gyermeke: Richárd Levente,
Tóth Gergely és Oláh Judit gyermeke: András,
Csoma Zsigmond és Móricz Andrea gyermeke: Eszter. 
Gratulálunk a szülőknek!

Wentzel Ferenc alelnök átadja a díjat Reisner Tamásnak
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“Úgy érzem, nagyon jó közösség voltunk...”
Beszélgetés Kreisz Györgynével, a perbáli konyha
nyugdíjas élelmezésvezetőjével

Rólunk, magyarokról azt tartják: mindig a széthúzást keressük;
ahol ketten összejönnek, három pártot csinálnak. ...És mégis, a
perbáli iskola konyháján közel három évtizedig együtt tudott
dolgozni egy közösség, amelynek a tagjai minden nap azon
fáradoztak, hogy a sok-sok gyerek és felnőtt nem csupán jól
lakjon, hanem ízletes étel kerüljön a tányérjára. 
Ennek a kivételes csapatnak a vezetője harminchárom évig Kreisz
Györgyné Anci néni volt; akivel – többek között - a kezdetekről,
a Perbálért Érdeméremről, a karácsonyi menüről és a nyugdíjas
napokról beszélgettünk.

- Hogyan emlékszik a kezdetekre?
- 1980. április 1-jén kezdtem dolgozni; ekkor még nagyon fiatal
voltam és tapasztalatlan. Az akkori igazgatóhelyettes, Molnár
Marika néni - aki előttem átmeneti ideig ellátta az élelmezés-
vezetői feladatokat – a lehetőségekhez és feltételekhez képest
nagyon kedvesen átadott mindent és sok dologra megtanított. 
Az akkori igazgató, Tauber Karcsi bácsi – aki felvett engem -,
ezzel indított el: „a feladat nagyon szép, de nagyon sokrétű”. 
...És én soha el nem felejtem ezt az egy mondatát, mert
végigkísért az egész munkám során.
Az első időkben egy főzőnénink volt: Somogyi Jutka néni. Mivel
raktározási lehetőségünk mindig  is csekély volt, azzal kezdődött
a műszak, hogy amíg Jutka néni kihamuzta a sparheltet, addig a
lányok beszerezték a faluból az éppen aznapi alapanyagokat, hoz-
závalókat. A húsboltból a húst, az akkori egyetlen közértből a
pékárut, tejtermékeket és még ami éppen szükséges volt. ...Úgy-
hogy nagyon meg kellett dolgozni a mindennapi ebéd elké-
szítéséért, hiszen a fél délelőtt azzal telt, hogy összehordjunk
mindent a főzéshez. Ha volt rá időm, ebben is segítettem a
lányoknak.

- Hogyan fért bele egy délelőttbe a beszerzés és a főzés is...?
Hánykor kezdtek?
- Hat és fél hét között indult a műszak. Nyáron egy kis húzható
kocsival mentek a lányok bevásárolni. Télen pedig előfordult,
hogy amikor reggel mentünk dolgozni, nem látszott ki a gaz-
dasági bejárat, mert annyira befújta a szél hóval. Ezért először
kiástuk az ajtót, aztán szánkóval hozták a lányok a tejet-kenye-
ret... És még aznap az ebéd is elkészült.
Az elmúlt tizenöt évben nagy könyebbség volt, hogy mindent
naprakészen szállítottak ide, és nekünk „csak” főzni kellett.

- Kezdetben kikre főztek?
- Az óvodásokra, iskolásokra, az óvodai-, iskolai- és hivatali dol-
gozókra. …Aztán jöttek a vendégétkezők; eleinte csak néhányan,
majd... én nem tudom, talán hírünk ment, mert végül már hat-
van-hetven vendégünk volt naponta. 

- Mi alapján alakították ki a menüsorokat?
- Eleinte a háziasszonyi ösztöneinkre hallgattunk, aztán persze
jöttek újabb és újabb receptek, illetve természetesen a kornak
megfelelő étkeztetést biztosítottuk. 

1999-ben végeztem el az élelmezésvezetői tanfolyamot, és min-
den évben elmentem az élelmezésvezetőknek rendezett fóru-
mokra, amelyek Budapesten zajlottak. Itt sok hasznos dolgot
hallottam, ezek alapján modernizáltunk. Egyre inkább – a tren-
deknek megfelelően - előtérbe kerültek a baromfi húsfélék, a
zöldségfélék, „visszaszorult” a fehér kenyér, de nyilván a lehe-
tőségek és a választék is sokkal széleskörűbb lett.

- Hogyan élték meg, amikor 2011-ben Érdemérmet kaptak?
- Nagyon-nagyon örültünk neki és hatalmas meglepetés volt!
Nagy örömmel töltött el minket, hogy ilyen módon is elismerték
a munkánkat. Az Érdemérem átadásra mindenkit elhívtunk, aki
dolgozott a konyhán korábban. 

- Harminchárom év egy munkahelyen igencsak sok idő. Hogyan
tudta megőrizni a lelkesedését a munkája iránt és mi az, ami mo-
tiválta?
- Úgy érzem, nagyon jó közösség voltunk, jól össze tudtunk dol-
gozni a kollégáimmal, és szerettük egymást. 
Ez szerintem abból is látszik: a konyháról csak nyugdíjazás miatt
mentek el. Olyanokkal dolgoztam együtt, mint Faragóné
Marika, aki az 1978-as kezdetektől - amikor megnyitott a kony-
ha – ott volt, vagy Blaskóné Klári, aki utánam három évvel jött
a konyhába. Mindketten innen mentek nyugdíjba. 
Szívesen jártunk minden nap dolgozni; fontos volt számunkra,
hogy megelégedéssel legyenek a gyerekek-vendégek, és minket
ez töltött el örömmel. Úgy érzem: mindenki megbecsülte a
munkánkat és a fáradozásunkat.
...Nagyon szerettem a munkámat és a gyerekeket. Különösen jó
volt az a munkakörömben, hogy nem csupán adminisztrációt je-
lentett, hanem emberekkel is foglalkoztam.
Az étlap készítés mindig az én feladatom volt, de én soha ezalatt
a harminchárom év alatt nem másoltam le mondjuk a négy-öt
héttel azelőttit. Természetesen voltak visszatérő fogások, de
mindig újítottunk valamit, sok-sok új ötletünk volt. Ezeket
bevezetni soha nem volt könnyű, de mindig kaptunk mege-
rősítéseket. Volt olyan eset, hogy hazamentünk munka után és
Klári nénit felhívta valaki a faluból, hogy „Klárikám, a mai leves
valami rendkívüli volt. Hogy csináltátok?” 
Ez mindig erőt adott az újításokhoz, és emellett jó érzéssel töltött
el, hogy meg vannak elégedve a munkánkkal. 

- Előfordult az is, hogy rendezvényekre, átadásokra is főztek. Ez
hogyan zajlott?
- Igen, átadásokra, fogadásokra, partnerkapcsolati látogatásokon,
a diákcsere alkalmából is gyakran mi főztünk. Ilyenkor összeál-
lítottam a menüt, ezt megbeszéltem a lányokkal és beszereztem

A Perbálért Érdemérem átadásán, 2011-ben
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a hozzávalókat. Azt mondhatom, vendégeink elégedettek voltak.
Ehhez fontos tudni, hogy a nyolc órás, igencsak fárasztó konyhai
munka után egységesen mindenki maradt segíteni. Ha műszak
után kezdtünk vacsorát főzni és az eltartott a mosogatással,
takarítással együtt éjfélig, akkor is mindenkire számíthattam.
Soha senki nem vonta ki magát egyetlen szóval sem, hogy ez neki
fárasztó, megterhelő vagy más elfoglaltsága van. Tényleg elmond-
hatom, hogy nagyon jó munkakapcsolat volt közöttünk. 

- Hogyan telnek a napok a nyugdíjazás óta?
- Én mindig azt mondtam: ha lehetőségem nyílik arra, hogy
nyugdíjba menjek – bár nagyon szerettem a munkámat  -, akkor
én élni fogok ezzel a lehetőséggel. Nem tudja az ember, hogy a
Jóisten mennyit ad még. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy
ezt megéltem. 
Nagy szeretettel gondolok a régi kollégákra, és nagy szeretettel
gondolok azokra, akik minket, mint nyugdíjasokat felváltottak.
Biztos vagyok benne, hogy igazán lelkiismeretesen, szívüket-
lelküket beletéve végzik a feladatukat. 
Most, hogy itthon vagyok, sokat segítek a családomnak, amiben
tudok. Két nagyfiam van, akik ugyan nem élnek már velünk, de

hétvégenként meglátogatnak. Hétköznap eljárok hozzájuk és be-
segítek a háztartásba. Itthon pedig elég nagy a kert, az udvar,
mindig van mit csinálni, nem beszélve a háztartásról. A férjemet
kímélem egy kicsit, hiszen ő még aktív dolgozó. 
Emellett pedig pihenek, sokat olvasok, amire idáig nem volt
időm.

- Advent van, közeledik a Karácsony. Önöknél hogyan zajlik a
Szenteste és mi kerül ilyenkor az asztalra?
- Nagyon bensőségesen zajlik az Ünnep a mi családunkban.
Sajnos a szüleink közül már csak a férjem édesanyja él, de
ilyenkor összejön a család. Bár egyébként is minden hétvégén
találkozunk, ilyenkor mindenki egy kicsit leenged az egész éves
rohanás után. 
A régi hagyományoknak megfelelően halászlé, rántott hal és per-
sze bejgli a menü. 
Az ünnepek alatt összejön a tágabb családi kör is; meglátogatjuk
és köszöntjük egymást az Ünnep alkalmából. 
Ezúton szeretnék minden kedves perbálinak boldog Karácsonyt
kívánni!

Tóth Anna

A GROUPAMA GARANCIA BIZTOSÍTÓ Zrt.
jelentős fejlesztést tervez Perbál, Zsámbék, Pilisvörösvár

térségében
Ehhez, alkalmazotti jogviszonyba, keresek értékesítő és

középvezető jelölt munkatársakat!

Feltétel: érettségi, büntetlen előélet, agilitás
Előny: gépjármű, számítógépes ismeret 
Pályázatokat a következő címre kérem:
tunde.kocsis@groupamagarancia.hu

Falukarácsony 2013.

Az idei Falukarácsonyt a középső csoportos óvodások Lucázása
nyitotta meg a Közösségi Házban.  Az iskola alsó tagozatos tanu-
lóinak német nyelvű műsora után az iskola tanáraiból és szülők-
ből szerveződött kórus gyönyörű karácsonyi dallamokkal
örvendeztette meg a nagyszámú közönséget. 

A Posta előtti téren Varga László polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket, a Patakok Egyesület tagjai forralt borral, meleg
teával, sült gesztenyével és finom süteményekkel látták vendégül
a perbáliakat.
A délután folyamán a Közösségi Házban kézműves vásár várta
az érdeklődőket. 

Tóth Anna

Áldott Ünnepeket kíván a Perbáli Önkormányzat!




