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Jelentős beruházások tavasszal
Az elmúlt hetekben – döntően a mintegy
47millió Forint pályázati pénzből, valamint
kiegészítve saját forrásból - elkészült több égető
beruházás a településen, amely már az önkor-
mányzat tervei között régóta szerepelt. 
Ezek között talán a legjelentősebb, a leg-
többeket érintő a focipálya melletti járdaszakasz
cseréje, amely Kisperbált és a község központi
részét köti össze. Ezzel együtt a kerítést, a tám-
falat, az árkot és a lépcsőt is cserélték a
munkálatok során. „Ahogy elkészültünk még
inkább látszik, hogy sokkal nagyobb volumenű
munka volt ez, mint amit saját erőből, saját
emberekkel meg tudtunk volna valósítani”- fo-
galmazott Varga László polgármester. 
Egyúttal a visszajelzésekre reagálva hangsúlyozta: a Sport utcai
kereszteződéstől leereszkedő, térkövezett lejtő csupán azért lett
így kialakítva, mert korábban az egy „kijárt út” volt. Mivel azon-
ban a terepviszonyok miatt ennél kisebb lejtést nem lehetett
létrehozni, ezért az akadálymentes járda a lépcsőt megkerülve
folytatódik. Ezért főleg babakocsival a lépcsőt megkerülve java-
solt közlekedni.
A Rózsa és a Béke utca vízelvezetésének megoldása úgynevezett
szikkasztó árkokkal, valamint útjainak aszfaltozása is ezen a pá-
lyázaton belül lett megoldva. A most kialakított árkok a ter-
mészetes esést követve, átlagos mennyiségű csapadékvíz szikkasz-
tására alkalmasak. Ezen árkok a pályázat fontos elemei, ezért azok
fenntartása, gondozása az ottani ingatlantulajdonosok feladata.
(Ugyanúgy, mint ahogyan egyébként minden ingatlantulaj-
donosnak is feladata lenne az ingatlanához tartozó árkok kar-
bantartása!) 
A Hunyadi utcában található rácsos átereszt is átépítették az
elmúlt hetekben, elhárítva ezzel a közvetlen balesetveszélyt.

Fejlesztések a Sporttelepen is
A Sportklub is – a sporttelepen belül - látványos
fejlesztéseket végez az önkormányzat beruházá-
saival párhuzamosan, főként a TAO pályázati for-
rások igénybevételével. Elkészült a bejáró, a
játékoskijáró térkövezése; további terv pedig az
épület hőszigetelése, bevakolása és színezése,
valamint a még ki nem cserélt nyílászárók
kiváltása. 

Az elmúlt hónapokban az épület belső gépészete,
fűtésrendszere, vizesblokkjai már megújultak, és
napelemek kerültek fel a tetőre, amelyek áramter-
melésre szolgálnak. 
Előkészületek folynak – egy közeljövőben

beadandó pályázat keretében megvalósítandó – szabványos kézi-
labdapálya méretű műfüves pálya létesítése érdekében is. 

A forradalomra emlékeztek
Március 14-én, nemzeti ünnepünk
előestéjén a megemlékezés a Hősök
terén koszorúzással kezdődött, ahol
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Budakeszi Tankerületének
igazgatója, Hoyos Sándorné mon-
dott ünnepi beszédet. 
„A történelem logika órájának szám-
lapján a percmutató néha éveken át
lassan mozog, azután egyszerre
nagyot szökken, és megkondul az
óraharang. - írta Kossuth. 1848.
március 15-én Petőfiék jóvoltából
hatalmasat kondult, hangja minden időben mutatja nekünk ezen
dicsőséges történetet. S ha végül el is bukott a szabadságért vívott
oly hősies küzdelem, idézzük emlékezetünkbe Kossuth szavait:
'…a történelem folyama néha irgalom nélkül végigsöpör egy
nemzedéken, hogy szertetört romjainak pora a talajt maradandó
eredményekre előkészíthesse'. Merítsünk erőt e nagyszerű gon-
dolatból, amely minden időben utat mutathat nekünk. Ez a
nagyszerű magyar történet adjon mindenkinek hitet és erőt a
mai világunkban is, hogy az erőfeszítések, a küzdelem sohasem
hiábavaló, ha a néppel a nemzetért, a közjóért történik”- fogal-
mazott beszédében Hoyos Sándorné.
Az ünneplők ezt követően felvonultak a Közösségi Házba, ahol
a 4. osztály ünnepi műsorát tekintették meg.

Hoyos Sándorné

Aszfaltozás

Fotó: Keresztúri Anna
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Országgyűlési választások – Magas részvételi arányok
körzetünkben
Április 6-án tartották Magyarországon az Országgyűlési Választá-
sokat, melyen a részvételi arány országosan 61,24% volt. A leg-
magasabb részvételi arány a Pest megyei 2. választókerületben, -
a mi kerületünkben volt. Jellemzi ezt, hogy Perbál a maga több,
mint 63%-os arányával az országos átlag felett szerepelt, addig a
választókerület 17 települése közül ez a mutató az egyik legala-
csonyabb. Voltak olyan szavazókörök, sőt település is, ahol a
részvételi arány 80% felett volt!
Perbál a szavazatok megoszlása terén sem nevezhető átlagosnak.
Országosan is kimagaslóan szerepelt a kormányzó koalíció, míg
az ellenzéki pártok gyengébben.
A parlamenti pártok kerekített eredményei, az érvényes szavaza-
tok százalékában:

Megalakult a gazdák helyi szervezete
Március 24-én megalakult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
perbáli agrárgazdasági bizottsága. Az alakuló ülést Obreczán Fe-
renc, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja vezette. 
A tagság a bizottság elnökének Brunecker Károlyt, vezetőségi
tagoknak pedig Kaiser Lőrincet, Krausz Gergőt, Pregitzer Tamást
és Várfalvi Dánielt választotta.

Pontosítások szemétszállítás ügyben
Idén januártól új szolgáltató végzi sok településen, így Perbálon
is a szemétszállítást. Mivel ez a cég –a Depónia Kft. – sok új
települést vett át, a szolgáltatásban is sok újdonság kerül beveze-
tésre, ezért bizonyos dolgok folyamatosan tisztázódnak, pon-
tosodnak, néhány határidő is változik, - kérjük a megértésüket,
türelmüket. Szinte napi kapcsolatban van a hivatalunk a szolgál-
tatóval, akivel korrekt kapcsolat alakult ki, konstruktívan állnak
a felmerülő problémák megoldásához. 
A lakosságot is érintő fontosabb információkat folyamatosan
megjelenítik elektronikus és nyomtatott formában is. 
Amennyiben mégsem találkoznának ezen információkkal, akkor
továbbra is tájékozódjanak a diszpecser@deponia.hu e-mail
címen, vagy a Polgármesteri Hivatalban.

Vízügy
Januártól a víz és csatornaszolgáltatást is új szol-
gáltató, az ÉDV Zrt. végzi. Ezen a területen azt
tapasztaltuk, hogy szinte észrevétlenül, zökke-
nőmentesen zajlott a váltás. A fogyasztók felől
viszont egyre gyakrabban érkezik a kérdés:
miért nem kapnak még számlát? Hogyan tud-
ják majd kifizetni a felgyülemlett, nagyobb összegű számlákat?

Nos, ezeket az aggodalmakat a hivatalunk folyamatosan tolmá-
csolja a szolgáltató felé, ahol ígértek megoldást erre, de valamiféle
objektív ok miatt nem tudnak még számlázni. A további rés-
zletekért addig is tájékozódjanak közvetlenül a 0634/311-766- os
telefonszámon vagy a posta@edvrt.hu email címen

Újabb pince szakadt be
Sajnos ismét beszakadt egy magántulajdonról a közterület alá
nyúló pince a Hunyadi utcában. Az élet és balesetveszély,
valamint a további károk elkerülése miatt az utca ezen szakaszát
le kellett zárni mindennemű gépjárműforgalom elől! Kérjük,
hogy gyalogosan is nagyon óvatosan és körültekintően közleked-
jenek a beszakadás környékén!
Az önkormányzat megpróbálja a helyreállítást a vis maior alapból
megpályázni, ehhez viszont meg kell várni annak a bürokratikus
eljárásrendnek a lezajlását, addig nem kezdhetünk érdemi
munkálatokhoz. Kérjük addig is a türelmüket és óvatosságukat!54,6 %
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Állami díj Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvérnek
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ün-
nepünk alkalmából állami kitüntetéseket, művészeti és szakmai
díjakat adott át 2014. március 14-én a budapesti Szépművészeti
Múzeumban. 

A díjazottak között volt a perbáli lakótelepen élő Szurmayné
Hortobágyi Gyöngyvér művésztanár, aki Harangozó Gyula-díjat
vehetett át a táncművészet terén kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseként. 
Szurmayné Gyöngyvér a Magyar Táncművészeti Főiskola Nép-
tánc Tanszékének szakmai vezetője, oktatói munkája mellett szá-
mos amatőr és profi táncegyüttestől kap meghívást koreográfiák
készítésére. 
Korábban már Miniszteri dicséretben, valamint a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjében részesült tevékenységéért.
Az idei nemzeti ünnepünk alkalmából kapott Harangozó Gyula-
díjhoz ezúton szeretnénk gratulálni, és további munkájához
pedig minden jót kívánunk!

Perbáli született

Márciusban Wlasits Attila és Németh
Barbara gyermeke: Lara Barbara. 
Gratulálunk a szülőknek!
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Iskolai hírek
Iskolai farsang
Február harmadik szombat délutánján rendeztük
meg a Szülői Szervezettel közösen az iskolai far-
sangi bált a Közösségi Házban. A programot
Szebeni Klári, a Szülői Szervezet tagja konferálta, mely hagyo-
mányosan a nyolcadik osztályosok nyitótáncával kezdődött.
Végzőseink szenzációs orosz táncát Bernáth Erzsébet tanította
be. Mind a kilenc osztályunk készült közös jelmezzel, rövid je-
lenettel. Az est meglepetés vendégei a tanárok voltak, akik a
„Mamma-mia!” című ABBA produkcióval kápráztatták el a je-
lenlévőket. Iskolánk tanulói közül több mint 40 tanuló egyéni
jelmezt is öltött. A tombolasorsolás után a zsűri kiosztotta az
ajándékokat. A tánchoz Krizsák József szolgáltatta a zenét.
Köszönjük, hogy térítésmentesen vállalta a feladatot! A ren-
dezvény alatt – a szülők által - büfé üzemelt.
Köszönjük a Szülői Szervezetnek és a többi szülőnek a ren-
dezvényt, a szép ajándékokat és Kúti Máriának, a Közösségi Ház
vezetőjének, hogy támogatta munkájukat! Köszönet a Nyugdíjas
Klub tagjainak az iskolai farsangra sütött fánkokért!

Kistérségi Német Nemzetiségi Vers-és prózamondó
Verseny 
Pilisszentivánon 9 nemzetiségi iskola közel 150 tanulója mérte
össze felkészültségét február 27-én. A legjobbak idén a község
Német Nemzetiségi Önkormányzatának elnökétől vehették át a
nekik járó jutalomkönyveket. Iskolánkat tizenegy fő képviselte a
versenyen. Legeredményesebb tanulóink: Kelemen Csenge (7.
osztály) II., Tóth Tamara (8. osztály) IV. helyezett lett, ők
képviselték iskolánkat a megyei döntőn, Piliscsabán. Felkészítőik:
Kincsesné Kuthy Etelka és Pálmai Gabriella. Gratulálunk a
versenyzőknek és felkészítőiknek!

Iskolába hívogató programok
Az Iskolába hívogató programsorozat keretében több alkalom-
mal találkozhattunk a leendő elsős gyerekekkel és szüleikkel:
szülői értekezletet tartottunk az óvodában, később a szülők meg-
nézhették két tanítási órámat. A nagycsoportos óvodások február
végén ellátogattak az iskolába, ahol az első osztályosok várták
őket nagy szeretettel. Énekeltünk, számoltunk, képről olvastunk,
német dalt tanultunk és táncoltunk hozzá. Az ovisok magyarul,
az elsősök németül oldottak meg néhány feladatot. 
Március 7-re játszóházat hirdettünk, ahová a gyerekek a szüleik-
kel érkeztek. A negyedikesek német nyelvű műsorát nézhették
meg, közös táncmulatságban vettek részt, majd kedvükre
választhattak a kézműves foglalkozások közül: társasoztak, pa-
pírállatkákat festettek, könyvjelzőt készítettek és tésztából szép
színes nyakláncot vagy karkötőt fűztek, közben finom süteményt
és teát kínáltunk nekik a konyha segítségével. 
Nagy örömmel fogadtam el az ovisok meghívását a március 15-
i műsorukra. Az ovisok részt vettek a nemzeti ünnepünk alkal-
mából, az iskola által rendezett történelmi játékunkon is,
segítettek az iskola kerítésének feldíszítésében. Nagyon örülök,
hogy többször is találkozhattam a leendő elsős tanítványaimmal,
már nagyon várom a jövő tanévet.                    

A Kazinczy-verseny területi fordulója
Iskolánkat Rintek Jakab (3. osztály) és Darvas Merse (6. osztály)
képviselték február 14-én, Pilisvörösváron. Felkészítő tanáruk
Pálmai Gabriella. A 25 iskola részvételével zajlott versenyen Dar-
vas Merse 3. helyezést ért el.

Pálmai Gabriella

Nemzeti ünnepünk – Március 15.
Az ünnepi megemlékezést pénteken ko-
szorúzással kezdtük, ahol Varga László Pol-
gármester Úr felkérésére a KLIK Budakeszi
Tankerületének igazgatója, Hoyos Sándorné
mondott ünnepi beszédet. Nagy megtisztel-
tetés számunkra, hogy elfogadta a meghívást.
Az ünnepi beszéd és a 3. osztályosok népdal-
csokra után megkoszorúztuk az emlékművet, majd közösen
felvonultunk a Közösségi Házba, ahol a 4. osztály ünnepi mű-
sorát tekintettük meg. 
A függönyt hatalmas, tulipánokból kirakott nemzetiszínű
kokárda díszítette, melyet Csátiné Varga Mónika tanítónő
készített.  Egyedi, tulipán alakú kokárdát viseltek a szereplők
Szatmári Emőke szülőnek köszönhetően. Ez a tulipános népi
motívum végig jellemezte az ünnepi műsort. A néptánc ruhába
öltözött gyerekek kezükben is tartottak tulipánokat. A műsorban
felcsendültek népi dallamok, láthattunk néptáncot, mozgásos je-
lenetet, hallhattunk szebbnél szebb verseket, idézeteket. Bakai
Anikó és Bálint Dóra tanítónők készítették fel az osztályt a szín-
vonalas és megható műsorra, melyben közreműködött még Rin-
tek Nóra Szvetlána tanítónő is. Köszönjük a 4. osztálynak és
felkészítőiknek a szép élményt! 

Történelmi játék – március 15-re emlékezünk
Iskolánk ismét rendezett történelmi játékot, melyen a korhű ese-
ményeket játszották el az osztályok játékos feladatokkal, Királyné
Halmosi Edit tanárnő szervezésében és lelkes irányításával. 
A történelmi játék keretében, március 13-án, az iskola udvarán
kis műsor fogadta a gyerekeket. A 3. osztályosokat Budainé
Ványi Zsófia tanárnő segítette a csodaszép huszárnóták betanu-
lásában. Bács Eszter elsős kisdiákunk mondott egy tavaszváró
verset, ezt követően a nagy nap eseményeit eleveníthettük fel a
pedagógusok színjátékában. Megható volt hallgatni az egész
iskola által ismételt sorokat: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok
tovább nem leszünk!” A rövid előadás után az osztályok által
felolvasott 12 pont felkerült a paravánokra, majd kezdetét vette
a játék. A gyerekek borítékokra vadásztak az udvaron, amikben
márciusi iZak képeit és nevét rejtettük el. A megtalált képeket,
neveket is elhelyeztük a paravánokon, szép díszletet adva az e-
seménynek. Iskolánkban két éve működik a mazsorett-csoport,
ők indulóra adtak elő egy bemutatót. A délután lezárásaként
szorgos kis kezek öltöztették ünnepi díszbe az iskolát, ami méltó
színfoltja lett ennek a szép napnak.

Csátiné Varga Mónika

Országos „MindLab” Bajnokság - Dunakeszi
Az iskolában jelenleg 14 fő vesz részt hetente egyszer a „Mindlab”
játékos logikai foglalkozásokon. Immáron harmadik éve vettünk
részt az Országos versenyen. A gyerekek négyféle logikai játékban

Bakai Anikó

Bakai Anikó

Mayerné Aller Rita 

Bors Andrea igazgató
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(Abalone, Quaridor, Okti, Dáma) mérhették össze tudásukat.
Idén már rendeztünk iskolai bajnokságot is, a dorogi gyerekekkel
is összemértük tudásunkat.

Nagy izgalommal vártuk már-
cius 22-ét, az országos versenyt,
ahol öt fővel képviseltük
iskolánkat: Brunecker Károly
(Abalone), Bárány Péter, Reisz-
ner Bence, Krizsák Patrik (Quo-
rior), Végh Levente (Dáma).
Dunakeszin 10 órakor elkezdő-
dött a nagy csata. Brunecker
Károly (5. osztály) az első három
játékát megnyerte, majd ket-
tőben döntetlent játszott. A ha-
todik meccsen az izgalmak a
végtelenségig fokozódtak, végül
nyert, így ő lett a 2014. évi
Országos Bajnok. Részt vehet a
Magyarországon megrendezésre kerülő világbajnokságon június
16-17-én. Gratulálunk Károly és további sikereket kívánunk!
A többiek is nagyon eredményesen fejezték be a versenyt. A 6
pontból 3 pontot szereztek, és a IV-VII. helyen végeztek. Biztos
vagyok benne, hogy jövőre ők is dobogósok lesznek! 
Gratulálunk nekik is!

Juhászné Szatmári Irén

Krausz István Ármin – ígéretes sport tehetség
István iskolánk harmadik osztályos ta-
nulója. Kötött-és szabadfogású birkózó és
Sumo Országos Bajnok. 2012. óta birkózik
és szumózik rendszeresen a Budajenői
Birkózó Klubnál. Edzésre hetente 4 alka-
lommal jár. Szülei támogatják az edzéseken
és a versenyeken való részvételben. 
Edzői: Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes,
sumo Európa- és Világbajnok sportoló és
Farkas Zoltán, akiket példaképeinek tekint.
Bárdosi Sándor ősszel iskolánk tanulóinak tartott egy rövid
előadást, ahol Istvánról is büszkén mesélt, mint ígéretes sport
tehetség. Az 1.b osztályból Kovács Bálint tanulónk is jár bir-
kózni, már ő is nagyon szép eredményeket ért el.
István eddig minden versenyen részt vett, köztük különböző
birkózó és sumo versenyeken, kupákon, nemzetközi versenyeken
és utánpótlás olimpián. Többször megszerezte az Országos Baj-
nok és a Magyar Bajnok címet. Eredményei: 26 érem, 3 kupa, 1
díszérem, 8 arany-, 9 ezüst-, 9 bronzérem. 
A 2013. év Legeredményesebb Birkózója címet kapta a Buda-
jenői Birkózó Klubnál. Első nagy nemzetközi versenyén, Cse-
hországban március 29-én 12 ország versenyzői közül a 2.
helyezést érte el. István eredményei elismerésre méltóak, büszkék
vagyunk rá, mint iskolánk tanulójára. Gratulálunk az eddigi
eredményeihez és további sikeres versenyzést kívánunk neki!
Siposné Király Ildikó

Egészségklub a Közösségi Házban
Február 20-án, csütörtökön este a Közösségi Házban immár má-
sodik alkalommal gyűltek össze az érdeklődők az Életmód-
Egészségklub által szervezett előadáson, melynek témája a
környezetbarát kertészkedés volt.
Ezen az estén szó esett a környezet szennyezettségéről, ehhez
kapcsolódóan pedig a talajok mikroflórájának helyreállításáról, a
talaj vitalitás, a biológiai aktivitás fokozásáról, az erőteljesebb
csírázóképesség, gyökér- és hajtásképzés elősegítéséről, valamint
a termesztett növények kórokozókkal szembeni ellenállóságának
növeléséről.
Az állatokról sem feledkeztek meg a jelenlévők, valamint a ház-
tartásokban is használható biológiailag teljesen lebomló probio-
tikus tisztító-kultúrával is megismerkedhettek. 
Újra egy tartalmas estét töltöttünk el együtt. Boldogsággal tölt el,
hogy nem csak a középkorúak és az idősebb korosztály képvisel-
tette magát, hanem a fiatalabb nemzedék is! 
Március 20-án az Életmód-Egészségklub ismét várta az érdek-
lődőket a perbáli Közösségi Házban, ahol a Víz világnapja kap-
csán a téma az éltető, tiszta víz volt és egy felkészült, színvonalas
előadást hallhattunk Simon Anikótól.
Megtudhattuk milyen betegségek kialakulásában játszhat sze-
repet a klóros, magas ásványi anyag tartalmú, nem megfelelően
tisztított csapvíz. A megoldásokra is kaptunk egyszerű ötleteket.
Az előadás végén megvizsgáltuk több környékbeli település
ivóvizét, amit a klubunkat megtisztelő vendégek hoztak Bu-
dakesziről, Telkiről, Tökről. Természetesen a helyi vezetékes
víznek is megnéztük a PH értékét, keménységét, valamint szeny-
nyezettségét. Az eredmények megdöbbentőek lettek! A jelen-
lévők arra a következtetésre jutottak, hogy bizony minden

családnak magának kell gondoskodni az éltető, tiszta vízről.
Ezúttal is egy jó hangulatú, tanulságos estét töltöttünk együtt.
Az Életmód-Egészségklub áprilisi összejövetelén korunk nép-
betegségével a cukorbetegséggel, és annak lehetséges alternatív
gyógyítási módjaival fogunk megismerkedni.

Valekné Bálint Anikó 
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A Közösségi Ház hírei

Gyerekprogramok és eszközbeszerzések támogatásból
A perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzat minden évben tá-
mogatja a Közösségi Ház programjait és eszközbeszerzéseit.
Ennek köszönhetően az előző években Márton napkor gye-
rekkoncerteket rendezhettünk az iskolásoknak-óvodásoknak;
valamint bútorokat, függönyöket, vendéglátáshoz szükséges esz-
közöket vásárolhattunk a Ház javára. Az idei támogatásból
három gyermekelőadást szerveztünk, illetve pótoltuk a bálok és
egyéb közösségi programok alkalmával elkopott poharakat, kan-
csókat.

Januárban Pályi András Vitéz László című bábelőadását, február-
ban a tinnyei Figurina Animációs Kisszínház előadását, március-
ban pedig a Budavári Buzaszemek Művészeti Alapítvány Tündér
Tercia című előadását láthatták az érdeklődők. Mindhárom
előadás teltházas volt!
Az iskolásokon és óvodásokon kívül a Továbbélni Egyesület
lakóotthonából is sokan eljöttek.
Köszönet a nagylelkű felajánlásért, mert így vált lehetővé a szín-
vonalas és költségesebb előadások meghívása. Külön köszönet az
iskolának, mert a jó szervezés eredményeként a legtöbb alsó
tagozatos gyermek látta az előadásokat.

Kúti Mária

Szatmári táncház Perbálon
Március 14-én este, a Közösségi Házban megtartott iskolai ün-
nepség után az ünneplőbe öltözött fiatalok nem rohantak haza,
ugyanis a székek gyorsan oldalra kerültek, a terem végében lévő
két asztal pedig kézműves sarokká alakult át: kezdődött a kézmű-
ves foglalkozás, majd pedig a Kontáros együttes táncháza. Már-
cius 15-e előestéjén a gyerekek és szüleik színes filcekből varrhat-
tak maguknak kokárdát, de a húsvétra készülődvén már húsvéti
dekorációk és kifestős díszek is készültek a gyerekek kezei alatt.
A kézműves foglalkozással párhuzamosan hamarosan indult a
gyerektáncház is egy kis szatmári muzsikával: Nagy Józsi és Ma-
gyar Zsuzsi megtáncoltatta a kicsiket és nagyokat egyaránt, de
két tánc között sem volt ám szünet. A gyerekek már maguk kér-
ték a múltkor megszeretett „köteles játékokat”, Józsi és Zsuzsi
kezében pörgött a kötél körbe-körbe. A játék után jött egy kis
sárközi ugrós. Az energiát a büfében lehetett pótolni egy kis
zsíroskenyérrel vagy egy pohár szörppel. 

Lassan azonban kicserélődött a társaság, a gyerekek hazamentek
és érkeztek a felnőttek. A Kontáros együttes mezőségi táncrendet
húzott – a gyakorlottak rögtön a zenekar előtt ropták, aki pedig
most ismerkedett a tánccal, azt Józsi és Zsuzsi tanította az
alaplépésekre. A táncház ezután szatmári és erdélyi táncokkal
folytatódott, amíg csak a zenekar és a táncosok bírták. 
A táncház a Nemzeti Kulturális Alap és Perbál Község Önkor-
mányzatának támogatásával valósulhatott meg.

Magyar Zsuzsanna

Tündér Tercia
Fotó: Keresztúri Anna
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Óvodai hírek

Új játék érkezett az óvoda udvarára – Köszönet a tá-
mogatóknak!
Végre megérkezett az óvodába a gyermekek által várva várt hinta,
melyet nagy örömmel fogadtak és azóta is folyamatosan birtokba
vesznek.

Rengeteg köszönet ezért mindenkinek, aki valamilyen módon
hozzájárult ennek az “álomnak”  a megvalósulásához, többek
között az óvodabálok, illetve a legutóbbi óvodai Családi nap tá-
mogatóinak, résztvevőinek és szervezőinek. Ezeknek a remek
hangulatú eseményeknek a bevételei tették lehetővé azt, hogy
most csemetéink élvezhetik a hinta ringatását ezeken a szép
tavaszi napokon. 
Külön köszönet Kosán Péternek és az Önkormányzat embere-
inek, akik segítettek; vállalták a teljes földmunkát és a telepítést.
Nagyon szeretnénk, ha itt nem állna meg a történet, és az
elkövetkező óvodai programokon is olyan szép számmal lennénk
jelen, hogy már gondolkodhassunk is a következő „álom” meg-
valósításában.

Az óvoda dolgozói és a Szülői Munkaközösség nevében:
Krizsák Zsóka, a Munkaközösség elnöke

Emlékezés
2014. március 14-én a délelőtti órákban az óvodába
készülődtünk ünnepi megemlékezésre.
A nagycsoportosok fényesen csillogó szemekkel, egyre izgatot-
tabban várták, hogy előadhassák a hetek óta gyakorolt kis mű-
sorukat. A fehér blúzaikon, ingeiken ott díszelgett, nemzeti
jelképeink egyike: a kokárda.
A kisebb csoportosok szintén csinosan, ünnepi ruhákban
padokon ülve hangolódtak a nagy eseményre. A tornaterem
megtelt az érdeklődő szülők, nagyszülők sokaságával. Előkerültek
a fényképezőgépek, kamerák.
A gyerekek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc történé-
seit elevenítették fel. Az adott kornak megfelelően a fiúk huszár-
csákókban, a lányok a pártákban idézték a múltat.
Pergett a dob, lengett a zászló, a másik nemzeti jelképünk. Ahol
a magyar színhármasban: a piros az erőt, a fehér a hűséget, a zöld
a reményt jelképezi.

Zengett a dal, felcsendült a jól ismert Kossuth-nóta, amelynek
több száz szövegváltozata és jó néhány dallamváltozata is ismert.
Folyt a verbuválás. Toborzó nóták, buzdító versek egész sora
hangzott el. Majd kardok lendültek a magasba. A lányok, fiúk
fergeteges tánccal búcsúztak a bevonulóktól. A hazájukért harcba
induló huszárok katonaládájába sok hasznos dolgot tettek az itt-
hon maradók. A lelkesedés, a tenni akarás tükröződött a je-
lenetekben.
A hálás közönség szűnni nem akaró tapssal köszönte meg a
csodálatos, olykor megható visszaemlékezést. Köszönet a
felkészítőknek: Kiss Aranka, Homonnai Ildikó óvónőknek, és
Harcos Gáborné, Márti néninek, a dajkának.
A Katica csoport tagjai nagyon ügyesen szerepeltek. Közben azt
is észrevettük, a közönség soraiban ott ült a leendő tanító néni-
jük: Mayerné Aller Rita. Őt is érdekelte az ünnepi esemény, s
megtekintette az „iZak” fellépését. Majd később a műsor lezajlása
után a csoport szobájukban, dicséretben részesítette őket.
Nekünk mindkettő nagyon szimpatikus cselekedet volt.
Fontos, hogy a 3-7 éves gyerekek életkori sajátosságaiknak
megfelelő módon részesei legyenek nemzeti eseményeinknek.
Érezzék, az ÜNNEP mindig másabb, különlegesebb nap az
életünkben. Lássák, tanulják, hogyan tisztelgünk, emlékezünk
meg a régi korok hőseiről, megteremtve ezzel csíráját a szülőföld,
a haza szeretetének. Jó, hogy megismerkednek a nemzeti
jelképeinkkel, melyek önmagukban is üzenetet hordoznak az arra
fogékonyak számára. Rámutatva, hogy van múltunk, és jövőnk
itt a Kárpát-medencében, hiszen egybeköt minket a magyarsá-
gunk, a történelmünk.

Élményeit, gondolatait lejegyezte: 
Esztergomi Istvánné, nagyszülő
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A Könyvtár hírei

Szép beszéd verseny a könyvtárban
Január végén rendeztük meg a hagyományos Kazinczy-verseny
helyi válogatóját a perbáli könyvtárban. Mint mindig, ez a dé-
lután is nagyon kellemesen telt! Hogy miért? Egyszerűen csak
azért, mert élvezetes prózát hallhattunk, jól felkészült gyerekek-
től.
A versenyzők többsége a szöveg tartalmát megértve, a magyar
nyelv szabályait megtartva, megfelelő hangsúllyal és hanglejtéssel,
jó tempóban, kellő hangerővel tolmácsolta a sorokat.
Sokan voltunk, de ennek mindenki örült: hiszen ez azt jelenti,
hogy sokan veszik komolyan az értő olvasás fontosságát, az
anyanyelv szeretetét, védelmét. Ezt bizonyítja, hogy több éve már
a 2. osztályosok is szép számmal képviselik osztályukat, bátran
versenyeznek, s szépen olvasnak. A nagyobbak számára pedig
valamilyen megmérettetés a házi verseny, ahol felmérhetik, hogy
hol tartanak, összehasonlíthatják tudásukat másokéval. Ez a
verseny egyben a területi fordulóra is felkészít. Idén a hozott
szöveg mellett egy idegen szöveg azonnali felolvasására is sor
került, s ez sokaknak már nehéz volt.
Mindenesetre tapasztalatokat szereztünk egy nyugodt, családias
légkörben: egymás között voltunk mi, a magyar nyelvet, a szép
beszédet szerető felnőttek és gyerekek. Köszönjük a zsűri tag-
jainak, a felkészítő tanároknak és a versenyző gyerekeknek a sok
munkát és a lelkesedést! Várunk benneteket jövőre is!

Bolláné Bíró Katalin

A könyvek ünnepe a perbáli iskolában

A február 14-én megrendezett könyva-
jándék nap legnagyobb sikerének tartom,
hogy a tanárok lelkesedésüket át tudták
adni a gyerekeknek, s így az iskola ta-
nulóinak jelentős része bekapcsolódott a
programokba. 

Könyvtáros tanárként szervezőmunkát végeztem, ötleteket
gyűjtöttünk és válogattunk a tanárokkal, megbeszéltük a felada-
tokat. Február 14-én aztán fényképezőgéppel a kezemben min-
den osztályhoz ellátogattam, hogy megörökítsem a legjobb
pillanatokat.
Jó volt tapasztalni, hogy a könyvbemutatót mindenhol a tanárok
kezdték, bemutatva saját gyerekkori kedvenceiket. Meséltek régi
karácsonyokról, születésnapokról, könyveik titkairól.
Mivel a könyvajándék nap nem múlhat el ajándékozás nélkül, az
elsős gyerekek könyveket ajándékoztak a könyvtárnak, amelyek
gyarapítani fogják a mostani állományt.  
Iskolánk honlapján megtalálhatóak a fényképek a nap minden
fontos eseményéről.
Az iskola és a könyvtár nevében szeretném megköszönni Eszter-
gomi Istvánnak és feleségének a sok értékes könyvet,
mesekönyvet, melyet a könyvajándék nap alkalmából adomá-
nyoztak iskolánknak!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Német Nemzetiségi Farsangi Délután
Február 8-án rendezte Német Nemzetiségi Önkormányzatunk
hagyományos Német Nemzetiségi Farsangi Estjét, mely egyben
iskolánk Német Nemzetiségi Délutánja is.
A program Bakai Anikó elnök köszöntőjével kezdődött, ezután
került sor a rendezvény első felében hagyományos kulturális es-
tünkre, melyen felléptek a Kis-forrás Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola énekkara, Rintek Szvetlána vezetésével, svábtánc
csoportja, vezetőjük Keresztúri Éva, diákjai versekkel és prózák-
kal, 6. osztályos tanulók zenés német nyelvű jelenetükkel, mellyel
az iskolába jutás közlekedési nehézségeit mutatták be, valamint
a Ringlein svábtánccsoport Budajenőről.
Az est második felében  a „Dicke Schwäne” zenekar szolgáltatta
a táncolni vágyóknak a „talpalávalót”.  Az idén harmadszorra
hirdettük meg hagyományteremtő fánksütő versenyünket,
melyre finomabbnál finomabb fánkokkal neveztek be a
„versenyzők”. A zsűri - a „Dicke Schwäne” zenekar néhány tagja
– nehéz helyzetben volt. A finom fánkok készítői Sótonyi Eszter,
Galambosné Erzsike, Zakar Kati néni, Bender Viki néni, Baj-
tekné Rózsika és Kocsis Borka nagymamája voltak.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak a farsangi programunk előkészítésé-
hez és lebonyolításához! Köszönet a szereplő gyerekeknek és
felkészítőiknek a színvonalas műsorokért, valamint vendég fel-
lépőinknek, hogy meghívásunkat elfogadták!

Perbál község Német Nemzetiségi Önkorm. képviselő-testülete

Bolláné Bíró Katalin (könyvtáros tanár)  
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Egyensúlyban
Beszélgetés Wentzel Ferenc képviselővel, a
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökével

Ez a ciklus számos változást hozott az Önkormányzatok
életébe – többek között - a közigazgatás és a közszolgál-
tatások terén végbemenő átalakítások miatt. Wentzel Fe-
renccel ezek gazdasági hatásairól, a településfejlesztésről
és a képviselői létszámcsökkentésről is beszélgettünk. 

- Ebben a ciklusban „vizsgázott” a képviselői létszám-
csökkentés. Mennyiben befolyásolta ez a testületi, illetve
bizottsági munkát?
- Nehéz összevetni a mostanit a megelőző ciklusokkal, mert korábban
más munkamódszerrel dolgoztunk. Mára már teljesen olajozottan
működik a testületi döntések megalapozása a bizottsági üléseken oly
módon, hogy a legtöbb felmerülő kérdésre már választ is kapunk.
Perbál képviselő-testülete hét főből áll, a bizottságok pedig öt fővel
működnek (a polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottsági
tag), tehát öt emberrel kell három bizottságot működtetni. A Szociális,
az Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottságot, valamint a Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságot (GÜB). A GÜB feladata elsősorban a település
gazdálkodásának irányítása, pénzügyi egyensúlyának fenntartása és ezen
keresztül az intézményeink, illetve a község életének működtetése. Az
ügyrendi feladatok nagyon nehezen válnak el ettől - az ügyrendi bi-
zottság az előkészített törvények, rendeletek törvényessége felett őrködik
a jegyző úr és a hivatal segítségével – éppen ezért „gyúrtuk össze” egy bi-
zottságba ezt a két részfeladatot.
A kisebb létszám miatt meglehetősen fontos a képviselői részvétel a bi-
zottsági üléseken, hiszen csak akkor tudunk határozatképesek lenni, de
ezzel az esetek többségében nem szokott gond lenni.

- Ennek a ciklusnak egy másik jelentős fejleménye a közigazgatási re-
form. Hogyan érintette ez Perbált gazdasági szempontból?
- A közigazgatás átszervezése nyomán megváltozott az intézményrend-
szer működtetése. Ez községünkben elsősorban az iskolát érinti, de min-
denek előtt megjegyezném: a tulajdonviszonyok nem változtak. Tehát
szó sincs arról, hogy az iskola már nem Perbálé, és nem „csak” érzelmi
szempontból a miénk, hanem a tulajdonjoga is a községé. Az intézmény
szakmai irányítását azonban már egy arra hivatott szakmai szerv végzi:
a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), illetve közvetlenül
a Központ Budakeszi Járási Tankerületének vezetősége. 
Ezért mi más feladatokra tudunk koncentrálni, amelyek közül az egyik
legfontosabb a településfejlesztés. Ez pedig a perbáliak életében igen je-
lentős szerepet játszott az elmúlt két ciklusban. Gondolok itt, a legjelen-
tősebbeket említve: a Fő utca 1., illetve 2. programra, amelynek kereté-
ben a Coop bolttól a Községházáig teljes egészében megújult a Fő
utcánk, illetve az Iskola emeletes épületének külső homlokzata. Előbbire
90millió Forint, utóbbira pedig 46,5millió Forint  pályázati pénzt nyer-
tünk és a település komoly önerőt is bevont a beruházásba.  2011. má-
sodik felében mintegy 100millió Forint pályázati pénzből, illetve szintén
jelentős önerőből bővült és megszépült az óvodánk; ami túl azon, hogy
végre méltó körülményeket teremt az ott folyó magas színvonalú
munkának, méltán lehet minden perbáli büszkesége. 
Tavaly indultunk egy pályázaton, melynek keretében a Községháza, a
Közösségi Ház, az Iskola, az Óvoda, valamint a Sporttelep öltöző épü-
letén áramtermelési célból napelemek lettek elhelyezve. A pályázaton
elnyert összeg – 50millió Forint – teljes egészében fedezte a beruházás
költségeit, így nem volt szükség önerőre.
A napokban fejeződik be – 47millió Forint pályázati pénzből - a sport-
pálya mellett található járda, illetve kerítés cseréje, és ehhez kap-
csolódóan  a vízelvezetés megoldása, a Béke és a Rózsa utca aszfaltozása,
valamint azok felszíni vízelvezetése. Ezek alapján nyugodtan mond-
hatom: az elmúlt időszakban több komoly volumenű pályázatot sikerült

elnyernünk, amelyek levezénylése is zökkenőmentes
volt. 

- A tavalyi év sok szempontból a változások éve volt,
hiszen a közszolgáltatások is átalakultak. A perbáliak
életét ez hogyan befolyásolja?
- A közszolgáltatások átalakításának csak egy vetülete
a rezsicsökkentés.  A szemétszállítás, a vízszolgáltatás
és ezzel együtt a csatorna, valamint a szennyvízszip-
pantás az a három terület, ahol jelentős változások
történtek. Ennek kapcsán az volt a kormányzati
törekvés, hogy a nagy nyugati monopóliumok kerül-
jenek ki bizonyos területekről, és lehetőség szerint
hazai szolgáltatók vegyék át a helyüket. Ez a folyamat

közel egy évig tartott, végigküzdöttük, hiszen korántsem mindegy, hogy
ha váltani kell milyen szolgáltatót választunk és az milyen szolgáltatá-
sokat ajánl, illetve mennyiért.  A korábbi vízszolgáltató, az Aquazala
Kft. nem volt alkalmas a további szolgáltatásra, helyette az ÉDV Zrt.
lépett be; velük sikerült olyan feltételeket kialakítani, hogy egy zökkenő-
mentes átállás után folyamatos szolgáltatás legyen. 
A korábbi szemétszállító nem adott be érvényes ajánlatot, ezért ők ki-
estek a pályázók közül. Az új szolgáltató a Depónia Kft. lett. Ennek kap-
csán vannak látszólag aprónak tűnő feladatok, amelyekről szintén meg
kell állapodni: a szelektív hulladék gyűjtés, a szippantott szennyvíz, vala-
mint a lomtalanítás. A legutóbbi testületi ülésen zárult le annak a szer-
ződési rendszernek a megkötése, amely ezekre a területekre vonatkozott
és több mint egy éves munka előzte meg. 
A szerződés alapján meg tudjuk szüntetni azokat az illegális eljárásokat,
amelyekről sejtésünk van inkább, mint biztos tudomásunk. Perbálon
közel negyven ingatlan nem rendelkezik csatorna bekötéssel, de fo-
gyasztják a vizet és keletkezik szennyvíz. Annak kiderítése, hogy ezzel mi
történik az egyrészt önkormányzati, másrészt szakmai feladat. Elhatároz-
tuk – amit már régóta terveztünk, de mindig valamin megfeneklett -,
hogy ennek utánajárunk és megszüntetjük a szabálytalanságokat.
A szemétszállításban is – mint említettem – változások várhatóak. Las-
san, de biztosan házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lesz Perbálon
is, felcserélve a faluban található két szelektív hulladékgyűjtő szigetet. 
Keressük a megoldásokat továbbá a házi és a települési szintű zöldhul-
ladék komposztálására. Erre született egy olyan megoldási javaslat –
amely nincs kőbe vésve, de a testület már megismerte -, hogy a szenny-
víz- illetve a fűrésztelep között található önkormányzati tulajdonú
területre egy aprítógépet telepítenénk. 

- Perbál számára 2012. decemberének jelentős fejleménye volt, hogy a
kormány átvállalta az ötezer fő alatti települések hiteleit. Miért kénysze-
rült Perbál is ezek felvételére, és mi változott a konszolidációval?
- Ennek a ciklusnak az elején korántsem voltak könnyű helyzetben az
önkormányzatok, köztük Perbál sem, de mi mindenképpen élni akar-
tunk a település érdekében különböző pályázati lehetőségekkel.  Ezzel
együtt azt is jól tudtuk, hogy nem szabad felelőtlenül presztízs beruházá-
sokat elindítani. Nálunk a Fő utca program számos fontos problémát
megoldott például a közlekedésszervezésben; a Hivatal, az Iskola, és az
Önkormányzat épülete úgy újult meg, hogy közben az energia-
hatékonyságukat is növeltük.
Mi is belekényszerültünk éppen a pályázatok kapcsán különböző
hitelfelvételekbe, de a település gazdálkodását ezek soha nem fenyeget-
ték. Voltak nagyon nehéz periódusok, ez tény, de mindig is igyekeztünk
takarékos gazdálkodást folytatni. Így megvolt mindig minden kolléga
bére, illetve a számlákat is igyekeztünk mindig rendesen fizetni. A kon-
szolidációt követően Perbál pénze nem lett több, de azzal, hogy elkerül-
tek a hitelek és szakfeladatokat vállalt át az állam, egyensúlyba került a
költségvetésünk. A pénzünk továbbra is a saját bevételeink gyara-
podásától növekszik, ezért is ápoltunk mindig jó kapcsolatot azokkal a
helyi vállalkozásokkal, akik ebben partnerek. 

Tóth Anna
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Ismeretlen ismerősök 10. 
A Wéber ház titka
A Perbál központjába érkező autós egy hármas út-
kereszteződésben találja magát. A tábla is három
irányt jelez, de van ott egy gyanúsan meghúzódó ne-
gyedik is. A korabeli tervező mérte el magát, vagy
valami más nyomós ok alakította ilyen furcsára?
Ma már kevesen emlékeznek e közlekedési csomó-
pont szögletének népi nevére, a Wéber közre. 
Lehet, hogy e nevezetes ház lenne a bűnös azért,
hogy az autós, ha Budajenő felől érkezővel találja
szembe magát, elbizonytalanodik? Lehet, hogy a Wéber ősök
tehetnek arról is, hogy nem vezet kövesút Máriahalomra?
Ezekkel a képtelen gondolattal kezdem a beszélgetést Wéber
János barátommal, akivel a felújított házrész hátsó udvarán
beszéltem meg találkozót. János nem kapkod a válasszal.
Hosszan, gyanakvón néz bele az arcomba. 

- Te most azt hiszed, hogy viccelsz! Még szerencse, hogy ez a
marhaság nem az ötvenes évek hatalmasságainak jutott eszébe.
- Tudom, hogy hosszas elbitorlás után kaptátok vissza ezt a házat.
Elmondanád a Wéber ház történetét?
- Felmenőim valamikor német földről települtek Perbálra és
kezdtek új életet. Apám, de még a nagyapám is hentes és mészá-
ros volt. Kemény munkájuk eredménye ez az épületegyüttes.
Volt itt lakrész három generációnak, kocsiszín, pince, és amiből
mindez teremtődött: a vágóhíd, az üzlet, a mészárszék. 
- Egyszer mutattál egy képet a család üzeméről. Nagyapád ült
középen, mellette állt jobbról, balról két fia a segédekkel.
-A Wéber-féle mészárszéket nagyapám alapította valamikor a
múlt század elején. Két fiával, Lőrinccel és Jánossal tették híressé.
Később már apám vitte tovább az üzemet. A műhelyben négy-
öt segéd, a vágóhídon és a gazdaságban számtalan alkalmazott
dolgozott. Jól ment az üzlet. Dorogtól Tatabányáig, Pilisvörös-
vártól Bicskéig, a mai napig emlegetik a Wéber-féle hentes árut.
- Igaz, hogy itt gyártották a legjobb virslit? A Titkos receptet el
lehet árulni, vagy ez még mindig a ház titka marad?
- A titok apám fejében, kezében és tehetségében, vagyis a mester-
ségbeli tisztességében volt. Ez a mentalitás már régen kihalt.
Az esztergomi piacon találkoztam egy 93 éves öreg hentessel, aki
ismerte apámat. Szerinte a Wéber-féle virsli nem legenda, hanem
maga a csoda volt. Aztán nevetve mondta, hogy a napokban vett
egy párost műbélben, de nem volt gusztusa megenni, hát oda-
dobta a macskának. Erre az állat úgy megsértődött, hogy három
hétig nem szólt hozzá.
- Szerencsére humorodnál vagy, de nem volt mindig vidám az
életed. A háborút követő kitelepítést hogyan úsztátok meg? 
- Nem tudom, hogy kik jártak jobban, akiket vittek, vagy akik
maradtak? Minket itt hagytak, de nem kívánom senkinek azt a
megaláztatást, amiben családunk részesült. Az első években nem
volt semmi gond, de jött a kommunista hatalomátvétel. Apámat
kuláklistára tették, a műhelyt, a boltot, a házat államosították.
Száz hold földet, hat pár lovat, vágómarhát, teherautót, személy-
kocsit, gazdasági eszközöket, mindent elvettek.
A saját házunkban megtűrtek lettünk. Ide hozták a napközi ott-
hont, a postát, volt itt Állami Gazdaság, ÁFÉSZ, rendőrség,
DISZ klub, és ami a pofátlanság teteje, a kommunista párt is

nálunk nyitott irodát. Családunk folyamatos zaklatásnak volt
kitéve. Valahol a faluban kigyulladt egy szalmakazal, akkor apám
volt az első, akit a rendőrség előállított. Örökös gyanakvás,
várakozás, hogy mikor mit fognak kitalálni, hogy mikor döröm-
böl a rendőrség. Nap, mint nap ez volt az életünk.
- Látom, még mindig tele van a szíved haraggal.
- Egy fenét! Már régen megbékéltem. Te zaklattál fel a kérdése-
iddel!
- A családban egyedül te folytattad őseid szakmáját. Már régen
nyugdíjas vagy, de még ma sem tudsz szabadulni a nagykéstől.
- Amíg mozogni tudok, addig csinálom, bár hetvenévesen már
egyre nehezebben megy. Az orvos szigorú diétára fogott és ma
már ott tartok, hogy több gyógyszert fogyasztok, mint húst. 
- Valahol Budapesten, az alagút környékén dolgoztál egy hen-
tesüzletben. Hogy emlékszel ezekre az évekre?
- 1958-ban az Attila utca és alagút sarkán, az akkori Budapest
legnagyobb húsboltjában kezdtem a szakmát. Hajnali öt órától,
este nyolcig vertem a tőkét. 
Én a hentes szakmába születtem, nekem nem volt idegen ez a
közeg. Elég korán, már huszonhárom évesen az üzlet egyik
helyettes vezetője lettem. Állandó vevőim voltak, akik név szerint
ismertek és szerettek. Volt olyan karácsony, amikor annyi
ajándékkal halmoztak el, hogy taxit kellett hívnom.
- Mi a csoda, ennyire jó dolgod volt?
- Tudod, a híres szocialista áruhiány korában nem a „kedves
vevő” megszólítás, hanem a „drága főnök úr” volt a divat. 
A portékát nem eladni volt a kunszt, hanem megszerezni. Gon-
dold el,- hetente egy-két karton téliszalámit kaptunk, - öt perc
alatt elfogyott. Mai fiatalok már nem is ismerik a „pult alóli”
árusítást. Persze amit ezen a hentes keresett, azt elkérte a kocs-
máros, mert a kőbányai világos is hiánycikk volt. 
Valahogy így nézett ki a szocialista árucsere és piacgazdaság.
- A rendszerváltás idején, a Wéber közben üzletet nyitottál. Most
úgy látom, be van zárva. Mi történt?
- Harminckét évet dolgoztam egyfolytában ugyanazon a helyen.
1990-ben elhagytam az állami kereskedelmet és itt, az ősi házban
nyitottam egy saját üzletet.
Szépen berendeztem, jól is ment, csak hát, megöregedtem. Min-
denféle bajom van már, vissza kell vonulnom. Tudod, a hentesek
nem karosszékben, meleg szobában töltik idejüket. Nem is tud-
nám megmondani, hogy életem során hány ezer órát töltöttem
hűtőkamrában. 

Amikor elköszönök, még nevetve utánam kiabál: „Azért te sem
vagy már a régi! Mintha egy kicsit meg lennél roggyanva!”

Szilágyi László

Wéber János ma

A Wéber féle húsüzem a múlt század elején 
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„Több mint szakma...”
Bemutatkozik Sótonyi György

Új rovatot indítottunk , melyben olyan per-
báli vállalkozásokat, cégeket mutatunk be,
amelyek túl azon, hogy tisztességgel és
igyekezettel űzik szakmájukat; támogatóan,
együttműködően vesznek részt szűkebb
pátriájuk életében.
Sótonyi György a családi tradíciót követve –
már nagyapja, illetve édesapja is ezt a szak-
mát űzte – választott foglalkozást. Okleveles
épületgépész technikusként végzett; vál-
lalkozásának fő profilja a víz-csatorna, gáz,
fűtés, szolár rendszer szerelés, de – mint
mondja - szükség esetén átfogóan értelmezi
az épületgépészetet. 
Jellemzően közvetlen megrendelőknek,
családi házaknak dolgoznak, de munkakapcsolatban állnak -
többek között – a perbáli Önkormányzattal, a Gradiens Kft.-vel
és a Nyakas Zrt.-vel is.

„Szakközépiskolai gyakorlatomat Budakeszin, a Huber és Szabó
Kft.-nél végeztem; majd öt évig náluk dolgoztam – sok hasznos
tapasztalatot szerezve -, mielőtt egyéni vállalkozóként kezdtem
volna tevékenykedni. 
Szakképzett kollégáimmal - akiknek a pozitív hozzáállása
elengedhetetlen a vállalkozásom sikeréhez -, helyismerettel, Per-
bál közösségét ismerve végezzük el munkáinkat. Mindemellett
én a cég ügyeit intézem, felmérem a munkálatokat, egyeztetek
megrendelőkkel, társkivitelezőkkel, bonyolítom az engedé-
lyeztetéseket, illetve anyagbeszerzést, valamint minden egyéb
kapcsolódó feladatot. Számomra ez több mint szakma, inkább
családon belül öröklődő hagyomány.

Kisebb javításoktól a komplett kivitelezésekig, jellemzően
közvetlen megrendelőknek dolgozunk.   A kapcsolódó munkála-
tokkal – amelyeket a velem munkakapcsolatban álló, szintén
helyi vállalkozók végeznek - együtt vállaljuk az építést, szerelést
Perbálon, a környező településeken, Budapesten vagy akár
országszerte. Így a megrendelőnek adott esetben nem kell heteket
várnia egy-egy szakemberre, ha az alapoktól építkezik, vagy teljes
lakást, de akár „csak” egy fürdőszobát akar felújítani.
Munkánkat az ügyfelek megelégedettségére, naprakész műszaki
tartalommal végezzük. Emellett rendszeres továbbképzésekre

járunk, fényképes gázszerelői igazolvánnyal
rendelkezem, ami garantálja az általam
elvégzett munka biztonságosságát. 
Fontosnak tartom emellett, hogy minden a
maga idejében történjen. Ez azt jelenti: a
munkanapban igyekszünk dolgozni; egyrészt a
kollégák, másrészt a családom és a magam
érdekében is.

Az önkormányzattal néhány évvel ezelőtt
egyéves karbantartási szerződést kötöttünk;
ekkor mind az önkormányzat, mind pedig in-
tézményeinek dolgozói meg voltak elégedve a
munkánkkal. Éppen ezért szorosra fűződött a
munkakapcsolatunk, és rendszeresen végzünk
számukra kisebb-nagyobb munkálatokat. A
tavalyi év során – többek között - a védőnői és
fogorvosi rendelő felújításakor volt feladatunk.
Legutóbb pedig a focipálya klubhelyiségének,

illetve öltözőinek felújítása során korszerű, kényelmes melegvíz
előállítási rendszert, valamint a fűtési rendszer korszerűsítését
találtuk ki és hoztuk létre. Számomra örömteli, hogy szabad
kezet kapva, a legjobb megoldásokat választva valósíthatjuk meg
községünk épületgépészettel kapcsolatos kívánalmait. 
Perbálon a Gradiens Kft.-vel, Tökön a Nyakas Zrt.-vel állunk
rendszeres munkakapcsolatban.  Az év elején például a Pincészet
munkásszállóján található vizesblokkokat felújítottuk, ott
közreműködtünk a hidegburkolási-, a gépészeti kivitelezésben,
valamint a lebonyolításban is. 

Az elmúlt években támogattam az Anna-napi Búcsút, és más
községi rendezvényekhez is szívesen hozzájárulok szakmailag
vagy akár más formában. Fontosnak tartom, hogy valamit hoz-
zátegyek ennek a közösségnek az életéhez. Hiszen ki másnak
kéne támogatnia a helyi rendezvényeket, ha nem azoknak a per-
báli vállalkozásoknak, akik egyébként is jellemzően itt  dolgoznak
és élnek?

Úgy gondolom, az én vállalkozásom sikerességének egyik leg-
fontosabb „záloga” - az édesapámnak is köszönhető szakmai elis-
mertség és a körülöttem lévő remek szakemberek mellett -
elsősorban a családom. Ők biztosítják azt a hátteret, ami nélkül
nem tudnék tevékenykedni. 
...De a valós sikerek nem is héttől négyig jönnek, hanem amikor
hazamegyek és a családommal lehetek.

Családi KERTES HÁZAT KERESÜNK
3 kisgyerekünkkel Perbálon.

Kb. 100 nm-es ház lenne ideális számunkra 
minimum 500 nm-es telekkel, 

legkésőbb nyári költözéssel.
Minden lehetőség érdekel!
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