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EElliinndduulltt aa kköözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeelleett
A Budakörnyéki Önkormányzati Tár-
sulás keretein belül már régóta el-
határozott közös közterület-felügyelet
júliusban végre elkezdte működését.
Egyenlőre csak korlátozottan műkö-
dik, mivel a résztvevő öt településen
csak két közterület-felügyelő tevé-
kenykedik, de a létszámot folyama-
tosan töltik fel. A felügyelők kiemelt feladatai közé tartozik –
már elnevezésükből adódóan is – a közterületek, utak, járdák,
árkok, zöldterületek rendjének, karbantartásának, rendeltetéssze-
rű használatának ellenőrzése. Ezen túlmenően észrevételezhetik,
felszólíthatják, s végső esetben szankcionálhatják a magán-
területek rendjét is, például a gyommentesítést, hulladék elhe-
lyezést, állattartást is. Fontos feladatuk lesz az üzletek, vendég-
látóhelyek szabályszerű működésének ellenőrzése is. Bizonyos
keretek közt a gépjárműforgalmat is ellenőrizhetik, adott esetben
büntethetik. Később, amennyiben a kapacitás engedni fogja – a
külterületek ellenőrzésében is részt vehetnek. Fontos tudni, hogy
a közterület-felügyelők hivatalos személyek, viszonylag sok
jogkörük van, státuszuk sokban hasonlít a rendőrökéhez. Mun-
kájukat közösen, illetve szorosan egyeztetve végzik a rendőr-
séggel, polgárőrséggel, jegyzővel.
Mindamellett fontos elv a fokozatosság, az első időszakban pedig
kiemelten az. Először szokják meg, fogadják el az állampolgárok
a jelenlétüket, - hiszen alapvetően értük, a közösség érdekeiért
kell hogy tevékenykedjenek. A hivatalunk kérése szerint először
hívják fel a figyelmet a szabálytalanságokra, segítsenek megszün-
tetni azokat, aztán figyelmeztessenek, s csak ha ezen intézkedések
hatástalanok, - akkor ezek után szankcionáljanak.
KKéérrüünnkk mmiinnddeennkkiitt,, hhooggyy hhaassoonnllóó sszzeelllleemmbbeenn ffooggaaddjjáákk aa
kköözztteerrüülleett--ffeellüüggyyeellőőkkeett,, sseeggííttsséékk mmuunnkkáájjuukkaatt!!

IIggaazzggaattáássii sszzüünneett vvoolltt PPeerrbbáálloonn iiss
Augusztus a közigazgatásban is „uborka szezonnak” számít. Sok
hivatalban, - így a környező települések polgármesteri hivata-
laiban is  - már évek óta igazgatási szünetet tartanak ilyenkor,. Ezt
a praktikum is igazolja; a lecsökkent ügymenet is ilyenkor teszi
lehetővé a szabadságolásokat. A perbáli Polgármesteri Hivatal is
igazodott ezen tendenciákhoz, s idei évben először tartott igaz-
gatási szünetet. Természetesen az élet teljesen nem állt meg, - ez
idő alatt is volt ügyelet a hivatalunkban.

PPiinnccee bbeesszzaakkaaddáássookk hheellyyzzeettee
Mint arról már többször írtunk – Perbál tele van régi, - nagyobb
részt elhagyatott, nem karbantartott pincével. Ezen pincék soka-
ságából időről-időre beszakad néhány. Amennyiben ezen besza-
kadások közterületet is érintenek, akkor az Önkormányzat meg-
próbál pályázatot benyújtani a ’vis maior’  alaphoz. A pályázatok
elbírálása több hónapot vesz igénybe, s addig érdemi helyreál-
lítást végezni nem tudunk. Jelen állapot szerint is két beszakadás
van pályázat alatt, egy kisebb a Kossuth utcában és egy nagyobb
a Petőfi utcában. Főleg ez utóbbinál kérünk még fokozott figyel-
met és türelmet míg megkezdődhet a helyreállítás! 

RReennddeezzőőddőő bbuusszzvváárróókk
Településünk három buszmegálló párjából a legmostohább – a
volt „gépállomásnál” lévő – helyzete rendeződni látszik. A meg-
felelő hely hiányában nem buszöblök, hanem buszperonok
létesülnek, valamint mindkét oldalon korszerű, kulturált
buszvárók is elhelyezésre kerülnek. Mindezekkel együtt a
környezetük is rendezésre kerül, beleértve a járdát, vízelvezetést.
A beruházás költségeit teljes egészében önkormányzatunknak
kell állnia. A fejlesztés a tervek szerint az idei évben lezajlik.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii vváállaasszzttáássookk 22001144.. ookkttóóbbeerr 1122..
OOkkttóóbbeerr mmáássooddiikk hhééttvvééggééjjéénn ttaarrttjjáákk oorrsszzáággsszzeerrttee aazz öönnkkoorr--
mmáánnyyzzaattii ééss nneemmzzeettiissééggii vváállaasszzttáássookkaatt;; öösssszzeesszzeeddttüükk aa lleegg--
ffoonnttoossaabbbb ttuuddnniivvaallóókkaatt,, hhaattáárriiddőőkkeett..
- A magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultaknak
aauugguusszzttuuss 1155.. után kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való
felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegy-
zőnél (a helyi választási irodában) kérheti, a jegyző ekkor új
szelvényt állít ki.
- A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, tehát
aauugguusszzttuuss 2233--áánn kezdődik és a szavazás napján 19 óráig tart.
- A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a
főpolgármester-jelöltek sszzeepptteemmbbeerr 88--áánn 1166 óórrááiigg adhatják le
ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelöltek és a jelölőszer-
vezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a választókerületi bi-
zottságok döntenek, négy napon belül. 
- A listákat sszzeepptteemmbbeerr 99--éénn 1166 óórrááiigg lehet bejelenteni.
- Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Ma-
gyarország egy másik településén élni akar a választójogával, ok-
tóber 10-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási
irodától egy másik településre. Fontos változás, hogy a mostani
választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt
legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tar-
tózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
- OOkkttóóbbeerr 1122--éénn lesz a NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS is, melyet
ott lehet kiírni, ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes bevalláson
alapuló népszámlálás adatai alapján legalább huszonöten az adott
nemzetiséghez tartozónak vallják magukat. 
- A nemzetiségi voksolásra a választópolgárok sszzeepptteemmbbeerr 2266--iigg
vetethetik magukat fel a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem
teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán,
és nem is indulhat jelöltként.
- Az októberi nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre
tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormány-
zati választást. 

LLeevveenndduullááss
Sokan kérdezték; mi történik a töki gomba üzem és Perbál közti
területen, ahol a közkedvelt levendulás is található.
Nos utánajártunk. A szóban forgó sok hektáros terület magán-
tulajdonban van, védettséget nem élvez. Mindazonáltal a tulaj-
donosa  - a mezőgazdaságban, növénytermesztésben járatos, kép-
zett személy –elmondása szerint csak a hivatalos művelési ágnak
megfelelő állapotot szeretné visszaállítani, fenntartani. Elsőként
az elvadult bokroktól, cserjéktől tisztította meg a földeket. A
területén az idők folyamán kijárt, jogilag nem létező utakat pedig
megszüntette. A levendulás egy több évtizede nem karbantartott,
szakszerűen nem ápolt, elöregedett kultúra, melyet első lépésként
megpróbál megújítani.  
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PPeerrbbáállii ccssaallááddii nnaapp
Reggel kicsit féltem, milyen lesz naphosszat a
tűző napon „aszalódni” Pünkösd hétfőn a focipá-
lyán, de a gyerekeim cseppnyi kételyt nem hagy-
tak afelől, hogy a lehető leghamarabb indulni
kell. Miután már reggel nyolckor „késésben” vol-
tunk a tízkor kezdődő programra, és öt percen-
ként hallgattam nagyfiam vészjelző-szerű vijjogá-
sát, hogy elkésünk, beadtam a derekam, hogy
már az elején ott leszünk. 
Természetesen a három pár fiú focicipő, mezpó-
ló, naptej, csereruha összekészítése nem megy o-
lyan gyorsan, de mindenki nagyon motiváltan
kereste a hozzá tartozó kellékeket és látszólagos
figyelemmel hallgatta végig kiselőadásom arról,
hogy mikor lecserélik a cipőjüket, rögtön a
táskába tegyék vissza, mert el fog tűnni a sok De-
cathalon-os között.  „Jó, anya” – (csak hadd ro-
hanjak már, gondolták, fogalmuk nem volt, miről beszélek). 
Szerencsére közel lakunk, nagyjából 200 méterre a nevezetes
helytől, így elengedhettük előzetes terepfelmérőre a nagyobbakat
kilenckor. Közeledett az idő. Lehet segíteni, jött a nagyobb a hír-
rel, természetesen ezt családilag gondolta, reggeli nélkül. Ne-
hezen, de megreggeliztünk, igyekeztem pénztárcát kímélni, a
büfé úgyis drága, gondoltam. Végre elindultunk mindannyian.
A zene már a pályához közeledve meghozta a jó hangulatot, és
egész nap nagyon kellemes volt, és bár a nap ereje már reggel
nagyon megmutatkozott, mégis jó volt belépni a gyülekező is-
merősök közé. A gyerekek rögtön elvegyültek, kivéve a legkiseb-
bet, akinek még szüksége volt a felügyeletre. Félt, hogy elveszik,
de aztán hamar feltalálta magát ő is. Hamar kezdődött az apa-fia
meccs, amire nagyobb fiaim már napok óta készültek, úgyhogy
későn érkező férjem lóhalálában közeledett, nehogy lemaradjon
a mérkőzésről. Én ácsingóztam a lányos, tűzzománcos, nyak-
lánckészítő, gyöngyfűző, farmer újrahasznosító, jó kedélyű asz-
talok után, de kipróbálni a fiús helyszíneket tudtam. Azt viszont
többször és nagy örömmel, mert szinte mindenhova visszatértek
többször. Illetve örömmel néztem, ahogy a gyerekeim ugrálnak,
nyilaznak, csillámtetkóval díszelegnek, fociznak és rohangálnak
a focipálya locsoló berendezéseiből áradó szökőkút vize alatt.
Talán ez utóbbi volt a legnépszerűbb, nem szervezett gyerekprog-
ram, egész nap, egyre nagyobb örömmel szaladgáltak kisebbek,
nagyobbak. Közben többször jégkrémeztünk, mert a büfé még-
sem volt olyan drága, sőt, nagyon baráti volt, és több körben
ültek le a fiaim Ede bácsi csodálatos sakktáblái mellé, még nézni
is gyönyörűség volt a művészien kidolgozott bábukat. 
A szervező, foglalkoztató felnőttek türelme még most is gyakran
eszembe jut, ahogy a nagy melegben lankadatlan figyelemmel,
türelemmel, szeretettel segítették a gyerekeket minden asztalnál,
és igyekeztek, hogy a lehető legjobb hangulat lehessen. Nagyon
elégedett, fáradt és boldog társaság érkezett haza, mindenki meg-
találta a számára kedves elfoglaltságot. Nekem talán a legnagyobb
élmény az apa-fia meccs volt, és a boldogan főző, kavaró szaká-
csok. Ezért tényleg érdemes volt sietni reggel. És jó volt ennyi
kedves közeli, távolabbi ismerős között jelen lenni, és érezni,
hogy bizony jó döntés volt visszaköltözni Perbálra. Mert ez egy
ilyen közösség. Egyszerűen csak otthonos.

SSvváábbookk aa tteennggeerreenn ttúúllrróóll
A Saint Louisból érkező dunamenti sváb
icúsági tánccsoport július elején három
napig a zsámbéki Lochberg Regionális
Tánccsoportnál vendégeskedett. 
A harminc fiatal és vezetőik európai
turnéjuk első állomásaként keresték fel
Zsámbékot, de amerikai vendégeik elláto-
gattak Perbálra is. Vendéglátóik büszkén
mutatták be nekik Magyarország szép-
ségeit és a környéken jelenleg is virágzó
sváb kultúra kincseit. Az öreg kontinen-
sen eltöltött tizennégy nap alatt három
országot és hét európai sváb tánccsoportot
ismertek meg.

Saint Louis városa az Egyesült Államok
közép-keleti részén található Missouri ál-

lamban. A kb. 319.000 lelket számláló város a Mississippi folyó
partján fekszik. Saint Louist a 19. században alapította két fran-
cia kereskedő, nevét IX. Lajos francia királyról kapta.
Már a 19. század második felében érkeztek ide német bevándor-
lók, azonban legnagyobb hullámban 1945 után telepedtek le itt
a hazájukból, a kelet-európai területekről elűzött németek.
Szorgalmuknak köszönhetően hamar sikerült egy új, összetartó
kolóniát alapítaniuk. A kezdeti nehézségek után hamar mega-
lakultak az első német gyárak, cégek és a legfontosabb, hogy az
új hazában is tovább ápolták anyanyelvüket, melyhez hozzájárul-
tak német óvodáik, iskoláik.
Az ő általuk alapított egyesület több mint hatvan éve működik.
A főleg bánáti svábokból és délvidéki németek leszármazottaiból
álló közösség négy éve úgy gondolta, fontos az utánpótlás, így
körültekintő szervezőmunkával sikerült megalakítaniuk az
icúsági tánccsoportjukat, mely azóta is sikeresen működik és
mind viseletében, mind táncaiban megpróbálja az ősök hagyo-
mányvilágát megmenteni. Ők így nyilatkoznak a saját
tevékenységükről: „Mint svábok, németek és amerikaiak
megőrizzük hagyományainkat verseken, népzenénken, néptán-
cunkon, népdalainkon, alkotásainkon és jó barátságunkon
keresztül.”
Július 2-án érkeztek Zsámbékra egy majd’ tizenhat órás repülőút
és két átszállás után. A vendéglátó Lochberg Regionális Tánccso-
portnak nem ők voltak az első tengerentúli vendégeik. A zsám-
békiak már kétszer fogadták a Cincinnatiből érkező, szintén
dunamenti sváb icúsági csoportot, legutóbb múlt évben. 
Első napjuk folyamán Zsámbék szépségeit ismerték meg, köztük
a Romtemplomot, későbbi fellépésük helyszínét, és a kiemelkedő
német nemzetiségi gyűjteménnyel rendelkező Szent Vendel
Házat, mely a környék legrégebbi tájháza. 
A második napon Perbálon látta őket vendégül a helyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat és Kúti Mária. Ennek az volt az
apropója, hogy a saint louisiak közül többen perbáli Kaiser család
leszármazottai. A nagymama még itt született és élt egészen az
1946-os kitelepítésig. Megható pillanatokat éltek át vendégek és
vendéglátók. Az anyakönyvekben ráleltek őseik nevére, a temp-
lomban láthatták, hol keresztelték meg rokonaikat, a temetőben
pedig megtalálták családi sírköveiket. 

(folyt.)
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Három nyelven (magyarul, németül és angolul) imádkozott a
két csoport a temetőben álló régi keresztnél az ősökért és leszár-
mazottaikért. A plébánián pedig a csodás kiállítás mellett a per-
báliaknak köszönhetően finom pogácsát is kóstolhattak. Külön
érdekesség volt egyik rokonuk jelenléte, aki perbáli sváb
nyelvjárásban érdeklődött a messzire szakadt szerettei iránt!
Nehéz szívvel indultak tovább Esztergomba, mert sem a saint
louisiak, sem a zsámbéki Lochberg Tánccsoport nem akart még
elszakadni ezektől az egyszeri élményeket nyújtó helytől és
vendéglátóktól. 

A Dunakanyar legszebb városa azonban már várta őket és a Bazi-
likában kapott idegenvezetés, a Duna látványa a kupolából és az
altemplom csodái valamennyire kárpótolták az amerikai
vendégeket. Este a Patkó Csárdában kaptak ízelítőt a magyar
konyhából, aztán igazi sváb dalokat tanultak a Lochberg Tánc-
csoporttól egy pilisvörösvári sváb harmonikás icú segítségével.
A harmadik napon, a vidám közös próba után Budára indult a
csapat, a Várnegyed lenyűgöző pompájára voltak kíváncsiak. 
A főváros páratlan arcát mutatta ismét és megdobogtatta
vendégek és vendéglátók szívét egyaránt. Viszont hátra volt még
a nagy fellépés, melyhez a zsámbéki Romtemplom nyújtotta a
lélegzetelállító hátteret. A közös gálaestre sokan voltak kíváncsiak
és a két és fél órás bemutató során mindenki ízelítőt kapott a
sváb, a német és az amerikai kultúra táncaiból. Saint Louis pol-
gármestere pedig egy csodás levélben küldte üdvözletét a
vendéglátó Lochberg Tánccsoportnak és köszönte meg, hogy
városuk egyik büszkeségét vendégül látták Zsámbékon.
Másnap könnyes volt a búcsú, hiszen a két csoport fiataljai igaz
barátságokat kötöttek a néhány nap alatt és hála a technikának
nem lesz gond legyőzni a 8000 km-t, így kapcsolatban marad-
hatnak a következő találkozásig, melyet már mindenki izgatottan
vár.

Köszönetünket fejezzük ki Perbál Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatának és Kúti Máriának azért a páratlan vendéglátásért
és élményekért, amiben saint louisi vendégeinket és bennünket
részesítettek!

A Lochberg Regionális Tánccsoport nevében:
Fuchs Sandra Titanilla

A fellépésekről és a saint louisi csoportról sok-sok képet
találnak a Lochberg Tánccsoport facebook oldalán:

www.facebook.com/LochbergTanccsoport

Tanévzárás után egy héttel indult iskolánk huszonkilenc tanulója
és három kísérő tanára hagyományos táborozásukra. A csapat ve-
gyes összetételű volt: harmadik osztályostól nyolcadikosig vettek
részt az egyhetes programon. Az idén Déget és környékét ismer-
hettük meg közelebbről. 
Ellátogattunk a Festetics-kastélyba, megnéztük a Hollandi-házat,
valamint – mivel már nem először jártunk itt – a változásokat. 
A dégi tájházban kenyeret dagasztottunk, s amíg az a ke-
mencében sült, elsétáltunk a Festetics család síremlékéhez.
Amikor visszaértünk, friss, meleg zsíros kenyeret ettünk hagymá-
val. Eltöltöttünk egy napot Siófokon a Galérius Élményfürdőben
is, ahol sokat úsztunk, játszottunk és csúszdáztunk.
Ellátogattunk az Ozorai Várba, majd a Tamási Termálfürdőben
töltöttük a nap hátralévő részét. Ellátogattunk a közeli Rétima-
jorba, ahol megnéztük az Aranyponty Halászati Múzeumot,
valamint több halásztavat is. Táborhelyünkön sokat játszottunk,
kosárlabdáztunk, fociztunk, tollasoztunk a szabadban, fürödtünk
a tábor medencéjében. Esténként társasjátékoztunk, kártyáztunk,
beszélgettünk, vicces „rókavadászaton” vettünk részt.  Ismét szép
tájakat, érdekes épületeket, helyeket ismerhettünk meg. Köszön-
jük a „Korszerűbb Iskoláért Alapítvány” anyagi támogatását,
mellyel hozzájárultak tartalmas, szép hetünkhöz.

Juhászné Szatmári Irén, Királyné Halmosi Edit, Bakai Anikó 

Július 2-5-ig Pálkövén
tartottuk az idei rajz-
tábort Bentzik Éva ta-
nárnő szervezésében.
Szerdán Tapolcára ki-
rándultunk. Útközben
megnéztük a badacso-
nyi hajókikötőt is. 
A tavas barlangban csó-
nakáztunk, majd a
Malom-tó festői szépségében gyönyörködhettünk. Csütörtökön
néztük meg a várat Szigligeten. A legszebb a Balaton-felvidéki
panoráma volt. A következő napon Révfülöpről Balatonboglárra
mentünk hajóval. A kirándulásokon mindig nálunk voltak a váz-
latfüzeteink, rajzeszközeink. Ahol lehetett, máris rajzoltak, váz-
latot készítettek a gyerekek. Ezeket dolgoztuk ki és valósítottuk
meg különböző technikákkal a nap végén, a táborban. Az
elkészült művekből szeptemberben kiállítást rendezünk. A ka-
land nem lett volna teljes a huszonhárom táborozó színes
egyénisége nélkül. Láttunk, etettünk, fogtunk vízisiklót, kagylót,
csigát, rákot, hattyút, pézsmapockot, vadkacsát, szitakötőt. Fa-
gyiztunk, ünnepeltünk szülinapot, meséltünk, halacskát búcsúz-
tattunk, buliztunk. Vonatoztunk, buszoztunk, hajóztunk, bak-
tattunk. Volt bátorság-próba, jóga, vízi mentők bemutatója, ön-
védelmi oktatás, tábor végi díjkiosztó, vagyis minden, ami egy jó
táborhoz kell, mert jó tábor volt, az ám!

Csátiné Varga Mónika
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A focitáborban ismét sze-
rencsénk volt az időjárás-

sal. Minden nap tudtunk gyakorolni, játszani. 
A strandnapot is szerencsésen átvészeltük komolyabb baleset
nélkül. Minden nap nagyon finomakat ettünk köszönhetően a
Walter étteremnek. 
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, miközben vonultunk
az utcán, milyen jó ennyi lelkes fiatalt együtt látni. Ez a lelkesedés
végigkísérte az egész tábort, hiszen egy-két kötelezőnek mond-
ható próbálkozáson kívül („nemá, ne fussunk”) minden gyerek
az életkorának megfelelő szinten végigcsinálta ezt a hetet. 
Mi edzők is igyekeztünk kihozni magunkból a maximumot,
remélhetőleg a gyerekek is így érzik, és jövőre újra együtt tölt-
hetünk egy szép hetet.

Egy újabb tartalmas és élményekkel teli tábor zajlott le idén is.
A focitábor záró sütögetése, beszélgetései egyben lezárták az után-
pótlás csapatok versenyévét is. Idén a rendkívül sűrű iskolai és
egyéb programok miatt voltunk kénytelenek összevonni a két
lezárást. Ez sajnos meglátszott a létszámon is; elég kevesen jöttek
el azok közül, akik nem vettek részt a táborban. Aki viszont
eljött, az azt gondolom nem bánta meg, hiszen egy jó hangulatú
délutánt tölthetett el a pályán, vagy éppen a pálya szélén.
Külön köszönetet szeretnék mondani Tóth Lajosnak, aki begip-
szelt lábbal is végigcsinálta a tábort; szervezett, irányított, jött-
ment, egyedül talán csak játszani nem állt be…Köszönjük Szilvia
és Lívia segítségét is, akik az étkezéseknél segítettek rengeteget.
Köszönjük Máriának, hogy a Közösségi Házat mindig biztosí-
totta számunkra. Végezetül szeretnénk megköszönni a szülőknek,
hogy évről-évre bizalmukkal megtisztelik egyesületünket és ránk
bízzák gyermekeiket. Igyekszünk rászolgálni erre a bizalomra!
Mindenkinek további szép nyarat kívánok a Perbál SC nevében!
Nyár végén találkozunk!

Faragó Róbert

Július első hetében tartottuk, immár hagyománnyá vált citerás
táborunkat, amin idén huszonkét lelkes diák vett részt. 
A munka három csoportban folyt. A kezdő csoporttal Keresztúri
Anna gyermekdalokat és mondókákat, a haladó csoporttal
Maródi Zsuzsanna dél-alföldi dalokat, az ifi csoporttal pedig
Keresztúri Éva bodrogközi dalcsokrot tanult. 
A gyerekek a citerázás mellett minden nap versenyeken vehettek
részt, kézműveskedtek, a csendes pihenőben diafilmet nézhettek,
mesét hallgattak, valamint gitár kísérettel dalokat tanultak. 
A három csoport egy közös produkcióval is készült a hét végére,
melynek zenei kíséretét az ifi csoport biztosította. 

Idén is szeretnénk megköszönni a Kis – Forrás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskolának, hogy helyet biztosítottak nekünk, a
konyha dolgozóinak a finom ebédeket, a Mézeskalács Óvodának
a fagyit, amit a fellépésünkért kaptunk, valamint a szülői segít-
ségeket, Czentye Edinának pedig a gofri sütést.

Keresztúri Éva

Ahogy az elmúlt években ez már hagyománnyá vált, idén is
megrendeztük a Kalász tábort a perbáli plébánián július 7-14.
között. Sok új kislányt köszönthettünk a táborban, akik hamar
be is illeszkedtek a közösségbe. Idei témánk: „Fő az egészség!”
A napkezdő imádságos alkalmakon a test és a lélek egységéről,
„egész-ségéről”, teljességéről beszélgettünk. 

Idén is volt horgolás, varrás, nemezelés, gyöngyfűzés, szélforgó
készítés, néptánc, kismama klub és „őrangyalos” játék. Újdonság-
nak számít az elmúlt évekhez képest, hogy tíz kis- és nagyfiúval
bővült csapatunk. Ők sem unatkoztak: Sanyi bácsival faragtak,
kemencét fűtöttek a pompos készítéséhez és aktív résztvevői
voltak a minden évben várva-várt akadályversenynek is.
Szeretnénk köszönetet mondani Bözsi néninek és Rozi néninek
a finom ebédért és a rengeteg palacsintáért, Faragó Józsefnek, aki
most sem feledkezett meg rólunk és 30kg görögdinnyével aján-
dékozott meg minket. Köszönet illeti még a Husi csemege és a
Jocó bolt dolgozóit, akik kedvességükkel és segítőkészségükkel
járultak hozzá, hogy ez az öt nap még gördülékenyebben teljen.
Úgy érzem a közösen eltöltött idő lényege: - szeretet, összetar-
tozás, közösségépítés - most is eljutott minden résztvevőhöz és
ismét feltöltődve búcsúztunk el egymástól; várva, hogy jövőre
újra együtt lehessünk.

Nagyné Molnár Mónika
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MMeeggúújjuullóó hhaaggyyoommáánnyyookk
BBeemmuuttaattkkoozziikk aa NNyyaakkaass ppiinnccéésszzeett

PPáállfifi GGyyuulláávvaall aa NNyyaakkaass ppiinnccéésszzeett vveezzéérriiggaazzggaattóó--ttuullaajjddoonnoossáávvaall aa
sszzőőllőőkkuullttúúrraa hhaaggyyoommáánnyyaaiirróóll,, aa bboorráásszzaatt ssttrraattééggiiáájjáárróóll,, aa tteerr--
mmeellééssii „„ppaarraamméétteerreekkrrőőll””,, aa hhoosssszzúú ttáávvúú tteerrvveekkrrőőll ééss aa mmaaggyyaarr
bboorráásszzaatt jjeelleennlleeggii hheellyyzzeettéérrőőll iiss bbeesszzééllggeettttüünnkk..

- A Zsámbéki-medencében régi hagyománya van a szőlőkultúrá-
nak. Hogyan kapcsolódik ehhez a tradícióhoz a Nyakas pincészet
története?
- Igen, ez valóban így van. Ezt bizonyítja, hogy már a római kor-
ból is találtak erre utaló emlékeket. Később, az 1800-as évek má-
sodik felében nagy törést okozott a medencében, hogy jelentős
szőlőültetvények pusztultak ki a filoxérától. Az 1960-as években
– már a tsz időszakban - minden falu rendelkezett szőlővel. Per-
bálon 20 hektárt Báder Tamás, Tökön szintén 20 hektárt Juhász
Imre, Budajenőn 40 hektárt pedig Kollár József vezetésével
műveltek.
Az 1980-as években Tökön és Budajenőn 100-100 hektár szőlőt
telepített a pincészet az Egyetértés Termelő Szövetkezet keretein
belül. Ennek nagy részét szőlőként – a Törley felé pezsgőalapa-
nyagként - értékesítettük. 
A rendszerváltás után megalakult a Nyakas társaság, amely létre-
hozta a megmaradt és újratelepített ültetvényekkel a mai kor-
szerű borászatot, és megfogalmazta azt az egyedi borstratégiát,
amit jelenleg is sikeresen valósít meg.

- Milyen alapokon nyugszik ez a stratégia?
- Jó minőségű, nem nehéz borokat állítunk elő és arra törek-
szünk, hogy minél jobban kihozzuk a szőlő íz- és illatvilágát.
Mindezt elfogadható áron kínáljuk, olcsó, ugyanakkor ízléses
kiszerelésben. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos ter-
melésre, valamint igyekszünk növelni a helyi értékesítést a
Nyakas borboltban.

- Milyen „paraméterei” vannak a pincészetnek?
- A Nyakas borászat az Etyek-Budai borvidékhez tartozik, amely
alapjában véve fehérboros, azonban az időjárás változás, illetve a
felmelegedés egyre inkább előtérbe hozza a kékszőlő fajtákat.
Borászatunk technológiáját az irányított, hideg erjesztésen ala-
puló reduktív (oxigén kizárás) borkészítés jellemzi. Természetesen
készítünk nagyobb hozzáadott értéket képviselő borokat is, mint
például a Menád-sorozat, amelyeket a késői szüret, az áztatás,
ászkolás és egyéb borászati eljárások jellemeznek.

- Milyen termelési adatokat produkál a borászat?
-Szőlőterületünk nagysága 160 hektár, ebből 70 hektár új
telepítés. Palackos értékesítésünk eléri 800ezer darabot, hordós
értékesítésünk pedig a 2000 hektolitert. Az értékesítésen belül
az export aránya mintegy 10%-ot tesz ki. Jelenleg 10ezer hekto-
liter bort vagyunk képesek feldolgozni és megfelelő körülmények
között tárolni.

- Mit kell tudni a Nyakas borászairól?
- A pincészet borászati vezetője
Nyúlné dr. Pühra Beáta, aki a
borászati szakközépiskola elvég-
zése után a Kertészeti és
Élelmiszeripari Egyetemen élel-
miszeripari mérnöki képesítést,
majd ezt követően élelmiszertu-
dományi doktori (PhD) fokoza-
tot szerzett. Az egyetemi évek
után 2000-ben került a Nyakas
Pincéhez, legfőbb feladata jelen-
leg a borászat irányítása, emellett
a minőségbiztosítás és a palacko-
zó üzemeltetése. 
A borászat indítását Malya Ernőnek köszönhetjük, aki jelenleg
szaktanácsadóként segíti munkánkat.

- Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
- Szeretnénk 180 hektárra növelni a szőlőterületeink nagyságát
és ezzel együtt évi 1millió palackot előállítani, a technológia
rendszeres fejlesztése mellett. Ezenkívül a környezettudatos
gazdálkodást igyekszünk még inkább előtérbe helyezni.

- Lezajlottak a 2014-es év komolyabb nemzetközi borversenyei,
amelyeken immár sokadszor szerepelt kiemelkedően a Nyakas
borászat. Melyek azok az eredmények, amelyekre a leginkább
büszkék?
- A 2013-as Irsai Olivérünkkel a Vinalies-en Párizsban ezüst
érmet nyertünk, a 2013-as Aligvárom borunkkal a Vinitaly-n
Veronában Gran Menzione díjat értünk el, a 2011-es Menádok
Budai Pinot gris-sel pedig a Challenge du Vin-en, Bordeaux-ban
arany érmet kaptunk, amire különösen büszkék vagyunk.

- Hogyan látja a magyar borászat jelenlegi helyzetét?
- Magyarországon sokat fejlődött a borkészítés és ezzel együtt a
technológia is. Sajnos azonban hazánkban jelenleg nincs egységes
elképzelés, sem nemzeti borstratégia, amely megteremtené az
ágazat szakmai egységét, valamint a szőlő- és borágazat jövőjét
meghatározó döntéseket hozna. Ezt jól mutatja, hogy éppen a
sokadik stratégia kidolgozása folyik. Ennek hiányában viszont
mi kénytelenek vagyunk saját elképzeléseink szerint dolgozni. 
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KKiiéérrddeemmeelltt ÉÉrreemm

AAzz iiddeeii AAnnnnaa--nnaappii BBúúccssúú vvaassáárr--
nnaappjjáánn aa TTüüccssöökk cciitteerraazzeenneekkaarr
vveehheettttee áátt aa PPeerrbbáálléérrtt ÉÉrrddeemm--
éérrmmeett.. EEbbbbőőll aazz aallkkaalloommbbóóll
bbeesszzééllggeettttüünnkk aa zzeenneekkaarr ttaagg--
jjaaiivvaall ttööbbbbeekk kköözzöötttt aa kkeezzddee--
tteekkrrőőll,, aa lleeggkkeeddvveesseebbbb eemmlléé--
kkeekkrrőőll,, tteerrvveeiikkrrőőll ééss aarrrróóll:: mmiitt
sszzóóllttaakk aa kkiittüünntteettéésshheezz..

- MMiitt sszzóóllttaattookk,, aammiikkoorr mmeeggttuuddttááttookk,,
hhooggyy iiddéénn ttii kkaappjjááttookk aa PPeerrbbáálléérrtt ÉÉrrddeemméérrmmeett??
- Nagyon örültünk és meg is lepődtünk egy picit, mert ilyen fi-
atal csapat még nem kapott Érdemérmet. Ezúton szeretnénk
mindenkinek megköszönni, aki érdemesnek talált és előter-
jesztett minket erre a díjra!

- HHooggyyaann eemmlléékkeezztteekk vviisssszzaa aa kkeezzddeetteekkrree?? 
- SÁFÁRNÉ FÖLDI MÁRIA: Különböző csapatokban zenéltünk a
jelenlegi felállást megelőzően. Én ötödikes korom óta, huszonöt
éve játszom citerán.
KERESZTÚRI ANNA: Mi Évával egy tanévben lettünk citerások,
mert ő eljött velem még nagycsoportosként a nyári táborba.
Akkor úgy volt: furulyázni fog, aztán úgy jött haza, hogy
citerázni tanította Sanyi bácsi. Engem nagyon motivált, hogy a
barátnőim citeráztak, sőt aztán már majdnem az összes lány az
osztályból. 
S. F. M.: Mi a legelső csapatunkkal – több átalakulással ugyan,
de tizenöt évig zenéltünk együtt. ...Aztán amikor mindannyiunk
csapata feloszlott, akkor Sanyi bácsinak volt az a remek ötlete,
hogy mi álljunk össze egy új csapattá. Hosszú ideig heten-nyol-
can zenéltünk együtt; számos díjat nyertünk, sok fellépésünk volt
az országon belül és külföldön is. 
KERESZTÚRI ÉVA: Akkor is voltak korosztálybeli
különbségek, de most még inkább, hiszen a
zenekar két tagját már Marika tanította. ...Szóval
ilyen szempontból is érdekes a felállás, hiszen a
legfiatalabb és a legidősebb tag közötti korkülönb-
ség húsz év. Nagy pozitívumnak tartjuk, hogy bár
mindnyájan különbözőek vagyunk, más-más
érdeklődési körrel, mégis a citera összeköt ben-
nünket. Nagyon jól érezzük magunkat együtt,
ezért sokszor a próbák egy része beszélgetéssel
telik. A nagy korkülönbség ellenére jól meg-
találjuk egymással a hangot.
S. F. M.: Nagyon összetartó, családias közösséggé
alakultunk. Megünnepeljük közösen a kará-
csonyt, születés- és névnapokat, bevonva ebbe a
párjainkat is.

- MMeellyyeekk aazzookk aa ffeellllééppéésseekk,, aammeellyyeekkrree aa
lleeggsszzíívveesseebbbbeenn eemmlléékkeezztteekk vviisssszzaa??
- Többször zenéltünk már a Budafoki Bor-
napokon, ez mindig jó élmény számunkra.

Szívesen emlékszünk vissza a Zamárdi Utcafesztiválra, ahol
órákon át játszottunk hangosítás nélkül és hatalmas sikerünk
volt. Muzsikáltunk – többek között - Tiszakécskén, Mezőtúron,
Felvidéken és Kárpátalján. A határon túli fellépéseink mindig
motiválóak, mert ott nagyon szeretik a magyar népzenét és meg-
becsülik a zenészeket. Nagyon emlékezetes még az a kecskeméti
zenei tábor, ahova többször is elmentünk már. Ott napokig össze
vagyunk zárva, igazi csapatépítő alkalom ez. 
Többször muzsikáltunk vagy énekeltünk már meglepetésként
születésnapokon. Legutóbb egy jó barátunk nagymamájának
zenéltünk, aki percekig sírt a meghatottságtól. Az ilyen pillana-
tokért érdemes zenélni. ...Amikor perbáliaknak tudunk örömet
szerezni, az számunkra is külön öröm. 

- NNééggyy éévvee rreennddeezziitteekk mmeegg aa cciitteerraa ttáábboorrtt PPeerrbbáálloonn.. MMiiéérrtt ttaarrttjjáá--
ttookk eezztt ffoonnttoossnnaakk??
- K. É.: A gyerekeknek nagyon motiváló, hogy látják egymást:
hova lehet eljutni. A nagycsoportos óvodástól a gimnazistáig
minden korosztály képviselteti magát ilyenkor. A citerázáson
kívül átélnek sok-sok pozitív élményt, ami miatt maga a zenélés
is „csábítóbb” lesz. 
S. F. M.: Ezen kívül egy ilyen tábori hét felér fél évvel; rengeteget
fejlődnek a gyerekek ilyenkor. Ez nekem is nagy segítség, amikor
szeptemberben újrakezdünk. Az is nagyon jó, hogy látják: van-
nak nagyok, akik még zenélnek, nem kell abbahagyni. 

- MMiillyyeenn tteerrvveeiitteekk vvaannnnaakk aa jjöövvőőrree nnéézzvvee??
- S. F. M.: Még huszonöt év együtt! 
K. É.: A legközelebbi tervünk, hogy szeptember 27-én lesz a TTüü--
ccssöökk 2255.. sszzüülleettééssnnaappjjaa;; ebből az alkalomból szervezünk egy
nagyszabású népzenei találkozót a perbáli Közösségi Házban.
Ezen kívül a közeljövőben szeretnénk egy új hangzóanyagot
készíteni Szurmay Gábor segítségével.
S. F. M.: Hosszútávon pedig tényleg az a tervünk, hogy sokáig
együtt maradjunk és tudjunk olyan utánpótlást nevelni, akik –
hozzánk hasonlóan – sokáig zenélnek majd együtt.

BBeesszzééllggeettééss aa TTüüccssöökk cciitteerraazzeenneekkaarrrraall



PPeerrbbáállii HHíírrmmoonnddóó8 BÚCSÚ 2014

JJúúlliiuuss uuttoollssóó hhééttvvééggééjjéénn zzaajjllootttt kköözzssééggüünnkk
lleeggjjeelleennttőősseebbbb üünnnneeppee:: aa SSzzeenntt AAnnnnaa--nnaappii
BBúúccssúú.. AA hháárroommnnaappooss rreennddeezzvvéénnyy kkeerreettéénn
bbeellüüll kkoonncceerrtteekk,, bboorrkkóóssttoollóó,, ttáánncchháázz,, ggyyee--
rreekk pprrooggrraammookk,, kkiiáállllííttááss,, rreettrroo ddiissccoo,, vvaallaa--
mmiinntt vváássáárrii ffoorrggaattaagg vváárrttaa aa ppeerrbbáálliiaakkaatt ééss aa
tteelleeppüüllééssrree llááttooggaattóókkaatt eeggyyaarráánntt..

Az idei Anna-napi Búcsú pénteki nyi-

tórendezvénye hagyományosan a temp-

lomban zajlott, ahol Lisztes László

karnagy vezénylésével a Maklári József

kórus adott koncertet. A hangversenyen

közreműködött Horváth Adrien zon-

gora- és Horváth Béla oboaművész.

Azt est további részében a plébániakert-

ben felállított rendezvénysátorban bor-

kóstoló volt a Nyakas pincészettel. 

A borkóstoló során Fejér Simon és

Keresztes Nagy Árpád zenészek muzsi-

káltak.
Idén már harmadik éve, hogy Kocsis

István által gravírozott borospoharakból

lehetett kóstolni a finom borokat.    

Ezután a Kontáros együttes tartott

Moldvai táncházat.

Szombat este a plébánián „Retró” kiállítás nyílt, melyet Mol-nár Zoltán, a perbáli iskola nyugalmazott tanára és Kúti Márianyitottak meg. A retró tárgyak mellett megtekinthetőek voltakKovács István zsámbéki fotográfus képei is.Este a plébániakertben felállított rendezvénysátorban előszöraz Ecseri János Blues Trupp, majd a Voodoo Papa Duo adottkoncertet, ezután pedig retro disco volt Landszmann Zsolttal. 

Vasárnap az ünnepi szentmise után egybegyűltek megemlékeztek

az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról. Ezután Varga

László polgármester úr átadta a Perbálért Érdemérmet, melyet

ezúttal a Tücsök Citerazenekar vehetett át. 

Faragó Kinga játékai egész délután várták a plébániakertben a

vendégeket.
A délutáni programok sora mazsorett felvonulással kezdődött,

majd a perbáli iskola sváb tánccsoportja adott műsort, őket pedig

a perbáli felnőtt néptánccsoport követte. Ezután a Ringlein

Tánccsoport lépett színpadra, majd a Dicke Schwäne zenekar

muzsikált. 
A plébániakertben Pályi János „Vitéz László és a csodamalom”

című bábelőadását tekinthették meg az érdeklődők. 

Ezt követően a rendezvénysátor színpadán – az este során utol-

sóként - a MagyarVista Social Club muzsikált. 



PPeerrbbáállii HHíírrmmoonnddóó BÚCSÚ 2014  9

TTÜÜCCSSÖÖKK CCIITTEERRAAZZEENNEEKKAARR

-Az első perbáli citeracsapat Gulyás István vezetésével jött létre.
- A tanítást Sallai B. Sándor vette át, ekkor alakult meg a Tücsök
Citeraegyüttes.
- Az évek folyamán a zenészek útját Kovács László és Borsi Fe-
renc, a Népművészet Icú Mesterei is egyengették.
- Az együttesnek több utánpótlása nevelődött ki az évek során.
- Számtalan rangos fellépés, például: Országos Táncház-
találkozó, Tisza '83 Népzenei verseny
- Díjaik közül: Minősítő Verseny (Tiszakécske): Kiemelt Nívódíj,
Kárpát-medencei nívódíj, Arany Páva-díj, Megyei Fődíj.
- A zenekar állandó vendége és segítője a perbáli ren-
dezvényeknek.
- Fontos feladatuknak tekintik az utánpótlást, akikből szeren-
csére akad bőven. 
- A 2013-2014-es citerás tanévet közel harminc kisdiák zárta si-
keresen.
- Az együttes 2010. óta minden évben megrendezi népzenei
táborát.
- A zenekar jelenlegi felállásban 2011. óta zenél együtt. 
- Fő összetartó erő a magyar népzene iránti szeretet és az együtt
zenélés öröme.
- A zenekar tagjai: Keresztúri Anna, Keresztúri Éva, Kiss Beatrix,
Maródi Zsuzsanna, Sáfárné Földi Mária és Tóth Teodóra.

PPeerrbbááll KKöözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt KKééppvviisseellőő--
tteessttüülleettee úúggyy ddöönnttöötttt,, hhooggyy 22001144--bbeenn aa
PPeerrbbááll KKöözzssééggéérrtt ÉÉrrddeemméérrmmeett aa kköözzsséégg ffeejj--
lleesszzttéésséébbeenn,, aa kkuullttuurráálliiss éélleettbbeenn kkiieemmeell--
kkeeddőőeenn hhaasszznnooss mmuunnkkáájjáánnaakk ééss eennnneekk

rréévvéénn aa kköözzsséégg éérrttéékkeeiitt nnöövveellőő,, mmaarraaddaannddóó eerreeddmméénnyyeekk llééttrreehhoo--
zzáássáánnaakk eelliissmmeerréésseekkéénntt aa TTüüccssöökk CCiitteerraazzeenneekkaarrnnaakk aaddoommáánnyyoozz--
zzaa..

Tücskök
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KKééppeekk aazz uuttccaa ttúúlloollddaalláárróóll-- FFéénnyybbee zzáárrtt ppiillllaannaattookk

„Kovács István, a fotók készítője már sok éve, hogy eredeti szakmáját hátrahagyva mindent feltett egy lapra
és a fotózásnak szentelte életét, idejét, energiáját és pénzét.
Lassanként beérik ennek a gyümölcse.
Munkái rendszeresen jelennek meg magazinokban és szakmai lapokban; nyernek rangos díjakat hazai, valamint külföldi pályáza-
tokon.

Számos kiállítása nyílt, többek között 2012-ben Londonban Budapest-London kontraszt címen. 
Közreműködő volt a Zsámbéki Fotós Szalon bemutatkozó kiállításán; a Keszi Art Egyesület tag-
jaként több budakeszi tárlaton is bemutatta képeit.
Következő önálló kiállítása augusztus 18-tól lesz látható az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
István érzékeny művész, saját környezetében keresi és találja meg a témát. Erről árulkodnak a bu-
dapesti utcafotók. István azt a „nem evilági” látásmódot képviseli, ami megkülönbözteti a jó fotóst
a hétköznapi emberektől. 
Jó szemmel veszi észre, látja meg az önmagukon túlmutató, sokszor meghökkentő pillanatokat,
melyek mellett mi egyszerűen elmegyünk; a láthatóban a láthatatlant, a mulandóban az örökké-
valót. Isteni adomány ez, ami rohanó életünkben bennünket is arra késztet, hogy állítsuk meg a
fotóba, időtlenségbe zárt, hétköznapiból szimbólummá nemesedő pillanatot. 
A kiállítás is innen kapta a címét: Fénybe zárt pillanatok.
Időt kell szánni a szemlélődésre, időt kell szánni egymásra. Tanuljunk tehát látni tájat, várost,
egymást, önmagunkat, a múló pillanatban az örökkévalót, a hétköznapban az ünnepet, a láthatóban
a láthatatlant!”                        

(Megnyitó beszéd a „Fénybe zárt pillanatok” fotókiállítás kapcsán)

Vasárnap egész nap játékokat próbálhattak a
gyerekek a plébánia kertben

Az Ecseri Blues Trupp és a Voodoo papa duo
közös játékkal lepte meg a közönséget

Pillanatkép a pénteki borkóstolóról
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MMeesstteerrssééggeemm ccíímmeerree
BBeemmuuttaattkkoozziikk 

BBrruunneecckkeerr KKáárroollyy mmeezzőőggaazzddáásszz

ÁÁllttaalláánnooss iisskkoollaa uuttáánn ggééppjjáárrmműűtteecchhnniikkaaii sszzeerreellőőkkéénntt vvééggzzeetttt,,
mmaajjdd jjöötttt aa kkaattoonnaassáágg,, ddee őő mmáárr kköözzbbeenn ttuuddttaa:: mmeezzőőggaazzddaassáággggaall
sszzeerreettnnee ffooggllaallkkoozznnii.. 
BBrruunneecckkeerr KKáárroollyy mmaa 9900 hheekkttáárroonn ggaazzddáállkkooddiikk;; aa ttaavvaasssszzaall mmeeggaa--
llaakkuulltt,, hheellyyii AAggrráárrggaazzddaassáággii BBiizzoottttssáágg eellnnöökkee.. 

„Amikor leszereltem a seregtől – nagyjából huszonkét évvel
ezelőtt - belefogtam a kecsketenyésztésbe. Az országban és a
határon kívül is ellátogattam több kecsketenyészetbe, felkutattam
a jó állományokat, majd elkezdtem az alapanyagokat beszerezni.
Rövidesen hetven fejős kecskénk lett... így csöppentem a
mezőgazdaságba. Emellett természetesen már a növényter-
mesztésbe is belefogtam, hiszen a jószágoknak takarmány kellett. 
Ezekben az időkben több, a tevékenységemhez kapcsolódó
iskolát elvégeztem: egy hároméves tejipari iskolát, több gazdatan-
folyamot, és a növényvédelemmel foglalkozó képzést is. 
De a tanfolyamok és a szakmai napok mellett kezdetben a hely-
beli idősebb gazdáktól tanultam a legtöbbet, akik készségesen
segítettek nekem.
...Aztán '99-ben abbahagytam az állattartást annak dacára, hogy
jól ment a szekér és sok volt a megrendelő. A rengeteg munka el-
lenére nem láttam: hogyan tudnánk továbbfejlődni. 
A kecsketartás után még egy rövid ideig foglalkoztam bikahiz-
lalással, azután pedig végképp a növénytermesztés felé „vettem az
irányt”.

Jelenleg 90 hektáron gazdálkodom, ebből 22 hektár saját tulaj-
don, a többi bérlemény. Jellemzően búzát, kukoricát,
napraforgót, árpát, esetleg repcét termelek. Nekünk kisebb
gazdáknak oda kell figyelnünk arra, hogy a körülöttünk lévő
nagyüzemek mivel foglalkoznak, mert az ő szárító üzemeikbe
kell bejutnunk; onnan tudjuk nagyobb tételben eladni a ter-
ményt. Bizonyos értelemben emiatt kényszerpályán vagyunk; azt
kell termelni, amit ők is.
Itt Perbálon nagy gond a földhiány, főleg a fiatal gazdáknak, akik
be mernének még több munkát vállalni. Csak az arányok
érzékeltetésére: Perbál nagyjából 1500 hektár szántóval ren-
delkezik, ebből 250 hektár van helyi művelésben, a többit pedig
a nagy cégek kezelik. 
Természetesen szükség van a nagy cégekre is, de sajnos Perbálon
fel vannak borulva az arányok.
A kereskedelem egyébként is egy „fekete ló”; ugyanolyan
kiszámíthatatlan, mint az időjárás. Év elején még nem tudjuk,
mennyiért lehet majd eladni a terményt, így aztán nagyon nehéz
előre számolni. Én egyébként is sokat költök a földjeimre, ezért

sokat kockáztatok; emiatt pedig előfordul, hogy egy-egy évet
nem zárok jól. De a mezőgazdaságban öt évet kell nézni és abból
lehet megvonni a mérleget. Ehhez persze kell egy kis szerencse,
háttértőke meg sok minden más is...

Idén márciusban Perbálon is megalakult a TTeelleeppüüllééssii AAggrráárrggaazz--
ddaassáággii BBiizzoottttssáágg, amelynek elnökévé választottak. Ez a Bizottság
azért jött létre, hogy információs csatornát képezzen a gazdák és
az agrárkamara között. Emellett pedig minden egyes földvásár-
lásról is ki fogják kérni a véleményünket, és ha ez valóban így
lesz, akkor ez már nem egy hiábavaló kezdeményezés.
A munkámnak nagyjából 30%-át teszi ki a szántóföldi munka,
ezen kívül a gépeket javítom, nagyon sok papírmunkát végzek,
hivatalokba, szakmai rendezvényekre járok, kereskedőkkel tár-
gyalok... De ha vetés vagy aratás van, akkor reggeltől estig, sőt ha
kell éjszaka is a szántóföldön dolgozom, még tankolni sem jövök
haza.
Egyébként pedig minden nap kimegyek a határba, átnézem
valamelyik táblámat, hogy milyen kártevők figyelhetők meg,
„mit mutat” a növény, látok-e állatnyomokat, kell-e szólni a
vadásznak...
Hozzáteszem: a családom nélkül ez így nem menne. Ők jelentik
azt a biztos hátteret, amire szükségem van a munkám során.

Számomra a mezőgazdaság egy nagyon szép hivatás, amit soha
nem lehet teljesen kitanulni, legfeljebb egy életen át művelni.
Nincs két egyforma év, nincs két egyforma nap, mindig mások
a kihívások. Amikor kimegyek a földjeimre és megnézem a
növényeimet, kicsit olyan, mintha a gyermekeimet nézném. Hi-
szen a sajátom, egy élőlény, akinek megpróbálok mindent
megadni, hogy szépen, egészségesen fejlődjék, de ha mégis
szenved én is szenvedek, ha pedig jól érzi magát, akkor én is jól
vagyok.”

Tóth Anna
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