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“A szépben az a legszebb,
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a vallomásban az,
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csókban a búcsúzás,
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Helyesbítés

Hadnagy Árpád, Perbál közterület-felügyelőjének e-mail címét a 
Perbáli Hírmondó decemberi számában helytelenül közöltük. 
A helyes e-mail cím: kozbiztonsag@budakeszi.hu A telefonos 
elérhetősége: 20 528-6900

Kóbor kutyák

A képviselő-testület január 19-én tartott ülésén megszavazta, hogy 
a továbbiakban az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. látja el Perbálon a 
gyepmesteri feladatokat. 
December végén községünkből többen jelezték, hogy kutyák csa-
tangolnak az utcán - főként a Rákóczi és a Dózsa utcákon - csa-
patostul. Emiatt két alkalommal is ki kellett hívni a gyepmesteri 
szolgálatot Perbálra - az Önkormányzat kérésére. A kutyák befogása 
ugyan nem járt sikerrel, viszont időközben - ennek hatására is - a 
legtöbb kutyának meglett a gazdája. Varga László Polgármester Úr az 
eset kapcsán a felelős állattartás fontosságára hívta fel a perbáliak 
figyelmét. Hiszen ha minden kutyatartó fokozottabban figyelne 
kedvencére, akkor elkerülhetőek lennének az ilyen helyzetek, 
amelyek egyrészt zavarják a lakók nyugalmát, az utcán csatangoló 
kutyákra is veszélyt jelentenek (elütheti őket egy jármű, egymással 
is összeverekedhetnek), az Önkormányzatra pedig felesleges anyagi 
terhet rónak. Ezek alapján nem is  „kóbor kutyákról” beszél-
hetünk legtöbbször, hanem felelőtlen gazdájú, szabadon kószáló 
ebekről! 
Arról pedig már rengetegszer szóltunk, hogy alapvető kötelessége 
a gazdáknak az ebek oltása, valamint a chippel történő ellátása! 
Egy, a gyepmester által közterületen befogott és elszállított kutya 
kiváltása súlyos tízezrekbe kerülhet a gondatlan tulajdonosának.

Amennyiben szabadon mászkáló kutyákat lát kérjük jelezze 
a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein, illetve a közterület-
felügyeletnél!

Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai

Perbálon a tavalyi évhez hasonlóan, továbbra is minden hónap má-
sodik hétfőjén szállítja el a szolgáltató a szelektíven összegyűjtött 
hulladékot. Tehát az időpontok:
Február 9., Március 9., Április 13., Május 11., Június 8., Július 
13., Augusztus 10., Szeptember 14., Október 12., November 
9., December 14.

Értesítés kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellá-
tásáról

A 2012. évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, va-
lamint a 25/2014. (III.21. ) BM rendelete értelmében előírt kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – 
Perbál község közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény 
Kft. alkalmazottai látják el. Felhívjuk az ingatlantulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a kémények, tüzelőberendezések átvizsgálása életet 
menthet, ezért a kéményseprők megkeresését ne zaklatásnak ve-

gyék, s a díj kifizetésén túl követeljék meg a munkavégzést is!!!
Perbál települést a Magyar Kémény Kft. kollégái 2015. január 8. és 
december 31. között keresik fel.
A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízóle-
véllel rendelkeznek, melyet kérjenek bemutatni mielőtt a lakásuk-
ba beengednék őket!

 
A rendről…

Az emberek többsége szereti a rendet.
Ez egy olyan egyszerű és magától értetődő gondolat, hogy le 
sem kellene írni, de talán mégis megér néhány gondolatot.
Nem is oly régen – a nem túl fiatalok még emlékeznek rá – 
természetes volt, hogy mindenki a saját portájának rendben 
tartása mellett a háza körül is rendet tartott, járdát épített, 
füvet kaszált, árkot tisztított, sőt még az utcát is felsöpörte! 
Mostanság sokszor el kell mondani, le kell írni, figyelmeztetni 
kell ezen kötelességükre az emberek egy részét. 
Néhányan várnak valamire, leginkább arra, hogy majd az 
önkormányzat megcsinálja! Nos, az önkormányzat a ren-
delkezésre álló eszközeivel, néhány saját munkatárssal, kie-
gészülve a közmunkásokkal – elsősorban az intézményi 
területeket, közparkokat, s olyan területeket gondoz, ame-
lyek nem egyértelműen köthetők magáningatlanhoz.  Vannak 
speciális esetek is, mint például a tele-pülésközpont, a Fő utca, 
- ezek uniós támogatással épültek, s itt fenntartási kötelezett-
ségünk van. Vagy például az országos közutak környezete, 
amelyet a Magyar Közút Zrt-nek kellene rendben tartania, de 
arra ugyan várhatunk…
Mire ezen nem kevés területen végigérnek az önkormányzat 
munkatársai, már kezdhetik is elölről, sajnos nincs lehetőségük 
„bérmunkára” – mint azt sokszor kérdezik tőlünk.
Amennyiben mindenki betartaná a rendeleteket, a közös-
ségben élés szabályait, akkor nem lenne szükség közterület-
felügyeletre sem. Ezzel szemben sokszor hallunk ilyeneket: 
„a mi kutyánk csak ritkán van az utcán, különben is kell neki egy kis 
szabadság, mi csak ritkán és csak néhány szemetet dobunk a tűzre, 
szinte alig bömböltetjük a rádiót, csak egy pillanatra állunk meg idegen 
kapubeálló előtt……stb. Bezzeg a szomszéd!!!!”
Ha ezen aprónak gondolt szabálytalanságokra valaki felhív-
ja a figyelmüket, akkor arra haragszanak! Ha a közterület-
felügyelő teszi ezt – akinek ez a munkája, - akkor melegebb 
éghajlatra küldik, vagy betelefonálnak a hivatalba, hogy mi-
csoda méltánytalanság érte őket és hogy szerintük más is sza-
bálytalanul parkolt, s az miért nem lett figyelmeztetve?!
Ezek helyett ilyenkor inkább egy kis elgondolkodást aján-
lanánk……
A közterület-felügyelő nem ellenség, akivel harcolni kell; ő 
azért van, hogy szebb, rendezettebb legyen környezetünk, 
hogy büszkék lehessünk településünkre! Úgy, mint büsz-
kék lehettünk decemberben, amikor díjat vehettünk át 
a ”Kulturált települési környezet” pályázatán! Bízunk 
benne, hogy átérzik ezen gondolatokat, s ki-ki a saját terüle-
tén megteszi mindazt, hogy ez továbbra is így legyen! 

Varga László Polgármester

Az Önkormányzat bérbe adja a sportpályán lévő klub-
helyiséget vendéglátó-ipari hasznosításra. A részletekről 

a 30 205 6799 számon lehet érdeklődni! 

Hivatali hírek
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Perbál Község Német Nemzetiségi 
Önkormányzatának tájékoztatója 
2014. évi tevékenységéről
Nemzetiségi önkormányzatunk csekély összegből 
gazdálkodik évek óta. Az idei évben a működési támogatás 
(270.710Ft) összege mellé szép összeget nyertünk a feladata-
lapú támogatás pályázaton (1.754.376Ft), valamint a 2014. 
évi tavaszi választások lebonyolításáért, szervezéséért kap-
tunk 84.600 Forintot. Rendezvényeinkkel – mint mindig – 
szorosan bekapcsolódunk községünk életébe.

2014. évi rendezvényeink, illetve általunk támogatott rendez-
vények

Január:
• Részt vettünk a zsűri munkájában a Kis-forrás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola Német Nemzetiségi Ének Versenyén (Kreisz Györgyné, 
Mayer József)
Február:
• Német Nemzetiségi Farsang megrendezése
• Bakai Anikó elnök részt vett Budaörsön az ÉMNÖSZ 
közgyűlésen
• Iskolába csalogató program (Német műsor)
• Kistérségi Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Verseny, Pilisszent-
iván: az útiköltséget térítettük az iskolások számára
• Előkészítettük a 2014. évi tavaszi választásokat (információk, 
szórólapok, plakátok, regisztrációk, stb.)
• Elkezdődött a sváb ruhák varratása a Kis-forrás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola részére
Március:
• Mayer József, Simek György és Kreisz György részt vettek az ÉM-
NÖSZ közgyűlésén Budaörsön 
• Segítséget nyújtottunk az új helytörténeti tablósorozat elkészí-
téséhez, a régieket pedig az iskola folyosóin, termeiben helyeztük 
el
• Bakai Anikó részt vett Budakeszi, Kreisz György pedig Piliscsaba 
kitelepítési megemlékezésén
Április:
• Megyei Német Nemzetiségi Énekverseny: az útiköltséget térítettük az 
iskolások számára
• Április 13-án megtartottuk Kitelepítési megemlékezésünket, 
melyen fellépett a Maklári kórus, a Kis-forrás Német Nemzetiségi Ál-
talános Iskola diákjai és tanárai, a „Vergissmeinnicht” kórus, beszédet 
Simon Péter történész mondott. A zenét a „Dicke Schwäne” zenekar 
szolgáltatta. A délelőtti szentmise a kitelepítettekért szólt.
• Részt vettünk a Kulturális Kerekasztal ülésén, melyen előkészítettük 
a Perbáli Határjárást
Május:
• Részt vettünk a Szent Anna-napi Búcsú alkalmával megrendezésre 
kerülő Retro kiállítás szervezésében
• Előkészítettük, és részt vettünk a 2. Perbáli Határjáráson, me-
lyen közel száz német vendégünk volt partnerközségünkből. A 
tánccsoport a Határjárás kulturális estjén lépett fel először az új 
sváb tánc ruhákban
• Támogattuk a Pünkösdi Kapunyitogató Gyermekprogramot
Június:
• Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 
évzáróján, ahol két ballagó nyolcadikos diákot könyvutalvánnyal 
jutalmaztunk német nemzetiségi területen végzett kiemelkedő 
munkájukért
•Kreisz György és Mayer József részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén

Július:
• Fogadtuk és vendégül láttuk a Saint Luisi Dunamenti Ifjúsági Sváb 
Tánccsoportot, mely a zsámbéki Lochberg Tánccsoport vendége volt 
néhány napig
• Részt vettünk a Szent Anna-napi Búcsú rendezvényein
Augusztus:
• Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, Budaörsön 
• Közreműködtünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 
Cserediák Programjának előkészítésében, a programok összeállí-
tásában
Szeptember:
• Részt vettünk a Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségén; az elsős kisdiákok Schultüte ajándékot 
kaptak az évnyitón, melynek költségeit önkormányzatunk fe-
dezte
• Részt vettünk az iskola Diákcsere programjainak lebonyolí-
tásában, a Kis-forrás Iskolanapok rendezvényein
• Előkészítettük az őszi, helyi választásokat (plakátok, szórólapok, 
regisztrációk, stb.)
Október:
• Részt vettünk a község 2015. évi programtervezetének összeállí-
tásában
• Közreműködtünk a község új honlapjának összeállításában 
(önkormányzatunk is helyet kapott a felületen, ehhez szolgáltat-
tunk anyagot)
• Alakuló ülésünkön megválasztottuk képviselőink tisztség-
viselőit
• Segítséget nyújtottunk Rimóczi Tamás és Pál Ákos perbáli lakosok 
főiskolai diploma munkájához, melyeket a német nemzetiséggel, 
a német nemzetiségi oktatással kapcsolatosan írtak
November:
• Együttműködési megállapodást kötöttünk a Kis-forrás Német 
Nemzetiségi Általános Iskolával
• Bakai Anikó részt vett az ÉMNÖSZ közgyűlésén, valamint 
közmeghallgatáson, Budaörsön
• Együttműködési megállapodást kötöttünk az ÉMNÖSZ-szel
December:
• Mayer József részt vett a zsűri munkájában a Kis-forrás Német Nem-
zetiségi Általános Iskola Helyi Vers-és Prózamondó Versenyén 
• Diákcserés szülői értekezlet (a következő Diákcsere program 
előkészítése)
• Megtartottuk évi közmeghallgatásunkat

2014. évben nyújtott támogatásaink összesen: 2.000.440 Ft
Támogatottjaink, támogatásaink:

- A „Dicke Schwäne” zenekar, Közösségi Ház, Helytörténeti 
kiállítás, Szent Anna-napi Búcsú, Szent Anna Alapítvány, Mak-
lári József  kórus, Mézeskalács Óvoda, Pünkösdi Kapunyitogató 
Program, Saint Luisi Dunamenti Sváb Tánccsoport fogadása, 
Napraforgó Nyugdíjas Klub, Idősek megajándékozása, Év végi 
összejövetel, Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskola 

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola kiemelten ápolja a 
német nemzetiségi hagyományokat, a NNÖ programjait fellépé-
seivel. Így támogatásunkból is kiemelten részesül, de igyekszünk 
minden olyan rendezvényt, eseményt, szervezetet, csoportot, 
támogatni, amely valamilyen formában kapcsolódik a német 
nemzetiségi hagyományok ápolásához, megőrzéséhez, tovább-
adásához. Hiszen egy nemzetiségi önkormányzat elsődleges fela-
data saját nemzetiségi hagyományainak megőrzése, ápolása, to-
vábbadása. 
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Terveink között szerepel többek között:
- Nemzetiségi kerekasztal megalapítása
- További helytörténeti kiállítások szervezése (gyűjtőmunka)
- Saját szervezésű német nemzetiségi programok rendezése
- A temető régi sváb sírjainak karbantartása, állagmegőrzése
- További sváb tánc ruhák varratása
- A júniusban községünkbe látogató fiatal focisták fogadása, prog-
ramjaik támogatása
- Fiatalok bevonása munkánkba
- Lehetőségeinkhez mérten támogatni szeretnénk: a Partnerkap-
csolatot, a Diákcserét, a diákok németországi és perbáli foci ta-
lálkozóját, az iskola és az óvoda helyi német nemzetiségi verse-
nyeit és programjait, diákjaink regionális, megyei és országos 
versenyeken való részvételét, valamint a Szent Vendel kápolna 
újjáépítését.

Sajnálatunkra az eddigi négy fő helyett három fővel működünk 
tovább a következő ciklusban. 
Szeretnénk kiemelni és megköszönni Simek György elköszönő 
képviselőtársunk nemzetiségi területen, elnök, és elnökhelyet-
tesként három cikluson át végzett munkáját!

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete

Maradj talpon! 
-Az Életmód-Egészségklub idei első összejövetele

2015-ben folytatjuk rendezvényeinket, melyeknek továbbra is az 
egészség megőrzés, gyógyszermentes gyógyulási lehetőségek, lelki 
egészség megőrzés-helyreállítás lesz a központjában.
Január 22-én este a téli betegségek megelőzéséről, természetes sze-
rekkel való kúrálásáról, házi praktikákról, egyszerű, könnyen elsa-
játítható módszerekről, technikákról esett szó.

A népi gyógymódok mellett megtudhatták vendégeink milyen 
jelentősége lehet a sótál használatának, elsajátíthattak egy nagyon 
egyszerű légzőgyakorlatot, amivel az orrdugulás megszüntethető.
A rég bevált gyógymódok mellett új, hasznos ismeretekkel bővült 
az Életmód-Egészségklubot látogatók tudása.

Valekné Bálint Anikó 

Hirdessen Ön is a Perbáli Hírmondóban!

Áraink:
½ oldal 9.000Ft+Áfa
¼ oldal 4.500Ft+Áfa

1/8 oldal 2.250Ft+Áfa
1/16 oldal 1.125Ft+Áfa

Megjelenés 3 alkalommal: 10% kedvezmény.
Megjelenés 6 alkalommal: 20% kedvezmény.

Perbálra iparűzési adót fizetőknek további 5% 
kedvezmény!

Hirdetés Perbál Község honlapján, a perbal.hu-n: 
5000Ft+Áfa/hónap

Bővebb információ: feketenfeheren@gmail.com 
Tóth Anna felelős szerkesztő
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A Közösségi Ház hírei
A néptánccsoport felhívása:

Eseménynaptár
2015

Február 6.
 
Február 7. 
 

Február 12.

Február 14. 

Február 21.

 
Február 28.

Március 6.

Március 13. 

Március 13.

Március 20. 

Április 6. 

Április 10. 

Április 12. 

Május 9. 

Július 24- 26.

Szeptember 1.

Szeptember 26

Október 17. 

Október 22. 

November 11. 

November 14.

November 29. 

December 12. 

Táncház 

Német nemzetiségi farsang, is-
kolai nemzetiségi délután 

Történelmi előadás sorozat, el-
ső alkalom - Ungváry Krisztián 

Iskolai farsang 

Sportkör szervezésében disznó-
vágás a sportpályán 

Napraforgó nyugdíjas klub ze-
nés rendezvénye 

Történelmi előadás sorozat, 2. 
alkalom- Hazenauer Dániel

Megemlékezés a Nemzeti ün-
nep alkalmából 

Táncház

Történelmi előadás sorozat, 3. 
alkalom: Radványi Béla

Húsvéthétfői táncház 

Költészet napja a Közösségi 
Házban 

Kitelepítés emléknapja, megem-
lékezés a Hősök terén 
               
Családi nap az óvodában,este: 
Táncház a Közösségi Házban

Anna-napi Búcsú 

Iskolai tanévnyitó ünnepség az 
iskolában

„Itthon vagy-  Magyarország 
szeretlek” 

Iskolai szülői szervezet jóté-
konysági rendezvénye 

Megemlékezés a Nemzeti ün-
nep alkalmából 

Márton nap 

Sport bál

Adventi teadélután 

Falukarácsonyfa állítás 

A Tánccsoport 2014.-ben a Töki bor és Művészet Fesztiválon
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Perbáli Ünnep
Karácsonyi összeállítás

Adventi készülődés az óvodában
Az előző évekhez ha-
sonlóan az idén is nagy 
örömmel készülődtünk 
az Adventi időszakra. 
Advent első hetében 
minden csoportban meg-
gyújtottuk a koszorú első 
gyertyáját. Ezekben a 
hetekben a gyertyák me-
legséget sugárzó fénye 
mellett készülődtünk az 
ünnepre.                        
Nem csak óvodánkat 
öltöztettük ünnepi dísz-
be, hanem mindennap-
jainkban is megjelent a Karácsonyt váró hangulat.
Sütöttünk mézeskalácsot, amellyel a Falukarácsonyon kínáltuk 
a község lakóit. Készítettünk karácsonyfadíszeket, karácsonyi 
üdvözlőlapot és Luca búzát is ültettünk a csoportokban -  kicsik 
és nagyok egyaránt. Az ünnep meghittségét emelte a középsősök 
Lucázása és a nagycsoportosok Betlehemes műsora. 
A kisebbek is apróbb meglepetésekkel, dalokkal, versekkel 
készülődtek. A gyerekek szép ajándékokat találtak a karácsonyfa 
alatt „mert olyan jók voltak”. 
Csillogó szemmel és nagy örömmel bontogatták a csopor-
tokban a mesekönyveket, társasjátékokat és építő játékokat.                                                                                                                               
Szépen zárult az adventi időszak, már csak a fehér hó hiányzott...

Az óvoda dolgozói

Falukarácsony 
Az elmúlt évben december 13-án rendezte a Kulturális Kerekasztal 
és a Patakok Egyesület a hagyományos Falukarácsonyt.
A Közösségi Házban már kora délután a Kis- forrás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola kézműves vására várta az érdeklődőket. Majd az 
óvoda középső csoportosai a Lucázás hagyományát elevenítet-
ték fel, őket pedig Lévai Tímea és Poppre Ádám Duójának adventi 
előadása követte.
Ezt követően a Posta előtti téren Varga László polgármester köszöntő 
szavai után felgyulladtak a falukarácsonyfa fényei; forralt bor, 

mézeskalács és pogácsa várta a község apraját-nagyját.
Este a Közösségi Házban Karácsonyi koncertet rendeztek, ame-
lyen Tatár Szidónia és Rimóczi-Forró Csengele, a Zsámbéki Mu-
sical Stúdió növendékei, Pregitzer Katalin és Szabó Gabriella, va-
lamint a Kövér Hattyúk zenekar közreműködött.

Iskolai karácsony
A decemberi utolsó tanítási napon – hagyo-
mányainkhoz híven – újra együtt volt az egész isko-
la. A tanulók, tanárok, vendégeink megtekinthet-
ték karácsonyi műsorunkat. Igazi meglepetések 
sorozata várt ránk a Közösségi Házban, ezeket a 
műsorokat ajándékoztuk egymásnak. A harmadik 
osztályosok Lövétei székely betlehemese igazi 
kincs volt, melyet megőrzünk és továbbadunk. 
Örök klasszikus Móra Ferenc: Didergő király című 
meséje. A szeretet a jégszíveket is megolvasztja, 
tudtuk meg a hatodik osztályosok előadásából.
A Regenbogen (Szivárvány) német színjátszó csoport 

látványos, zenés, humoros műsorral szórakozta-
tott minket. Már megszoktuk tőlük, hogy mindig jó hangulatot 
vará-zsolnak a színpadra. A hetedik osztályosok zongora és gitár 
kísérettel adták elő a Fehér karácsony című dalt: „ …és eljön a nap, 
miről álmodunk, mikor szeretetet kapunk és adhatunk.” Ezzel a dallal 
búcsúztunk és izgalommal vártuk a téli szünetet, az ünnepeket és 
azt, hogy 2015-ben újra találkozunk!

Királyné Halmosi Edit

Karácsonyi cipősdoboz-akció 
Iskolánk csatlakozott a Pesti Megyei Kormányhivatal által szervezett 
karácsonyi cipősdoboz-akcióhoz, melyet azért szerveztek, hogy a 
nehéz helyzetben lévő Pest megyei gyermekek karácsonya szebb 

lehessen. Tanulóink – kicsik és nagyok egyaránt 
– lelkesen, örömmel hozták a különféle aján-
dékokat. Néhány osztály maga csomagolta, 
díszítette azokat.  A dobozon feltüntettük az 
ajándék címzettjének korcsoportját és nemét. 
Reméljük, hogy sok gyermek karácsonyát 
tettük szebbé önzetlen ajándékainkkal.

 
Bakai Anikó

„Kapni jó, de adni még jobb!” 
Ezt a közhelynek hangzó megállapítást sok-
szor hallhatjuk, főleg Advent idején. Ha bele-
gondolunk, nagy igazság van ebben a mon-
datban! Főleg karácsonykor mindenki azt a 
megható pillanatot várja, amikor az általa gon-
dosan becsomagolt ajándékokat kibontják, és 
mosoly látszik a megajándékozottak arcán.
Rengeteg olyan egyedülálló ember, és család 
van, akiknek nélkülözniük kell, és ezt ebben 

az időszakban a legnehezebb elviselni, hisz egy gyermek számára 
a karácsony, a fa alatt lévő ajándékok mohó kicsomagolását, 
meglepetését jelenti. 
Nem szabad azt hinnünk, hogy rajtuk segíteni csak mások fela-
data. Mi is sokat tehetünk azért, hogy szebbé varázsoljuk ember-
társaink ünnepét!
Köszönjük iskolánk tanulóinak, pedagógusainak, hogy gondoltak 
erre, s az ünnepi díszbe öltöztetett csomagjaikkal megtapasztalták 
az ajándékozás legszebb örömét!

Esztergomi István, egy 1. osztályos tanulónk nagypapája

A középsősök Lucázása

A nagycsoportosok Betlehemes műsora
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KLIK karácsony
Bors Andrea intézményvezető és Schultz Adrienn iskolatitkár öt 
harmadik osztályos diákkal együtt kis karácsonyi műsorral ked-
veskedett a KLIK Budakeszi Tankerület dolgozóinak. Pál Imola, 
Salamon Nóra, Szabó Csenge, Kovács Máté, Bács Levente karácsonyi 
összeállítása idén is meghitt pillanatokat szerzett minden jelenlévő 
munkatársnak. A gyerekeket Rintek Nóra Szvetlána és Bálint Dóra 
készítették fel. Átadták saját készítésű ajándékaikat, az iskola rajz-
szakköröseinek naptárát és az első osztályosok által sütött kalá-
csokat is. A tankerület igazgatója és munkatársai sokat dolgoznak 
iskolánkért, ezzel a karácsonyi műsorral szerettünk volna nekik 
iskolai és ünnepi hangulatot vinni a karácsony előtti napokban.

Bakai Anikó és Bors Andrea

Ki ne ismerné azt a hangulatot, ami december 24-én, ál-
talában már a délutáni órákban 
uralkodik el a családon? Az elmúlt 
hetek lázas készülődésének feszült-
sége ezen a napon csapódik le. An-
nak ellenére, hogy gyerekek rend-
kívül izgatottak, nógatni kell őket, 
hogy rakják rendbe... pakolják el... 
szedjék össze... díszítsék fel..., kü-
lönben nem hoz semmit a Jézuska! 
Mindezt persze fejhangon...
Idén úgy döntöttünk, hogy ezt a dél-
utánt békességben töltjük. A perbáli 
barátok kedves invitálása éppen kapóra 
jött! Nosza, nézzük meg a híres-
nevezetes Betlehemest! 
Idejekorán érkezve, elsők között talál-
tunk egy jó helyet, így részesei lehettünk 
a nyugodt készülődésnek. Lámpaláznak 
semmi jelét nem láttuk a résztvevőkön, 
profi módon készült mindenki a fela-
datára. A zenészek hangoltak, a kórus 
szépen gyülekezett. Bencének még arra 
is maradt ideje, hogy a fotózásról gondoskodjon. Lassan zsúfo-
lásig megtelt a templom, kezdődhetett az előadás. Ez a műfaj túl-
nyomórészt a pásztorokról szól és mi tagadás, a főszereplők ki 
is használták ezt. Bence, Ákos, Gyula és Gyuri a tőlük megszokott 
magabiztossággal léptek a színpadra és lubickoltak a szerepük-
ben. Hogy a biztos szövegtudás vagy a belőlük fakadó könnyed-
ség, esetleg a butykosból néha-néha felhörpintett pálinka tette oly 
könnyeddé az egész műsort, már soha nem fogjuk megtudni...
Mindenesetre mi, nézők el lettünk varázsolva. Mosolyogva és fe-
gyelmezetten ültünk, annyira szórakoztatóak voltak.
Simon is kitett magáért. A zenei hangszerelés és a zenekar veze-
tése mellett még prózai feladatokat is ellátott. Mint afféle po-
rondmester irányította a történéseket.
Nagyszerű volt látni, hogy a komoly felnőttektől az iskolásokon 
át, a kis Boldizsárig milyen sokan dolgoztak a Perbáli Betlehemes sike-
réért.

PERBÁLI SZÜLETETT:

2014. December:

Pápai Márk és Jakab Vivien 
gyermeke- Izabella Margit

Gratulálunk a szülőknek!

A Muzsikás Betlehemes vendégei igen bőkezűek voltak, 45 ezer Forint 
gyűlt össze a betlehemezők kalapjában- Amit a társulat az Egyházközsé-

gnek ajánlott fel.

Csak a legnagyobb szeretet hangján tudok írni erről a délutánról.
Jó hangulatban és az ünnephez méltóan, megtisztult lélekkel tér-
hettünk haza. Köszönjük még egyszer!

Belevski Zsuzsanna Szomorról

A Betlehemezők ingyenesen hallgatható zenei felvételt 
készítettek a betlehemes dalaiból, melyeket a www. perbal.hu il-
letve a www.perbalibetlehemes.blogspot.hu oldalakon lehet meg-
hallgatni.
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Óvodai hírek

Az óvoda programjai a második félévben
• Február. 13. délelőtt: Farsangi bál az óvodában 
A csoportokban már reggel kezdjük a farsangi mulatságot, majd 
a tornaszobában közös műsorral, tánccal folytatjuk... És idén sem 
marad el a meglepetés: az óvó nénik vidám mesedramatizálása, 
ami reméljük minden gyermeket jókedvre derít! 
• Havonta egy alkalommal színvonalas mese-báb-zenés színházak 
előadásait tekinthetik meg a gyerekek az óvodában.
Február: Ákom-Bákom Bábszínház „Péter és a farkas”
Március: „Csillagszemű juhász”  – mesejáték
Április: Ametist Bábszínház : „Mazsola és Tádé”- bábelőadás
• Május 9-én, szombaton tartjuk a „Családi nap az óvodában – 
az óvodáért” jótékonysági napot, melyre  a szülői szervezet  és az 
óvoda dolgozói   mindenkit szeretettel várnak!

Az óvoda állandó programjai, tevékenységei az óvodai na-
pirenden kívül:
• Néptánc, népi játékok tanulása  –  hétfő délelőtt, középső-nagy-
csoportosok számára 
• Foci-suli – a helyi SC szervezésében – csütörtök délelőtt 11 
órától
• Logopédiai fejlesztés – csütörtök délelőtt, nagycsoport 
• Egyéni képességfejlesztés, szűrés – kedd és szerda délelőtt, 
nagycsoportos gyerekeknek
• Hittan (választható, szülői igény szerinti lehetőség ) - kedd délu-
tán a nagycsoportosok számára
• Pszichológus – a Máltai Szeretetszolgálat  Családsegítő ellátása 
keretében-péntek délelőttönként

Egyéb választható program lehetőségek:
• Képességfejlesztő labdajáték – pénteken délelőtt
• Jazz balett – péntek délután
• Játékos Helen Doron – angol  nyelven  (hétfő, szerda délután)

Iskolai hírek

A sváb tánccsoport fellépése Tatabányán
A Sonnenstrahlen (Napsugarak) tánccsoport Tatabányán lépett fel a 
Móra Ferenc Általános Iskolában megrendezett táncgálán. A ren-
dezvényen a tánccsoportok mellett láthattunk egyéni énekeseket, 
valamint énekkart is, akik természetesen német nyelven adtak 
műsort. A gyerekek nagyon szépen táncoltak az új sváb ruhákban, 
vastapsot kaptak és jól érezték magukat. A következő fellépésük 
február 7-én lesz Perbálon a német nemzetiségi farsangon.

Keresztúri Éva, a csoport vezetője

„Öreg diákok” találkozója
Régi hagyomány, hogy novemberben meghívjuk iskolánkba 
egykori diákjainkat. Találkozhatnak egymással, megtudhatjuk mi-
minden történt velük, a 7-8. osztályosok pedig sok tanácsot kap-
nak a jövőre vonatkozóan. Szívesen járnak vissza évről évre.
Öltönyös úriember ajánlja iskoláját, mesél terveiről. Többen a 
tőlük megszokott humorral fűszerezve mutatják be iskolájukat. 
Mi az, ami tetszik, esetleg mi nem. Az itt töltött nyolc évre, a 
sok programra, nevetésre és tanulásra szívesen gondolnak vissza. 

Jól esik hallani, hogy megfelelő útravalót kaptak az általános isko-
lájukban. Közben változtak, nőttek ők is.  
Az őket hallgató „kisebbek” előtt pedig még ott van a nagy kér-
dés, hová menjenek továbbtanulni? Ki megerősítést kapott, kinek 
az érdeklődését keltette fel. Reméljük döntésükben segített a ta-
lálkozó és hamarosan ők mesélnek majd.   

Királyné Halmosi Edit

Helyi Német Nemzetiségi Vers-és Prózamondó Verseny
December 11-én került megrendezésre iskolánkban a helyi német 
nemzetiségi versmondó verseny, melyen gyermekeink ismét 
nagyon szép számmal vettek részt. A versenyt a felső tagozatosok 
kezdték, majd őket követték az alsó tagozatosok.
A gyerekek már október elejétől nagy szorgalommal, lelkesedés-
sel készültek, csiszolták a verseiket tanáraik segítségével. Csupa 
mosolygós arcot és izgalommal teli gyermeket láthattunk, hallhat-
tunk.  A zsűri munkáját külsősként Szathmáry Imréné, Kreisz György-
né és Mayer József segítették. Köszönjük, hogy elvállalták! Minden 
tanuló elismerő oklevélben részesült. A részletes eredményekről, 
helyezésekről iskolánk honlapján tájékozódhatnak.
       
                       Bakai Anikó

Sportversenyek
Iskolánk tanulói a következő korcsoportokban az alábbi meg-
mérettetéseken vettek részt:
Teremlabdarúgás:
December 10. – Zsámbék  – 7-8. osztály – II. helyezés
December 12. – Piliscsaba  – 3-4. osztály – IV. helyezés
December 17. – Zsámbék – 5-6. osztály – IV. helyezés 
Sor-váltó verseny:
2015. január 13. – Törökbálint – V. helyezés 
Kézilabda:
2015. január 12. – Budaörs – 7-8. osztály (fiú) – II. helyezés
2015. január 19. – Zsámbék – 5-6. osztály (lány) 
Gratulálunk! Csak így tovább!

Juhászné Szatmári Irén

„Perbáli csillagok”
Darvas Csenge 5. osztályos tanuló kisplasztikával pályázott az „Egri 
csillagok” országos képzőművészeti versenyre, melyet nyolcadik 
osztályosok számára 
hirdettek meg. En-
nek ellenére Csenge 
bejutott alkotásával 
a döntőbe, melyet 
Egerben rendeztek 
meg január 10-én, és 
ahol második helye-
zett lett. 
Húga, Villő, a Tu-
dorka gyermekmagazin 
rajzpályázatát nyerte 
meg! 

Gratulálunk mind-
két tehetséges tanít-
ványunknak!

Bentzik Éva



A tánc öröméért
Beszélgetés Magyar Zsuzsannával és Nagy Józseffel

„Az első időszakban nem tekintettünk tovább egy heti más-
fél órás néptánc tanfolyamnál, mégis az egész organikusan 
szerveződött és kinőtte magát, hiszen közösségé vált a cso-
port” - mondja el Magyar Zsuzsanna, a perbáli néptánccso-
port egyik vezetője. A 2010 óta működő csoportnak a per-
báli Közösségi Ház ad otthont, ahol keddenként próbálnak, 
mint Zsuzsanna és József  fogalmaznak: a tánc öröméért. 
Idén januártól új táncanyag tanulásába fogtak és minden új 
tagot, érdeklődőt várnak szeretettel.

- Hogyan csöppentetek ide Perbálra?
Nagy József: 2010 márciusában egy 
ismerősöm szólt, hogy tánctanárt 
keresnek Perbálra, mert szeretnék a Közös-
ségi Ház programjait magyar néptánc 
tanfolyammal is színesíteni. Az első két 
alkalommal még egyedül jöttem, azután 
pedig a párommal, Zsuzsival közösen 
kezdtük tanítani a csoportot. 
Az első alkalmakon hat-nyolc fő volt 
jelen, néhány héten belül pedig még töb-
ben lettünk. Külön örvendetes számunk-
ra, hogy a kezdeti csapatból is még szép 
számmal vannak köreinkben. Jelenleg az 
állandó létszámunk nagyjából tizenöt-
húsz fő.
Magyar Zsuzsanna: Budapesten élünk, 
ott táncolunk és tanítunk táncot több 
csapatnak is, de ez volt az első lehetőség, 
hogy együtt kértek fel minket erre a 
feladatra. 2010-ben én még egyetemista 
voltam, de szívesen kipróbáltam magam 
ezen a területen, végül annyira belesze-
rettem, hogy második hivatásomként tekintek rá. Józsi főállásban 
tanít táncot, ő ilyen irányú végzettséggel rendelkezik. 

- Milyen korosztály látogatja rendszeresen a próbákat és ők honnan 
érkeznek?
N. J.: Azt szerettük volna, ha ez magától alakul, így nem határoz-
tuk meg előre az életkort.
Jelenleg sok olyan felnőtt jár hozzánk, akinek a gyerekkorából ki-
maradt a néptánc és most szeretné ezt pótolni vagy régebben tán-
colt és most ismét vágyott rá, de olyan is előfordul, hogy valakinek 
a gyerekei táncolnak és ezért kapott ő is kedvet hozzá. 
Vannak táncosaink Perbál mellett Tinnyéről, Budakesziről, Pátyról, 
Mányról, Zsámbékról, Tökről, Piliscsabáról és volt aki Budapestről járt 
hozzánk ki.

- Mi volt a célotok kezdetben és ez változott-e az évek során?
M. Zs.: Az első időszakban nem tekintettünk tovább egy heti 
másfél órás néptánc tanfolyamnál, mégis az egész organikusan 
szerveződött és kinőtte magát, hiszen közösségé vált a csoport. 
Mindig is megtartottuk azt a célt, hogy ez egy „hobbi csoport”, 
a szónak abban az értelmében, hogy nem fellépésekre készülünk 
és nem tanulunk koreográfiákat sem, hanem a tánc öröméért 
vagyunk együtt. 
Azt hiszem talán a csoport egyik legfőbb vonzereje éppen az, hogy 
nem elköteleződést várunk, hanem alkalmilag is lehet csatlakozni 
vagy akár egy-egy táncanyag erejéig. A valódi közösséggé válás 
az évek előrehaladtával, a létszám bővülésével magától alakult, és 

szerencsés volt az a háttér, hogy a Kontáros együttes rendszeresen 
szervezett táncházakat.
A mi célunk már a kezdetekkor az volt, hogy olyan táncanyagokat 
tanítsunk meg, amelyeket a táncházakban lehet használni. Amikor 
a csoport tagjai eljutottak arra a szintre, akkor valóban ki is próbál-
ták magukat egy-egy táncházban. Ezek a közös táncos alkalmak 
közösséggé formálták őket, hiszen ilyenkor kötetlenebb körülmé-
nyek között is tudtak találkozni, együtt lenni, beszélgetni.
- Hogyan épül fel egy-egy próba?
M. Zs.: Bemelegítéssel kezdünk, majd ráhangolódunk a zenére 
és megismerkedünk a tánc alapjaival: a ritmussal, mozgással. Majd 
ezután kezdjük az éppen aktuális táncanyagot gyakorolni. Ha 
van rá időnk, akkor ismételjük a már tanultakat és népdalokat is 
éneklünk.

- Az elmúlt egy év táncházainak sikerét az adta, 
hogy van egy közösség, amire ezt lehet alapozni. 
Ti hogyan éltétek ezt meg?
M. Zs.: Úgy érezzük, hogy négy évi 
munkánk érett be azzal, hogy valóban 
létrejött egy közösség, amely rendszeres 
látogatója ezeknek az alkalmaknak. Sze-
rettük volna a gyerekeket is megszólítani 
kézműves programokkal, nekik szóló 
táncházzal, ami szintén sikeresnek mond-
ható, hiszen szép számmal eljöttek ezekre 
az alkalmakra és szívesen vettek részt a 
játékokban.
A felnőtteknek szóló táncház folyamán 
természetesen tanítottunk táncot, mert 
számítottunk azokra is, akik nem járnak 
keddenként próbálni. 

- Az elmúlt években több fellépése is volt a csa-
patnak, annak ellenére, hogy – mint említettétek  
– nem ez a fő „profil”. Hogyan éltétek meg a 

készületet és milyenek voltak a tapasztalatok a szereplések kapcsán?
M. Zs.: Mi kezdettől fogva hangsúlyoztuk, hogy nem a fellé-
pések kedvéért vagyunk együtt, mégis az elmúlt két-három év-
ben többen is megkerestek minket emiatt. Táncoltunk a töki Bor 
és Művészet Fesztiválon, a perbáli Anna-napi Búcsún és a Zsámbéki Íjász 
Napforduló Ünnepen is. Tavaly már nemet kellett mondanunk több 
meghívásra, mert úgy látjuk: a heti másfél óra kevés ahhoz, hogy 
érdemben tudjunk készülni ezekre az alkalmakra.

- Milyen terveitek vannak erre az évre?
M. Zs.: Új táncanyaggal kezdtünk januárban: kalotaszegi román 
invertitát és szilágysági táncokat tanulunk. Természetesen várunk 
minden érdeklődőt, új tagot ezekre az alkalmakra.
2015. első felére pedig ismét tervezünk egy táncház-sorozatot, 
ahol újra az erdélyi vonós muzsika és tánc kapja a főszerepet.
N. J.: Tavaly szeptemberben a Közösségi Házban elindult egy tánc 
csoportgyermekek számára, de több tényező miatt nem tudtam 
végigvinni őket. Ezt az álmomat nem adom fel, és idén szeptem-
berben újrakezdjük, mert sok gyermek van Perbálon, illetve a 
környéken, akiket be lehetne vonni egy ilyen csoportba.
M. Zs.: Hosszabb távú terveink között szerepel még, hogy 
egy új, kezdőknek szóló csapatot is útjára indítunk a meglévő 
„középhaladók” mellett, ha lesz rá igény. 
De természetesen nyitottan működünk, a próbákba bármikor be 
lehet kapcsolódni, mindig segítünk az újonnan érkezőknek. Sze-
retettel várunk Mindenkit keddenként este fél héttől!

Tóth Anna
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Magyar Zsuzsanna és 
Nagy József
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szakácsai, Blaskóné Klári néni és Faragó Mari-
ka néni nyugdíjba mentek, akkor pályázta-
tás útján kerültem a konyha élére, azzal a 
feltétellel, hogy az ehhez szükséges képzést 
elvégzem. Tehát az első időszakban a mun-
ka mellett iskolába is jártam.
Amikor elkezdtem a konyha élén tevékeny-
kedni, akkor azt gondoltam, hogy majd 
mindig azt főzzük, amit a gyerekek szeret-
nek, de azonnal rá kellett jönnöm, hogy ez 
nem így működik. Az óvodával és az isko-
lával is sikerült nagyon jó partneri kapcso-

latot kiépítenem. Az 
Önkormányzat részéről 
eddig minden támoga-
tást megkaptunk, sőt 
segítségükkel komoly 
fejlesztetésekre is volt 
lehetőségünk.
Vásároltunk például 
egy vízpárás étel me-
legentartót, amiben 
megfelelő hőfokon 
tudjuk tartani az é-
telt úgy, hogy az 
nem szárad ki. Sze-
retnénk továbbra is 

korszerűsíteni, többek 
között egy kombi pároló 
megvásárlásával - ehhez 
keressük a megfelelő pá-
lyázati lehetőségeket is.
Bár egy fővel kevesebben 
vagyunk alkalmazásban, 
mint korábban, ez nem 
okoz fennakadást, mert 
egyrészt nagyon jó csapat-

tal dolgozom együtt, másrészt van közfoglalkoztatott segítsé-
günk. 

- Egy nagy múltú helyre csöppent... Mennyi idő kellett, amíg az emberek már 
nem azt várták az új konyhától, amit a réginél megszoktak?
- Azt hiszem nagyjából most jutottunk ide. Sok volt a változás, 
mert az élelmezésvezető mellett új szakács is lett.  Az óvodásokkal 
könnyebb dolgom volt ezen a téren; ők még könnyebben fogadják 
az újdonságokat, de az iskolások sokáig visszavárták a régi, meg-
szokott ízeket. Az ovisokon és az iskolásokon kívül mostanra már 
kb. kilencven helyi lakos is igénybe veszi az ebéd szolgáltatásun-
kat, és mivel a vendégeink száma folyamatosan nő, ez számunkra 
mindenképpen egy pozitív visszajelzés. Sok új ételt vezettünk be, 
modernebb konyhatechnológiai eljárásokkal próbáljuk egészsé-
gesebbé és ízletesebbé tenni az ételeket. Mindemellett azonban 
próbálunk a lehetőségeinkhez mérten olyan ételeket összeválogat-
ni, amit a gyerekek szívesen el is fogyasztanak.

- Mi az, amiben teljesen eltér a közétkeztetés az otthoni konyhától?
- Hétvégén a szülő igyekszik olyat tenni a család asztalára, amit 
mindenki szeret. Nekünk nap mint nap háromszáznegyven em-
berre kell főzni, így nyilván nem tudunk mindig mindenkinek 
megfelelni. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy a gyer-
mekek hozzászokjanak és valóban meg is szeressék az egészséges 
táplálkozást. Tudjuk, hogy ez egy lassú, sok nehézségbe ütköző 
folyamat, de bízunk a sikerben!

Ízzel lélekkel
Beszélgetés Bárányné Herényi 
Mónikával

- Új, a közétkeztetést szabályozó rendelet lépett 
életbe január 1-től, amiről sokan csak annyit tud-
nak, hogy a só és a cukor visszaszorítását jelenti, 
de számos más szabályozás is életbe lépett vele. 
Melyek azok a főbb elemek, amelyek ezt a ren-
deletet jellemzik?
- 2011-ben már született egy aján-
lás a közétkeztetőknek, ami a rendelet 
előírásainak egy részét tartalmazta, tehát 
nem volt teljes a meglepetés, számítottunk 
rá. Az új jogszabály megismerése után- az átál-
lás megkönnyítése érdekében- mi már a tava-
lyi évben fokozatosan kezdtük bevezetni az 
újdonságokat, és csökkentettük a hozzáadott 
só mennyiségét is. Az étlap tervezésénél két-
hetes periódusokban dolgozunk; meghatáro-
zott alkalommal adhatunk húst, tésztát, rizst, 
halat, naponta legalább egyszer teljes kiőrlésű 
pékárut kell a gyere-
kek elé tenni. 
Az új szabályozás 
értelmében naponta 
3dl tejet kell adni 
a gye-rekeknek, ha 
pedig nem tudnak 
ennyit meginni, ak-
kor azt tejtermékkel 
kell pótolni. Ezért 
vezettük be az elmúlt 
időszakban nagyobb 
mennyiségben a saj-
tot a sajtkrémeket, a 
túrókrémet és a kőrözöttet.  
Mindezek mellett az új rendelet meghatározza a gyerekek kor-
csoportja szerinti napi energiaszükségletet, a fehérje, a szénhidrát 
és a zsír összetételét.

- Ön szerint mi a rendelet legnehezebben betartható szabálya?
- Mindenképpen a só mennyiségének ilyen mértékű visszaszorí-
tása. Hiszen például az óvodások számára előírt napi sómennyi-
ség úgy lett meghatározva, hogy már a reggelire, illetve uzsonnára 
adott kenyér és felvágott tartalmazza azt, így a főételbe mi már 
nem tehetünk sót.  

- … Akkor eddig egészségtelen volt a közétkeztetés?
- Erre a rendeletre azért volt szükség, mert a 2011-es ajánlás nem 
volt kötelező érvényű, nem volt ennyire teljeskörű és átfogó. 
Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hogy működtethetünk saját 
fözőkonyhát, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy 
rengeteg helyen vállalkozás vette át a konyha működtetését, vagy 
központilag oldják meg akár több ezer gyermek étkeztetését. Most 
mindenkire ugyanaz a jogszabály vonatkozik.

- 2013 nyarától vette át a konyha vezetését. Abban az évben számos változás 
történt a perbáli közétkeztetésben, mind személyi, mind pedig költségvetési 
szempontból. Önnek pedig – bár a vendéglátásban komoly tapasztalatai vol-
tak – a gyermekélelmezés terén még nem rendelkezett ezekkel. Mi jelentette 
a legnagyobb kihívást?
- Amikor a konyha korábbi vezetője Kreiszné Anci néni, illetve Tóth Anna

A konyha dolgozói



Mesterségünk címere

Bemutatkozik 

A Prec-Forg Kft. 1989-ben alakult német–magyar vegyes vállalat-
ként; a többségi tulajdonhányad jelenleg is német kézben van. 
A cég eredetileg közúti gépjármű alkatrészek gyártására jött létre; 
fő profilját a mai napig megtartotta, a géppark és dolgozói létszám 
növekedése mellett. 
Kizárólag megrendelés alapján dolgoznak, a vevő tervrajzai után 
gyártják le a kívánt termékeket, amelyeket a világ különböző pont-
jain – többek között Ausztriában, Németországban, Spanyolországban, 
az Egyesült Államokban - ismernek és használnak.
A Prec-Forg Kft. felemelkedésében hatalmas szerepe volt a cég 
korábbi ügyvezetőjének, Nagy Lajosnak. Jelenleg Nagy Krisztián 
ügyvezetésével negyvennyolc főt alkalmaz a vállalat.
„A helyi Önkormányzattal nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn, részt 
veszünk a község közösségi életében, programjaiban” – fogalmaz Nagy 
Krisztián.

„Támogatásainkkal a helyi egyesületeknek, civil szervezeteknek és pedagó-
giai intézményeknek kívánunk segíteni, melynek révén szorosabb kapcsolatot 
alakíthatunk ki, valamint jobban megismerhetjük egymás munkáját, életét, 
problémáit. 
A közösségi élet hatalmas erővel bír, mellyel megőrizhetjük az egymás iránti 
tiszteletet, segítőkészséget; kamatoztatva Perbál fiatalsága számára, melyből 
bízunk benne, hogy példára lelnek” – teszi hozzá.
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Tóth Anna

A Katitász Perbál Egyesület felhívása

Karitász csoportunk Isten és embertársaink iránti 
szeretetből, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes 
munkával kíván a testi és lelki ínséget szenvedők segítsé-
gére lenni.

Húsz évvel megalakulásunk után szeretnénk magunkat újra 
elkötelezni a rászorulókért végzett következő feladatok mel-
lett:
- tartós élelmiszerek rendszeres gyűjtése és kiosztása,
- idős, magányos, beteg emberek látogatása
- lehetőségeink szerint az anyagi válságba jutott családok meg-
segítése
- közösségépítő rendezvények szervezése
- Kalász tábor szervezése iskolás lányoknak a 
nyár folyamán
- használt ruhák gyűjtése és kiosztása áprilistól 
októberig a plébánián

Mindenféle segítséget szívesen fogadunk, 
legyen szó önkéntesmunkáról, tartós élel-
miszer, pénz vagy ruhanemű felajánlásáról.  
A legkisebb segítség is számít! 

Kérjük jelezzék a következő elérhetősége-
inken, ha valaki segítségre szorul környeze-
tükben:
- Drobinoha Pálné Rozi 26-370-150
- Fazekas Éva 70-218-7743
- Kúti Mária 20-458-7724
- Mátéffy Imréné Aranka 26-370-347
- Szathmáry Imréné Kati 26-370-277
- Wéber Lőrincné Éva 30-474-5526
- Tóth Gyuláné Marika 26-370-311

Fogadóórák a Plébánián: Keddenként 7-8 óráig kenyérosz-
tás (korlátozott mennyiségben), utána 10 óráig ügyelet

Kalász tábor a Plébánián

a Prec-Forg. Kft.




