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BEkErültünk az iskolafEjlEsz-
tési programBa – nyáron mEgszü-
lEtEtt a mEgállapodás is

Az iskolai tanévzáró és ballagási ünnepsé-
gen jelentette be Varga László polgármester
hivatalosan is azt az örömteli hírt, amely
akkor már néhány napja nyilvánosságra
került, miszerint Magyarország Kormánya
úgy döntött, hogy Perbál, a perbáli Kis-for-
rás Német Nemzetiségi Általános Iskola be-
került a Nemzeti Iskolafejlesztési Program-
ba.

Ez azt jelenti, hogy a már régóta meglévő
tervek alapján az alsó, “L”-alakú épület he-
lyén egy új épület épülne, szaktantermek-
kel, szertárakkal, aulával, kiszolgáló és
szociális blokkokkal. (A többi épület is
használatban maradna.) Ez elsősorban a
technikai feltételek jelentős javulását ered-
ményezi, csak kismértékben jelent meny-
nyiségi javulást. Így remélhetően a körül-
mények, a feltételek is felnőhetnek az ok-
tatói, nevelői munka színvonalára.
A nyár folyamán az Érdi Tankerület, a
Nemzeti Sportközpontok, mint beruházó,
valamint Perbál Község Önkormányzata
megkötötte a megállapodást az iskolafej-
lesztésről. Ez egy általános megállapodás,
ezt követi majd egy részletes szerződés,
amelyben az ütemezés, a feladatok pontos
elosztása szerepelnek majd.

BEfEjEződött a szamárhEgyi

patak rEndEzésénEk Első ütEmE
Az egy települést érintő patakok karban-
tartása – mint Perbálon a Szamár-hegyi és
a Perbál-patak – egy jogszabályi változás
miatt átkerült az önkormányzat feladatai
közé. Ennek első lépcsője a nyár folyamán
megvalósult: a patak legalsó 610 méteré-
nek komplett kotrása, tisztítása (a Rózsa
utca vonaláig) valamint az utána következő
640 méter irtása, tisztítása (a Fő utcai
hídig). A munkálatok tapasztalatait, a pa-
takmederre és környezetére vonatkozó sza-
bályokat egy tájékoztató levélben minden
érintett ingatlantulajdonos megkapta. En-
nek lényege, hogy Kormányrendeletben
szabályozott a patakmedrek, valamint azok
fenntartói sávjának (a meder élétől mini-
mum 3m) használata! 
Tilos a fenntartói sávban bármilyen aka-
dály (építmény, kerítés, fa, zöldhulladék,
sánc, stb.) elhelyezése! Ugyancsak szigo-
rúan tilos a mederben bármilyen beavat-
kozás, mint pl. illegális átjárók, pallók,
raklapok, gátak, hulladék, stb. elhelyezése! 
A fentieket a hivatkozott jogszabály ellen-
őrizni és szankcionálni rendeli! Ezeket az
önkormányzat a közterület-felügyelet, va-
lamint a mezőőri szolgálat bevonásával
fogja végezni.   A tervek szerint a Szamár-
hegyi patak rendbetétele folytatódik, erre
az ajánlatokat már bekérte a hivatal.

Egészségház – kiírták a pályázatot

A képviselő-testület már régóta tervezi egy
Egészségház létrehozását, ahol az összes
egészségügyi szolgáltatás (háziorvos, gyer-
mekorvos, fogorvos és védőnői szolgálat)
egy helyen lesz megtalálható. Az engedé-
lyezési tervek a nyár elején elkészültek, a
megvalósításra vonatkozó pályázat már
megjelent. A pályázatot augusztus előrelát-
hatólag augusztus végén adhatja be az ön-
kormányzat. 
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új körzEti mEgBízottja Van pErBálnak
Papp Zoltán rendőr zászlós a
Miskolci Rendészeti Szakközép-
iskolában végzett 2002-ben.
Ezt követően a rendőri pálya-
futását a Budaörsi Rendőrkapi-
tányság Közrendvédelmi Osztá-
lyán,  fogdaőrként kezdte meg
majd járőr lett. 2005 októberé-
től már a Bűnügyi Osztály Nyo-
mozó Alosztályán dolgozott
nyomozóként,  ahol  gépjár-
művekkel kapcsolatos bűncse-
lekményekkel foglalkozott. 2009-től szintén nyomozóként
folytatta a bűnügyi munkáját a Készenléti Alosztályon. 2016
évben Zsámbék Rendőrőrs  őrsparancsnoka felkérte őt  körzeti
megbízotti feladatok ellátására, amit örömmel elvállalt, így
május 1-től ő Perbál körzeti megbízottja. Azóta itt él Perbálon,
az önkormányzat által biztosított szolgálati lakásban.
Elérhetőségek: 70/492-0734, pappzolt@pest.police.hu

Az elmúlt hónapokban megvalósult a fo-
cipálya régi, balesetveszélyes kerítésének
cseréje, valamint a környező utcák burko-
lási munkálatai.
A beruházásnak több eleme is volt, ezek
csak ütemezve, egymásra épülve valósul-
hattak meg. A munkálatok befejezésének
legvégső határideje szeptember eleje.

Kapcsolódó munkálatokként, – menet
közben jelentkező problémákat orvoso-
landó – még néhány plusz feladat is vár a
kivitelezőkre, mint például a játszótér mel-
letti parkoló rendezése, a lakótelepre folyó
csapadékvíz elvezetése, vagy a Sport utca
utolsó szakaszának ideiglenes feljavítása. 
A munkálatok összegzéseként elmond-
ható, hogy Perbál történetének talán leg-

nagyobb összegű sajáterős beruházása va-
lósult meg!
Hogy ez nem túlzás, ahhoz adalékként:
voltak már nagyobb, látványosabb fejlesz-
tések is a történelem folyamán, de a ré-
gebbi korokban például jellemzően földes-
úr, a nagybirtokos támogatta a nagy, kö-
zösségi építkezéseket (templom, plébánia).
A szocializmusban vagy a megyei tanács,
vagy a termelőszövetkezet adott lehetősé-
get jelentősebb fejlesztésekre. 
A rendszerváltás után jellemzően hazai,
majd uniós pályázatok révén adódtak le-

hetőségek. Az utóbbi évek
sikeres gazdálkodásának,
valamint nagy részben a
Perbálon adózó nagyobb
cégeknek köszönhetően
ez a fejlesztés a község
saját forrásából került fi-
nanszírozásra!

mEgújult kispErBál 
- 5 új út épült az Elmúlt hónapokBan

ingatlant VEtt az önkormányzat
A Táncsics utcában található, rendezetlen tulajdonú ingatlant
vásárolt az önkormányzat, amely korábban csak kisebb rész-
ben volt önkormányzati tulajdon. Szociális jellegű bérlakás-
ként funkcionált.
A vásárlás hosszabb távú, stratégiai célok érdekében történt.

nyErtEs pályázat – fEjlEsztik az ipartErülEtEt
Önkormányzatunk nyert azon az iparterület fejlesztési pályáza-
ton, melyet még tavaly írtak ki és az elmúlt hónapban kapta
meg az önkormányzat a pozitív döntést. 
A nyertes pályázat egy közel bruttó 170 millió Forintos beru-
házást tesz lehetővé, amely magában foglalja az önkormányzati
tulajdonú rész feltárását, közművesítését, az egész iparterület
útjainak rendbe tételét, valamint egy épület építését is, ahova
az önkormányzat közterület fenntartóinak gépparkja, raktárai
kerülnek majd. 
A közbeszerzési eljárás szeptemberben lezárul és csak az időjá-
rástól függ, hogy mikor kezdődhetnek a munkálatok.

Ilyen volt... ...Ilyen lett

Ilyen volt... ...Ilyen lett
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perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 157/2017.(Vi.19.)
számú határozata a perbál, 450.
helyrajzi számú önkormányzati in-
gatlan értékesítésére vonatkozó pá-
lyázat kiírásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a határozat mel-
lékletét képező tartalommal pályázatot ír
ki a tulajdonában lévő 450. helyrajzi
számú, belterületi önkormányzati ingatlan
értékesítésére. Felhatalmazza a polgármes-
tert, hogy az esetleges vevőjelöltekkel tár-
gyalásokat folytasson.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 158/2017.(Vi.19.)
számú határozata a perbál, 710/1. és
a 710/2. helyrajzi számú ingatlan
megvásárlásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, felkéri a polgármestert,
hogy a Perbál, 710/1. és a 710/2. helyrajzi
számú ingatlan tulajdonosával folytasson
tárgyalásokat az ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban, majd a tárgyalások eredmé-
nyéről tájékoztassa a képviselő-testületet.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 160/2017.(Vii.
24.) számú határozata perbál köz-
ség helyi építési szabályzatának
(hész) módosítása részterületekre
c. tervmódosítással kapcsolatos vé-
leményekről
Perbál Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete megtárgyalta Perbál Község
Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) mó-
dosítása részterületekre c. tervmódosítással
kapcsolatos véleményekről szóló előterjesz-
tést és az alábbi döntést hozta:

1. Perbál Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a lefolytatott véleményezés
során beérkezett, az előterjesztés 1. mellék-
letében összefoglalt véleményeket és az
azokra adott tervezői válaszokat elfogadja,
ezzel a véleményezési szakaszt lezárja.
2. Perbál Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a Partnerségi egyeztetés sza-
bályairól szóló 6/2017. (III. 31.) számú
rendelete alapján az ún. Partnerségi és az
ún. Lakossági egyeztetést lezárja. Az egyez-
tetés kapcsán a Partnerek, illetve a Lakosság
részéről észrevételek, vélemények nem ér-
keztek.
3. Perbál Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete a Kormányrendelet 39.§ (1)
bek. szerinti ún. Egyeztető tárgyalás meg-
tartását nem tartja szükségesnek, mivel vé-
leményeltérés az egyeztetésben résztvevő
államigazgatási szervek, Partnerek, vala-
mint a Lakosság részéről nem történt.
4. A véleményezési szakasz jelen döntés
közzétételével zárul le.
5. A Képviselő-testület felkéri a Polgármes-
tert, hogy a Helyi Építési Szabályzatának
(HÉSZ) módosítása részterületekre c. terv-
módosítás vonatkozásában kezdeményezze
a végső szakmai véleményezési szakasz le-
folytatását a Pest megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészének benyújtandó doku-
mentációval, ún. záró szakmai véleménye
kikérése céljával.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 167/2017.(Vii.
24.) számú határozata az önkor-
mányzati tulajdonú egészségügyi
alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztésének támogatása pest
megyében – pm_EualapElla-
tas_2017 elnevezésű pályázaton
való indulásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az Önkormányzati
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó
intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében – PM_EUALAPELLA-
TAS_2017  (Egészségház) elnevezésű pá-
lyázaton pályázatot nyújt be alábbi
tartalommal. 
A beruházás megvalósításához szükséges
minimum 15 % önerőt, az önkormányzat
2017. évi költségvetésének terhére bizto-
sítja.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 168/2017.(Vii.
24.) számú határozata új gyermek-
orvosi praxis szükségességéről
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete szükségesnek tartja egy új gyermek-
orvosi praxis létrehozását annak
érdekében, hogy a település hatékony
egészségügyi alapellátása biztosított legyen.
A növekvő gyermeklétszám indokolja az
eddig csak más településen elérhető gyer-
mekorvosi ellátás létrehozását.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 176/2017.(Vii.
24.) számú határozata a települési
önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatására vonatkozó
pályázaton való indulásról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a települési ön-
kormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támo-
gatására vonatkozó pályázaton részt vesz. 
A pályázatot az önkormányzatnál alkalma-
zásban lévő közfoglalkoztatottak átlagos
létszáma és a népesség nyilvántartás adatai
szerinti 2017. január 1-én 80. életévét be-
töltöttek száma figyelembe vételével ke-
mény lombos vastag tűzifára vonatkozóan
nyújtja be.
A 205.740,-Ft (162.000,- + ÁFA) forint
önerőt a 2017. évi költségvetésből az ön-
kormányzat saját hatáskörben nyújtott tá-
mogatások előirányzat terhére biztosítja.
Perbál Község Önkormányzata a pályázati
kiírás 6. pontjában foglaltakat vállalja, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a szociális célú
tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 185/2017.(Viii.
02.) számú határozata a nsk és az
érdi tankerületi központtal kö-
tendő háromoldalú megállapodás
jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a NSK és az Érdi
Tankerületi Központtal kötendő háromol-
dalú megállapodást a mellékelt formában
jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármester
Urat, hogy a megállapodást írja alá.

perbál község önkormányzat kép-
viselő-testületének 186/2017.
(Viii.02.) számú határozata közbe-
szerzési eljárás megindításáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a „VEKOP-1.2.2-
15-2016-00008 azonosító számú projekt
építéssel kapcsolatos” (Iparterület fejlesz-
tése) kivitelezésére közbeszerzési eljárást
indít el. A képviselő-testület felkéri a pol-
gármester urat, hogy az önkormányzat
közbeszerzési szabályzata és a közbeszerzési
törvény előírásai alapján a közbeszerzési el-
járást indítsa el.

júniusi főBB határozatok

augusztusi  rEndkíVüli ülés főBB hatá-
rozatai
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Tisztelt Perbáliak, Perbált szerető és falun-
kért tenni akaró Barátaink! 
A perbáli Szent Anna templom falunk leg-
jellegzetesebb, legrégebbi épülete, megha-
tározó látványa, mondhatjuk jelképe.
Mindenki számára: akár vallásos, akár
nem, akár jár rendszeresen templomba,
akár csak sátoros ünnepekkor, vagy csak a
Búcsút ünnepli, vagy csak akkor keresi föl
a templomot, ha meghalt valaki a család-
ban, akár ha csak kívülről nézi.

Templomunk most föl van állványozva,
mert az Egyházközség szeretné megóvni az
állagát, szeretné, ha a falunak valóban
méltó dísze lehetne. Most a templomhajó
külső tatarozása folyik, szakaszokra bont-
va, ahogy az anyagi források engedik. 
Szeretnénk a tornyot is megújítani, ez a
következő egység.

A munkálatok megkezdéséhez igen körül-
tekintő és szerteágazó előkészítésre volt
szükség. A munkát meg kellett terveztetni,
ilyen felújításokban jártas kivitelezőt ta-
lálni hozzá, és az építkezést rendszeresen
kell ellenőrizni.
Templomunk műemlék, ezért a Műemlék-
védelmi Felügyelőség hozzájárulása, folya-
matos szakmai vezetése szükséges a
munkához. A megkövetelt anyagok, tech-
nológiák, valamint a munkálatok során fo-
lyamatosan felmerülő új, megoldandó
feladatok jelentős anyagi terhet rónak az
Egyházközségre.

Az anyagi hátteret az Egyházközségnek kell
biztosítania, amihez komoly támogatást a
Székesfehérvári Egyházmegye, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Perbáli Ön-
kormányzat adott.

Tisztelettel és szeretettel arra kérjük Önö-
ket, hogy lehetőségeikhez mérten támo-
gassák Önök is templomunk megújulását!
Támogatásukat legegyszerűbben az alábbi
számlaszámra utalhatják:

Perbál Római Katolikus Plébánia
11103303-75013736-36000001

Adakozó jó szándékukat megköszönve,
Isten áldását kérem Önökre és családjaikra!

Az Egyházközség nevében, szeretettel:
Harkai Gábor plébános

toronyiránt 
mit is jelent ez a köznapi kifejezésünk? azt, hogy két pont között a
legrövidebb utat, az egyenest választjuk. de honnan is ered ez a ki-
fejezés? Valószínűleg onnan, hogy az erdőt-mezőt járó ember, ha
nem tud eligazodni, akkor keres egy viszonyítási pontot, egy tor-
nyot – egy falu, vagy nagyobb település templomtornyát, ami ki-
magasodik a horizontból, és amihez igazíthatja lépteit.
a toronyhoz pedig templom tartozik.

Az elmúlt évek során sok minden megszé-
pült, megújult Perbálon pályázati pénzek-
ből és önkormányzati erőforrásokból.
Most rajtunk, itt lakókon a sor, hogy egy
apró dologgal - ami nem igényel nagy
anyagi erőforrást - tovább szépítsük tele-
pülésünket, például
- egy elhanyagoltabb terület kitisztításával
- virágültetéssel
- közterületi virágsziget „örökbefogadásá-
val”
- vagy olyan dolgok rendbetételével, ame-
lyek csinosítják környezetünket

Egy apró dolgot pErBálért
tEgyük szEBBé tElEpülésünkEt! - harkai gáBor atya és a pErBáli

Egyházközség kEzdEményEzésE
hogyan kapCsolódhatok a fEl-

híVáshoz?

- regisztrációs lap kitöltésével (közössé-
gek is jelentkezhetnek!) – letölthető a
perbal.hu-ról vagy a Polgármesteri Hi-
vatal titkárságáról elvihető
-melyet a szerkesztoseg@perbal.hu email
címre, vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal titkárságára kell eljuttatni
- öt munkanapon belül minden jelent-
kező visszajelzést kap
(Erre azért van szükség, mert vélhetően
közterületről, vagy közterületen lévő do-
logról van szó, ami esetenként egyezte-
tést igényelhet.)
- az elvégzett munkáról rövid ismertetőt
várunk e-mailben a fenti címen (esetleg
fényképpel kiegészítve) ,vagy személye-
sen- telefonon az Önkormányzat titkár-
ságán. 

éV Végén: azok számára, akik bekapcsolódnak ebbe a kezdeményezésbe Harkai
Gábor atya hálaadó szentmisét tart, és az Egyházközség emlékplakettel köszöni meg
minden résztvevő munkáját. (Ezért is fontos a regisztrációs lap pontos kitöltése.)

Június 24-én megtörtént a perbáli Lakó-
telepen lévő játszótér felújítása. Kicserél-
tük és kifestettük a kerítés elkorhadt
részeit, illetve kifestettük a játékokat. Ki-
gyomláltuk és fellazítottuk a homokot.
Készült egy raklap fotel is az egyik fa alá,
kifejezetten a nagyobb gyerekek kedvé-
ért. Immár hagyomány, hogy ilyenkor
Markó Tibor barátunk és családja főzi a
bográcsos ebédet, ami idén is isteni volt.
Este pedig vetítettünk a C soron a gye-
rekeknek. Ígéretet kaptunk az Acer Kft.-
től, hogy kicserélik illetve pótolják az el-
korhadt és hiányzó elemeket, lötyögő
csavarokat. Ezek után már csak vigyáz-
nunk kell, hogy ilyen szép is maradjon

mEgújult a lakó-
tElEp játszótErE

Mikó Hajnalka

Gábor atya is tett egy "apró dolgot": Lefestet-
te a Dózsa utcában található kilométerkövet
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Az idei Anna-napi Búcsú ismét színes
programokat tartogatott látogatói szá-
mára.
Péntek este a Szent Anna templomban a
Maklári kórus nyitotta meg a programso-
rozatot a Resonatores Pannoniae consorttal.
Ezt követően borkóstoló keretében Go-
reczky Gergely a Grand Tokaj Zrt. borait
mutatta be a Plébániakertben felállított
rendezvénysátorban. Keresztes Nagy Árpád
és Fejér Simon bordalokat játszott, majd a
Kontáros együttes tartott táncházat. 

Idén rendhagyó módon szombat délután
került sor a Perbért Érdemérem átadására,
melyet ezúttal a Mézeskalács Óvoda ko-
rábbi vezetője, Regősné Báder Erika vehe-
tett át. Az ünnepélyes átadó az óvoda és az
iskola helytörténeti kiállítását előzte meg.
A kiállítás a két intézmény rövid történe-
tét, mindennapjait, ünnepeit hivatott
megjeleníteni fotókon, tárgyakon keresz-
tül. Mind az óvoda, mind pedig az iskola
történetét egy-egy idővonal is bemutatta
szemléletesen.

Ezt követően a Lévai Tímea-Poppre Ádám
duó adott koncertet, nem csak a gyerekek-
nek.
Este a rendezvénysátorban koncertek kö-
vették egymást: az aurevoir., majd a Voodoo
Papa Special lépett a színpadra, utána
pedig a M.É.Z. muzsikált. Ezt követően
retro disco kezdődött Landszmann Zsolti-
val.

Vasárnap délelőtt a Szent Anna templom-
ban ünnepélyes szentmise volt. Délután a
rendezvénysátorban műsort adott a Jáz-
min Mazsorett csoport, a perbáli néptánc-
csoport, a perbáli szenior tánccsoport, a
budajenői Ringlein tánccsoport, valamint
bemutatkozott a Búcsú vendége, Nagyko-
vácsi település is.
Eközben vásározók várták kézműves ter-
mékeikkel az érdeklődőket a templom
környékén, a Hősök terén egy középkori él-
ményműhelybe lehetett bepillantást nyer-
ni, a plébániaudvaron különböző ügyessé-
gi játékok várták a kicsiket-nagyokat, a
Hősök terén pedig élményfotózáson lehe-
tett részt venni. 
Délután a Hősök terén a Kövér Hattyúk ze-
nekar muzsikált, a kertben pedig Fabók
Mancsi bábszínháza várta az érdeklődőket.
Szintén ennek a napnak a délutánján, a fo-
cipályán zajlott a Bélik Pál emléktorna.
Este a rendezvénysátorban Szabó Balázs
Bandája, majd a Mystery Gang muzsikált.

„Régi perbáli ovis, majd sulisként örömmel
adtam én is képeket az idei kiállításhoz. Sok
kedves emlékem fűződik ezekhez az intézmé-
nyekhez és néha még most is furcsa, hogy
immár szülőként és nem kis diákként lépem
át az iskola kapuját délutánonként. Rengeteg
olyan tanítóm és tanárom volt, akik mara-
dandót adtak az életemhez. Wentzel Fe-

rencné mindenki Ibi nénije, aki még édes-
apámat is tanította, olyan szerelemmel be-
szélt az irodalomról, ahogy arra csak kevesen
képesek. Vagy Béla bácsi, aki a földrajzon ke-
resztül mutatta meg nekünk a világot. De
számtalan pedagógust említhetnék még és
persze a konyhásnénik, akik mindig tyúka-
nyóként gondoskodtak rólunk.

Sajnos már sokan nem élnek a régi óvónénik,
tanárok közül, de sok fiatal vette át méltón
a helyüket. 
Jó volt időutazni egy kicsit és köszönet Fejér
Annának a csodás kivitelezésért!
Még sok ilyen tartalmas kiállítást kívánok
mindannyiunknak!”

Gálné Molnár Roberta

köszönEt a kiállításért
A Mézeskalács Óvoda és a Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános Iskola vezetősége és
dolgozói nevében köszönetet mondunk az
óvodatörténeti és iskolatörténeti kiállítás
szervezőinek, Fejér-Székely Annának, Kúti
Máriának, Tankovics Anitának és Tóth An-
nának, hogy segítették létrehozni, megva-
lósítani a kiállítást, hogy elkészítették az
„Idővonalat” és a tablókat a legfontosabb
óvodai és iskolai történésekről, események-
ről, hogy lehetővé tették az óvoda és az is-
kola bemutatkozását a 2017. évi Anna-
napi Búcsú alkalmából. A kiállítás összeál-
lításához Molnár Zoltán nyugdíjas pedagó-
gus, falukrónikás könyveit és szakmai
anyagát használtuk fel, köszönjük Zoli bá-
csinak!

anna-napi BúCsú 2017.

Bors Andrea és Homonnai Ildikó
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Amikor Erika tavaly nyugdíjba vonult az
óvoda éléről, valami különleges emléket
szerettünk volna adni neki. Egy albumot
készítettem a szülők és kollégák által össze-
gyűjtött fényképekből, amelyből Erika
egész perbáli pályafutása kirajzolódott.
Sok-sok mosoly, megható pillanatok ve-
gyesen, a képekről egy energikus, csupa
élet nő portréja rajzolódott ki. A fotók
mellé szerettem volna Erika gondolataiból
is válogatni. Böngésztem a helyi újság ré-
gebbi lapszámait, és jobbnál jobb idéze-
tekre bukkantam, amikkel még teljesebb
lett a kép. Azoknak a gyerekeknek a szüle-
itől is kértem pár sort, akik így vagy úgy
Erika óvónéni, vagy ahogy többen is nevez-
ték: „főnök Erika óvónéni” neveltjei voltak.
Könnyű dolgom van hát Erika méltatása-
kor, mert elég csak ezekre a képekre és idé-
zetekre támaszkodnom.

„Köszönetet mondok, és hálával tartozom
azért, hogy gyermekem is ugyanazon értékek
szellemében nevelkedhet, mint amit én kap-
tam annak idején” – vallotta például az
Erika vezette Mézeskalács Óvoda kapcsán
az egyik anyuka. Mint embernek, és mint
óvodavezetőnek is fontos volt Erika szá-
mára, hogy a hagyományos értékeket, a
tradíciókat, ami Perbálon a falusi élet ter-
mészetes velejárójaként adott, megismer-
jék a kicsik, és erős gyökérzetként segítse
őket későbbi életükben is. 
„Azt szeretnénk, hogy ebben a rohanó világ-
ban a gyerekeket nyugalom vegye körül”–
vallotta Erika 2010-ben a Perbáli Hír-
mondó hasábjain. Az óvodás életkorban
talán a legfontosabb a kiegyensúlyozott
fejlődéshez az állandóság és a biztonság
megélése, és a valamikori falusi élet által
meghatározott évkör ritmusa segít ezt
megteremteni. No meg a szeretet, türelem,
figyelem, tisztelet: ezek azok az értékek,

amelyekkel Erika útmutatása szerint a
gyermekek felé fordultak a pedagógusok
az általa vezetett óvodában. 
A tradíció része az is, hogy az itt élő em-
berek egymásra figyelő, egymást segítő kö-
zösségként élnek. „Te nemcsak a gyerekek,
de a szülők lelkével is foglalkoztál” – írta Eri-
kának az emlékkönyvbe egy másik édes-
anya. Több más családdal együtt, akik
máshonnak költöztek Perbálra kisgyere-
kekkel, nekünk is az óvoda volt az első be-
lépő pont a helyi „közösségi hálóba”. 
Az a szeretetteljes légkör, amit itt tapasz-
taltunk, bizalmat ébresztett bennünk, és
nem is csak az óvoda, de az egész falu irá-
nyában. Így az, hogy „gyökeret eresztet-
tünk”itt, szívvel-lélekkel perbáliak lettünk,
az óvodának és Erikának is köszönhető.
Csodálatos természetességgel tudott bárkit
bevonni az óvodai közösségbe, egy beszél-
getésbe, egy közös ügybe.
Mert Erika nemcsak a régi értékeket képes
hitelesen képviselni, de nem fél az újtól
sem. „Lépést kell tartani a változó igények-
kel, a változó világgal, folyamatosan fejlődni,

tanulni kell” – vallja. Ebben a szellemben
fejlesztette az óvoda tevékenységét is, úgy-
hogy a megújult, európai színvonalú épü-
letben bábelőadások, minikoncertek gaz-
dagították a gyerekek hétköznapjait, a kor-
szerű tornateremben a balettoktatástól az
ovis futball-utánpótláson át a jógafoglal-
kozásig sokmindenbe belekóstolhatnak az
ovisok. 
Mi erősítheti a közösség, az összetartozás
érzését? Az örömteli együttlét, a közösen
létrehozott értékek és azok védelme. Így
jött létre az óvoda új hagyománya, a min-
den év májusában megrendezett Családi
Nap, ami szintén Erika nevéhez fűződik az
óvodában. „Az elmúlt időszakban igazán
megtapasztalhattuk, hogy milyen jó egy
olyan közösségben élni, ahol számíthatunk
az emberek segítségére, jóindulatára” – nyi-
latkozta a Hírmondónak még az óvodafel-
újítás kapcsán Erika, és ugyanezt élhettük
meg minden Családi napon is, ahol rész-
ben konkrét fejlesztések valósulhattak meg
a támogató családi összefogás által, részben
pedig csodás hangulatú együttlétek, ahol
szülők, gyerekek és az óvoda dolgozói
együtt élhették át azt a jó érzést, hogy „ez
a mi óvodánk”. Mi lehet ennél inspirálóbb,
ennél megtartóbb, értékesebb?
Erika azok közé az emberek közé tartozik,
akiknek sikerült a számukra érvényes, cél-
ként maguk elé tűzött emberi hitvallás sze-
rint élniük, dolgozniuk. 
Pedagógiai önéletrajzának záró gondolatát
idézem: 
„Van egy soha véget nem érő, nem tudatos
nevelés is, személyes példánkkal, kimondott
szavainkkal, cselekedeteinkkel alakíthatjuk
gyermekeink életét.” – És ahogy Erika pél-
dája is mutatja: nemcsak a gyerekekét,
hanem adott esetben egy egész falu közös-
ségének az életét.

rEgősné BádEr Erika

pErBálért érdEmérEm - laudáCió

- hirdEtés-

Paulovkin Boglárka
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„süss fEl nap! fényEs nap…” 
- Elkészült a napárnyékoló az

óVoda homokozója fölé!

Az óvoda Szülői Közösségének támogatásá-
val a nyár folyamán sikerült az óvoda ho-
mokozója fölé a napárnyékolást tartósan
megoldani. Köszönhető ez annak, hogy a
tavaszi jótékonysági Családi nap nagyon
jól sikerült, és ennek bevételéből, valamint
az óvoda költségvetéséből a célként kitű-
zött napárnyékolóra összegyűlt a pénz. 
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
felajánlásaikkal támogatták az intézmé-
nyünket, hogy megoldódhatott ez a prob-
lémánk.  Külön szeretnénk köszönetet
mondani a Paulovkin Boglárka vezette Szü-
lői Közösség tagjainak, akik egész évben ak-
tívan támogatták óvodánkat. Az ő segítsé-
gük kellett ahhoz, hogy ilyen gyorsan
megvalósulhatott régi álmunk. Önzetlen
munkájukkal, mindig a gyermekek érde-
keit szem előtt tartva segítik munkánkat.
A napárnyékoló most már udvarunk büsz-
kesége, egyben ékes bizonyítéka annak,
hogy ha egy közösség összefog, akkor mi-
lyen szép eredmények születhetnek. Most
már süthet a Nap, mert a napárnyékoló-
nak hála a gyerekek a jövőben az erős nap-
sugaras időben is biztonságban játszhatnak
a homokozóban.
A gyermekek és az óvoda dolgozói nevé-
ben is köszönet érte!

óVodai hírEk

tájékoztató

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az óvoda
nyári zárását követően  augusztus 14-től
nyitva tart, ügyeleti rendszerben azok szá-
mára, akik korábban igényelték az össze-
vont csoportos ellátást. 
Az új, 2017/2018-as nevelési év szeptem-
ber 1-jén indul óvodánkban.
Az új kiscsoportos gyerekeket augusztus
30-án 10 órára várjuk egy kis ismerkedésre
az óvodába. Itt ízelítőt kínálunk az óvodai
életből, valamint találkozhatnak az óvó né-
nikkel, dadus nénivel, a gyerekekkel. Ki-

próbálhatják a játékokat, játszhatnak a
csoportszobában, az udvaron. 
Ezzel is szeretnénk megkönnyíteni szá-
mukra az óvodai élet megkezdését, hiszen
így már ismerősként térnek vissza szep-
temberben.
Ezen a napon 17 órakor az új kiscsoportos
gyermekek  szülei részére tartunk egy  tá-
jékoztatót az óvodában, ahol minden fon-
tos  információt megosztunk velük, ami az
óvodai élet megkezdéséhez szükséges.
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyereke-
ket!

Homonnai Ildikó óvodavezető

BEszámoló a 2016-2017. tanéVről

Az elmúlt tanév sok örömöt, újdonságot
és szép eredményeket hozott. A hagyomá-
nyainkat megtartva új programokat is szer-
veztünk tanulóinknak.
Néhány osztályban bevezettük a „boldog-
ságórákat”, német népviseleti napot tartot-
tunk, megújult az iskola honlapja,
bevezettük az e-naplót, részt vettünk a
fenntarthatósági, a digitális és a pénzhét
tematikus heteken, felújítottuk a járdáin-
kat. Ősszel egészséghét keretében hívtuk
fel a figyelmet az egészséges táplálkozásra.
Közös adventi gyertyagyújtással tettük
meghitté a karácsonyi készülődést. Jóté-
konysági családi napot rendez-
tünk a szülői szervezettel közösen. Intéz-
ményünkben sok közösségteremtő cso-
port, szakkör működik, melyek hozzájá-
rulnak a tanulók személyiségfejlődéséhez,
a tehetséggondozáshoz, felzárkóztatáshoz. 

Idén is részt vettünk iskolai, területi, regi-
onális, megyei és országos szintű versenye-
ken. A tanév végén a 223 tanulónkból 42
tanuló ért el kitűnő és 24 tanuló jeles bi-
zonyítványt, összesen 66 tanuló vehetett át
jutalomkönyvet a tanévzáró ünnepségen.  
Büszke vagyok tanulóinkra, mert nagyon
szép eredményeket értek el a tanulásban,
versenyeken. Javult a magatartásuk, önál-
lóbbak lettek, az elsősök megtanultak írni,
olvasni, számolni, a felsősök német nyelv-
tudásáról a  tudáspróbán győződhettünk
meg, a nyolcadikosok felvételt nyertek a
középiskolákba.
Büszke vagyok iskolánk pedagógusaira,
hogy mindehhez hozzásegítették tanítvá-
nyainkat. A tanulók teljesítménye mögött
ott  van a tanító, a tanár erőfeszítése, hiva-
tástudata. Összetartó nevelőtestület a mi-
énk, egymást segítjük, támogatjuk – ez az
összetartás az alapja a kiegyensúlyozott pe-
dagógiai munkának.
Köszönöm iskolánk pedagógusainak a ki-
tartó és színvonalas munkát és gratulálok

a tanítványok tanulmányi
és verseny eredményeihez.
Az Érdi Tankerületi Központ
támogatásával lehetőségem
nyílt intézményvezetőként
pedagógus kollégák mun-
kájának elismerésére okle-
véllel és könyvutalvánnyal. A 2016/17.
tanévben elismerő oklevélben részesült Ki-
rályné Halmosi Edit pedagógus a sokévi ki-
emelkedő közösségfejlesztő, drámapedagó-
giai és a diákönkormányzatot támogató
pedagógiai tevékenységéért.
Elismerő oklevélben részesült Juhászné
Szatmári Irén pedagógus a sokévi kiemel-
kedő tehetséggondozó pedagógiai tevé-
kenységéért (sport, Mindlab, sakk) és az
iskoláért végzett önkéntes munkájáért
(papír – és vasgyűjtés, alapítványi munka). 
Elismerő oklevélben részesült Kincsesné
Kuthy Etelka intézményvezető helyettes az
elmúlt tanévekben végzett kiemelkedő in-
tézményvezető helyettesi, pedagógiai és
szervezői munkájáért.

iskolai hírEk
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Vers- és prózamondó területi verseny
Április 9-én, Pátyon rendezték a területi vers-és
prózamondó versenyt. Iskolánk tanulói közül azok
vehettek részt a megmérettetésen, akik a helyi fordulón sikeresen
szerepeltek. Ez a verseny mindig színvonalas, sok más környék-
beli és megyei településsel, várossal kell felvennünk a versenyt.
Méltán lehetünk büszkék a perbáli iskolásokra, hiszen az idei
évben az összes indulónk helyezéssel térhetett haza. 
Kategóriánként egy-egy tanulót indíthattunk.
A legkisebbek között Darvas Villő, 2. osztályos tanuló vers
kategóriában V. helyezést, Polics Péter Ábris (3. o.), a 3.-4. osztá-
lyosok között a VI. helyezést érte el.
A felső tagozatosaink közül az 5.-6. osztályos próza kategóriában
Rintek Jakab (5. o.) az V. helyezést, Kincses Lilla 8. osztályos tanu-
lónk pedig a 7.-8. osztályos vers kategóriában II. helyezést ért el.
Köszönjük felkészítő tanáraiknak a sikeres munkát: Pálmai
Gabriellának, Bolláné Bíró Katalinnak, Elek Mónikának és Allerné
Mayer Rita tanárnőknek. Gratulálunk a gyerekeknek!

Rintek Nóra Szvetlána

Litterátum német nyelvi tesztversenyek
A Litterátum Országos Német Tesztverseny elődöntője az iskolában
került megrendezésre. A versenyt 5-8. osztályos tanulók számára
hirdették meg, melyen 18 tanuló tette próbára nyelvtudását.
Kiemelkedően teljesítő tizenhárom tanulónk bejutott a megyei
döntőbe, ahol Kurucz Atilla (5. osztály) és Darvas Csenge (6. osz-
tály) az I., Kincses Lilla (8. osztály) és Herendi Réka (5. osztály) a
II., Kurucz Anilla (7. osztály) a III. helyezést értek el.

IX. Szakma Sztár Fesztivál
A hatodik osztályosok április közepén látogattak el erre a ren-
dezvényre, melyen (Budapest-Hungexpo területén) negyven szak-
ma mutatkozott be. A háromnapos rendezvényen minden évben
részt vehetnek az általános iskolák érdeklődő 6-7. osztályos tanu-
lói, akiknek a pályaválasztáshoz nyújthat segítséget a fesztivál.
Célja: megismerkedni szakmákkal, kedvet ébreszteni a szakmák
iránt. Sok foglakozást ismerhettünk meg, valamint ki is próbál-
hattunk közülük sokat. SŐT! Iskolánk egy hajdani diákjával is
találkoztunk. Megtanultunk újraéleszteni, sebeket „szereztünk”,
kötöztünk, autót fényeztünk. Betekintést nyerhettünk többek
között a kozmetikusok, fodrászok, pincérek, szakácsok, infor-
matikusok, keramikusok (és még sorolhatnám) munkájába. Volt,
aki új frizurával tért haza. Nagyon tetszett mindannyiunknak. 

Bakai Anikó

II. Plant=e-készítő fotópályázat
Iskolánk 3.b osztálya jelentkezett a II. PlantHe-készítő fotópá-
lyázatra. A Planttogether egy olyan közösség, ahol virtuálisan
együtt vetünk, ültetünk, palántázunk és takarítjuk be a természet
adta jóságokat. Az osztállyal gyógy- és fűszernövényeket ültet-
tünk. Elég néhány mag, pár marék jó föld és gondoskodó sze-
retet, hogy megtapasztaljuk az élet egyik legcsodálatosabb érzését.
Hogy mi került a cserépbe? Szurokfű, borsikafű, borsmenta,
citromfű. Nagyon várjuk, hogy növekedjen!

A Föld napja
Osztályommal együtt részt vettem a Föld napja alkalmából szer-
vezett játékos vetélkedőn. Előzetesen elkészült a csodálatosan
szép, aprólékosan kidolgozott menetlevelünk. A megnyitó után
minden osztály felolvasta a földről gyűjtött szép gondolatait,
idézeteit. Ezután különböző állomásokon mutattuk meg
ügyességünket, ismereteinket: 

• Játék a szavakkal: régi (ma már szinte elfeledett) kifejezésekről
mi jut az eszünkbe, mit találunk ki róla, szerintünk mit jelent-
het (tréfás ötletek, fantázia, humor, stb.)

• Mennyire ismerjük madarainkat, halainkat? (a gyerekek job-
ban, mint én) 

• Pókháló: Nehéz átjutni rajta, de rájöttünk a technikára. 

• Mi lehet a zsákban? (tapintás alapján, nem is olyan könnyű) 

Tartalmas, ötletes program volt. Köszönjük Bentzik Évának!
Bakai Anikó

Helyi német nemzetiségi ének verseny
Ha tavasz, akkor napsütés, vidámság, ének: „Immer wieder
kommt ein neuer Frühling ...”
Április 26-án került megrendezésre iskolánkban a helyi német
ének verseny, melyen nagy örömünkre szép számmal vettek részt
tanulóink szinte valamennyi osztályból. 
Hallhattunk hagyományos német dalokat, modern énekeket, sőt
nyelvjárásban előadott művekben is gyönyörködhettünk.
Köszönjük gyerekek! Szép, élményekben gazdag délutánt sze-
reztetek a jelenlévőknek, és reméljük egymásnak is! 

Bakai Anikó

Megyei Német Nemzetiségi Ének Verseny
Biatorbágyon, az április 28-án megrendezett versenyen több mint
háromszáz diák vett
részt. Iskolánkat öt ta-
nuló képviselte. Ered-
ményeink: két arany,
egy ezüst és két bronz
minősítés. Gratulálunk
Kőhegyi Barbara, Pál
Imola, Szabó Csenge,
Salamon Nóra (4. osz-
tály), Herendi Kinga (3.
a. osztály,) tanulóknak
és Rintek Szvetlána fel-
készítő tanárnak. 
A szép eredmények
tükrözik a lelkes, ki-
tartó felkészülést. 
A versenyzők utazásá-
nak költségeit a perbáli
Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat Hnanszí-
rozta.

Bakai Anikó 
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Büszkeséggel tölt el, hogy intézményveze-
tőként a vezetői munkámmal személyesen
is hozzájárultam az elmúlt 8 év és az idei
tanév eredményeihez, szakmai sikereihez,
iskolánk jó híréhez, támogatom a pedagó-
gus kollégákat innovatív kezdeményezése-
ikben, pedagógiai munkájukban. 
Büszkék vagyunk a sok németes prog-
ramra, mellyel német nemzetiségi nyelv-
oktató iskolánk segíti a német nemzetiségi
önkormányzatot a feladat alapú pályázat-
ban, a vállalások, feladatok sikeres teljesí-
tésében. Köszönjük a települési és a német
nemzetiségi önkormányzatnak, hogy tá-
mogatják németországi utazásainkat és
ezzel lehetővé teszik tanulóink számára,
hogy német nyelvi környezetben gyakorol-
ják és fejlesszék német nyelvtudásukat.
Köszönjük a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak a jó együttműködést, az isko-
lai német nyelvi programok finanszírozá-
sában nyújtott támogatásokat.
Iskolánkban hagyomány, hogy a diákok
megválasztják a 8. osztályos tanulók közül
az „Év diákját”. A 2016/17. tanév végén,
a ballagási és tanévzáró ünnepségen Kis-
forrás Emlékplakettet kapott „Az év diákja”,
Csákvári Lili. A sportban eredményesen
tevékenykedő 8. osztályos tanulókat is ju-
talmaztuk. “Kiváló sportoló” Emlékplakettet

kaptak: Kun Leonie, Krekó Ádám és Kocsis
István.
Kis-forrás Emlékplakettel mondtunk köszö-
netet Formanek Marikának, Mamira Ma-
riannak és Kocsis Eszternek, hogy a Szülői
Szervezet 8. osztályos szülői tagjaiként se-
gítettek iskolai programok megvalósításá-
ban, jótékonysági rendezvények szervezé-
sében és lebonyolításában. 
A szülőkkel való kölcsönös bizalom,
együttműködés nagyon fontos a pedagó-
giai munkánkban. Sok felajánlást, segítsé-
get kaptunk a tanév során, minden
szülőnek nagyon köszönjük. A családi hát-
tér, a szülők, az ő támogatásuk, bíztatásuk
nagyon fontos a gyerekek számára. 
A gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy
maguknak, önmagukért tanulnak és
ebben a szüleik és a pedagógusok egyaránt
segítik, támogatják őket.  
Köszönjük a Szülői Szervezet elnökének,
Czentye Edinának és a szülői szervezeti ta-
goknak az együttműködést, bizalmat, a se-
gítséget. Köszönetet szeretnék mondani
áldozatos munkájukért, és támogatásu-
kért, hogy szabad idejüket, energiájukat
igénybe véve is számíthatunk rájuk! 
Köszönjük a társintézményeknek; a Mézes-
kalács Óvodának és a Közösségi Háznak a
közös munkát, a jó együttműködést!  

Pedagógiai munkánkat vállalkozók, civil
szervezetek is segítik. Kis-forrás Emlékpla-
kettel mondtunk köszönetet a Prec-forg
Kft-nek, Nagy Krisztián ügyvezető igazga-
tónak, hogy három kapu elkészítésével tá-
mogatták iskolánkat. Köszönet Juhász
Bélának a Brent Kft képviseletében a ren-
dezvényeinkhez nyújtott rendszeres támo-
gatásért. Sátrakat, padokat biztosítottak
számunkra támogatásként. 
Nagy öröm érte iskolánkat, amikor Varga
László Polgármester úr két hete egy örven-
detes hírrel lepett meg bennünket, mely
szerint iskolánk bekerült a kormányzati
tanterembővítési programba, amely által a
felső tagozatos épületet felújítani és bőví-
teni fogják. Iskolánk nevében köszönjük
ezt a csodálatos örömhírt. Köszönjük Per-
bál Község Önkormányzatának a kormány-
zati fejlesztési programba kerülés támoga-
tását. 
Köszönjük a fenntartó és működtető Érdi
Tankerületi Központ és Sárközi Márta tan-
kerületi igazgatónő támogatását, mely egy
biztos bázist, hátteret nyújt számunkra.
Örömmel és türelemmel várjuk az iskola-
bővítést, felújítást, az építkezési munkák
kezdetét, az önkormányzat és az iskola régi
álmának megvalósulását.

Bors Andrea intézményvezető

sport – és gyErmEknap az isko-
láBan
A hagyományos gyermeknapi rendezvé-
nyünkön délelőtt a különféle sport- és
ügyességi állomásokon „petákot” gyűjthet-
tek a gyerekek, melyeket ebéd után külön-
féle apró ajándékokra válthattak be.
Közben zajlottak a felső tagozatos foci-
meccsek, melyekre környékbeli iskolákból
is érkeztek csapatok.
Az ebéd utáni gofrizás után a lottó nyere-
ményeit vehették át a szerencsések, majd a
tanár-diák kosárlabda mérkőzésen szurkol-
hattak az érdeklődők és megkezdődött az
alsó tagozatos focibajnokság. Akik nem
szurkoltak, kézműves foglalkozásokon és
aszfaltrajzversenyen vehettek részt.
Hagyományainkhoz híven a napot a „Fut
a Perbál!” –lal zártuk. 
Köszönjük a Szülői Szervezet tagjainak a
támogatást, segítséget a programjaink
megvalósításában!

Bakai Anikó

országos 1. és 2. hElyEzés a Vuk
CsapatVErsEnyEn

Az „Egyesület a Magyarországi Német Gyer-
mekekért” (Verein für Ungarndeutsche
Kinder=VUK) ebben a tanévben is meg-
rendezte – a magyarországi németek tör-
ténetével, kultúrájával és hagyományaival
foglalkozó országos online versenyét,
melyre iskolánk 7 csapattal nevezett be.
2016 októberétől ez év áprilisig bezárólag
minden hónapban egy-egy újabb feladattal
kellett megbirkózniuk a csapatoknak. 
A feladatok érdekesek és változatosak vol-
tak. Hol ismeretlen tájszólásban íródott
szöveget kellett megfejteni, hol egy már
rég elfeledett szőlővédelmi eszköz után ku-
takodni. Máskor verset írni, fánkot sütni,
hagyományok után eredni, vagy sváb ru-
hába öltözni.
Az ötödikes „Schwarze Katze” és a hatodi-
kos „Die Perwaler Schwaben” csapatok be-
jutottak az ország 5 legjobb csapata közé.
A hatodik osztályos tanulókból álló „Per-
báli svábok” csapatunk az országos döntő-
ben az 1. helyezést érték el! Az ötödikes
diákokból álló „Fekete cicák” csapat hozta
haza az országos 2. helyezést. Felkészítő ta-
náruk Havasiné Szalai Mónika volt. Büsz-
kék vagyunk rájuk!

Kincsesné Kuthy Etelka

határtalanul!
- kirándulás utáni témanap
A hetedik osztály a Határtalanul! program
zárásaként projektnapot tartott iskolánk-
ban. 
Délelőtt egy órában megtekinthették isko-
lánk érdeklődő tanulói a kiállításunkat az
ebédlőben. Osztályonként jöhettek, s ta-
nulóink kalauzolták őket. A témanapra
sokat készültünk. Meghívókat küldtünk a
6. osztálynak, szüleinknek, a polgármester
úrnak, tanárainknak. Elkészült projekt-
naplónk is az útról. 
Egy tanulónk prezentációjával kezdtünk,
majd a kiállítótér négy sarkában elhelye-
zett anyagról beszéltek tanulóink: a bejárt
történelmi helyekről, út során megismert
mondákról, legendákról, valamint az erdé-
lyi hagyományőrzésről. 

Zárásként megnéztük az útról készült
videó filmünk hosszabb változatát. A té-
manap délutáni előadásán jelen volt a
Buda Környéki Televízió, felvette a progra-
mot, valamint interjút készített néhány
résztvevővel. 
Az egész programról az iskola honlapján
olvashatnak részletesen az érdeklődők. 

Bakai Anikó

pErBáli szülEtEtt:
2017. június: 
Sallai Krisztián és Szabó
Diána gyermeke: 
Bianka Katalin.
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iskolai állótáBor párkányBan
Az idei vakáció alatti táborunkat a Duna másik oldalára – a tő-
lünk nem messze fekvő - szlovákiai Párkányba szerveztük. 
A vasárnapi indulás után megálltunk Csolnokon, ahol megnéztük
a Kitelepítési emlékművet, majd utunkat folytatva az Esztergomi
Bazilikában tettünk látogatást. Délután a 42 fős gyerekcsapat
megérkezett a szálláshelyre, melyet a szokásos szobabeosztási ne-
hézségeken túljutva elfoglaltunk. Másnap feltérképeztük a stran-
dot: rengeteg medence, csúszda, fagyizó, gyönyörű rálátás a
bazilikára- minden, amire kánikulában az ember vágyik.
Az itt eltöltött napok során ismét gazdag programban volt ré-
szünk, fél napot töltöttünk a strand melletti kalandparkban, át-
mentünk kisvasúttal Esztergomba, ahol hajókáztunk a Dunán,
ellátogattunk Lévára Edit néni idegenvezetésével. Elmesélte Ende
történetét, akit a várban végeztek ki (sőt a hangját is „hallottuk”).
S természetesen szinte minden nap strandoltunk, s megünnepel-
tünk szüli- és névnaposainkat. Az elmaradhatatlan vetélkedőn
ismét játékos vidám feladatokat oldottak meg a csapatok.
A vetélkedő eredményhirdetése után hagyományainkhoz híven
elbúcsúztattuk az utolsó alkalommal velünk táborozó nyolcadi-
kosainkat. Hamar elszállt ez a hét nap, azt vettük észre, hogy be-
pakolt bőröndjeink, s Irén néni biciklije velünk együtt ismét a
buszon vannak. A hazaúton megálltunk egy utolsó közös fagyi-
zásra Esztergomban. Ismét élménydús napokat tudhatunk ma-
gunk mögött.
Köszönjük Perbál Község Német Önkormányzatának és a Korsze-
rűbb Iskoláért Alapítványnak, hogy az idei évben is hozzájárultak
tábori programjaink megvalósításához!

Edit néni, Irén néni és Anikó néni, valamint a táboros diákcsapat

foCi táBor

Idén július elején ismét megrendezésre került az immár hagyo-

mányos foci tábor a perbáli Sport Club égisze alatt.
Az 5 éves „kicsiktől” a 14 éves „nagyokig” harminckét fiú spor-

tolt velünk. A tábor fő célja a labdarúgás megszerettetése a gye-

rekekkel és nem mellékesen a sportos életmódra nevelés. Négy

edző segítségével minden nap kétszer voltak edzések, de volt

lehetőség ping-pongozni, csocsózni, sárkányt eregetni és ké-

szültünk sorversenyekkel, társasokkal is. Mindezt kint a jó le-

vegőn, barátokkal közösen, de az edzők is szívesen játszottak,

bolondoztak a délutáni nagy melegben a gyerekekkel. Fagyiz-

tunk a zöldségesben és igyekeztünk gyümölcsöt biztosítani

minden napra. A tábor negyedik napján a tatabányai Gyémánt

Fürdőben voltak a srácok egész nap. Pénteken pedig a szokásos

záró bulival fejeztük be az idényt. Itt kerültek kiosztásra az aján-

dékok minden résztvevőnek, majd összecsaptak két barátságos

mérkőzésen az apák és fiaik.
Rengetegen segítették a tábor zökkenő mentes működését,

Szentirmay Pannival közösen mi voltunk a pótmamák a hét fo-

lyamán, Farkas Gábor készítette a finomabbnál finomabb

szendvicseket a gyerekeknek reggelire és uzsonnára, az iskola

konyhájának köszönjük a finom ebédeket.
Köszönjük még az iskolának a ping-pong asztalt, az önkor-

mányzatnak a szállításban való segítségét, Sallai B. Sándornak

a feledhetetlen kedd délutáni íjazást és Ede bácsinak, hogy le-

hetőséget biztosított a sakkozásra. A lista nem teljes, rengeteg

támogatást kaptunk a szülőktől, nagyszülőktől is, és persze po-

zitív visszajelzéseket, amiket igyekszünk a jövő évi tábor prog-

ramjába beilleszteni.
Úgy gondolom, bár mindenki nagyon elfáradt a tábor végére,

azért nagyon jól érezte magát. Remélem azok a gyerekek is ked-

vet kaptak a focihoz, akik jelenleg nem igazolt játékosok és

szeptembertől őket is a klub tagjai között köszönthetjük!

A táborról készült fényképeket folyamatosan felraktuk a Perbál

Sport Club facebook oldalára, ahol a jövőben a Bozsik Tornák

időpontjairól és egyebekről is lehet majd tájékozódni. 
Gálné Molnár Roberta

muzsikáló mEsEtáBor

Idén júliusban harmadik alkalommal rendeztük meg a muzsikáló mesetábort.
Ebben az évben  Mátyás király udvara volt a témánk. Délelőttönként zenélve dol-
goztuk fel a Mátyás királyos meséket, majd improvizáltunk, doboltunk, kamaraze-
néltünk. A korabeli mesterségek közül a gyertyamártást, papírmerítést,
ékszerkészítést, nemezelést próbáltuk ki, zászlót festettünk, kirándultunk, reneszánsz
táncot es dalokat tanultunk es egy igazi lovagi lakomán is részt vettünk. Az aka-
dályversenyen feleleveníthettük a hallott meséket, a hetet lezáró koncertünkön a
szülők is betekintést nyerhettek a heti munkánkba, kipróbálhatták hangszereinket.
Reméljük mindenki gazdag élményekkel távozott. Köszönjük Julcsinak, Anitának
és Kingának a segítséget.  

Fejér Simon és Székely Anna

táBori BEszámolók
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nyElVi környEzEtBEn mEgValósuló némEt nEm-
zEtiségi táBor

Német nemzetiségi önkormányzatunk második alkalommal pá-
lyázott sikeresen nyelvi környezetben megvalósuló német nem-
zetiségi tábor szervezésére, melyre 900 ezer Forintot nyertünk. 
A kiutazók korosztálya igen vegyes volt, 2. osztálytól 7. osztályig
próbálhatták ki tanulóink német nyelvtudásukat anyanyelvi kör-
nyezetben, ismertek meg német tájakat, gyerekeket, felnőtteket,
egy-egy szeletet a német kultúrából.
A tábor programját közösen dolgoztuk ki az iskola vezetőségével,
valamint vendéglátóinkkal.
Kintlétünk alatt sokat kirándultunk. Jártunk az Edersee-nél, ellátogattunk a nemzeti parkba, láttunk madárbemutatót, megnéztük
a duzzasztógátat, megismerkedtünk történetével, játszottunk és csuromvizesek lettünk a mini aquaparkban. Mindannyiunknak na-
gyon tetszett a frankenbergi kirándulás: a verseny a minigolf pályán, a nemzeti park, a közös grillezés.
Közben jutott idő vetélkedésre, népismereti feladatok megoldására, népismereti ismeretek bővítésére is.
Megismerkedtünk lakóhelyünkkel, egyik partnerközségünkkel, Bottendorffal. Naponta találkoztunk, beszélgettünk, játszottunk,
fociztunk ottani gyerekekkel, fiatalokkal. Hajdani diákcserés partnereink közül is sokan meglátogattak bennünket. Néhány leendő
perbáli diákcserésünk részt vett a frankenbergi Burgwaldschule-ban a következő diákcsere program szülői értekezletén is, ahol bemu-
tatkoztak, bemutatták iskolánkat.
Közben jutott idő a tanulásra, vetélkedésre és természetesen a nyelv gyakorlására is. Jó volt látni, hogy diákjaink egyre bátrabban,
felszabadultabban szólalnak meg németül.

Önkormányzatunk kiemelten támogatja a Kis-forrás Német Nemzetiségi Iskolában folyó német nemzetiségi oktatást, valamint ha-
gyományőrző munkáját. Éppen ezért minden ehhez kapcsolódó tevékenységet kiemelten segítünk, szponzorálunk.
Úgy gondoljuk, hogy célkitűzéseink megvalósultak, a németországi népismereti tábor lehetőséget nyújtott minden résztvevő számára
a nyelv anyanyelvi környezetben való használatára, gyakorlására. A gyerekek között szövődő barátságok által pedig a partnerkapcsolat
hosszú távú megalapozását és megtartását is várjuk. 

Szeretnénk köszönetet mondani:
A pályázat kiíróinak (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő), Burgwald Község
Önkormányzatának, a Burgwaldi Partnerkapcsolati Egyesület tagjainak, egy-
kori Perbálról kitelepített lakosoknak, Perbál Község Önkormányzatának.
Köszönjük önkormányzatunknak nyújtott segítségüket azon törekvésében,
hogy a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjainak lehe-
tőséget nyújtson anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlásához, ismereteik
bővítéséhez, valamint a nemzetiség népismeret részét képező, anyaországgal
kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik bővítéséhez, tartalmas, él-
ményekkel teli nyári időtöltésükhöz.

Perbál Község Német Nemzetiségi Önkormányzata

kalász táBor
Az idei Kalász-tábor a szokott július eleji héten a plébánián szerveződött az összeszokott keresztény asszonyok és lányok csa-
patával. A korábbi évekhez hasonlóan különféle kézimunkákat készíthettek a lányok: gyöngyöt fűztünk, fonalból madárkát
készítettünk, varrtunk, horgoltunk, kötelet-, csipkét vertünk  és legfőképp nemezeltünk. De nem maradt el a nagysikerű
akadályverseny, a zenélés, a természetismereti foglalkozás, a kirándulás, a
táborzáró, hálaadó szentmise és utána a tortázás.
Az önkormányzat által meghirdetett „Rejtett kincseink” pályázathoz kap-
csolódva reggeli elmélkedéseink a kincsről szóltak, a valódi kincsről, mint
amilyen a közösség, a mi közösségünk, az együtt alkotó közösség, a közös
értéket létrehozó közösség. S hogy ne csak szavakban nyilvánuljon meg ez
az érték, a hét közös alkotása a mindenki által együtt készített, megrajzolt,
gyapjúval kirakott, vízzel simogatott, gyúrogatott nemezszőnyeg Perbál cí-
merét ábrázolva. A jövőben is szeretnénk, hogy a tábori hétnek legyen egy
központi, közösségi feladata, amelyben közös értéket hozunk létre.

Tóth Panka



Születésem óta Perbálon élek. Itt végeztem
az általános iskolát. Érettségi után a Zsám-
béki Tanítóképző Főiskolán tanultam to-
vább, ahol a tanítói szak mellett könyvtá-
ros végzettséget is szereztem. Négy év
zsámbéki és budajenői tanítás után a Per-
báli Általános Iskolába 1992-ben kerültem.
Az idei tanév elején harminc éve leszek ak-
tívan a pályán. A harminc év alatt fontos-
nak tartottam, hogy szakmailag folyama-
tosan fejlődjek. Elvégeztem a német taní-
tói szakot, majd – mivel iskolánk nemze-
tiségi iskola – a német nemzetiségi szakot
is. S persze a számítógép, s annak haszná-
lata sem a mi korosztályunkkal született,
így fontos volt ez irányú ismeretek szerzése
is, hogy munkámat színvonalasabban és
könnyebben tudjam végezni, ahogy ma
mondják „a korral haladni”.  Két éve pe-
dagógus szakvizsgát tettem, az elmúlt tan-
évben bekerültem a pedagógus minősítési,
valamint önértékelési eljárásba, melyeken
sikeresen túl vagyok. 
Munkámmal már a kezdetektől szorosan
összefügg a község életében való tevékeny-
kedés, például iskolai és községi progra-
mok, rendezvények, gyűjtőmunka, pályá-
zatírások, stb.

Férjemmel három gyermeket neveltünk
fel. Szűkebb és tágabb családom, így szü-
leim is mindig mindenben támogatták te-
vékenységemet, nélkülük nem tudtam
volna a közösségi munkában ilyen mérték-
ben részt venni. Hálás vagyok érte és kö-
szönöm nekik.

Családom apai ága révén mondhatom,
hogy sváb gyökerekkel is rendelkezem.
Édesapám még svábul beszélt szüleivel,
húgával, amit nekem már kisgyerekként is
érdekes volt hallgatni. Nagyon szerettem.
Édesanyám magyar, de bekerülve édes-
apám családjába átvette, megtanulta az ő
szokásaikat, például svábosan sütött-főzött
és teszi ezt a mai napig. Így – családi és
munkahelyi indíttatásból - , amikor 2006-
ban kaptam a felkérést, hogy vegyek részt
a német önkormányzat munkájában, csat-
lakoztam, s azóta tagja, és elnöke is vagyok
a változó létszámú testületnek.
2006-ban még öt fővel működtünk, aztán
lecsökkent a létszámunk négy főre, s jelen-
leg hárman munkálkodunk a testületben.
Mindez jelentős változás, mert a feladatok,
az adminisztráció mennyisége nőtt. Csak
egy példa a sok közül: kezdetben automa-

tikusan kaptunk egy keretösszeget mű-
ködésre, feladatellátásra évente. 
Azután pedig minden év végén a fela-
datalapú támogatásra egy igénylést (pá-
lyázatot) kellett benyújtanunk az előző
évi munkánkból, határozatok beadásá-
val, indoklással, bizonyítva tényleges,
nemzetiségi területen végzett tevékenysé-
günket. 
A határozatokat különféle alpontokba cso-
portosítottuk, amelyek egyben egy-egy te-
vékenységet, programot, általunk nyújtott
támogatást jelentettek, mint pl.:

- nemzetiségi közügyek, a helyi önkor-
mányzat döntéshozatali eljárásában való
részvétel (egyetértési, véleményezési, kez-
deményezési jog gyakorlása)
- nyelvhasználat
- helyi, kistérségi, regionális együttműkö-
dési formák
- a nemzetiség kulturális, közművelődési,
közgyűjteménnyel, oktatási intézménnyel
kapcsolatos feladatok ellátása, ezek támo-
gatása
- iskolai német nemzetiségi oktatás támo-
gatása
- a nemzetiségi nevelést, oktatást kiegészítő
tevékenységek támogatása
-településünkhöz kötődő történelmi múlt,
kulturális örökség ápolása, helyi ünnepek,
nemzetiségi megemlékezések, programok
szervezése
- egyház, civil szervezetek támogatása
Néhány éve pedig nem kell külön igényt
benyújtanunk. 
Az adott év jegyzőkönyveit, felterjesztések-
kel, határozatokkal, beszámolókkal, a köz-
meghallgatás jegyzőkönyvét- mely tulaj-
donképpen az egész éves tevékenységünk-
ről szól - kell benyújtanunk. Fontos, hogy
naprakészen dokumentáljuk munkánkat.
Üléseink előterjesztései aprólékosak, rész-
letesek, jegyzőkönyveink, határozataink
tükrözik alaposan átgondolt munkánkat,
programjainkat, kapcsolatainkat, s termé-
szetesen – korlátozott – lehetőségeinket.
Tulajdonképpen mindazt, amit eddig az
igénylésben adtunk le. Ez egész éves, fo-
lyamatos, naprakészen tervezett tevékeny-
ség.
Így a testület három tagjának is más jel-
legű, szorosabb együttműködést igénylő
feladata lett. Az együttműködés, a mun-
kamegosztás testületünkben nagyon jó. Az
adminisztráció, pályázati figyelés, pályáza-
tok írása, műsorok összeállítása az én fela-

datom. Mayer József és Kreisz György kép-
viselőtársaim rendszeresen részt vesznek az
ÉMNÖSZ közgyűlésein, szomszédos köz-
ségünk nemzetiségi rendezvényein, ün-
nepségeken. Az együtt szervezett progra-
mokat előkészítik, vásárolnak, berendezik,
s a lebonyolítás oroszlánrésze is az ő felada-
tuk, melyet évek óta önzetlenül, kérés nél-
kül tesznek. Nagy segítség ebben Kreisz
Györgyné, aki segít mindezek irányításá-
ban, a vendéglátás levezénylésében. Egy-
kori képviselőtársunk, Simek György min-
den rendezvényünkön jelen van, s segít,
mindig számíthatunk rá. Így egy kialakult,
összeszokott csapat vagyunk együtt, erre
mondják, hogy „szavak nélkül is értjük
egymást”.
Munkánknak természetesen mindig van-
nak – s nagy szükség is van rájuk - testüle-
tünkön kívüli segítői. A Polgármesteri
Hivatal az adminisztráció elvégzésében
segít, valamint a pénzügyi munkát végzi.
Varga László polgármester támogatja, láto-
gatja rendezvényeinket, de több program
szervezésében, lebonyolításában együtt ve-
szünk részt (partnerkapcsolati találkozó-
kon, nemzetiségi, községi programokon).
Megemlíteném még a Közösségi Ház részé-
ről Kúti Mária évek óta nyújtott segítsé-
gét.
A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Is-
kola kiemelt partnerünk. Támogatjuk az
iskolában folyó német nemzetiségi okta-
tást eszközök, szakirodalom, tanári to-
vábbképzés finanszírozásával, könyvek
vásárlásával, stb. Segítjük munkával és
anyagilag is az iskola nemzetiségi rendez-
vényeit, versenyeit, svábtánc csoportját,
valamint „Vergissmeinnicht” kórusát, tá-
borait, diákcsere, diákfoci programját.
Mindezek a programok évről-évre bővül-
nek, együtt keressük az új lehetőségeket,
programokat a nemzetiségi hagyományok
megőrzésére, felelevenítésére. (Az idei
évben ilyen új programunk volt a közösen
megrendezett TrachTag – Viseletek napja). 

NÉGYSZEMKÖZT

12

perbáli hírmondó       2017. augusztuis

BEmutatkozik Bakai anikó, 
a némEt nEmzEtiségi önkormányzat ElnökE



13

2017. augusztus       perbáli hírmondó  NÉGYSZEMKÖZT

Az iskola diákjai nyelvoktató pedagógusaik
felkészítésében mindig színvonalas műso-
rokkal lépnek fel rendezvényeinken
(német nemzetiségi farsang, Kitelepítési
megemlékezés).  Német tanáraink konfe-
rálnak programjainkon, s fordítással, tol-
mácsolással kapcsolatos feladatokat is
átvállalnak. Perbál község partnerkapcsola-
tában a kezdetektől részt vesznek nemze-
tiségi önkormányzatunkkal együtt. 
A világ folyamatosan változik, így nekünk
is igazodnunk kell a változásokhoz. Cé-
lunk elsősorban a falu német nemzetiségi
múltjának és hagyományainak megőrzése,
azok megismertetése a fiatalokkal, isko-
lánk tanulóival, a község lakosságával, hi-
szen azok, akik még átélték ezeket, már
nagyon kevesen vannak köztünk. Egy-egy
rendezvényünk célja a hagyományok meg-
élése, az érdeklődés felkeltése, fiatalok
megnyerése munkánk továbbvitelére is.
Annyiban egészíteném ki az előbbieket,
hogy fontos mindezek megvalósításában a
család, és az iskola szerepe. Hiszen a to-
vábbvitel, a fennmaradás feltétele, hogy le-
gyenek erre elhivatott fiatalok. Ha a
családjukban, iskolájukban, a mindenna-
pokban találkoznak ezekkel az élmények-
kel, s azok megragadják őket, akkor úgy
gondolom mindez fennmarad.
Megemlíteném még a Kövér Hattyúk ze-
nekart, melynek sváb zenei hagyományát-
vivő- megőrző munkáját nagyon fontos-
nak tartjuk. Nagy örömmel támogatjuk a
fiatalokból álló zenekart, s reméljük, hogy
sokáig élvezhetjük még zenéjüket.
Jó a kapcsolatunk a Mézeskalács Óvodával,
melynek Néphagyományőrző program-
jába beilleszkednek a nemzetiségi hagyo-

mányok is. Ez irányban is szeretnénk bő-
víteni. Pl. Az óvodások az idei évben két-
szer is látogatták helytörténeti
kiállítótermünket ismerkedve sváb tár-
gyakkal, bútorokkal, népviselettel. Így már
úgy kerülnek iskolánkba, hogy nem isme-
retlen számukra községünk, a perbáli né-
metség történelme.
Községünkből a II. világháborút követő
kollektív büntetés eredményeként a sváb
lakosság túlnyomó részét kitelepítették. Az
itthon maradottak közül sokan már vegyes
házasságban éltek, illetve most is vegyes
összetételűek a családok. Rendezvényein-
ken is eleinte sok német identitású család,
házaspár vett rész, de miután az évek el-
szálltak és sajnos már nagyobb részük
nincs köztünk, a részt vevők összetétele is
változott és folyamatosan változik. Úgy fo-
galmaznék, hogy a sváb származásútól az
érdeklődőkig vesznek részt rendezvényein-
ken, akiknek szintén fontos, hogy közsé-
günk nemzetiségi hagyományait életben
tartsuk, tovább vigyük.
Szintén visszakanyarodnék az előbbiekhez:
a fiatalokat, gyerekeket a családon, és az is-
kolán, az iskolával közösen szervezett, le-
bonyolított programokon keresztül tudjuk
megszólítani. Az iskolában a német hon-
ismeret órákon találkoznak a diákok a ma-
gyarországi németek történelmével, ezen
belül –ahogy nálunk gyűjtéseken, interjú-
kon keresztül kidolgoztuk – a helyi német-
ség történelmével. 

Szerepelnek, fellépnek, lelkesek, átélik.  
A szüleik, nagyszüleik pedig a gyerekek

által eljönnek, megnézik, általuk újra meg-
élik, vagy új információként megismer-
kednek egy községünket, lakosságunkat is
érintő korszakkal, a múltunkkal, mely nél-
kül hiszem, hogy nincsen, nem lehet jele-
nünk, s jövőnk.

Hosszú távú célnak, feladatnak tartom az
idén húsz éves partnerkapcsolat, és az is-
kola diákcsere kapcsolatának fenntartását,
továbbvitelét.

Szorgalmaznám egy német nemzetiségi
egyesület létrehozását, melynek működése,
feladata, céljai – véleményem szerint – a
fenn leírtakhoz, munkánkhoz kapcso-
lódna, kiegészítené azt: Fő feladatai közt
szerepelne többek között a német nemze-
tiség kulturális autonómiájának megvaló-
sítása, megőrzése. Hagyományok gyűjtése,
ápolása, megtartása, továbbörökítése. A
német nemzetiség tánc- ének- és zenekul-
túrájának színpadra vitele, népviselet, ének
bemutatása. Hagyományőrző rendezvé-
nyek, táborok szervezése. Látszólag ugyan-
azokat soroltam fel, mint nemzetiségi
önkormányzatunknál. Valóban sok terüle-
ten összefonódik a tevékenység, a cél, de
más a háttere, mások a lehetőségei, köte-
lezettségei egy nemzetiségi önkormányzat-
nak, és más egy egyesületnek. Úgy
gondolom, hogy a korábban említett kör,
mely velünk együtt fontosnak tartja érté-
keink feltárását, megőrzését, továbbadását,
ezzel kibővülne, kiteljesedne. S olyan ge-
nerációk nőnének fel Perbálon, akik a je-
lenben élve, a jövőt tervezve, ismernék,
továbbvinnék községünk nemzetiségi
múltját, értékeit, hagyományait.

az intézményben tanulnak róla, a
programjainkon pedig megélik azt.

foCi - Barátság – rEmény !
Ha perbáli Búcsú, akkor foci német és ma-
gyar barátokkal. Mi újat lehet mondani
erről? Megjönnek, eszünk, iszunk, focizunk,
együtt múlatjuk az időt. Aztán mindenki
haza utazik. Na bumm! Mit lehet erről írni?
Újra gondolva az eseményeket, péntek esté-
től hétfő reggelig, szerencsére rengeteg
vidám, nevettető, baráti, megható dolog tör-
tént.
Pénteken kora reggel a két fős germán előőrs
felderítést végzett a Kerék sörözőben. Sikerrel
jártak, rátaláltak „lassú beszédű” régi magyar
ismerősükre. Intenzív alkoholbevitel mellett
megpróbáltak  hasznos információkat gyűj-
teni a délután érkező főerők részére. 11 órára
már fél szavakból is megértették egymást,
ezért visszavonultak egy hosszabb relaxációs
gyakorlatra. Délután megérkezett az ober-
ammergaui fő csapat. Sokan közülük már az
első alkalommal is itt voltak Perbálon. Jól-
esett a flekkensült és csapolt sör mellett be-

szélgetni a régi közös emlékekről. Megbeszél-
tük, hogy másnap délelőtt közösen megnéz-
zük az úszó világbajnokság délelőtti selejtező
futamait.

A késői indulás ellenére délelőtti program
nem sikerült rosszul. A bejutás pedig pár em-
bernek rendkívül kalandosra sikerült. Vállal-
kozó szellemű ogaui sportolók megpróbálták
lerövidíteni az utat kerítésmászással, ami első
ránézésre jó ötletnek tűnt, de a biztonsági
szolgálat emberei más véleményen voltak. 
A csarnokban sikerül két 1500 méteres elő-
futamot megnézni. A visszaúton már csak
egy ember esett vízbe, de szerencsére ő az
óriás műugrás egyik indulója volt.
A délutáni kispályás foci az időközben meg-
érkezett algyői, ogaui, és a mi két részre osz-
tott csapatunk között zajlott. A tornán az
Algyő végzett az első helyen. Negyedik az
Oberammergau, míg a köztes második és
harmadik helyen pedig mi végeztünk.
A torna végeztével a marhapörkölt vacsora

után fergeteges hangulatú buli kerekedett az
algyői srácok, lányok vezérletével, a sportpá-
lyán éjjel 1-ig utána a rendezvénysátorban
újra zenélésre bírták a bandát hajnalig.
Vasárnap a hagyományoknak megfelelően
szabadprogram volt. A németek a dorogi
strandon „pihenték” ki fáradalmaikat.

Pintér János barátunk, csapattársunk aki szá-
mos alkalommal volt kint Ogau-ban, és sok
barátot szerzett ott, már közel egy éve súlyos
betegséggel küzd. Az itt vendégeskedő bará-
tai szerették volna meglátogatni, de Jancsi
pillanatnyi állapota ezt nem mindig teszi le-
hetővé. Hétfőn reggeli közben Jancsi megje-
lent lefogyva, de vidáman és örömmel
üdvözölte az ogaui csapatot. Megható volt,
ahogy a búcsúzáskor a barátok párás szem-
mel kitartásra, a kórral való  küzdelemre biz-
tatták. Mindannyian szurkolunk neked
Jancsi, és reménykedünk ! 

A Perbáli Öregfiúk nevében: Ifj. Molnár Zoltán
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Kerékpárok: új, használt, ELEKTROMOS
Kiegészítők: gyerekülés, sisak, lámpa, csomag-

tartó, lakat, táskák
Alkatrészek: gumi, váltó, fék, nyereg
Szerviz: javítás, karbantartás, centírozás

Több, mint 1000 féle cikk raktáron!

Cím: Zsámbék, Petőfi – Honvéd u sarok 
(Bellis Virág mellett)

Tel: 06 20 9311 435, Email: tekero.kerekpar@gmail.com

Tekerő kerékpár

Nyitva tartás:

Kedd-Péntek      10:00 – 19:00
Szombat 8:00 – 13:00

Kerékpárbolt
és szerviz



„Sokgyerekes családban nőttem fel, öt test-
vérrel. Szüleim tanáremberek, édesapám
emellett fotóművész. Egyikük sem muzsi-
kált. Budapesten születtem, majd öt éves
koromban költöztünk ki Zsámbékra. 
Nagyjából tíz évesen kezdtem gitározni, de
különösebb kötődésem még nem volt a ze-
néhez. Tizenhárom évesen kezdtem tuda-
tosabban zenét hallgatni szüleim bakelit-
lemez tárából. Máté, az idősebbik bátyám
„fertőzött” minket zenei téren; így történt,
hogy előbb lett kapcsolatom a népzenével,
mint a blues-zal. 
Bár gitároztam, de csak igyekeztem túlélni
a zeneiskolás éveket… Akkoriban - úgy ti-
zenhárom éves korom körül - a Tökön élő
Sturz Attila tanárom és barátom szeretette
meg velem a gitározást és onnantól fogva
megrögzötten tudom: zenével akarok fog-
lalkozni. Attól kezdve egyfolytában gyako-
roltam. 

Hallás után tanultam zenét, mivel kottát
olvasni nem tudtam, internetes forrásokra
akkoriban pedig nem tudtam támasz-
kodni. 
Érettségi után a Kőbányai Zenestúdióban
kezdtem el tanulni. Kőbánya azért volt
nekem nagyon inspiráló, mert ott azok a
zenészek tanítottak, akiknek a zenéit hall-
gattam. Olyan tanáraim voltak, mint a Ba-
boss Gyula, Fekete Kovács Kornél, Kormos

János, Cseke Gábor, Faragó Béla vagy Tóth
János Rudolf. Ők mind a mai napig aktív
zenészek. 
Az iskola végén kerültem Deák Bill Gyula
zenekarába, aki épp gitárost keresett, és
közel négy évig zenéltem nála. Közben el-
költöztem, megnősültem, gyerekünk szü-
letett. Nem volt még autóm, gyalogosan
jártam… Sok jót és sok kevésbé jót éltem
meg, nem volt egy könnyű időszak. Majd
egyre nehezebb, terhesebb lett, ezért úgy
döntöttem: abbahagyom.
Úgy gondolom, akkor érezhetően átvette
a gondviselés a szerepet, mert amikor el-
jöttem  Billtől, semmi más munkám nem
volt. Aztán gyorsan lett egy-két tanítvá-
nyom, majd egyre több és több… Akko-
riban sokat táncházaztam is, muzsikáltam
az Ütött-kopott angyal nevű formációval,
de igazán jól menő zenekarom nem volt.
Aztán Szert Zsiga barátommal elkezdtük
csinálni a Voodoo Papa Duot. Rengeteg
időt, energiát és pénzt teszünk bele és ve-
szünk is ki belőle. Mára ez egy működő
történet, talpra álltunk. Zakatolunk –
mondhatni.
Emellett bekerültem színházhoz, mint
zenei munkatárs, a mai napig rendszeresen
játsszunk a János vitéz című darabban az
Apró Színház nevű társulattal a Thália
Színházban. Vendégzenészként is muzsi-
káltam sokféle produkcióban.
Tagja lettem a Veronaki zenekarnak, ennek
révén is sok zenészt megismertem, sok ba-
rátom lett, azóta három nagylemezen va-
gyunk túl a csapattal.
Mindeközben jöttek nagyobb felkérések

is, mint az Al Di Meola - Szarka Tamás szu-
perkoncert vagy a Kex Remake Zenakar
nagy koncertje és lemeze, a Cinemon Stú-
dió „Lenge mesék” című animációs mozi-
film zeneszerzése és még sorolhatnám. 
Jelenleg a Székely János püspök atya által
működtetett Boldog Ceferino Intézetnél is
dolgozom; mányi cigánygyerekeket taní-
tok muzsikálni, valamint a zsámbéki pre-
montrei rend által működtetett napközi-
ben tartok zenei foglalkozásokat.
A testvéreimmel időközben megalapítot-
tuk az Árpád-házi Szent László Szociális
Szövetkezetet; lovagi táborokat, szociális
foglalkozásokat, alkotóműhelyt szerve-
zünk.
Emellett az elmúlt tanévben a töki óvodá-
ban interaktív mese-dráma-zene foglalko-
zásokat tartottunk az Improlanddel, amit
édesapám vezet, kiegészülve Kemény Rozi-
val és Makai Danival.

…És szép lassan elérkeztem oda, hogy reg-
geltől estig úton vagyok. Színes embernek
tartom magamat, ezért színes dolgokat kell
csinálnom és sok esetben hajlamos vagyok
szétforgácsolni magam. De ez valójában az
én döntésem. 
A családom az első az életemben és az egy
külön kegyelem, hogy emellett még zenél-
hetek is. Nehéz megtalálni az egyensúlyt,
főleg úgy, hogy a feleségem is művész
ember. 
A muzsikálás az egy önző dolog, mert a ze-
nész elsősorban önmagának játszik. 
Nekem a színpad egy gumiszoba. Aki
ismer, az tudja, hogy békés, tisztelettudó
és illedelmes gyerek vagyok. De amikor
felmegyek a színpadra, akkor úgy érzem,
ott más erők kezdenek dolgozni. 
Sokrétű vagyok és nagyon végletesen élek
meg érzéseket, gondolatokat. Valószínűleg
ezért is tudok így muzsikálni, mert nekem
csak az létezik, hogy 110%-on zenélek. 

Két hely van, ahol igazán biztonságban ér-
zem magamat: a templom és a színpad. A
színpadon nem kell semmire figyelnem,
csak arra, hogy zenélek. Ezért hatalmas
szabadsággal és energiával tudom csinálni.
Ezt is a jó Istentől kaptam. Az a típusú ze-
nész vagyok, akin a közönség lát minden
érzelmet. Jót és rosszat egyaránt. 
Muszáj adni a színpadon; oda kell adni
magamat teljesen és ezt a közönség meg-
hálálja.”
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ARCVONÁSOK2017. április       perbáli hírmondó  

a perbáli vállalkozásokat bemutató
“mesterségem címere” rovatot vált-
ja az “arcvonások,”, melyben a tele-
pülésen élő különleges személyisé-
geket mutatjuk be. 

„oda kEll adni
magamat tEljEsEn...”
Bemutatkozik fejér simon zenész

2017. augusztus       perbáli hírmondó  ARCVONÁSOK

Tóth Anna

sokat segített nekem az, hogy
semmink nem volt, nem volt
semmi információ a kezemben.
így megtanultam, hogy minden-
ből kicsavarjam a legjobbat.

sokat segített nekem az, hogy
semmink nem volt, nem volt
semmi információ a kezemben.
így megtanultam, hogy minden-
ből kicsavarjam a legjobbat.

nincs félgőz, azt nem ismerem.
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