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egésZségháZ – FolyiK a KiViTeli Ter-
VeK KésZíTése

Január elején lett hivatalos: 200 millió Fo-
rint támogatást kapott Egészségház projek-
tünk. 
Az épület építési engedélyei már jogerősek,
jelenleg folyik a kiviteli tervek készítése. 

a KÖZÖsségi háZ és aZ isKola naP-
KÖZijéneK energeTiKai KorsZerűsíTé-
séT célZó PályáZaTunK sikeres lett –
mint ahogy erről decemberi lapszámunk-
ban beszámoltunk.
75.545.043.- Ft támogatásban részesült a

projekt. A pályázat tartalmazza a nyílászá-
rók cseréjét a mai előírásoknak megfele-
lőkre, az épületek hőszigetelését, valamint
kisebb mértékben plusz napelemek elhelye-
zését. A beruházás előkészítése már zajlik.
Az ipari terület fejlesztését célzó pályázat
keretein belül jelenleg az önkormányzati
tulajdonú épület engedélyezése zajlik, ezt
követően írják majd ki a közbeszerzést a ki-
vitelezésre.

óVoda KorsZerűsíTés - VárjuK aZ

eredMényT:
Októberben indultunk egy hazai kompen-
zációs pályázaton, amely az óvoda korsze-
rűsítését célozza meg. Ennek keretében a
régi épületrész tetőcseréje, illetve a két hátsó
helyiség felújítása történne meg. 
A pályázat még elbírálásra vár, de az előze-
tes minősítéseken jól szerepelt. Bizakodva
várjuk az eredményt.

ÚjaBB uTca KaP sZilárd BurKolaToT

Önkormányzatunk indult egy hazai pályá-
zaton, amely az Akácfa utca szilárd burko-
lattal való ellátását teszi lehetővé. A projekt
a tervek szerint az idei év első felében meg-
valósul.

KÖZleKedés-BiZTonsági FejleMényeK

Önkormányzatunk az elmúlt években,- sőt
elmondható évtizedekben - többször neki-
fogott a településünk területén keresztül
futó két országos úton különböző bizton-
ságot növelő forgalomtechnikai eszköz-
megvalósításának. Először a Polgármesteri
Hivatal előtti gyalogátkelő valósult meg,
majd a településközpont mind a négy ágá-
ban készült el gyalogátkelő. 
Nagy hiányosság, s jogos igény még a kis-
perbáli településrészen egy gyalogátkelő lé-
tesítése. Ezen a részen viszont nem túl
egyszerű a minden szempontnak, előírás-
nak megfelelő pontos helyszín kiválasztása
- ezért is húzódik olyan sokáig. A kiválasz-

tásba több szervezet, hatóság szakértőit kell
bevonni, de ezek összehívása megtörtént, -
az álláspontok kialakítására várunk. Amint
érdemi fejlemény történik, tájékoztatjuk a
közvéleményt.
A másik fontos, időszakonként nagy gyalo-
gosforgalmat lebonyolító helyszín a Sza-
badság és Dózsa utca kereszteződése. 
A fentebb említett kezdeményezést az ille-
tékesek felé ezen vonatkozásban is megtet-
tük.
Amit azonban érdemes tudni általánosság-
ban: noha az említett utak a Magyar Állam
tulajdonában és a Magyar Közút kezelésé-
ben vannak - tehát az önkormányzatnak
vajmi kevés köze van hozzájuk - mégis min-
den az önkormányzat, illetve a lakosság
által kezdeményezett beavatkozást a kezde-
ményezőnek kell fizetnie. A gyalogátkelő
létesítése pedig nem egy vödör festékből áll.
Több előzetes vizsgálatot, szakértői anya-
got, terveztetést kell elkészíteni. Egyik ilyen
fontos elem, hogy kiemelt megvilágítást
kell terveztetni, s kiépíteni hozzájuk, de
például az odavezető járdák meglétét, mi-
lyenségét is előírják. Egy egyszerű gyalogát-
kelő létesítése több millió forintba, a
járdaszigetes legalább 5-10 millióba, egy
jelzőlámpásé kb.15 millióba kerül.
A megfelelő helyszín és megoldás megtalá-
lásáig a következő fejleményekről tudunk
beszámolni: 
Elindult az R11-es gyorsút új nyomvona-
lának tervezése, valamint az M0 nyugati
szektorának tervezéséről, majd megvalósí-
tásáról is pozitív híreket jelentettek be. 
A legoptimálisabb forgatókönyvek szerint
is azonban még néhány év, mire ezekből va-
lami lesz, de a megnövekedett forgalom,
különösen a teherforgalom csökkenését
ezektől lehet várni.
A másik nagy probléma forgalom sebes-
sége, különösen a településre beérkező sza-
kaszokon, illetve a jogosulatlan átmenő
teherforgalom. Nos, ezekre lehet megoldás
a már beüzemelésre került két VÉDA-
kapu. Már észrevehető a hatásuk. (A har-
madik kapu, a Budajenő felé vezető út
mentén a közeljövőben szintén megvaló-
sul.)
Ezek a kapuk nagyon sokféle mérésre, ész-
lelésre alkalmasak. Többek között - mivel
egy rövid, jól behatárolható területen több
van belőlük - átlagsebesség mérésére is. Ez-
által kiküszöbölhető, hogy két kapu között
túllépjék a járművek a megengedett sebes-
séget. 
Ennek hivatalos engedélyezését, kitáblázá-
sát kezdeményezte Önkormányzatunk és a
működtető cég. Amint ez megvalósul, út-
törő rendszer fog működni Perbálon.

FuTó PályáZaToK, ProjeKTeK

IMPRESSZUM:

Kiadja:
Perbál Község Önkormányzata,
Perbál Fő u. 6. Tel: 26-370-350 

Felelős Kiadó:
Varga lászló, Perbál Község Pol-
gármestere

Felelős sZerKesZTő, 
hirdeTéseK FelVéTele: 
Tóth  anna, 
szerkesztoseg@perbal.hu
30-320-6949

TÖrdelés, nyoMdai előKésZíTés:
Fejér-székely anna 
nyoMdai KiViTeleZés: 
Korrekt nyomda

A mezőőr alapvetően a külterületeken, a
szántók, erdők rendjére ügyel. 
Perbálon az egyik fő feladata az illegális
hulladéklerakás megakadályozása, feltá-
rása, szankcionálása. Ennek érdekében
mobil telepítésű, éjszaka is látó, távjel-
zésre is alkalmas, úgynevezett vadkame-
rákat helyez el változó helyszíneken.
Belterületen is végez tevékenységet, pél-
dául rókacsapdákat helyez ki, s kezeli
azokat. Kérjük, hogy forduljanak hozzá
bizalommal, amennyiben illegális tevé-
kenységet észlelnek a perbáli határt járva!

Borbás Tamás 
mezőőr: 

30 / 206 5135

Papp Zoltán
KMB rendőr:
70/492-0734
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Otthona és szerettei biztonsága a tét, ne
kössön kompromisszumot! Tegye lehe-
tővé a kéményseprő bejutását az ingat-
lanba, együttműködésével segítse az előírt
feladatok elvégzését. Égéstermék-elvezetői
ellenőrzésére és szükség szerinti tisztításá-
nak az érvényes törvények értelmében az
alábbi lehetőségei vannak:
Az egylakásos épületek tulajdonosai –
amennyiben nincs gazdálkodó szervezet
székhelyeként, telephelyeként, fióktelep-
ként bejegyezve – az általuk használt tü-
zelő- fűtőberendezés fajtájától függően
évente, vagy kétévente, továbbra is ingye-
nesen, a nekik megfelelő időpontban
maguk igényelhetik a kéményseprő-ipari
ellenőrzést a Katasztrófavédelem Ké-
ményseprő-ipari Szervétől.
Igényeket az alábbi elérhetőségeken tud-
ják eljuttatni (akár a tájékoztató anyag
hátoldalán található megrendelés vissza-
juttatásával):

• e-mailben, levelét a kemenysepro.ugy-
felszolgalat@katved.gov.hu címre küldve
• postai úton a BM OKF GEK részére
címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314.
címre küldve
• telefonon a 1818-as ingyenesen hívható
központi telefonszámon jelentkező ügy-
intézőnél
• személyesen, ügyfélfogadási időben vár-
juk a Pest megyei ellátási csoportnál.
(2045 Törökbálint Raktárvárosi út 1.)
• a külföldön tartózkodó állampolgárok a
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hív-
ható telefonszámon érik el ügyfélszolgá-
latunkat.

Az egylakásos épületek
tulajdonosai – amennyi-
ben gazdálkodó szerve-
zet székhelyeként, telep-
helyeként, fióktelepként
van bejegyezve – az általuk használt tü-
zelő- fűtőberendezés fajtájától függően
évente, vagy kétévente, a kéményseprő-
ipari tevékenységet megrendelés után a te-
rületi kéményseprő-ipari szolgáltató végzi,
a munkáért pedig költségtérítést kell fi-
zetni.
A katasztrófavédelem ellátási területén
működő, nyilvántartásba vett kémény-
seprő-ipari szolgáltatók megyei bontásban
a mellékelt QR-kódon vagy az alábbi el-
érhetőségen tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index
2.php?pageid=tuzvedelem_kemeny-
sepro_lista

Perbál kéményseprője: 
albrecht jános 06 70 198 4868

 

      
    

 
     

      

 

  
    

 
    

     
     

    
    

     
     

    
    

       

 

    
     

     
      

    
       
    

  

    
     

      
        

    
    

    
     
   

   
    

      
    

       
    
      
    

    
       

     
     

    
    

     
    

   
     

     

    
       

     
     

       
     
    

    
      

    
     

    
     

     
     

     
    
   

     
    

 
Elindult az R11-es gyorsút új nyomvona-
lának tervezése, valamint az M0 nyugati
szektorának tervezéséről, majd megvalósí-
tásáról is pozitív híreket jelentettek be. 
A legoptimálisabb forgatókönyvek szerint
is azonban még néhány év, mire ezekből va-
lami lesz, de a megnövekedett forgalom,
különösen a teherforgalom csökkenését
ezektől lehet várni.
A másik nagy probléma forgalom sebes-
sége, különösen a településre beérkező sza-
kaszokon, illetve a jogosulatlan átmenő
teherforgalom. Nos, ezekre lehet megoldás
a már beüzemelésre került két VÉDA-
kapu. Már észrevehető a hatásuk. (A har-
madik kapu, a Budajenő felé vezető út
mentén a közeljövőben szintén megvaló-
sul.)
Ezek a kapuk nagyon sokféle mérésre, ész-
lelésre alkalmasak. Többek között - mivel
egy rövid, jól behatárolható területen több
van belőlük - átlagsebesség mérésére is. Ez-
által kiküszöbölhető, hogy két kapu között
túllépjék a járművek a megengedett sebes-
séget. 
Ennek hivatalos engedélyezését, kitáblázá-
sát kezdeményezte Önkormányzatunk és a
működtető cég. Amint ez megvalósul, út-
törő rendszer fog működni Perbálon.

tájéKoZtatÓ a KéMéNysePréssel KaPcsolatBaN

Ügyfélfogadási  idő:
Hétfő: 8 – 20 óráig
Kedd: 8 – 14 óráig
Szerda: 8 – 14 óráig
Csütörtök: 8 – 14 óráig
Péntek: 8 – 14 óráig

NoveMBer – deceMBer  - jaNuárI határoZatoK

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 231/2017. (XI. 27.)
számú határozata Papp Zoltán
rendőr zászlós körzeti megbízott
véglegesítésének jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete jóváhagyja Papp Zoltán rendőr zász-
lós Perbál község körzeti megbízottja
véglegesítését.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 234/2017.(XI.
27.) számú határozata a 70 év felet-
tiek és nagycsaládosok karácsonyi
megajándékozására vonatkozó tá-
mogatási összeg jóváhagyásáról
(Kivonat)
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a településen élő
70 év feletti 225 főnek és a 3 vagy több
gyermeket nevelő 29 család részére kará-
csonyi juttatást hagy jóvá.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 241/2017.(XII. 11.)
számú határozata az óvodai pszi-
chológiai tanácsadási tevékeny-
ségre vonatkozó költségvetési
forrás biztosításáról és vállalkozási
szerződés jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az óvodai pszicho-
lógusi tanácsadói tevékenyég ellátására
185.000,-Ft költségvetési támogatást álla-
pít a Mézeskalács Óvoda részére 2018. 01.
01-től 2018. 12. 31-ig.A támogatás fede-
zetét az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésének Mézeskalács Óvoda
előirányzatai között biztosítja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 242/2017.(XII.
11.) számú határozata az iskolai
pszichológiai tanácsadási tevé-
kenységre vonatkozó költségvetési
forrás biztosításáról és a vállalko-
zási szerződés jóváhagyásáról

Perbál Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az iskolai pszicho-
lógusi tanácsadói tevékenyég ellátására
340.000,-Ft támogatást állapít a Kis forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskola részére
2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig.
A támogatás fedezetét az önkormányzat

2018. évi költségvetésének szolgáltatások
előirányzatai között biztosítja.

Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 28/2018.(I. 15.)
számú határozata a KMB iroda
használatára vonatkozó szerződés-
tervezet jóváhagyásáról
Perbál Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy KMB iroda
használatára vonatkozó megállapodás-ter-
vezetet a mellékelt formában jóváhagyja.
Perbál Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 14/2018.(I. 15.)
számú határozata a Mézeskalács
Óvoda 2018/2019. nevelési évre vo-
natkozó beiratkozási és a 2018. évi
nyári zárva tartási időszakainak jó-
váhagyásáról
Perbál Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy a Mézeska-
lács Óvoda 2018/2019. nevelési évére
történő beiratkozás időpontját 2018. áp-
rilis 23-24-25-én, a nyári zárva tartás idő-
szakát 2018. július 16-tól- augusztus 10-ig
határozza meg.

Karácsonyi ajándékozás

Perbál Község Önkormányzata és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat az
elmúlt karácsonyon is megajándé-
kozta a településünkön élő 70 év
feletti lakosokat és a nagycsaládosokat.

A képviselő-testület idei első ülésén
beszámolt előző évi tevékenységéről a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, a
helyi egyesületek, szervezetek, a testület
bizottságai, valamint a település egész-
ségügyi ellátását biztosítók.
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LátOgAtáS A terrOr

HázábAn
December 1-jén a nyolcadikosok tanulmá-
nyi kiránduláson jártak a Terror Házában.
Ez tulajdonképpen az önkormányzat aján-
déka volt az október 23-i iskolai és községi
ünnepi műsorért, amelyet ők adtak elő.
Ez az élmény maradandó, biztosan min-
denki emlékezni fog erre az eseményre.
Köszönjük Perbál Község Önkormányza-
tának!

Pálmai Gabriella

Advent Az ALSó tAgOzAtOn
Az adventi időszakban alsó tagozatunk –
a tavaly bevezetett hagyomány szerint –
idén is az ebédlőben gyülekezett négy al-
kalommal egy meghitt, közös együttlétre,
éneklésre, elcsendesedésre. 

Az utolsó gyertyagyújtáskor Bors Andrea
igazgatónő és Kincsesné Kuthy Etelka
igazgató helyettes jókívánságaikkal együtt
átadták minden osztálynak az iskola kará-
csonyi ajándékait.

Bakai Anikó

HeLyI német nemzetISégI verS-
éS PrózAmOndó verSeny
Az idei tanévben december 4-én került
megrendezésre iskolánkban a helyi német
nemzetiségi vers-és prózamondó verseny,
melyen 94 alsó és felső tagozatos
tanuló vett részt. A zsűri tagjai, is-
kolánk német nyelvet oktató peda-
gógusai, valamint a német nemze-
tiségi önkormányzat részéről Kreisz
Györgyné, Anci néni nem voltak
könnyű helyzetben a helyezettek
kiválasztásánál. Az eredményhirde-
tésre 2017. december 14-én került
sor az iskola ebédlőjében. Az ered-
ményeket iskolánk honlapján lehet
megtekinteni. 

Bakai Anikó

SOr-váLtó verSeny
2017. december 7-én került megrende-
zésre Törökbálinton a Bálint Márton Ál-
talános Iskola és Sportközpontban a
Magyar Diáksport Szövetség által szerve-
zett Diákolimpia alapszintű játékos sport-
versenyre. 

Iskolánk tizennyolc 2-3-4. osztályos diákja
vett részt a sporteseményen Juhászné Szat-
mári Irén testnevelő felkészítésével és Fel-
linger Júlia tanítónő kíséretében.
A nyolc résztvevő iskola között az óriási
küzdelemben csapatunk 5. helyezést ért el.
Gratulálunk!

Bakai Anikó

LátOgAtáS A bOnbOnettI cSOkI-
gyárbAn
Az előző tanév ÖKO-verseny győztes osz-
tályai – a 6. és 5/b. osztályok- jutalomként
a budapesti Bonbonetti csokigyárban tehet-
tek látogatást, december 13-án.

A diákok nem csak a finom ízekkel talál-
koztak, hanem megtapasztalhatták, milyen
egy élelmiszeripari üzemben az élet, ma
milyen munkakörülmények között lehet
dolgozni. 
A program zárásaként a gyár mintaboltjá-
ban vásárolhattak is. Bízom benne, hogy
sok élménnyel tértek haza a gyerekek.

Rintek Nóra Szvetlána

   

 

    
      

     
        

        
        

        
       

   
        

          
      

        
         

          
      

      
     

  

   
       

       
       

      
          

          
        

   
         

    
       

        
       

      
        

        
    

     
      

      
        

 

  
       
      

        
       
          
       
       

    

  
        

      
      

       
     

  

         
          
     

       
   

        

           

      
 

    
       

    
       

        
    

      
    

      
       

 

    
       

  
   
  

  
    

 
  

  
   

   
  

  
  

  
   

  
  

   
  

 

  

ISkOLAI HÍrek
„A gyerekek kezében A jövő!”
előadás az iskolai fenntartha-
tóságra nevelésről és szemlé-
letformálásról

A Pest Megyei Önkormányzat felkérésére
iskolánk intézményvezetője, Bors Andrea
november 20-án előadást tartott a Pest
Megyei Önkormányzat és a Magyar Bá-
nyászati és Földtani Szolgálat által meg-
valósításra kerülő, Pest Megyei Klímastra-
tégia projekt 4. ülésén. Az örökös ökois-
kolai tevékenységünkről, az iskolában
megvalósuló jó gyakorlataink-
ról, a szemléletformálásról tartott elő-
adást a következő címmel: „A gyerekek
kezében a jövő! Fenntarthatóságra nevelés
és szemléletformálás a perbáli Kis-forrás
Német Nemzetiségi Általános Iskolában,
Örökös Ökoiskolában.”
A prezentáció segítségével, gyakorlati
példákkal szemléltetve ismertette isko-
lánk örökös ökoiskolai tevékenységét, a
pedagógusok szemléletformáló tevé-
kenységét. 
A projekt célja a rendezvényen résztve-
vők közötti információ- és tudásmegosz-
tás volt, konzultáció és egyeztetés a
készülő megyei klímastratégiáról, hogy
a környezet, fenntarthatóság és klíma-
változás témák mentén megalapozott,
adaptálható megoldási javaslatokat fo-
galmazzanak meg a lakosság számára. 
A Magyar Bányászati és Földtani Szol-
gálat felkérésére december 5-én, az ok-
tatási és egyéb intézmények részére
szervezett Workshopon is bemutatta az
intézményvezető az iskolánkban folyó
fenntarthatóságra nevelés és szemlélet-
formálási jó gyakorlatainkat: pl. a tanóra
keretében megvalósuló lehetőségek,
rendhagyó tanórák, tanórán kívüli prog-
ramok, projektek, pl. Iskolanapok – fa-
ültetés, iskolakirándulás, Víz Világnap-
ja, Föld Napja, Egészséghét, szelektív
hulladékgyűjtés, iskolánk környezetének
rendezése, alakítása, stb. Nagyon fontos-
nak tartjuk iskolánkban a fenntartható-
ságra nevelést, azon belül a környezeti
nevelést és az egészséges életmódra ne-
velést, ezért nagy öröm és nagy megtisz-
teltetés volt számomra, hogy iskolánk
örökös ökoiskolai tevékenységét, - gya-
korlati példákkal szemléltetve - két alka-
lommal is bemutathattam e projekt
keretében, örömmel tettem eleget a fel-
kérésnek.

Bors Andrea intézményvezető

Német vers-és próza verseny
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ÖKo projeKtnap

Iskolánk, örökös ÖKo-iskolaként ki-
emelt figyelmet szentel a környe-
zetvédelemre, fenntarthatóságra.
oktató-nevelő munkánk szorosan
kapcsolódik ehhez a témakörhöz.
Az elmúlt hónap során, az iskola vezetősé-
gének köszönhetően az osztálytermekben
szelektív szemétgyűjtőket - papír- és mű-
anyaggyűjtőket –tudtunk elhelyezni. Az
ebédlőben a zöld hulladék részére
komposztgyűjtőt raktunk ki. Évek
óta külön gyűjtjük a műanyagku-
pakokat, elemeket, vasat. Tanévet
átölelő projekteket tervezünk, il-
letve projekt heteket rendezünk,
melyek során tanulóink kreatív alkotáso-
kat készítenek, pályázatokon vesznek részt. 
Egy ilyen alkalomból, január 24-én isko-
lánkba látogatott a Magyar Földrajzi és Ge-
ográfiai Intézet (MFGI) bemutató csapata,
akik az éghajlatváltozás hatásaira és a föld
vízkészletének a fogyására hívták fel a fi-
gyelmet. Az érdekes előadás során sor ke-
rült vetítésre, szerepjátékra és a végén egy
totó kitöltésére. Bízunk benne, hogy az
ilyen és ehhez hasonló előadások segítenek
gyermekeink, tanulóink környezettudatos
szemléletformálásához. Köszönjük az is-
kola vezetőségének és az előadóknak a
szervezést!

szép magyar beszéd verseny a

KÖnyvtárban

Hagyományainknak megfelelően -
idén januárban is a könyvtárban
gyűltek össze az iskolai szép ma-
gyar beszéd versenyzői.
Ahogy ezt már megszokhattuk, három ho-
zott szöveg közül az egyiket kellett felol-
vasni, majd –a felső tagozatos résztvevők
– egy idegen szövegrészlet felolvasásával is

bizonyították rátermettségüket.
Örültünk annak, hogy idén többen
versenyeztek, mint tavaly: főleg a
felső tagozatosok száma emelkedett.
Büszkék vagyunk a magas színvo-
nalú versenyre, valamennyi verseny-

zőnek gratulálunk! A legjobbak - Jónás
Panna 5.b osztályos és Nagy Flóra 7. osz-
tályos tanuló - a területi Szép magyar be-
széd versenyen, Budaörsön képviselik
iskolánkat. Szorítunk nekik!

Bolláné Bíró Katalin

a szülőI szervezet jótéKony-
ságI farsangI rendezvénye
Az idei évet egy időutazással nyitottuk
meg a Közösségi Házban. Az előkészületek
már decemberben megkezdődtek a tánc-
próbákkal és a díszlettervezéssel. Nem kis
fába vágtuk a fejszénket, hiszen a 20-as

évek hangulatát szerettük volna a szín-
padra varázsolni. A koreográfiát Bernáth
Erzsók tanította be csapatunknak. Külön-
leges kis csapat voltunk, mert megtisztel-
tek bennünket a régi Szülői Szervezeti
tagok és részt vettek a táncolásban. Ezúton
is szeretnék nekik köszönetet mondani a
kitartásukért, lelkesedésükért és munkáju-
kért! A jelenlegi tagok sem érdemelnek ki-

sebb köszönetet, nagyon sok energiát
fektettek ők is a bál sikerébe. Fantasztikus
díszlet, finom pogácsa és jó hangulat várta
a szórakozni vágyó embereket. A Közösségi
Házban egy talpalatnyi hely sem maradt,
olyan sok volt az érdeklődő. 
A büfé teljes bevételével támogatta isko-
lánkat, hálás köszönet érte a Kerék Söröző-
nek! Most is rengeteg támogatásban
részesültünk a helyi és környékbeli vállal-
kozók jóvoltából és a szülőktől! Szeretném
nekik külön megköszönni, hogy évről évre
támogatják az iskolánk javára rendezett jó-
tékonysági rendezvényünket. 

Czentye Edina, a Szülői Szervezet elnöke

A jelenlévők megtekintették az iskola pe-
dagógusai és tanulói által összeállított és
előadott kedves, szép műsort. Bors Andrea
igazgatónő köszöntője után az első osztá-
lyosok egy mondókával köszöntötték a
vendégeket, melyet Királyné Halmosi Edit
tanárnő tanított nekik, majd a Sonnenst-
rahlen (Napsugarak) sváb tánccsoport nyi-
totta meg a programot, Rintek Nóra
Szvetlána tanárnő vezetésével. A műsorszá-
mokat az igazgatónő konferálta, aki egy-
ben megköszönte a pedagógusok felkészítő

munkáját és a tanulók lelkes készülődését.
Köszönetet mondott a települési önkor-
mányzatnak és Varga László polgármester
úrnak a gyerekek számára ajándékozott
édességért és a pedagógusoknak ajándéko-
zott falunaptárért. Az igazgatónő megkö-
szönte a fenntartó Érdi Tankerületi
Központ, Perbál Község Önkormányzata, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és az is-
kolai alapítvány támogatását, mellyel a
2017. évben segítették az iskola oktató-ne-
velő munkáját. 

A karácsonyi műsorban láthattunk vidám
karácsonyi jelenetet a 7. osztály előadásá-
ban, Bolláné Bíró Katalin tanárnő felké-
szítésével. Siposné Király Ildikó
betanításával, Payer Ferencné segítségével
a 3. osztályosok betlehemes játékkal aján-
dékozták meg a jelenlévőket. A citerazene-
kar Sáfárné Földi Mária felkészítésével és
közreműködésével ismét falakat rengető,
megható énekszóval zengte be a termet.
Néhány hetedik osztályos tanuló karácso-
nyi verses csokra is csendességre, figye-
lemre, elgondolkodásra késztette a
nézőtéren ülőket. Nagy örömünkre felol-
vasták az általuk szerzett elbeszélést is, ami
meghatotta mindenki szívét.
Iskolánk zenekara, kicsiket, nagyokat és
pedagógusokat felvonultató énekkara a ka-
rácsonyi műsor zárásaként német és ma-
gyar nyelven felcsendülő énekekkel
kívántak boldog ünnepeket és boldog újé-
vet. A fellépőket Elek Mónika és Czakó
Péter készítette fel, közreműködött Ri-
móczi-Forró Csengele zongoratanár.
Ismét tartalmas, szíveket melengető, szív-
vel-lélekkel előadott, átélt műsorral aján-
dékozták meg a tanulók és pedagógusok
az iskola minden diákját, tanárát és a ven-
dégeket.

IsKolaI KarácsonyI ünnepség

Hagyományainkhoz híven a téli szünidő előtti utolsó tanítási nap délelőtt-
jén iskolánk valamennyi osztálya, pedagógusa, felvonult a Közösségi
Házba, az iskolai karácsonyi összejövetelünkre, melyre meghívtuk a szülői
szervezet tagjait és községünk elöljáróit, intézményvezetőit.

Rintek Szvetlána

A különböző asztalok különféle korok
szerint voltak díszítve
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lUcA, lUcA, Kity, KOty…

Óvodánkban már-már hagyo-
mánnyá vált, hogy Karácsony táján az ak-
kori középső csoportosok Lucázást
mutatnak be a falu közönségének és az
óvodás gyerekeknek egyaránt. Idén a Mar-
garéta középső csoportosok ismerkedhet-
tek meg a néphagyomány e töredékével és
készültek lelkesen minden bemutatóra. A
Luca napja köré fonódó szokások egyszerre
jelenítik meg a varázslatot, a jószívűséget
és a tréfát, így a gyerekek hamar megked-
velték a szokásokhoz kapcsolódó versiké-
ket, mondókákat, énekeket és hát persze a
fiúk által mondott jókívánságokat. E szo-
kás egyben lehetőséget teremt, hogy a gye-
rekek megéljék a régi, mindennapi élet
mozzanatait, mint például a favágás, tűz-
rakás, fonás vagy gombócfőzés. A babonás
tiltások és a mókás jókívánságok mindig
jó hangulatot teremtettek a felkészülés
alatt, így a gyerekek mindennap játékként
élhették meg a gyakorlást. Mindemellett a
gyakorlás és maga a bemutató is hozzájá-
rult ahhoz, hogy önbizalmuk növekedjen,
a csoport közössége alakuljon és az embe-
rekkel való kapcsolatuk erősödjön. 

Úgy gondoljuk, hogy a néphagyomány
megélésének közösségteremtő ereje van.
Örültünk, hogy a gyerekek mindezt meg-
tapasztalhatták, átadhatták és reméljük,
hogy általuk is tovább élnek majd népszo-
kásaink. 

Szendi-Joó Petra óvónő

„Kis KArácsONy, NAGy KArá-
csONy…”
A karácsonyi készülődés közepette ünnepi
díszbe öltözött óvodánk. A gyerekek nagy
várakozásban voltak. A nagycsoportos gye-
rekek hagyományainkhoz híven betlehe-
mes játékkal kedveskedtek az óvodások-
nak, amit délután a szülőknek, rokonok-
nak is eljátszottak, átélve ezzel az „adni
öröm” érzését.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
200ezer Forinttal támogatta intézményün-
ket, melyből a csoportokba sikerült egy-
egy kézműves szekrényt beszerezni, ami
nagy segítséget jelent a kézműves foglalko-
zások lebonyolításában. Továbbá mód
nyílt beszerezni egy fényképezőgépet, egy
kamera állványt és több kreativitást, ne-
velő-oktató munkát segítő játékeszközt.
Hálásan köszönjük a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak önzetlen felajánlásukat,
mellyel bearanyozták a karácsonyunkat.

Homonnai Ildikó óvodavezető

szülŐi érteKezlet –
bemutatkozott a le-
endő elsős tanító
Januárban az összes csopor-
tunkban szülői értekezletet
tartottunk. A nagycsoporto-
sok értekezletén bemutatko-
zott a Kis-forrás Német
Nemzetiségi Általános Iskola
leendő elsős tanítója, Czakó
Péter. 

FONÓ Hete

Idén is megrendeztük a „Fonó hetét” az
óvodában. Sokféle ötlettel, újdonsággal
próbáltuk még színesebbé tenni ezt a
hetet. Előkerültek a szövőkeretek, a pók-
fonás, de még rongyszőnyeget is szőttünk. 
A kisebb gyerekek rongybabát készítettek,
Sebestyénné Tankovits Anita népművész öt-
lete alapján. Segítségünkre volt még Fejér-
Székely Anna iparművész is aki gyapjúbaba
és tündér készítésébe vonta be a nagyobb
lányokat. A hét végére sok szép munkával
dicsekedhettünk, büszkén állítottuk ki
őket az óvoda folyosóján. 

A fonó hetét ismét zenével, tánccal zártuk.
Ezúttal Major Hajni óvónő mesélt a gye-
rekeknek, Petra óvónő pedig ismét ferge-
teges hangulatot teremtett moldvai
táncházával. 

Jó volt kicsit együtt lenni, felidézni a múl-
tat, a népi mesterségekbe bepillantást
nyerni. 
Köszönet érte minden szervezőnek, részt-
vevőnek, óvónőnek, szülőnek, akik támo-
gatták munkánkat!

Lévainé Erika óvónő

ÓVODAi HÍreK

Jeles NAPOK: FebrUár –
bÖJtelŐ HAVA

FArsANG
Vízkereszttől Hamvazó szerdáig tart. Leg-
főbb eseménye az álarcos alakoskodás,
mulatozás, evés-ivás. A bálokat általában a
farsang utolsó három napján tartották
(farsangfarka). Ilyenkor szokás volt a pár-
tában maradt lányok csúfolása is. 
Általános szokás a „batyus bál”, több he-
lyen az álarcos felvonulás és a dramatikus
vidám játékok. Az ünnepségsorozat egy-
ben a tél búcsúztatása, a tavaszvárás öröm-
ünnepe. Ez a népszokás elterjedt a királyi

udvarokban, a polgárság és a falusi lakos-
ság körében is. 

FebrUár 19. zsUzsANNA NAPJA
Már olvadni kezd a hó, előbújik a fű, meg-
szólal a pacsirta. 

FebrUár 24. (JéGtÖrŐ) Mátyás

NAPJA
Amit Zsuzsanna esetleg meghagyott a tél-
ből, azt Mátyás elviszi. Mátyás megtöri a
jeget. Azt is mondják, ha nem talál jeget,
akkor csinál. 
A halászok számára nagy nap ez, mert el-
kezdődik a csukák ívása. 

Lucáznak a középsősök a falukarácsonyon

Perbáli született:

2017. december:
- Lévai Tímea és Poppre Ádám gyermeke,
Ágoston
- Pileczki Angelika és Kosztolányi Pál
gyermeke, Medox Pál
- Fodor Viktória és Blaskó Attila gyer-
meke, Kinga Klára.
2018. január:
- Kovács Alexandra és Noé Bálint gyer-
meke, Gábor Levente
- Menyhárt Kinga és Viski Miklós gyer-
meke, Csongor
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A NAPRAFORGÓK KARÁCSONYA

Az elmúlt karácsonyt váró és évet búcsúz-
tató ünnepségünket december 7-én ren-
deztük.
Nagy volt a készülődés, mert szakítottunk
a már hagyományossá vált „vacsorás” esté-
vel. 
A remek „kezű” Hölgyek finomabbnál fi-
nomabb süteményeket készítettek és a Pol-
gármester Úr közreműködésével egy kis
itókát is beszereztünk a hangulat emelése
érdekében.
Különleges volt a rendezvény, mert kará-
csonyhoz illően nem csak a már hagyomá-
nyossá vált általam elkészített apró

ajándékokat tettük a képzeletbeli fa alá,
hanem különleges ajándékokat is kaptunk.
Méghozzá három semmihez nem fogható
nagy ajándékot.
Az első nagy ajándék az volt, hogy mind-
annyiunk szeretett Zoli „bácsija” személye-
sen tette tiszteletét a rendezvényen és
megajándékozott minket nem csak a jelen-
létével, hanem egy évtizedekre visszaemlé-
kező saját munkával, egy könyvvel is.
A második ajándék az volt, hogy Reisner
Tamás és csapata elvállata a klubtagok és
vendégek legnagyobb örömére a hangula-
tot fokozó zenés közreműködést, a talp alá
való biztosítását.
És a harmadik ajándék a klub számára a

Tóth Krisztina Apollónia által vezetett se-
nior örömtánc csapat Telki tagozatának
(kiegészülve perbáli táncosokkal) három,
erre az alkalomra betanult ünnepi tánca
volt.
Remek hangulatú estét töltöttünk együtt.
Remélem mindenki, aki részt vett ezen a
szép ünnepi eseményen szívébe zárta az est
minden résztvevőjét és boldogan emlék-
szik vissza a 2017. év klub karácsonyára.
Ha van, aki kedvet kapott akár a cikket ol-
vasva, vagy akár azért mert jókat és szépe-
ket hallott a Napraforgó Nyugdíjas Klubról,
szeretettel várjuk közénk!

Bajkó Ágnes

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
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Az egészség mindennapi témánk különö-
sen a téli, influenzás időszakban. Mikor
már betegek vagyunk, fogjuk sokszor a fe-
jünket, hogy de jó lett volna előre készülni!
Hátha több C vitaminnal, levegőn létellel
megelőzhető lett volna a szenvedés, a
munkából való kiesés, az iskolai lemara-
dás. Az is lehet, hogy meg is tettünk min-
den tőlünk telhetőt, készültünk a télre,
immunerősítő készítményeket és vitami-
nokat szedtünk, szedettünk a családunk-
kal, és mégis... Jól emlékszem erre az
időszakra, mikor kisgyerekekkel az amúgy
is álmatlan éjszakák mellett nagyon nem
volt mindegy, hányan voltunk betegek.
Utólag visszatekintve nem is értem, néha
hogy élte túl mindenki azt a pár napot,
mikor tetőzött a betegség. Később a mun-
kából, iskolából való kimaradás miatt lett
kiemelten fontos, hogy senki ne legyen
beteg. Ki marad otthon a beteg gyerekkel,
ki pótol a munkahelyen, hogy hozzuk be
a lemaradást...
Mindennapi életünkben az egészség egy
olyan alapfeltétel lett, ami nélkül minden
borul. Ugyanakkor furcsa egy alap ez,
merthogy gyakran kicsúszik a kezünkből,
mindent megteszünk, és mégsem tudjuk
megtartani, megteremteni az egészséget.
Néha, valljuk be, valójában örülünk is a
betegségnek, hogy kicsit pihenhetünk. Ki-
csit együtt lehetünk akár a gyerekünkkel,
idős szülőnkkel. Van idő mesélni, legózni,
olvasni, aludni, finomakat enni, kicsit ké-
nyeztetni magunkat. Bebújni a meleg ta-
karó alá, megpihenni, kilépni az üldözött-
ségből, a teljesítésből. 
Az egészség értéke nagyon átfogalmazó-
dott napjainkra. Életünk elsődleges fel-
adata/célja manapság valójában az, hogy
jó munkahelyünk legyen, elég pénzt keres-
sünk, és csak utána következnek az ér-
zelmi, kapcsolati szükségeink akár a
családunkkal, akár saját magunkkal (egye-
dül lenni, olvasni, zenét hallgatni, stb).
Sőt, legtöbbször a családunkban, kapcso-
latainkban való rohanó jelenlét a munka
után ugyanolyan kipipálandó feladat lesz,

mint a munkahely, csak nincs főnök, aki
számon kérne, legfeljebb egy házsártos fe-
leség, egy dühös férj, hisztiző gyerekek, el-
hanyagolt barátok, barátnők, szülők, akik
jelzik, nincs elég idő rájuk. Az egészségünk
ezt a rohamtempót kell/kellene hogy szol-
gálja, mert akadályoz, ha nincs, és komoly
bosszúságok forrása. 
Szeretek a dolgok mögé nézni, és megér-
teni mélyebben, mit miért is csinálunk. És
úgy érzem, valahol nagyon „kilóg a lóláb”.
Amikor „örülünk” a betegségnek, várjuk a
pihenést, és ezt csak egy betegség teheti
számunkra lehetővé, akkor valami nincsen
rendben. Akkor valójában a pihenésre vá-
gyunk, az időre magunkkal, magunkban,
a törődésre, egy olyan helyre, ahova vissza-
térhetünk feltöltődni. Teljesen kimerítjük
akkumulátorainkat, és utána nagy erőkkel
próbáljuk tölteni. Mint a telefonunk, ami-
kor teljesen lemerül, és nagyon kellene te-
lefonálni, bedugjuk, és nyomogatjuk a
gombokat folyamatosan, mikor lesz már
benne annyi töltés, hogy lehessen hasz-
nálni. Valahogy így vagyunk magunkkal
is. Mikor már leáll a rendszer, gyorsan cse-
lekszünk, és mikor éppen működünk, már
állunk is vissza a rohanásba. 
A jó hír, hogy ha figyelembe vesszük igé-
nyeinket, akkor nem lehetetlen tölteni az
akkumulátorunk. A rossz hír, hogy ára
van, és az elején rettenetesen ijesztőnek
tűnik. Kiállni a versenyből bátorságot
kíván. Más is sürget, és nekünk is nagyon
ijesztő hirtelen a pálya széléről nézni a ro-
hanást. Lehet, hogy összességében valami-
ben nem az első helyet érjük majd el, de
az is lehet, hogy erőt gyűjtve, újra csatla-
kozva jobban teljesítünk, és átéljük a len-
dület örömét. Erősnek, egészségesnek
lenni jó érzés. 
Arra hívunk minden kedves olvasót, hogy
álljon meg egy pillanatra, és mélázzon el
rajta, mire lenne szüksége, hogy jól érezze
magát. Hogy ne csak kúrálja a betegséget,
hanem olyan programokat, időket, talál-
kozásokat tudjon folyamatosan minden-
napjai részévé tenni, amelyek töltik az

akkumulátort. Lehet, azzal kell kez-
deni, hogy magunk elé idézzük

azt a érzést, hogy erősnek,
egészségesnek érezzük magun-
kat, mert olyan régen éltük át
ezt az állapotot. A kínai csá-
szárok orvosait megölték,

amikor a császár beteg lett.
Mert az ő feladata az volt, hogy

olyan testi/lelki kondícióban tartsa
a császárt, hogy ne legyen beteg. Sokat

beszélünk a megelőzésről, de valójában
nem gyakoroljuk. Szükségünk van ma-
gunkban egy ilyen régi, „kínai orvosra”,
aki odafigyel ránk, és segít, hogy életünk-
ben meglegyenek a feltöltődés testi, lelki
lehetőségei.
Ez az év a Perbáli Hírmondóban az Egész-
ség témájával fog foglalkozni. Bemutatunk
lehetőségeket, amelyek a községben elér-
hetők, és picit arról is elgondolkodunk,
mivel járulhat hozzá egy sport program
akár a lelki egészségünkhöz. Nagyon gaz-
dag Perbál kínálata, biztosan találunk ked-
vünkre valót. Vagy csak egy jó könyvet,
egy meleg teát, amivel heti egy órára be-
bújunk a takaró alá, és töltődünk. 
Vegyük komolyan testünk, lelkünk hatá-
rait, igényeit. Legyünk jók, gyengédek ma-
gunkhoz, és azt fogjuk észrevenni, hogy a
világ egy barátságosabb hellyé válik. HA
pedig jön a betegség, mert ez előfordul a
legerősebbekkel is, ne becsüljük le a szere-
tet gyógyító erejét. Ha csak pár percre,
órára tudunk időt, szeretetet, gondosko-
dást adni beteg hozzátartozónknak, talán
többet tettünk érte, mint a gyógyszerek. 

EGÉSZ-SÉG SOROZAT -1. RÉSZ

2018-ban szeretnénk újságunk fókuszába állítani az
Egészség témáját. Szeretnénk bemutatni lapszáma-
inkban a településen fellelhető lehetőségeket, ame-
lyekkel testi-lelki egészségünket szolgálhatjuk.
Témánkban társunkká szegődik Végh Noémi pszicholó-
gus is, aki írásaiban segít majd nekünk körüljárni ezt a nagyon
fontos, mégis gyakran mostohán kezelt témát.

PILATES IDŐPONTOK: 
HÉTFŐ: 17-18 óráig - 

Mézeskalács óvoda tornaterem
PÉNTEK:  8.30-9.30 óráig - 

Közösségi Ház

SENIOR TÁNC IDŐPONTOK: 
KEDD: 14-15.30 óráig - Közösségi Ház
PÉNTEK: 11-12.30 – Közösségi Ház

GYÓGYÍTÓ TORNA: 
Hétfőn és szerdán: 17.30 -18.30 óráig –

Közösségi Ház
ZUMBA: 

Hétfőn: 18.30-19 óráig – Közösségi Ház
NŐI TORNA: Hétfőn 19-20 óráig,
szerdán 18.30-19.30 óráig, pénteken
17.30-18.30 óráig – Közösségi Ház

FOCI EDZÉSEK: 
kedden és csütörtökön U7-U21-es kor-
osztályig, kedden és pénteken a felnőt-
teknek További információ: perbalsc.hu

Végh Noémi
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mozGáSi lehetőSéGek PerBálon
Sorozatunk első részében bemutatjuk a Perbálon elérhető sporto-
lási – mozgási lehetőségeket, amelyek közül minden korosztály
talál magának valót. 

PilateS

mottó: "a Pilates-módszer
annál hatékonyabb, minél
pontosabban végezzük el a
gyakorlatokat az utasítások
szerint."- J.h.Pilates

PILATES - egy olyan holisztikus tested-
zési rendszer, mely megalkotójáról Jo-
seph Hubert Pilatesről kapta a nevét.

Mit adhat a mai szerteágazóan sokszínű
fitneszirányzat között válogató ember-
nek? Kulcs az átgondoltságban rejlik:
minden egyes mozdulat tudatosságot és
koncentrációt kíván.
• fokozza a szellemi,fizikai teljesítőké-
pességet
• építi és nyújtja az izomzatot, s egyben
kíméli az ízületeket
• jó hatása van a stressz oldására
• segít a csontritkulás megelőzésében
• kiváló a hát, váll és nyakpanaszokkal
küzdőknek    
Ajánlott nőknek, férfiaknak, fiatal kor-
tól egészen az idősebb korosztályig!
PILATES gyakorlatai újjávarázsolják a
testet, folyamatos gyakorlással pedig
egészségünk megőrzéséhez nyújt segít-
séget test-lélek-szellem szintjén.

Hollanday Andrea Pilates oktató

tornák Bernáth erzSéBettel

GyóGyító torna
A gyógytorna olyan speciális mozgás, mely alkalmazható nem csak terápiás, hanem
prevenciós jelleggel is. Tornánk során javítjuk a mozgásterjedelmet, csökkentjük a fáj-
dalmat, növeljük az izmok erejét, javítjuk a keringést, valamint pszichés közérzet ja-
vítása céljából is hatékony terápiát jelent. 
zumBa
A zene felpezsdít, élénkít, segít oldani a mindennapi feszültséget, a stresszt. El-

tereli a gondolatokat, így nagyszerűen kikapcsol! Javítja az állóképességet és kiváló
zsírégető hatású. Kortól függetlenül ajánlható mindenkinek, aki szeretne egy jót
táncolni, kikapcsolódni! 
női torna
Kondicionális edzés. Az óra gyakorlat anyaga motiváló zenére, egyszerű lépések,
lépéskombinációk sorozata. Az intenzitás és fejlesztő hatás növelésére különböző
eszközöket alkalmazunk (súlyzó, labda, koordinációs létra, stb).
Cél a minél hatékonyabb és változatosabb edzés, valamint új mozgásformák meg-
tanulása, alkalmazása.

Senior tánc
A szenior örömtánc fo-
galmával egy éve is-
merkedhettek meg
először a perbáli és a
környékbeli táncos-
kedvű nyugdíjasok. Azóta sok kedves,
vidám hölgy (és egy-két úr) rendszeres
heti programja ez a kellemes, jó hangu-
latú és közösségépítő tevékenység, ahol
mindenki megtalálhatja a kedvére való ze-
néket és tánclépéseket. A koreográfiák el-
sajátítása kiváló memóriagyakorlat és
egyedülálló agytorna, mely azonnali si-
kerélménnyel jár, és nem utolsó sorban
76%-ban segít megelőzni korunk rette-
gett betegségét, az Alzheimer-kórt. Mivel
nem kell hozzá partner és táncos előkép-

zettség, bárki elkezdheti és bármikor be-
kapcsolódhat. A táncok során a párok ál-
landóan cserélődnek, így különösen nagy
hangsúly van az alkalmazkodáson és az
egymásra való figyelésen. Ennek köszön-
hetően nem csak a sok mosolygós arc
tűnik fel a foglalkozásokon, hanem egy
idő után saját magunkon is észrevesszük,
hogy türelmesebbek, toleránsabbak, em-
patikusabbak vagyunk egymással, nő az
önbizalmunk és magabiztosabban moz-
gunk a közösségen belül. Számomra, sze-
niortánc-oktatónak is nap mint nap új
élményt és tapasztalatot nyújt egy-egy
foglalkozás, a közösség összetartása és a
saját jellembeli fejlődésünk. Minden elő-
zetes reményeimen és álmaimon túltesz
az, ahová eljutottunk, és remélem még
sokáig együtt táncolhatunk!

Foci

Célunk, hogy a Perbál SC nevéből is adó-
dóan ne csak egy fociklub legyen, hanem
egy igazi sportklubbá váljon, ahol a fut-
ball mellett egyéb sportok gyakorlására is
van lehetőség a gyerekektől a felnőttekig
mindenki számára. Terveink között sze-
repelnek a következők:
• a műfüves focipálya folyamatos haszno-
sítása
• a lenti, gyakorló nagypálya körül egy sa-
lakos futópálya kialakítása
• a gyerekeknek egy biciklipálya létreho-
zása
• szorosabb kapcsolat az iskolával és óvo-

dával, közös programok szervezése
Célkitűzésünk az itt sportoló fiatalokat
nem csak szakmailag, hanem emberileg is
formálni. Segíteni őket az egészséges élet-
mód, a sportszerű és etikus magatartási
formák elsajátításához.Mindehhez folya-
matosan dolgozunk a sportpálya további
korszerűsítésén, hogy igazi közösségfor-
máló tényezővé váljon az egyesület.
Alap sportágunk azonban a foci, ahol is a
legfontosabb az utánpótlás képzés. Az
idősebb korosztályokban csak akkor tu-
dunk sikeres csapatokat építeni, ha meg-
felelő bázissal rendelkezünk. Ehhez
várjuk minden perbáli és környékbeli
gyerek jelentkezését már 5-6 éves kortól.

Bármilyen korosztályból az érdeklődők-
nek javasoljuk, hogy nézzenek meg egy
edzést kedden vagy csütörtökön 17 órá-
tól, ahol egyúttal jelentkezni is tudnak az
edzőknél. A Perbál SC honlapján megta-
lálható, hogy melyik korosztálynak ki az
edzője és őt hogyan lehet közvetlenül te-
lefonon is elérni.
Amennyiben valaki baráti társasággal
vagy egyéb formában szeretne focizni,
úgy a műfüves pálya bérlési lehetőségét
tudjuk felajánlani, az egyeztetéshez elér-
hetőség szintén a honlapunkon található.
Mindezek mellett örömmel vesszük, ha
bárkinek ötlete van a focipálya további
hasznosítására, fejlesztésére!
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A Kaméleon Olvasóklub egy olyan négyfor-
dulós levelező játék, mely egyaránt épül
kortárs és klasszikus gyerekirodalmi szöve-
gekre, s amely csaknem harminc gyerek-
könyvkiadó igényes és minőségi kiadvá-
nyaiból válogat, hogy segítse az értő olva-
sásra nevelést a kisiskolás korosztályban.  
A játék szakmai támogatói között ott ta-
láljuk a Könyvtárostanárok Egyesületét, a
Magyar Olvasástársaságot, Tanító Módszer-
tani Folyóiratot, Alapítványi és Magánisko-
lák Egyesületét.
Ahhoz, hogy egy gyerek szövegértése jó le-
gyen, elengedhetetlen, hogy minél többet
olvasson. Ezért fontos, hogy olyan köny-
veket adjunk a kezükbe, melyeket köny-
nyen megszeretnek, melyek témája az ő
mindennapi életükről szól, adott esetben
humorosak, ám sosem nélkülözik az iro-
dalmi igényességet.
A tavalyi, 2016/17-es tanévben például az
Add a mancsod!, a Cukrozott omlett, a Bence
és a türkiz Nabu című regényekkel foglal-
koztunk, de megismerkedhettek a gyere-
kek Elekes Dóra: Dettikéről és más istenekről
című művével is, ami nemcsak Magyaror-
szágon lett az Év Gyerekkönyve, hanem a
Gyerekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY)
nevű szervezet által válogatott 2018-as di-
csőséglistára is.
Az idei könyveink listáján eddig a Takács
Mari által illusztrált képeskönyv sorozat
harmadik része, a Gúfó a boszorkányszom-
baton szerepelt, egy vadiúj Kertész Erzsi re-
gény, a Fény Sebestyén a Cerkabella kiadó-
tól, a Félix és a szerelem, ami szintén egy so-
rozat második része, és a Pagony kiadó által
kiadott letehetetlenül izgalmas Panthera -
A hógömb fogságában című kalandregény.
– Érdemes böngészni a megelőző évek
könyvlistáit is a Kaméleon Olvasóklub hon-
lapján, http://www.rainbowkatalogus.hu/
olvasoklub/konyvlista.php, 2011-ig fent
vannak az olvasásra ajánlott, a feladatlapok
alapjául szolgáló és ott szemelvényként be-
mutatott, jobbnál jobb könyvek.
A játék éves díja 3990 Ft.  Minden fordu-
lóban kapunk egy-egy apró ajándékot, eze-
ket a kitöltött feladatlapok átvételekor
szoktam odaadadni a gyerekeknek –
csöppnyi plusz motiváció. Aki mind a
négy fordulót teljesíti, év végén jutalom-
könyvet kap.
Minden játékos 25% kedvezménnyel vá-
sárolhat könyveket, amíg a játékban részt
vesz – így nézve az éves díjat, igazán ked-
vezményes. 
Mi Perbálon annyival gazdagítottuk a já-
tékot, hogy nemcsak a feladatlapok kiosz-

tását, javítását, továbbítását vállaltam fel,
hanem azt is, hogy rendszeresen találkoz-
zunk, mint egy igazi klubban. A tavalyi
tanévben minden kedden összejöttünk,
idén sajnos csak havonta egyszer gyűlik
össze a csapat a Könyvtárban. Itt a foglal-
kozás végén a könyvek kölcsönzése is rög-
tön megtörténhet, de egymás között is
rendszeresen zajlik a könyv-cserebere. 

Többen anélkül is szívesen részt vesznek a
foglalkozásokon, hogy a levelező játékba
bekapcsolódnának. Egyetlen feltétel van
csupán: csak olyan gyerekek jöjjenek, akik-
nek van kedvük aznap egy óra hosszát fog-
lalkozni a könyvekkel, irodalommal, szö-
vegértéssel. Akinek ugyanis nincs ott a fi-
gyelme, az esetleg a többiekét is eltereli
arról, amiért egyáltalán összejöttünk. 
A könyvtárban tartott Olvasóklubbal sze-
retnénk elérni, a könyvtárt vezető könyv-
tárpedagógussal, Bolláné Bíró Katalinnal
együtt, hogy a gyerekek a saját bőrükön ta-
pasztalják meg: a könyvtár jó hely, és ol-
vasni jó! Szeretnénk, ha minél több perbáli
gyerek lenne rendszeres könyvtárhasználó. 
Célunk az is, hogy közelebb kerüljön gye-
rekirodalom a gyerekekhez, és játékos for-
mában fejlődjön a szövegértésük.
Nemcsak a feladatlapok feladványaival ját-
szunk, hanem frissen hallott szövegek
alapján is, amit hol én olvasok fel, hol a
gyerekek felváltva. Olyan kérdéseket állí-
tok össze nekik a szöveggel kapcsolatban,
amivel le tudják mérni, mennyire sikerült
figyelniük és mennyire sikerült megérte-
niük az adott szövegrészletet. Szeretném,
ha ezeknek a játékoknak során tudatosulna
bennük, hogy akinek jó a szövegértése,
magabiztosabban tájékozódik a világban,
és jobban is teljesít minden tantárgyból. 
Az olvasott könyveinkről is beszélgetünk,
a gyerekek megpróbálják néhány mondat-
ban bemutatni a kiválasztott kedvenc
könyvet. Ilyenkor nagyon sokmindent ta-
nulunk és gyakorlunk: először is, össze-
szedni a gondolatainkat, kiszűrni a
lényeges dolgokat, érthetően és röviden
szóban megfogalmazni azokat, érthetően,
összeszedetten átadjuk a hallgatóságunk-
nak, amit mondani szeretnénk. Tavaly év
végére egy rövidke videóklipet készítet-
tünk a Rumini című regény ismertetése-
képpen. Semmi nem segíti annyira a
fejlődést, mint hogy újra és újra visszanéz-
ték-visszahallgatták magukat! 
De ilyenkor tanulunk meg egymásra oda-
figyelni is, ami nélkül lehetetlen beszélget-
nünk. Márpedig számomra az elmúlt két

év Olvasóklubozás is azt bizonyította,
hogy a legnagyobb szüksége a gyerekeknek
a beszélgetésre van. Így került terítékre pél-
dául Oscar Brenifier gyerekeknek szóló fi-
lozófiai könyvsorozatának kezdő darabja
is: A jó és a rossz – az vajon mi? Ebben a
könyvben rengeteg kérdés van, és rengeteg
válasz, amiről együtt gondolkodhatunk,
beszélgethetünk. Ezt a fajta pro- és kontra
típusú gondolkodást meg kell szokni, rá
kell hangolódni - rájönni, hogy nincsenek
elvárások a válaszaikkal szemben. 
Sőt, a felnőtt sem tud mindent. 

Megmutattam az illusztrált könyv és a ké-
peskönyvek közötti különbségeket, jó pár
képeskönyvet olvastunk el együtt. 
Bár rövid az idő, de sikerült olykor rajzol-
nunk, festenünk, ragasztanunk is – szá-
momra ezek közül az egyik legemlékeze-
tesebb az volt, amikor mindenki megfes-
tette a „saját Lenka illetve Palkó figuráját
Szegedi Katalin Iker-képeskönyvei alapján,
amiket vetítettünk is, illetve amikor stili-
zált trójai harcosokat és ütközeteket készí-
tettünk, az Iliász és az Odüsszeia nyomán,
amelyekkel pedig diavetítés során ismer-
kedtünk meg. Bár nem kortárs művek,
igazán magukkal ragadták a gyerekeket.
Ugyanis dacolva a korosztályos statiszti-
kákkal, a perbáli Kaméleon Olvasóklubban
tíz fiú mellett mindössze két lány tagunk
van....

KAMÉLEON OLVASÓKLUB PERBÁLON
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KÖSZÖNET AZ OLVASÓKLUB VE-
ZETÉSÉÉRT

Ezúton szeretnék
köszönetet mon-

dani Paulovkin
Boglárka szülő-

nek, hogy önkén-
tes segítőként

vezeti az olvasóklu-
bot, ezzel is ösztönzi az iskolás gyere-

keket az irodalom, a kortárs irodalom
szeretetére, olvasására. 

Bors Andrea intézményvezető

Paulovkin Boglárka szülő,
a perbáli Kaméleon Klub vezetője
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Perbál rejtett kincsei - művészeti Pályázat
egyéni indulók és közösségek számára     2017.

nagy vilmos: 
légy örök szerelem 

Ki fejti meg a szél útját, honnan indul? 
Bejárván a földet, merre, hova száll? 

A Sas madár útját a felhők között, 
ki mondja meg hol merre jár? 

Ki fejti meg a szerelmes nő szívét,
amikor a szerelem érzése rátalál? 

Melyik az a pillanat? 
Mikor válik lángoló, mindent elsöprő, 
gyönyörű viharrá? 

Ahol elvész az értelem, 
nincs más csak az érzelem,
ész nélküli végtelen
mindent elemésztő láz.

Melyik az a pillanat, ami elragadja őt? 
Amikor szíve mélyén a férfira rátalál? 
S amikor rátalál: válik örökké tartó

önfeláldozó, vak, titokzatos rabsággá.

Kit Ámor nyila szíven talál
attól fogva nem hall, nem lát.

Mert ha szerelmes lesz, szíve mélyén ti-
tokban
örökké szeretni fogja az igazit, kit imád. 

Mert a szerelem érzése mindent elsöpör
behálóz és megkerül, számára nincs aka-
dály.

Nyomában gyönyörűség, végtelen szen-
vedés,
csalódás és a boldogság kézen fogva jár.

Birodalmak születnek és vesznek el…
Térdre borul előtte minden király.
Így születnek életek, 
így újul meg újra és újra a világ.

Az érzés, ami széppé teszi az életet,
az embert pedig boldoggá.

S ha titok marad, legyen hát elrejtve
csak szerelmes legyen minden Asszony és
Lány.

Bár tudom ez az érzés mennyi szenvedés-
sel,
mennyi boldogsággal, mennyi kínnal jár.

Mégis kérem Isten, hogy ne vesszen el
soha!
Mert amikor elmúlik a szerelem
elmúlik vele együtt a világ.

Perbál rejtett kincsei

irodalom kategória

3. helyezett

Perbál rejtett kincsei

kéPzőművészet kategória

1. helyezett

horváth veronika éva: tavasz
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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
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a szüleim egy éves koromban köl-
töztek ki Budapestről Perbálra.
azóta egy négy hónapos megszakí-
tással – amikor Barcelonában vol-
tam erasmus ösztöndíjon – mindig
is itt éltem. Nagyon szeretem Per-
bált, szeretjük a közösséget, amihez
tartozunk. ezért is döntöttünk úgy
a férjemmel, hogy itt telepszünk le,
amikor családot alapítottunk. 

A budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumba jártam, és már ott megfo-
galmazódott bennem, hogy valamilyen
művészeti ágon szeretnék elindulni. 
A gimi végére pedig már körvonalazódott,
hogy az ékszertervezést szeretném válasz-
tani. A MOME (Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem) ötvös szakára második próbálko-
zásra vettek fel. Nagyon szerettem oda-
járni, szép emlékeim vannak és rengeteget
tanultam a mestereimtől, Péter Vladimirtől
és Bánfalvi Andrástól. Nem csak ötvösséget
és tervezést, hanem látás- és szemléletmó-
dot. 
Már itt az egyetemen sokféle dolgot tanul-
tunk. Bár akkor még nem volt jellemző az
egyetemen a szakágak közötti átjárhatóság,
beleszagoltam többféle dologba. 
A bőrözésbe, a digitális grafikába,
háromdimenziós programokba,
ipari formatervezésbe  is. Az egye-
tem remek lehetőség volt arra, hogy
szoros baráti szálakat és emellett
szakmai kapcsolatokat építsek. A le-
endő új munkahelyemre is egy volt
egyetemi csoporttársam hívott.  

A legfontosabb hivatásomnak azt
tartom, hogy családanya vagyok és
feleségként, anyaként is szeretnék
kiteljesedni. Az élethivatásom jóval
több az alkotásnál.Úgy érzem, a Jó-
isten ezt az utat szánta nekem. 

Ékszertervezőként végeztem ki-
lenc éve; a diploma után volt egy
kis megtorpanásom, ami jellem-
zőnek mondható. A nagy meste-
rek árnyékából ki kell lépni és
nekem is idő kellett, mire meg-
találtam a saját hangomat. 
A kisebbik gyermekem, Regő
születése után fogtam bele újra
az egyedi ékszerek tervezésébe
annafejér márkanév alatt. A leg-
több ékszeremben használok va-
lamilyen textil technikát és
persze egyedi fém megoldásokat. Fél éve
az NKA (Nemzeti Kulturális Alap) alkotói
támogatásával készítek egy ékszer kollek-
ciót a csipkeverés technikáját felhasználva,
ehhez ezüst elemeket párosítok. 
Az ékszertervezés és ennek a kétkezi
munka része nekem a teljes kikapcsolódást
jelenti. Ez egyelőre pénzkereset nem tud
lenni, ezért csinálok egyéb, főként grafikai
munkákat. 

Már az egyetem alatt – tíz évvel ezelőtt -
elkezdtem a Perbáli Hírmondó tördelését
készíteni, ami jó gyakorlat volt számomra.
Az elmúlt tíz év újságait megnézve látszik
a fejlődés, amin átmentem, és látszik a

nyomdatechnika fejlődése is: pár évvel ez-
előtt természetessé, anyagilag elérhetővé
váltak a színes lapszámok, ennek köszön-
hetően sokkal nagyobb tér nyílt a tervezés
során. Nagyon szerettem mind a Hírmon-
dót, mind az egyéb, egyre gyarapodó fel-
adatokat csinálni. Készítettem rendszere-
sen plakátokat, szóróanyagokat, naptárat,
citylight plakátot, póló-mintát, tablókat
… amire épp szükség volt. 
Jó érzés volt belső indíttatásból és a falu
iránt érzett vonzódásból dolgozni; emellett
nagyon jó volt látnom, hogy ezek az anya-
gok hova jutnak el és kiket szólítok meg
velük. Csupa ismerős és barát között tud-
tam dolgozni (Anita, Anna és Mária);
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Bemutatkozik FeJÉR-SzÉkeLY
aNNa ÉkSzeRteRVezŐ

Folyt.Fotók: Tóth Bence, Fejér Boróka



sokat jelentett számomra bizalomban és el-
fogadó szeretet-teli közegben tevékeny-
kedni.
Ez a munka ideális volt számomra a család
és a gyermekeim születése mellett. Minka
lányunk hat éves múlt, Regő fiunk hama-
rosan négy éves lesz. Próbálok tudatosan
teret hagyni a családanyaságnak; mert be-
vallom, kihívást jelent a dolog. A grafikai
munkák készítése bizonyos szempontból
szabadságot jelent, de ugyanakkor a jelle-
génél fogva – gyakran kampányszerűen,
„s.o.s”-ben kell dolgozni – nem mindig
családbarát. 
Most nagy változás előtt állok: munkahe-
lyet váltok és nemzetközi egészségügyi
projektekhez fogok grafikai munkákat ké-
szíteni. Váratlanul jött a képbe ez az új le-
hetőség, nem én kerestem. Azért vállaltam
el, mert úgy érzem: mindenkinek jót tesz
a váltás. Nehéz döntés volt, mert – ahogy
említettem - az emberi szálak miatt a je-
lenlegi munkám sokat jelentett nekem.
Hálás vagyok Lacinak (Varga László pol-
gármester), amiért bizalmat szavazott
nekem és mindig is támogatta a munká-
mat. Örülök, hogy egy jó utódot találtunk
helyettem; Végh Annának örömmel adom
át a stafétát- a következő lapszámon már ő
fog dolgozni. 
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Tóth Anna
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