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Őszi önkormányzati választások
Október 12-én tartották országszerte az önkormányzati választásokat. 
Perbálon a következő eredmények születtek.
Polgármester:  Varga László (Fidesz-KDNP) Kapott érv. sza-
vazat: 478 

Képviselő-testület:
- Pregitzer György (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 340
- Brunecker Károly (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 325
- Bárány Péter (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 305
- Mayer József  (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 262
- Galambos Zsolt (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 258
- Kemenczei Kálmán (Független jelölt) Kapott érvényes szavazat: 248

Német Nemzetiségi Önkormányzat összetétele:
- Bakai Anikó (ÉMNÖSZ) Kapott érvényes szavazat: 50
- Kreisz György (ÉMNÖSZ) Kapott érvényes szavazat: 43
- Mayer József  (ÉMNÖSZ) Kapott érvényes szavazat: 35 

Pártlistás szavazatok eredménye Perbálon
1. FIDESZ-KDNP: 74,6 %
2. Jobbik: 8,7 %
3. MSZP: 5,3 %
4. LMP: 4,2 %
5. DK: 4,2 %
6. Együtt: 3 % 

Ezen eredménynek is köszönhetően Wentzel Ferenc továbbra is a Pest 
megyei Közgyűlés alelnöki tisztségét töltheti be.

Megalakultak a bizottságok is
A november 17-i Képviselő-testületi ülésen megalakultak a bi-
zottságok is. A bizottsági szerkezet változatlan maradt, úgyszintén a 
bizottsági kültagok személye is. Ők is esküt tettek a Képviselő-testület 
és a megjelentek előtt.
A bizottságok összetétele a következő lett:

Gazdasági és Ügyrendi Bizottság: 
Bárány Péter elnök, Pregitzer György,  Brunecker Károly, Herkné Bajkó Ágnes 
kültag, Szent-Iványi Ferenc kültag

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 
Pregitzer György elnök, Bárány Péter, Galambos Zsolt, Rintek Szvetlána kültag, 
Székely Zsolt kültag 

Szociális Bizottság:          
Kemenczei Kálmán elnök, Brunecker Károly, Erdős Hermina kültag

Megújultak a „Szervizüzem” buszmegállók
Az Önkormányzat tervei között régóta szerepelt a „Szervizüzem” 
buszmegállók és környékük megújítása. A megvalósulás azonban a ter-
veztetések, a közmű cégekkel, valamint a Volánbusz Zrt-vel, illetve a Mag-
yar Közútkezelő Kht-val történő egyeztetések miatt idáig váratott magára. 
Utóbbiak a beruházáshoz anyagilag nem járultak hozzá és pályázati forrás 
sem állt rendelkezésre, ezért az Önkormányzat a saját költségvetéséből 
különítette el a felújításhoz szükséges bruttó 12,5 millió Forintot.
A munkálatokhoz kapcsolódóan a temető és a Zimbo húsüzem között 
húzódó árok és átereszek is ki lettek takarítva; ezzel ezen a szakaszon 
legalább egy oldalon folyamatosan tud lefolyni a víz. Az országos utak, 
- Perbálon a Fő utca, illetve a Dózsa utca alsó fele -  mentén lévő árkok léte-
sítése, karbantartása az út kezelőjének, tehát a Magyar Közút kht. feladata 
lenne. Ez alól kivételek az ingatlanokra, telephelyekre való behajtók, mert 
ezeket az adott ingatlanok tulajdonosainak kell karbantartani.

A megújult területtel szomszédos B’rent Kft. egyidejűleg, a munkálatokkal 
egyeztetve, azokkal összehangolva, saját költségén új kerítést létesített a 
telephelyén. Az egyik buszváró felépítménye is az ő anyagi hozzájárulá-
sukkal valósult meg. Köszönet érte!
Az Önkormányzat célja, hogy a közeljövőben a településen lévő többi 
buszmegállót is hasonló módon felújítsa.

Közterület-felügyelet Perbálon is
Még a nyár közepén a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás keretein 
belül közös közterület-felügyelők kezdték meg munkájukat a térségben, 
így Perbálon is. A felügyelők kiemelt feladatai közé tartozik a közterü-
letek, utak, járdák, árkok, zöldterületek rendjének, karbantartásának, 
rendeltetésszerű használatának ellenőrzése. Ezen túlmenően észrevételez-
hetik, felszólíthatják, s végső esetben szankcionálhatják a magánterül-
etek rendjét is, például a gyommentesítést, hulladék elhelyezést, állattar-
tást is. Fontos feladatuk lesz az üzletek, vendéglátóhelyek szabályszerű 
működésének ellenőrzése is. Bizonyos keretek közt a gépjárműforgalmat 
is ellenőrizhetik, adott esetben büntethetik. 
Fontos tudni, hogy a közterület-felügyelők hivatalos személyek, viszony-
lag sok jogkörük van, státuszuk sokban hasonlít a rendőrökéhez. Mun-
kájukat közösen, illetve szorosan egyeztetve végzik a rendőrséggel, pol-
gárőrséggel, valamint a települési jegyzővel.

Hivatali hírek

A buszmegálló építés közben 
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Amennyiben bárki, a közterületek rendjével, az közösségi együttélés sza-
bályaival ellentétes tevékenységet, jelenséget tapasztal jelezheti azt köz-
vetlenül is a közterület-felügyeletnek az alábbi elérhetőségeken:
Perbál közterület-felügyelője: Hadnagy Árpád
Telefon: 20- 528-6900 E-mail: bunmegelozes@budakeszi.hu

Megújult a községi honlap
Október végén megújult Perbál község hivatalos honlapja, a perbal.hu. A 
honlap megújításával az volt az volt az Önkormányzat célja, hogy minél 
informatívabb, felhasználóbarátabb legyen az oldal. 

Településképi véleményezés – Továbbra is kötelező
Mielőtt bármilyen építkezéshez kapcsolódó tevékenységbe kezd, pél-dául 
utcafronti kerítés építését tervezi, házát szeretné újraszínezni, kérjük for-
duljon a Polgármesteri Hivatalhoz, ahol Urr Gábor, a település Főépítésze 
véleményezi az elképzeléseket, illetve segít akár az anyagok vagy a szín 
kiválasztásában.

A Főépítész elérhetőségei:
Telefon: 26 370-350 vagy 30 954-4408
Email: urrgabor@freestart.hu
Fogadóórája: minden szerdán10-12h között

Kérjük, minden esetben egyeztessenek, hiszen az esztétikus településkép 
közös ügyünk!

Tájékoztató a szemétszállítás kapcsán
Mivel az idei év több közszolgáltatásban jelentős változásokat hozott, 
- többeknek nehézségeket okoz ezen változások követése. Noha a vál-
tozásokról már többször, több formában tájékoztattuk a közönséget, 
nyomtatott, valamint elektronikus úton, illetve a szolgáltatók is megtették 
ezt, - azért mégis úgy gondoljuk nem árt még egyszer összefoglalni a hul-
ladékszállítással kapcsolatos főbb újdonságokat.
- Lomtalanítás továbbra is évente egy alkalommal van mindenki részére, 
de ez nem egy előre meghirdetett napon zajlik, hanem a szolgáltató 
(Depónia) diszpécserével történt egyeztetés után, egyénileg.
- A szelektív hulladékgyűjtés megszűnt a két hulladékgyűjtő szigeten, 
helyette havi rendszerességgel úgynevezett „házhoz menő” szelektív 
gyűjtés lépett életbe. Ezek jövő évi időpontjai az ún. „hulladéknaptár-
ban” kerülnek meghatározásra. Ezeket a szolgáltató állítja össze. A 
műanyagpalackok, illetve az egyéb szelektíven gyűjthető háztartási hul-
ladékokat bármilyen, azonosí-
tásra alkalmas zsákban ki le-
het helyezni!
- A hulladékgyűjtő szigetekről 
a régi konténerek október 
folyamán elszállításra kerül-
tek, és másfajta, csak üveghul-
ladék elhelyezésére használ-
ható konténerek kerültek ki, 
mivel az üveget – egyelőre – 
nem gyűjtik házhoz menően.
Fontos tudni, hogy ezen 
rendszer bevezetése nem a 
szolgáltatók vagy az önkor-
mányzatok döntése, hanem 
a törvényi szabályozás követ-
kezménye. 
A bevezetés határideje ere-
detileg április vége lett volna, 
de a fokozatosság miatt si-
került még néhány hónapot 
kiharcolni a szolgáltatónál.
Bármilyen konkrét, vagy más 
irányú kérdésük merülne fel, 
- forduljanak bizalommal a 
Depónia Kft. elérhetőségein 
keresztül közvetlenül a szol-
gáltatóhoz.

ZöldPixel 2014 fotókiállítás
Mint arról már hírt adtunk az idei évben először írták ki a ZöldPixel 2014 
fotópályázator. A Budakesziről indult kezdeményezés mellé állt a Budavi-
dék több települése, - köztük az elsők között Perbál is. A kiírás tartalmaz-
ta, hogy a vidékünk természeti, turisztikai értékeit kellett megörökíteni. A 
sikeresen zárult pályázat eredményhirdetésekor Budakeszin nyílt kiállítás 
a díjazott képekből, ezt követően pedig vándorkiállításként járja az anyag 
a településeket. Elsőként Perbálon mutatkozott be Advent első vasár-
napján a Közösségi Házunkban és itt látható még Karácsonyig.
Perbál Önkormányzata – szintén elsőként – kiadványt készít a képekből, 
mégpedig a község 2015. évi falinaptárát, amely a tervek szerint már a 
Falukarácsonytól megvásárolható lesz.

Idősek Karácsonyi ajándéka
Az önkormányzat idén is folytatja régi hagyományát, miszerint kis aján-
dékkal kedveskedik Karácsony alkalmából a 70 éven felülieknek, valamint 
a nagycsaládosoknak. Az ajándékozást most is támogatja a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Zimbo Perbál Kft.

Díjazták Perbált
Az idén a Kulturált Települési Környezet Pest megyei versenyén Perbál 
a harmadik helyezett lett. A díjat a Megyenap alkalmából december 5-én 
adták át a Megyeházán Varga László polgármesternek.

A díj átadása a Megyenapon
Wentzel Ferenc, dr. Szűcs Lajos, Varga László, Török Czene István
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Óvodai hírek

„TÖK - JÓ” nap az oviban

Az őszi ünnepkörön belül került sor 
óvodánkban a TÖK - JÓ nap meg-
szervezésére. Egy szép őszi napon 
összegyűlt az óvoda apraja-nagyja és 
kezdetét vette a nevetés és a játék.
Az udvaron minden csoport előadta a 
tanult TÖK-ös verseket, mondókákat 
… majd elindult a TÖKgurító verseny, 
a TÖK-dalos népi- és 
körjátékok, a TÖKház 
foglaló, a TÖKös aka-
dályverseny és minden, 
ami TÖK.
Az udvari móka után a 
csoportok saját készítésű 
TÖKfilkókkal látogatták 
meg egymást és kedves 
ijesztgetésben volt része 
mindenkinek.
Az ebéd utáni pihenést 
még beragyogta egy töklámpás fénye, majd minden kis tökmag álomba 
szenderült.

Simonné Balogh Boglárka óvodapedagógus

Köszönet

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak 
a lelkes segítségért és támogatásért, 
amit óvodánknak nyújtottak az elmúlt 
években. 
Megalakulásuk óta minden évben 
hozzájárultak - az óvodai önkormány-
zati támogatást kiegészítve – a szük-
séges óvodai eszközök, felszerelések 
beszerzéséhez. 
Segítségükkel tovább bővítettük 
az óvodai csoportszobai játékokat, 
és a különböző fejlesztő- foglal-
kozási eszközöket. Többek között 
zenei hangszereket, CD-s rádiókat, 

könyveket vásároltunk, idén pedig egy fényképezőgépet vettünk a 
felajánlásból. Az új óvodába költözésünkkor az öltözői padok és 
a törülközőtartó polcok vásárlásába segítettek, évekig hozzájárul-
tak a Mikulás csomagok és a karácsonyi ünnepségek ajándékainak 
finanszírozásához, beszerzéséhez. Az óvoda dolgozói is szívesen 
vettek részt a kirándulásokon, rendezvényeken, ünnepségeken, 
kölcsönösen segítettük egymás munkáját.
Sajnáljuk, hogy nem folytatódik tovább tevékenységük.  Köszönjük 

a vezetőség minden tagjának, különösen Landszmann Józsefnek és család-
jának az óvodáért, a községért végzett segítőkész munkáját, támogatását!
Az óvoda nevelőtestülete és óvodásai nevében: 

Regősné Báder Erika óvodavezető

Iskolai hírek 
Diákcsere program: „Ifjúság – Értékek – Jövő”

Szeptember 20-27. között, az Iskolanapok keretében 
láttuk vendégül a Frankenbergi „Burgwaldschule”-ból 
érkező német cserediákokat és kísérő tanáraikat. 
A program az egész iskolát és a település lakosait, civil 
szervezeteit is mozgósította. 
Szeptember 20-án este érkezett meg a német partnerisko-
lából a tíz német tanuló és az őket kísérő két német peda-
gógus a Keleti pályaudvarra. Az első napot a vendéglátó 
családokkal töltötték a gyerekek. Este a vendéglátó szülők 
közreműködésével és finanszírozásával közös grillezésen 
vettünk részt az iskolában, megtekintették Perbál nevezetességeit. 
Hétfőn Budapestre utazott a diákcserés csapat. Megtekintették a Parla-
mentet, a Gerbeaud Kávéházat. Délután az Elevenparkban játszhattak 
együtt a gyerekek önfeledten. 
Kedden délelőtt a tanítási órákon vettek részt a gyerekek. Délelőtt a „Fi-
zibusz” elnevezésű rendhagyó fizika órán vett részt az egész iskola a tor-
nateremben, délután az Iskolanapokat az első osztályosok faültetésével 
és műsorával nyitottuk meg. Zsámbékon megtekintettük a Lámpamúzeu-
mot és a romtemplomot, este bowlingoztunk.
Szerdán a tanítási órák és a közös ebéd után bekapcsolódtak vendégeink 
az Iskolanapok rendezvényébe: a faluportyán külön csapatot alkottak a 
német és a magyar diákcserés gyerekek, ahol alaposan megismerhették 
Perbált. 
Csütörtökön panorámahajóval hajóztunk a Dunán, délután Etyekre utaz-
tunk a Korda Filmparkba. Este az iskolai családi sportesten a diákcserés 
csapat az iskola többi csapatával mérte össze ügyességét, a 2. helyezést 
érték el. 
Pénteken a budapesti vásárlás után mindenki készült az Iskolanapok 
záró programjára, a Kulturális Estre. Német vendégeink négy különböző 
műsorszámot adtak elő. Projektor segítségével bemutatták iskolájukat, 
bűvészkedtek, táncoltak és vidám jelenetet adtak elő. Tanulóink élvezték 
a német nyelvű szórakoztató műsort. 
A 4. osztályosok dalcsokra és néptánc előadása, valamint a „Szivárvány” 
színjátszó csoport német nyelvű előadása mellett az iskolai „Ki-mit-
tud?” verseny győztesei léptek a színpadra, akik önállóan készültek a 
műsorszámaikkal. Az est végén elbúcsúztattuk német barátainkat, ők is 

köszönetet mondtak az itt eltöltött napokért, majd átadtuk ajándékainkat. 
Este a vendéglátó szülők és a Walter Vendéglő jóvoltából ismét együtt va-
csoráztunk, melynek a Közösségi Ház adott helyet.
Szombat a búcsú napja volt, nehéz szívvel búcsúztak egymástól a gye-
rekek. Lezárult a Diákcsere harmadik projektje, melyet – az előzőekhez 
hasonlóan – nagyon sikeresnek ítélünk meg. 
Több rendezvényünket is megtisztelték meghívott vendégeink, partnere-
ink: Varga László polgármester úr, a települési, a német és a szlovák nem-
zetiségi önkormányzat képviselői, a Szülői Szervezet tagjai, a vendéglátó 
szülők, Fehér Imre, tankerületünk tanügy-igazgatási referense, Kúti Mária, 
a Közösségi Ház vezetője, Sebestyén Stella, a KLIK munkatársa, és a perbáli 
civil szervezetek tagjai.
Köszönetet szeretnénk mondani partnereinknek, akik finanszírozták, tá-
mogatták a programok megvalósulását: Perbál Község Önkormányzatának, 
a Perbáli Német Nemzetiségi Önkormányzatának, a KLIK Budakeszi tankerü-
letének, Burgwald község önkormányzatának és partneregyesületének, német 
partneriskolánknak, a Mézeskalács Óvoda konyhai dolgozóinak és a perbáli 
vendéglátó szülőknek. Köszönjük iskolánk pedagógusainak és minden 
dolgozónknak, a Diákcsereprogram előkészítésében és lebonyolításában 
nyújtott segítségét!
A Diákcsere program hosszútávú folyamatra épül és társadalmi, helyi szin-
ten is fontos üzenete van, mivel az a Perbál – Burgwald Partnerkapcsolat 
keretében valósul meg. Az ifjúságra épül, értékeket közvetít, megalapozza 
a diákok jövőjét, így valósítja meg a program a mottóját: „Ifjúság – Ér-
tékek – Jövő”.

Bakai Anikó, Bors Andrea és Kincsesné Kuthy Etelka
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Csátiné Varga Mónika

Iskolai hírek/2

Mikroszkópok - rajzverseny által
A CBA áruház júniusban egy országos rajzpályázatot indított „Rajzolj az 
iskoládért!” címmel. Az internetre kellett feltölteni az alkotásokat. A pá-
lyázat iránt érdeklődő tanulók megbeszélték, hogy mikroszkópokat sze-
retnének az iskolának. Klinger Júlia  rajza bekerült a közönségszavazatok 
alapján az első tíz közé, a szakmai zsűri pedig a második helyezettnek 
értékelte, ezáltal iskolánknak mikroszkópokat nyert 500 ezer Ft érték-
ben. Gratulálunk és köszönjük Julinak az igényes munkát! Köszönjük a 
szüleinek és kollégáinknak, hogy lelkesítették Julit a rajzversenyen való 
indulásra és mindenkinek, aki szavazott a rajzra és ezáltal hozzásegítette 
Julit, hogy szakmai zsűri előtt az iskola számára ezeket a mikroszkópokat 
megnyerhette. 

Bentzik Éva

Bolyai Matematika Verseny 
Október 17-én rendezték meg Telkiben a Bolyai Matematika verseny 
megyei fordulóját. Iskolánkat a 3. osztályból két csapat, a 4, 5. és 7. osz-
tályból egy csapat képviselte. A feladatsor nehéz, nem kimondottan az 
iskolai tananyagra épül. A gyerekek nagy igyekezettel készültek. Iskolánk-
ban a legjobb eredményt a 3. osztályosok „Nyerünk és verünk” csapata 
nyerte, akik a megyében a 102 indulóból a 9. helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Götz Ágnes, Sevecsek Botond, Szalai Benedek, és Végh Levente. A hete-
dikesek „Ebihalak” csapata a 41 indulóból a 18. helyen végzett. 
Gratulálunk nekik és a felkészítőknek. 

„Októberfest” - az Iskola javára
Az idei tanévben október 18-án került megrendezésre az iskola javára 
szervezett első jótékonysági bál, amely az „Októberfest” elnevezést 
kapta. A rendezvény hangulatát a Schwab ‘N Roses zenekar alapozta meg 
a koncertjükkel, majd Landszmann Zsolt fokozta tovább a ‘80-as ‘90-es 
évek slágereivel. A tombolán értékes ajándékokat sorsoltunk ki. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak a rengeteg felajánlá-
sért és a Kerék Sörözőnek, hogy a büfé teljes bevételével támogatták isko-
lánkat. Köszönöm a szülőknek, hogy a támogatójegyek megvásárlásával 
hozzájárultak a bál sikeréhez. A Szülői Szervezet tagjainak köszönöm az 
önzetlen munkájukat és lelkesedésüket, melyre a jövőben is számítok! 

Czentye Edina az iskolai Szülői Szervezet elnöke

Nemzeti ünnepünk 
Az 1956-os forradalom emlékére rendezett községi megemlékezés ok-
tóber 22-én a Hősök terén koszorúzással kezdődött. A rossz idő miatt az 
ünnepi beszéd a Közösségi Házban hangzott el, amelyet Szabó István, Pest 
Megye Közgyűlésének elnöke mondott. Ezután az iskola 8. osztályosainak 
műsora következett, amely nemcsak a történelmi eseményeket említette, 
hanem rövid kis jelenetekkel megidézte az 50-es évek hangulatát, fojtó 
légkörét is. Újszerű és magható volt a megemlékezés.

Pálmai Gabriella

Márton-nap
Ha november, akkor Márton nap Perbálon. Ha Márton nap, akkor előadás, 
lámpások, finom pogácsa, forró tea. A Közösségi Ház szervezésében 
Keresztes Nagy Árpád műsora hozott vidámságot, izgalmat a gyerekeknek, 

ezután került sor a II. Perbáli Lámpás szépség-
verseny eredményhirdetésére. Idén harminckilenc 
lámpást neveztek a versenyre, az eredményt az 
iskolások döntötték el szavazással. Az óvodások 
csodaszép lámpásaikért különdíjat kaptak.
1. helyezett Salamon Gábor (5.o.), 2. helyezett 
Klinger Hanna (3. o.), 3. helyezett Herendi Réka (4. 
o.) tanuló lett. 
Szülők által sütött finom süteményt kaptak. A 
felvonulók a sportpályát megkerülve sétáltak 
lámpásaikkal a templomig, ahol az óvoda kony-
hai dolgozói által sütött finom pogácsával és 
teával várták őket a Szülői Szervezetünk tagjai. 
Minden lámpást készített tanuló másnap jutal-
mul csokoládét kapott. 



Valekné Bálint Anikó, 

A Közösségi Ház hírei
Kiállítás mutatta be a perbáli Sportkör törté-
netét
Szeptember 19-én nyílt meg Molnár Zoltán a Sportkör 
történetét bemutató kiállítása, melyen Varga László pol-
gármester mondott nyitóbeszédet és egy héten keresz-
tül volt megtekinthető a Közösségi Házban.

Magyarország szeretlek! Itthon vagy – Per-
bálon!
Perbál idén is csatlakozott a tavaly hagyományteremtő 
céllal útjára indított, országos „Itthon vagy! Magyarország 
szeretlek!” programsorozathoz. Ennek alkalmából, 
szeptember 27-én délután szép számú versenyző, il-
letve érdeklődő gyűlt össze pálinka és pogácsa must-
rára a Közösségi Házba. 
A programot Pregitzer György, az Oktatási- Kulturális- és Sportbizottság elnöke nyitotta meg, majd 
átadta a szót Reisner Tamásnak, aki a pálinkakészítés során felmerülő alapvető kérdéseket mutat-
ta be. Őt követte Keve Tibor, a Gradiens Kft. igazgatója, aki - kémikus lévén - évek óta foglalkozik 
a szakszerű pálinkakészítéssel és az alapvetően gyógynövény-feldolgozással foglalkozó cégének 
profilját pálinka kínálattal kívánja bővíteni. Keve Urat Kelemen Zsolt követte, aki arról beszélt, ho-
gyan érdemes a pálinkát fogyasztani, hogy minél nagyobb legyen az élvezeti értéke.
Ezután Pregitzer György felkérte a jelenlévőket, hogy kóstolják meg a pálinkákat és sütemé-
nyeket, majd szavazzanak az általuk legjobbnak ítéltekre.
A kóstolást és a közben kialakult kötetlen beszélgetést a Kövér Hattyúk zenekar muzsikája 
kísérte, még jobb hangulatot teremtve az együttléthez. Végül mindenki leadta a szavazatát, 
melyek alapján Dr. Keve Tibor nyerte el a legjobb házi pálinkának járó díjat, Pregitzer Tamás 
pedig különdíjat kapott. A voksok alapján a legjobb sós sütemény készítő Erdős Hermina lett, 
különdíjat kapott Kincses Zsuzsanna.
A díjak átadása után lehetőség nyílt még kóstolgatni, beszélgetni, majd a jelenlévők a Kálvária 
domb felé vették az irányt, ahol felgyulladt a Mihály-napi tűz. Időközben még többen csatla-
koztak a Közösségi Házból indulókhoz és az így egybegyűltek a tűz körül beszélgettek, dalokat 
énekeltek. 

Alma nap – az Egészség jegyében
Idén is megrendezték az Egészségnapot a perbáli Közösségi Házban. November 8-án délelőtt szá-
mos hasznos programmal vártak minden korosztályt a szervezők.
A Pest megyei ÁNTSZ munkatársai vércukor és vérnyomás mérést, koleszterin-szint szűrést, 
valamint a tudatos egészségmegőrzéssel, táplálkozással kapcsolatosan személyes tanácsadást 
tartottak. A szűrésen- tanácsadáson ötvenen vettek részt.
A rendezvény házigazdái, a perbáli Patakok egyesület tagjai egészséges finomságokkal vártak 
mindenkit a büfében, kóstolhattunk például csicseriborsóból, sárgarépából és tojásból készült 
krémeket.
A színpadon kipróbálhattuk a „denevér ágyat” és otthon, egyedül is végezhető gyógytorna 
gyakorlatokat tanulhattunk.
A könyvtárban Kovács Olga pszichológus az internet használattal kapcsolatos kérdéseket járta 
körül az érdeklődő szülőkkel- nagyszülőkkel.
A program ideje alatt Sebestyénné Tankovits Anita „kézműves műhelyében” játékos újrahasznosí-
tási ötleteket leshettek el gyerekek- felnőttek.

Egészségklub 
Október 20-án este a nyugdíjas klub termét betöltve, nagy várakozással készültünk Ferenczy 
László természetgyógyász előadására.
Hallhattuk néhány életépítő, életminőség javító gondolatát, szó volt az öngondoskodás jelentőségéről. Beszélt a megelőzés fontosságáról, a környezeti 
ártalmakról, de mint vallja: nem csak beszél róla, hanem megoldást is javasol rá. Kérdéseket tehettünk fel a bennünket foglalkoztató betegségekkel és 
azok gyógyítási lehetőségeivel kapcsolatban.
Az Életmód-Egészségklub november 20-án megrendezett estje igazán interaktívra sikerült. Lukácsné Kiss Krisztina kozmetikus segítségével min-
denki részesülhetett valamilyen természetes hatóanyagú kozmetikai kezelésben, illetve méregtelenítő alga pakolásban. Kipróbálhattunk gyógy- és 
fűszernövény készítményeket. Simon Anikó körbejárta a hidratálás kérdését, a környezeti hatások ártalmait. Kiemelte a vegyi anyagokkal terhelt 
kozmetikumok egészségre káros hatását. Felhívta a figyelmet a belsőnk tisztítására, hiszen a legtöbb bőrbetegség belülről, leginkább a máj és a bél-
rendszer nem megfelelő működéséből fakad.
Advent közeledtének kapcsán beszélt a szeretet, a boldogság, a család fontosságáról, a közösség erejéről. 
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A könyvtár hírei
Könyvtári hét a perbáli könyvtárban

A perbáli könyvtár második alkalommal csatlakozott az országos könyv-
tári napok programsorozatához.A közös akarat, a közös szándék össze-
fogásra sarkallta a könyvtárosokat.
Szeretnénk, ha a könyvtárak a mai igényeknek és elvárásoknak megfelelően 
működnének; ha nőne a népszerűségünk, az olvasói táborunk.
Sokféle programmal, rendezvénnyel igyekeztünk 
nagyobb figyelmet kivívni, vártuk a gyerekeket és a 
felnőtteket is.
Az egészségünk jegyében - a perbáli egészségklub 
szervezésében - vendégünk volt Ferenczy László ter-
mészetgyógyász, aki az életmódváltás fontosságáról 
beszélt, kérdésekre válaszolt.
Eljött hozzánk Schäffer Erzsébet író, újságíró is, 
aki döbbenetes őszinteségével és közvetlenségével 
meghitt perceket szerzett nekünk.
Ö is - ugyan más formában -, de életmód- vagy inkább 
szemléletváltásról mesélt nekünk. Nagyon örültünk, 
hogy ezen az estén a perbáli Tovább Élni Egyesület 
és otthon lakói is vendégeink voltak.
Az iskolásoknak is érdekes programokat szervezett a 
perbáli könyvtár.
A legkisebbeknek a papírszínházi mesék okoztak 
kedves perceket – szívesen maradtak volna tovább is, 
újabb meséket hallgatva.  A hetedik osztályosok pe-
dig egymással vetélkedtek, bizonyítva, hogy az „okos 
könyvtár” sokat segíthet a különböző feladatok megoldásában. 
A könyvtári hét programjait a szombati könyvutca és a kedvenc 
könyvekről készült kiállítás zárta.
A könyvutca sok-sok könyvvel várta a látogatókat. Szabadon lehetett 
csereberélni, illetve ingyen hazavinni „az utcán” heverő könyveket. 
A hozzánk betérőknek új, megvásárolható mesekönyveket is kínáltunk.
Szombaton az iskolai jótékonysági bál közönsége a „gyermekeink ked-
vencei” c. kiállítás keretében megtekinthették azt a sok szép illusztrációt 
és tartalmas gondolatot, amit a gyermekek fogalmaztak meg - kedvenc 
könyveik kapcsán.Volt, aki művészi rajzzal, mások egy-egy találó mon-
dattal vagy részletes beszámolóval ajánlották kedvenceiket - másoknak. 
Nagyon tanulságos volt végigböngészni a gyerekek írásait.
A könyvtári hét sikeres volt Perbálon. a sokféle rendezvény bizonyította 
a mai könyvtárak nyitottságát, sokszínűségét.
Mivel országos rendezvénysorozathoz kapcsolódtunk, hírünk is túlju-
tott perbál határain. Az OKN közös honlapján bárki tájékozódhatott a 
nálunk zajló eseményekről, a perbáli könyvtár életéről.
A könyvtárosok közötti összefogás erősödik, hiszen a közös a szándék 
egyre határozottabb formát ölt.
Ez pedig nem más, mint az idei országos rendezvény jelmondata: ta-
lálkozzunk a könyvtárban!

Bíró Katalin könyvtárostanár 

25 éves a Tücsök citerazenekar
Október 4-én tartottuk 25 éves jubileumi koncertünket, melyen az után-
pótlás csoport mellett felléptek: Zsámbéki Keszkenő Népdalkör, Zengető 
Citerazenekar (Tiszakécske), Varga Diána népdalénekes, Höcögő Nép-
táncegyüttes, a perbáli általános iskola 4. osztályos tanulói, Keresztes 
Nagy Árpád és tanítványai, Zengődeszka Citerazenekar (Biatorbágy), 
perbáli Néptáncegyüttes.
A nyári érdemérem átadása alkalmából meglepett minket a 10 év után 

újra összeállt Hajnalkötöző együttes, akikkel az est folyamán ismét együtt 
zenéltünk. Ez számunkra és a közönség számára is maradandó élményt 
nyújtott.
A műsor után a Szeret zenekar húzta a talpalávalót a táncházban, melyet 
Magyar Zsuzsanna és Nagy József tartott. Ekkor került sor a gyerekek által 
már nagyon várt hajfonás verseny eredményhirdetésére is.
Köszönjük a segítséget Kúti Máriának, a családjainknak, barátoknak, vala-
mint az Önkormányzatnak és a képviselő testületnek a támogatást.
                                                                                                               

Tücsök citerazenekar

     PERBÁLI SZÜLETETT:

November:   

- Besenyei Bence és Halász Ibolya gyermeke - Bence

- Kovács Péter és Matheisz Annamária gyermeke - Luca

- Blaskó Attila és Fodor Viktória gyermeke:   Balázs

Gratulálunk a szülőknek!

Szeptember: 

- Veres Imre és Kikkel Orsolya

 gyermeke: Lia
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Beszélgetés Bors Andreával, a Kis-forrás Német 
Nemzetiségi Általános Iskola igazgatónőjével

Bors Andrea 2009. óta igazgatja a perbáli Kis-forrás Német 
Nemzetiségi Általános Iskolát; öt év után újraválasztották erre a 
posztra. Az elmúlt évek eredményeiről, fejlesztéseiről és a továb-
bi tervekről is beszélgettünk.

- Hogyan valósultak meg azok a tervei, amelyeket öt évvel ezelőtt vezetőként 
kitűzött maga elé?
- Amikor a pályázatom részeként a vezetői programomat 
készítettem, tájékozódtam az iskola helyzetéről. Megfogalmaztam 
a feladatokat és célokat, melyek az iskola elismertségét növelik, és 
közvetetten a létszámnövekedésre is hatnak. Az egyik legfonto-
sabb feladatnak a kapcsolatrendszer fejlesztését, a kommunikáció 
és az együttműködés erősítését, az elért eredmények hirdetését 
tartottam. Az öt évre kitűzött feladatok egy részét már az első 
tanévben teljesítettük és az öt év alatt a kollégákkal közösen szin-
te minden célkitűzést megvalósítottunk. Megfogalmaztuk isko-
lánk szellemiségét, az iskolai összetartozás jeleként iskolai egyen 
pólót vezettünk be, melyet ünnepségek, rendezvények, versenyek 
alkalmával viselnek tanulóink, tanáraink. Az önkormányzat leg-
nagyobb elvárása az volt, hogy emelkedjen a tanulói létszám isko-
lánkban. 

- Hogyan alakult az iskola tanulóinak létszáma az elmúlt években?
- A kinevezésem előtti tanév végén 145 fő volt a létszám, majd a 
2009-2010-es tanévet már 150 fővel kezdtünk. Az idei tanévben 
203 fő a tanulói létszámunk, ami egyrészt annak köszönhető, hogy 
van egy párhuzamos osztályunk a 2. évfolyamban, másrészt a 
felsőbb évfolyamokra is beiratkoztak hozzánk más településekről 
tanulók, ami a szakmai munkánk elismerésének, az iskola jó híré-
nek köszönhető. 

- Emellett milyen célkitűzései voltak és azok hogyan valósultak meg?
- Bővítettük a szakköreink kínálatát, füstmentes iskola lettünk. 
Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy megújult az iskola hon-
lapja; ez szintén elősegítette az iskola népszerűsítését.  Természe-
tesen a hagyományainkat megtartottuk, valamint újakat hoztunk 
létre, mint például a diákcsere program kiépítése, a történelmi já-
ték március 15-én. 
A délutáni napközi és tanulószoba munka támogatásaként kialakí-
tottuk a tanulási sávot, ebben az időszakban nincsenek szakkörök. 
Két sikeres pályázati ciklus után intézményünk elnyerte az Örökös 
Ökoiskola címet. Belső méréseket végzünk az olvasási, szövegér-
tési készség mérésére, fejlesztésére és még sorolhatnám... Jelentős 
sikerként könyvelhetjük el, hogy 2009. óta a kompetenciamérések 
eredményei javultak, a honlapunkon erről is lehet tájékozódni.

- 2010-ben indult el a Diákcsere program az iskolában. Beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket?
- Az iskola már a kezdetekkor szerette volna, ha létrejön egy ilyen 
jellegű kapcsolat, de mivel Burgwaldban csak alsó tagozat működik, 
így ez ekkor még terv maradt. Szakmai kapcsolatunk volt viszont 
az ernsthauseni iskolával; többször meglátogattuk őket, levelez-
tünk, és szakmai anyagokat is cseréltünk.  Nagy jelentőségű volt 

éppen ezért, hogy 
2009-ben a burgwaldi 
partneregyesület és a perbáli 
iskola dolgozni kezdett 
a diákcsere program 
bevezetésén. Ezekbe a 
tárgyalásokba már én 
is bekapcsolódtam és 
2010-ben elindulhatott 
diákcsere program a 
frankenbergi „Burgwald-
schule” iskolával. 
Az első projekt során 
egy tanéven belül való-
sult meg a látogatás és a 
fogadás is, de jobbnak 
láttuk a továbbiakban 
a megvalósíthatóság 
szempontjából, ha két-
éves ciklusban szervez-
zük a projektet. 
A programban tíz-tíz 
diák vesz részt; olya-
nok, akiknek kiváló a 
tanulmányi eredményük, nemcsak német nyelvből. A projekt so-
rán amellett, hogy a diákok részt vesznek a tanórákon, rengeteg 
közös élményben van részük, valamint a két év során rendszere-
sen leveleznek, „chat-elnek” egymással a partnerek. 
Megfigyelhető, hogy a programban résztvevő gyerekeknek javul a 
kommunikációs készségük, bát-rabban beszélnek. Az a tapaszta-
latunk, hogy a diákcsere programból az egész iskola profitál; sok 
diákot motivál a tanulásban, hogy ő is cserediák lehessen, akik 
pedig nem vesznek részt benne, azok is találkoznak, beszélgetnek 
a német diákokkal az iskolában. Mindenképp sikeresnek tartjuk 
a projektet és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy építsük ezt a 
kapcsolatot, melyben nagy segítségünkre van a két partnertelepü-
lés önkormányzata, a partnerkapcsolati egyesület, a Perbáli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és fenntartó tankerületünk. 

- Hogyan látja az iskola helyét a település életében? Milyenek az intézmény 
külső kapcsolatai? 
- Mint említettem: előrelépésnek tartom a korábbiakhoz képest, 
hogy a kapcsolatrendszerben való kommunikációt tudatosítottuk; 
nagyobb figyelemmel fordulunk éppen ezért a külső kapcsolatok 
felé. Igyekszünk arra is figyelni, hogy a segítségkérés, támogatás 
kölcsönös legyen. 
A Szülői Szervezettel kiemelkedően jó a kapcsolatunk. Munkájuk-
kal jelentős anyagi támogatást nyújtanak: a jótékonysági bálok 
bevételéből támogatják a nyolcadik osztályosok ballagását, az 
elsősök egyen pólóját, a gyereknapot, a farsangot… Segítségünk-
re voltak a táblák megvilágításának kialakításában, valamint az 
ebédlő mosdóinak felújításában, hogy csak néhányat említsek. A 
Szülői Szervezet tagjai az általuk képviselt osztályokban is igen aktí-
vak, a többi szülő is partner, ami a jó együttműködés feltétele.
A jó együttműködés jellemzi kapcsolatunkat Perbál Község Önkor-
mányzatával, Polgármester úrral és a képviselő-testülettel, valamint az 
önkormányzat dolgozóival. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat szintén elkötelezetten segíti 
a munkánkat, rendezvényeinket, valamint jelentős támogatója a 
diákcsere programnak. 

Sajnálom, hogy az őszi választásokkor nem alakulhatott Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat; ők is nagyon sokat segítettek nekünk, 
amit ezúton is szeretnék megköszönni! Az óvodával való kapcso-
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latunkat is tovább erősítettük. Már 2009 előtt mindenben a ren-
delkezésére állt az iskolának a Közösségi Ház, de ez a kapcsolat is 
elmélyült, egyre több területen dolgozunk együtt. A községi és 
iskolai könyvtár is a Közösségi Házban került kialakításra. A község 
civil szervezeteivel is jó kapcsolatot ápolunk, ezt szintén fontos-
nak tartom.

Ha a szülőknek szükségük van rá, akkor tudunk segíteni a gyer-
mekjóléti szolgálattal, nevelési tanácsadóval való kapcsolatfelvétel-
ben. Nagy előrelépésnek tartom, hogy van már pszichológusunk, 
akire tudunk támaszkodni a munkánk során. 

- Milyen fejlesztések valósultak meg az elmúlt öt évben?
- Az önkormányzat „Főtér II.” elnevezésű pályázatának keretén 
belül az emeletes épületünk új nyílászárókat kapott, szigetelték, 
kibővült a tanári szoba, ezzel együtt pedig az informatika oktatás 
is nagyobb terembe költözött. Sikerült vizes blokkot kialakítani az 
épületben. Az önkormányzat egy másik, energetikai pályázatának 
keretében napelemek kerültek az iskola épületeinek tetejére. Bí-
zunk abban, hogy ezáltal csökkenni fog a rezsiköltség. 
Az élelmezésvezető irodájából fejlesztő helyiséget alakítottunk ki, 
amire szintén régóta szükség volt. 

- Milyen beruházásokra lenne még szükség?
- Nagyon égetővé vált az iskola bővítése, a fűtés korszerűsítése, 
a járdák, az épületek felújítása. Az önkormányzatunknak van-
nak kész iskolabővítési, felújítási tervei, de az elmúlt időszakban 
sajnos nem írtak ki ilyen jellegű pályázatot. Bízunk benne, hogy 
egyéb forrásból nemsokára megvalósulhat ez a cél.

Állandó karbantartást igényelnek az épületek. Nagyon sokat kö-
szönhetünk a gondnokunknak, Radics Gábornak és Kosán Péternek, 
aki rengeteg ilyen jellegű munkát végez, nekünk „csak” az alapa-
nyagokat kell hozzá beszereznünk. 

- Másfél éve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) irányítása 
alatt dolgozik az iskola. Milyenek a tapasztalatai ennek az időszaknak? 
- Másfél évig GYES-en voltam a kislányaimmal, így a helyettesem, 
Kincsesné Kuthy Etelka megbízott igazgatóként „vezényelte le” az 
állami átadás-átvételt. 
Azt mondhatom, hogy nagyon jó kapcsolatot alakítottunk 
ki fenntartónkkal, a Budakeszi tankerülettel, a tankerületi 
igazgatónővel, Hoyos Sándornéval és a munkatársakkal. Mindenben 
segítik a munkánkat és ők is támaszkodnak a mi javaslatainkra, vé-
leményünkre. Az elmúlt időszakban megnövekedett ugyan az ad-
minisztráció, de ez nem csak a fenntartóváltás miatt van, hanem 
az új köznevelési törvény bevezetése is hozzájárult ehhez.
A községi önkormányzattal természetesen megmaradt a jó kapcso-
latunk, továbbra is vannak közösen működtetett területek, mint 
például az iskolai és községi könyvtár. 
A német partnerkapcsolat során is együttműködünk. Úgy gon-
dolom, az iskolának fontos szerepe van abban, hogy ez a kapcso-
lat tovább épüljön és megmaradjon, az iskola fontos hordozója a 
partnerkapcsolatnak. 

- Az első öt évre szóló igazgatói megbízása lejárt és újabb öt évre szóló i-
gazgatói megbízást kapott. Mik a további tervei?  
- Szeretnék köszönetet mondani a nevelőtestületnek, a települési 
és a német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy támogatták pá-
lyázat nélküli, újabb öt évre szóló igazgatói megbízásom.  Arra 
törekszem, hogy az elért eredményeket folytatva és tovább fej-
lesztve működjön a perbáli iskola, s ehhez nyugodt légkört bizto-
sítsunk mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára.
Köszönöm a nevelőtestület minden tagjának és a munkatársaknak, 
valamint az iskola korábbi és jelenlegi fenntartójának és partnere-
inknek a jó együttműködést! 

Tóth Anna 

    NÉGYSZEMKÖZT    9

Fotó: Keresztúri Anna



10       HELYBEN VAGYUNK

Lejegyezte: Tóth Anna

kell a kórusnak segíteni. Ezúton is szeretnénk neki köszönetünket kife-
jezni!

M. A.: Sokunk számára a Búcsú-megnyitó fellépésünk az egész év során 
a legszebb élmény. Ilyenkor, amikor itthon éneklünk, még inkább érez-
zük a felénk áradó szeretetet és a bizalmat. Sokan rácsodálkoznak, hogy 
azok az emberek, akiket ők a hétköznapokból ismernek, ilyen csodára 
is képesek. Külön jól esik nekünk, amikor el is mondják, hogy mennyit 
fejlődtünk egy-egy év során. 

Dudás Zoltán: Az, hogy ebben a kórusban ilyen jó lenni, és ilyen szé-
peket lehet énekelni, az elsősorban a Karnagy úr érdeme. Mindig nekünk 
való darabokat választ, köszönhetően zenei tudásának, tapasztalatának, 
műveltségének és remek emberismeretének.

L. L.: Szeptember 6-án a solymári Jablonkay házban, a „Kicsengetés” című 
fotó kiállításom megnyitóján énekelt a kórus. Külön megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy a kiállítást az Árpád-házi Szt. Erzsébet Gimná-
zium alapító atyja, Berszán Lajos atya, címzetes kanonok nyitotta meg, aki 
kifejezetten ezért utazott 800 km-t. A kiállított fotók az Árpád-házi Szt. 
Erzsébet Gimnázium egyetlen napját, a „kicsengetést”, vagyis a végzősök 
ballagását mutatja be.

Dudás Zoltánné: Azért is volt számunkra nagy élmény ez a fellépés, mert 
néhány évvel korábban - a Karnagy úr jóvoltából - mi is részt vehettünk 
egy ilyen „kicsengetésen”, ahol megismertük Berszán Lajos atyát, „Papbá-
csit”. Ő nagy teherbírású, végtelenül szerény, kiváló ember.  A kórussal 
akkor találkozott először, mégis hatalmas szeretettel fogadott minket. 
Éppen ezért teljes szívvel-lélekkel énekeltünk ezen a megnyitón, hiszen 
felidéződtek bennünk a korábbi élményeink.

M. A.: Október 2-án, a dorogi Művelődési Házban énekeltünk, ahová 
időről-időre visszahívnak minket. Az akusztikai viszonyok hasonlóak a 
Stephaneumhoz: a közönség jól hall bennünket, mi kevésbé egymást. 
Fellépéseink után minden alkalommal gazdagon látnak vendégül ben-
nünket. 

L. L.: Nem tudom eléggé megköszönni a kórus odaadását és tisztességes 
helytállását, akarását és a szívét. Úgy érzem, óriási ajándékot kaptam velük, 
mert még akkor is szeretetet sugároznak felém, amikor morcos vagyok és 
morgok, mert nem úgy megy valami, ahogy szeretném. Előfordul, hogy 
valamiért rosszkedvűen érkezem a próbára, de ők megváltoztatnak és tíz 
perc múlva már el is felejtem, hogy mi bajom volt. 
Ahogy ők befogadtak és ahogy érzem a szeretetüket, én is úgy szerettem 
meg őket.

Sokfelé vittük már el hírét Perbálnak, sokfelől kaptunk elismerő 
szavakat.Örülnénk annak, ha minél több perbáli lenne büszke az 
otthonára, akár úgy is, hogy még többen csatlakoznának hozzánk
és énekelnének velünk! 

Hétköznapi csodák
Beszélgetés a Maklári József  kórusról

Egy szerda esti próba előtt érkeztem a Közösségi Ház-
ba, hogy Lisztes Lászlóval, a Maklári József  kórus kar-
nagyával és a kórus néhány tagjával beszélgessek. Szó e-
sett az elmúlt időszak koncertjeiről, közös élményeikről és 
arról, hogy miért is jó együtt énekelni. 

Lisztes László: 2013. végén egy nagyszerű kirándulást tett a 
kórusunk Szlovákiában. Ennek keretében több helyen is nagy 
sikerrel szerepeltünk Kucsera Gyula, a piliscsabai Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnökének szervezésében, akinek kitűnő nyelv-
ismerete és odaadó, alapos felkészültsége, önzetlen segítsége, 
sokat segített nekünk. Fájdalom, hogy ez a nagyszerű kvalitású 
ember, nem sokkal e turné után, nehéz betegségben elhunyt. Az 
ő gyászmiséjén énekeltünk 2013 októberében. Az egész kórus-
ban mély nyomokat hagyott az ő kedvessége, utunk során min-
denre kiterjedő figyelme.

Mátéffyné Aranka: Ezt követően december 7-én a perbáli Közösségi Ház-
ban adtunk ünnepi koncertet, december 15-én pedig Máriaremetén léptünk 
fel az ottani kórussal együtt. 

Dudás Zoltánné: Izgultunk, hogy a másik kórus sokkal jobb lesz, hiszen 
egy pesti kórus talán jobban fölkészült, de végül szépen megálltuk a he-
lyünket, és egy igazán jó hangulatú, nagyon kellemes koncertet adtunk. 

M. A.: Áprilisban részt vettünk és énekeltünk a kitelepítési megem-
lékezésen, melyre évek óta meghívnak bennünket. Ezután május 14-én 
a Piliscsabai Egyházzenei Napokra kaptunk meghívást. A siker itt se maradt 
el.

Dudás Zoltán: Sajnos a Stephaneum aulájában – ami kórusok fellépésének 
színhelye volt, – nagyon rossz az akusztika. Ezért a kórus tagjai csak a 
szomszédjukat hallják. A hallgatóság természetesen mindent és minden-
kit hall. Ilyenkor megvan annak a veszélye, hogy „elmegyünk” egymástól 
és a  hangzás úgy esik szét, hogy észre sem vesszük. Ezért nagyon fontos, 
hogy éneklés közben felnézzünk a kottából és minden igyekezetünkkel 
figyeljünk a Karnagy úrra. Mindenki jól tudja, hogy egyedül nem lehet 
harmóniát csinálni. Éppen ezért, amikor több szólamban felcsendül 
egy harmónia, az a kórus összes tagjának fantasztikus érzés. Mi nem 
vagyunk képzett énekesek. „Csupán” az éneklést, a muzsikát és a lelki 
békét szerető emberek vagyunk. Van egy mondás, mely eredetileg Kodály 
Zoltántól származik:  „A zene lelki táplálék, ami semmi mással nem pótolható”. 
Ezt a kórusban átéljük, hiszen ha mindenki hozzáteszi a magáét egy-egy dal meg-
formálásakor, akkor azzal egymást is gazdagítjuk. Az életünk akkor tartalmas: 
„nem múlik, hanem telik”.  A kórussal közösen eltöltött órák során tényleg 
azt érezzük, hogy az életünk „telik”.

M. A. Május 17-én, a Határjárás keretében nagy sikerű meglepetés kon-
certet adtunk a Közösségi Házban.

L. L.: Június 1-jén a szlovákiai Felsőszelibe látogattunk kórusunk egyik 
tagja, Endreffy Attila szervezésében. Az ottani evangélikus gyülekezet 
meghívására léptünk fel. Nagyon kedves, baráti fogadtatásban volt 
részünk. Azt a jelzést kaptuk, hogy visszavárnak bennünket. 

Szathmáry Imréné: A közös utazások még inkább összekovácsolják a 
kórust, hiszen ilyenkor kiszakadunk a mindennapokból és van időnk 
beszélgetni egymással. Ilyenkor módunk van jobban megismerni egymást. 
Csapattá formál bennünket a közös ügy.

L. L.: Idén is felléptünk a perbáli Anna-napi Búcsún. Külön öröm, hogy 
lehetőségünk van hangszeres kísérettel is koncertet adni. Rendkívüli 
ajándék nekünk, hogy egy olyan kiváló zongoraművésszel dolgozhatunk, 
mint Horváth Adrienn, aki rendszeresen kísér minket.
Elévülhetetlen érdeme, hogy türelemmel segít bennünket. Kedves egyé-
nisége színfolt az életünkben. Mindig pontosan tudja, mikor és hogyan 
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és Kelemen Zsolttal, 

a Walter vendéglő vezetőivel

„Mindenki dédelget hasonló álmokat...” 
- Hogyan jött a gondolat, hogy éttermet nyittok Perbálon, amikor korábban 
egyikőtöknek sem volt ezen a területen ilyen jellegű tapasztalata? 
- Úgy gondoljuk, mindenki dédelget hasonló álmokat és ha egyszer 
lehetősége adódna megmutatná, hogyan lehet színvonalas vendéglátást 
nyújtani. Ha máskor nem hát akkor, mikor vendégként negatív tapaszta-
latokat szerez. Így voltunk ezzel mi is.
A vendéglátás viszont nem szakmánk, ennek ellenére a szembejövő 
lehetőséget egy éjszakás gondolkodás után nem hagytuk továbbállni.

- Milyen volt az indulás és változott-e valamiben az étterem profilja, illetve a Ti 
céljaitok, terveitek ennek kapcsán?
- Már javában tartott a beruházás, a szakmai stáb kiválasztása is folyamat-
ban volt, amikor egy szerencsés véletlennek köszönhetően utunkba akadt 
Ruprecht László kreatív séf  – akiről akkor még nem tudtuk, hogy valójában 
ki is Ő – s egy perbáli beszélgetés után közösen vágtunk neki a Walter 
arculatának kidolgozásához. A megfogalmazott célok, a megcélzott vendégkör, a 
szakmai munkában elvárt maximalizmus a kezdetek óta változatlanok, 
annak ellenére is, hogy a kezdeti stábból – a vendéglátásban megszokott 
fluktuációnak köszönhetően – már csak kevesen maradtak.
A 2008-as gondolatból, a tervezés, engedélyeztetés, beruházás és üzembe 
helyezés után 2010 nyarán nyitottunk. Visszagondolva ugrás volt a mély-
vízbe úszni tudás, mentőöv nélkül.
Abban reménykedtünk, hogy a komp-
romisszummentes, magas minőségű 
alapanyagokra, a modern technoló-
giára és a nívós szakmai munkára 
épülő konyha és vendéglátás idővel 
meghozza az eredményét.
Időközben nyilvánvaló vált számunk-
ra, hogy aki a szakmai munkát irányít-
ja, az Magyarország egyik legismertebb 
séfje, aki elkötelezte magát a budapesti 
fine dining éttermek dömpingje mel-
lett, annak ellensúlyozására, a vidéki 
gasztronómia szakmai és elismertségi 
szintjének emelésére. Szakmai és em-
beri hozzáállásához, céljaihoz nem 
esett nehezünkre csatlakozni.

- Az elmúlt években komoly szakmai elis-
meréseket kapott az étterem. Ha ki lehetne 
emelni egyet, akkor melyiket tartjátok a számotokra legfontosabbnak?
- A gondolat megszületésekor, de még az induláskor sem tudtuk, hogy 
is működik ma a szakmai munka értékelése, minősítése Magyaror-
szágon. Kik kivel vannak, ne adj’isten ki ellen. Ezért meg is lepődtünk, 
amikor már az első év után az első ötvenben találtunk magunkat. S 
azóta tartjuk „megszerzett” helyünket a magyar vendéglátásban. Nem 
emelnénk ki egyiket sem, de talán az, hogy idén egy picit előrébb 
léptünk a szakmai rangsorban, az annyit mindenképpen jelez, hogy 
jó úton járunk.
Viszont azt is megtanultuk, hogy bármilyen szakmai elismerés, s an-
nak híre a vendéget egyszer behozhatja az étterembe, de ahhoz, hogy 
visszatérjen ez már nem elegendő. Mint ahogy egy esetleges negatív 
kritika sem riasztja el a vendéget, ha tapasztalatai mást mutatnak.

- Hogyan látjátok az étterem helyét a „mai magyar gasztronómia egén”? ...És Per-
bálon?
- Azt mondják a szakmabeliek, hogy ma van nagyjából száz étterem Ma-
gyarországon, ahol az ő szakmai értékrendjük szerinti munka folyik. Teszt-
jeik, pontozásaik alapján a 30-50. hely között mozgunk. Ők így látják. 
Mi pedig azt látjuk - hogy nem cáfolva azt az axiómát, hogy aki nem 
dolgozik, csak az nem hibázik –, hogy vendégeink nagy része visszatér, 
többször is. 
S a lényeg ez. Emellett alapító tagjai vagyunk a Stílusos Vidéki Éttermiség-
nek, ami a legjobb vidéki éttermekből – természetesen nem mindegyikből 
– összeállt formáció. Velük járjuk az országot és hirdetjük szakmai 
filozófiánkat immár harmadik éve.
…És Perbálon? Perbál kifogott rajtunk. S ez, legalábbis addig, míg az 
ország életszínvonala elmarad Ausztriáétól, sajnos így is marad.

- Hogyan gondolkodtok az étterem jövőjéről? Terveztek esetleg valamilyen változást? 
- Az a fajta gasztronómia, amit zászlónkra tűztünk gazdasági kötéltánc. 
Perbálon mindenképp. Ennek ellenére a megkezdett utat szeretnénk vé-
gigjárni.
A meglévő, visszatérő vendégkör mellé, megtartásuk mellett újakat kell 
„toboroznunk” úgy, hogy közben sajnos azt látjuk, hogy az étterembe 
járók kb. 5-10%-a igényli azt a szolgáltatást, amit mi és hasonszőrű vetély-
társaink nyújtunk. S ez a vékonyka réteg, a híresztelések ellenére továbbra 
is nehéz gazdasági környezetben nem akar vastagodni!
Budapest közelsége amennyiben előny, oly mértékben hátrány is, hisz az 
ottani túlkínálattal nem könnyű felvenni a versenyt.

- Milyen kapcsolat alakult ki köztetek és az Önkormányzat között?
- Az Önkormányzattal súrlódásmentes, korrekt kapcsolat alakult ki. A kez-
deti, felénk megfogalmazott félelmek, hogy a Közösségi Ház működését 
zavarnánk, lehetőségeiket korlátoznánk, remélem elmúltak. 
Halottunk olyan hangokat is, hogy valamit 
elvettünk a perbáliaktól. Szerencsénk volt 
együtt vacsorázni vendéglőnkben a Walter 
család még élő tagjaival. Ők ezt másként 
látják. Mi is. Tóth Anna
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