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I. BEVEZETŐ – EINLEITUNG 

Néhány gondolat Perbál községről, az iskolánkról, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatról 

 

 

 

Kis községünk Perbál 30 kilométerre fekszik Budapesttől, és valamikor sváb lakosú község 

volt a németajkúak Perwallnak nevezték. A II. világháború előtt itt szinte csak német 

származásúak laktak. Kisebb számban éltek itt szlovákok és magyarok is. 

A II. világháború megváltoztatta a község életét és szerkezetét. 1946-ban sok németajkú 

lakost Perbálról Németországba űztek. A kitelepítés következtében a község elveszített 

németajkú lakosságának 80-90%-át. Az itt maradottak viszont megőrizték nyelvüket, sváb 

dialektusukat. Az idősebb emberek még ma is jól beszélnek svábul. Sajnos ők egyre 

kevesebben vannak köztünk, sokan meghaltak már közülük. Miután a német nyelv oktatását 

az 50-es években Perbálon leállították, a fiatalabb generáció az anyanyelvét csaknem 

elfelejtette. Otthon is inkább magyarul beszéltek, németül ritkán. A rendszerváltozás után 

végbement politikai változások kedvező eredményt hoztak. 

Iskolánk a Kis-forrás Német nemzetiségi Általános iskola nemzetiségi iskola. A gyerekek már 

első osztálytól tanulják a német nyelvet napi egy órában. irodalmi német nyelvet tanulnak, de 



nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a régi szokásokat, hagyományokat anyanyelvi dalokon, 

verseken át megőrizzük. 

Perbál Község Német nemzetiségi Önkormányzata és a Kis-forrás Német nemzetiségi 

Általános Iskola fontosnak tartja értékeink megőrzését, szokásaink, hagyományaink gyűjtését, 

ápolását, továbbadását a következő generációnak. 

Mottónk: „A múltat nem elfelejteni, de a jövőnek élni”.  

Az idős sváb emberek és emlékezéseik a múlt, az ifjúság, a gyerekek, partnerkapcsolatunk és 

a diákcsere programunk a jövő. És ennek a jövőnek meg kell őriznie a múltat. 

Fontosnak tartjuk, hogy testületünk tevékenységébe bevonjuk a fiatalokat, akik munkánkba, 

rendezvényeink szervezésébe és hagyományaink ápolásába bekapcsolódnak. 

Bakai Anikó 

 

 

Über Perbál, über unsere Schule, über die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung 

 

Unser kleines Dorf Perbál befindet sich 30 Kilometer von Budapest entfernt und war 

ehemals eine schwäbische Ortschaft. Es wurde von den Ungarndeutschen „Perwall“ genannt. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg haben hier fast nur Deutschen gewohnt. In weniger Zahl haben 

hier auch Slowaken und Ungarn gelebt.  

Der Zweite Weltkrieg veränderte das Leben und die Strukturen der Gemeinde. 1946 

wurden viele deutschsprachige Leute aus Perbál nach Deutschland vertrieben. Infolge der 

Vertreibung hat die Gemeinde 80-90% der deutschsprachigen Bevölkerung verloren. Aber die 

trotz allem hier Gebliebenen haben ihre Sprache, ihren schwäbischen Dialekt bewahrt. Die 

älteren Leute sprechen auch heute gut schwäbisch. Leider sind sie immer weniger, viele sind 

schon gestorben. Nachdem der Deutschunterricht in den 50er Jahren auch in Perbál abgestellt 

geworden war, vergaß die jüngere Generation ihre Muttersprache fast ganz. Auch zu Hause 

sprach man öfters ungarisch, und nur noch selten die deutsche Muttersprache. Nach der 

Wende haben die in Ungarn abgespielten politischen Veränderungen auch in dieser Hinsicht 

günstige Erfolge gebracht. 

Unsere Schule die Kleine-Quelle Deutsche Nationalitäten Grundschule ist eine 

Nationalitätenschule. Die Kinder lernen schon ab der ersten Klasse Deutsch. Sie haben jeden 

Tag Deutschstunde. Sie lernen Hochdeutsch, aber wir legen einen großen Wert darauf, die 

alten Bräuche, Traditionen durch Lieder, Reime in der Muttersprache, in der Mundart auch 

aufzubewahren. 



Die Perbaler Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung und die Kleine-Quelle 

Deutsche Nationalitäten Grundschule halten es für wichtig, unsere Werte zu schätzen, die 

Sitten und Bräche zu sammeln, zu pflegen und sie der nächsten Generation weiterzugeben. 

Unser Motto ist: Die Vergangenheit nie vergessen, aber für die Zukunft leben. 

Die alten schwäbischen (ungarndeutschen) Leute und ihre Erinnerungen sind die 

Vergangenheit, die Jugendlichen, die Kinder, unsere Partnerschaft und die 

Schüleraustauschprogramme sind die Zukunft. Und diese Zukunft soll die Vergangenheit 

aufbewahren. 

Wir halten es für wichtig, Jugendlichen in der Tätigkeit der Körperschaft einzubeziehen, die 

sich an unsere Arbeit, an die Organisation unserer Veranstaltungen und an die Pflege unserer 

Traditionen anschließen. 

Anikó Bakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perbál régen – Perwall früher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perbál ma – Perwall heute 

 

 



II. PERBÁL KÖZSÉG TÖRTÉNETÉBŐL 

AUS DER GESCHICHTE VON DER GEMEINDE PERWALL 

 

Történetek és emlékezések magyarországi szülőfalunkra – Összeállította: Josef Walter 

Németországba kitelepített perbáli lakos - válogatás 

 

Aus dem Heimatbuch (Perbál – Die Geschichte und Erinnerungen an unsere 

Heimatgemeinde in Ungarn – Zusammenstellung: Josef Walter) - Auswahl 

 

1543 szomorú év Perbál község életében. A török amerre ment elpusztított mindent. 

Felgyújtotta a falvakat, rabláncra fűzte a lakosokat. Elpusztult a falu, rommá lett a temploma 

is.  

1684-ben megindultak a szent Liga seregei, hogy kiűzzék a törököket az országból. Perbál 

területét 1686-ban szabadították fel, a budai vár visszafoglalásával egyidejűleg. 

 

1543 war im Leben von Perbál traurig. Die Türken haben alles zerstört. Die Dörfer wurden 

angezündet, die Einwohner wurden gefangen genommen. Das Dorf Perbál wurde verwüstet, 

auch die Kirche. 

1684 haben sich die Heere von Heilige- Liga auf den Weg gemacht, um die Türken aus dem 

Land zu vertreiben. Perbál wurde – wie Ofen – 1686 befreit. 

 

Az ország újjáépítésének első feltétele volt a termőföldek visszahódítása – a török után a 

természettől is. 

A földbirtokos osztály mindent megtett, hogy bárhonnan, de minél több munkaerőt szerezzen 

birtokai művelésére. 

A német telepesek mellett szólt, hogy többnyire fejlettebb mezőgazdasági módszerek 

birtokában voltak, mint a hazai lakosság. 

A telepítési akció három nagy szakasza: 

- III. Károly  

- Mária Terézia 

- II. József nevéhez kapcsolódik. 

 

Die wichtigste Voraussetzung für den Wiederaufbau des Landes war die Rückeroberung der 

verödeten Gebiete nicht nur von den Türken, sondern auch von der Natur. 



Die Grundherren taten deshalb alles, um möglichst viele Arbeitskräfte zu beschaffen. 

Für die deutschen Siedler sprach die Tatsache, dass sie meistens über fortschrittlichere 

landwirtschaftliche Methoden verfügten als die ungarische Bevölkerung. 

Die Besiedlung erfolgte in drei großen Wellen: 

- unter der Regierung Karl IV. 

- unter Maria Theresia 

- unter Joseph II. 

 

1743-ban jött az első telepes Perbálra, aki már Németországból került a faluba. Ebben az 

évben kilenc család költözött ide. Köztük olyan neveket találunk, amelyek ma is előfordulnak 

községünkben (Albitz, Baumgartner, Mayer). 

 

Die ersten Kolonisten kamen 1743 nach Perbál. Sie kamen schon aus Deutschland. Dieses 

Jahr zogen hierher neun Familien. Wir finden Namen, die in unserem Dorf auch heute 

vorkommen (Albitz, Baumgartner, Mayer) 

 

A Magyarországra betelepült németek az életről vallott szemléletmódja is gyökeresen eltért a 

Kárpát- medence többi népének szemléletétől. A németek eszményképe a szorgalmas, 

beosztó, céltudatos, vállalkozó polgár volt. Különösen jellemző volt rájuk szorgalmuk és 

munkabírásuk. 

 

Auch die Lebenseinstellung der in Ungarn angesiedelten Deutschen war von der anderen 

Nationalitäten des Karpatenbeckens grundsätzlich verschieden. Das Ideal der Deutschen war 

der fleißige, sparsame, tüchtige, zielbewusste und unternehmungslustige Bürger. Ihr Fleiß und 

ihre Tüchtigkeit waren sprichwörtlich.  

 

Újabb telepesek érkeztek Perbálra is. Házakat építettek és megkezdték a templom újjáépítését. 

Megépült a parókia.   

Az első betelepültek éppúgy építették házaikat, mint odahaza. A telepes házak új 

háztípusok voltak, amelyek a későbbi házak ősei lettek. 

A telepes házak három helyiségből álltak: 

- a konyha 

- a lakószoba 

- a kamra 



A telepes házakból két háztípus fejlődött ki: 

- az un. „Kleinhaus” (kis ház) 

- az un. „Langhaus” (hosszú ház) 

  A kibővült család miatt még egy kamrát, konyhát és gazdasági helyiséget építettek a házhoz.  

Néhány évtized múlva Perbál virágzó településsé vált.  

 

Neue Kolonisten kamen in Perbál. Sie bauten Häuser und begann die Kirche wieder 

aufzubauen. Das Pfarrhaus wurde fertig.  

Die ersten Siedler bauten ihre Häuser wie zu Hause. Das Kolonistenhaus ist ein neuer 

Haustyp, der zum Urtyp für alle späteren Hausformen geworden ist. 

Die Kolonisten Häuser bestanden aus drei Räumen: 

- die Küche 

- die Wohnstube 

- die Kammer 

Aus den Kolonisten Häusern entwickelten sich zwei Haustypen: 

- das Kleinhaus 

- das Langhaus 

Wegen der vergrößerten Familie wurden eine Kammer, eine Küche und die 

Wirtschaftsräume angebaut. 

In einigen Jahrzehnten ist Perbál eine blühende Gemeinde geworden. 

 

A bevándorlók, akik a települést a török uralom után benépesítették, nem jöttek üres kézzel. 

Nagy részük terjedelmes tapasztalatok, jó mezőgazdasági és kézműves jártasságok birtokában 

volt. 

A földműveseknek földjeik megműveléséhez jó szerszámokra volt szükségük.  

Sokan maguk sütötték a kenyeret, a disznóölések szolgáltatták a kolbászt és a húst. Némelyek 

a péknél sütették a kenyeret.  

Csúcsforgalom volt szombatonként és ünnepek előtt a hentesnél.  

Sok vevőt látott el a falu elején lakó molnár.  

A gazdag ünnepi és hétköznapi viseletről az ügyes szabók, varrónők és cipészek 

gondoskodtak.  

Ügyes fodrászok és borbélyok kínálták mozgó szolgáltatásaikat. 

A technikai problémákat megoldották a lakatosok és szerelők. 



Nehéz munkát végeztek az építő szakmákban is. Sok tapasztalatot igényelt egy pinceboltozat 

kialakítása, éppúgy egy kút építése. 

A berendezési tárgyakat az asztalosműhelyekben készítették. 

Mindenütt, ahol árut állítanak elő, találhatók közvetítők, kereskedők, akik gondoskodnak a 

termékek elosztásáról és értékesítéséről. Az áruk cseréje nálunk Perbálon jól fejlődött. 

 

Die Zuwanderer, die die Gemeinde nach Türkenherrschaft besiedelten, kamen nicht mit leeren 

Händen. Ein großer Teil der Siedler besaß umfangreiche Erfahrungen, sowie gute 

landwirtschaftliche Fertigkeiten.   

Die Bauern brauchten für die Bearbeitung ihrer Felder gute Geräte und Einrichtungen. 

Viele backten ihr Brot selber, die Hausschlachtungen lieferten die Wurst und das Fleisch. 

Manche ließen ihr Brot beim Bäcker backen. 

Hochbetrieb herrschte a Samstagen und vor Festtagen bei den Fleischhackern.  

Viele Kunden versorgte der am Dorfeingang wohnende Müller. 

Für die reichliche Ausstattung mit festlichen und Alltagsgewändern sorgten die geschickten 

Schneider, Schneiderin und Schumacher. 

Geschickte Haarschneider und Barbierer boten mit ihrem mobilen Service ihre Dienste an. 

Probleme technischer Art lösten die Schlosser und Mechaniker. 

Schwere Arbeit verrichteten die Bauhandwerker. Viel Erfahrung verlangte der Bau eines 

Kellergewölbes, sowie der Ausbau eines Brunnen. 

Wohnungseinrichtungen fertigen die Tischlerwerkstätten an. 

Überall, wo die Ware erzeugt oder produziert wird, finden sich Vermittler und Händler, die 

für die Verteilung und Verwertung dieser Produkte sorgen. Bei uns in Perbál war dieser 

Austausch von Waren gut entwickelt. 

 

A második világháború vége kettős megpróbáltatást hozott a svábok számára. Több tízezer 

svábot hurcoltak marhavagonokban kényszermunkára a Szovjetunióba, munkatáborokba, ahol 

embertelen munka- és életkörülmények közé kerültek. Ezrek pusztultak el a hidegtől és a 

nélkülözéstől. Eközben Magyarországon egyre inkább elmélyült a kollektív felelősség 

alkalmazásának gondolata. 

„ A svábság egy batyuval jött ide. Egy batyuval is menjen. Most osztozzanak a németek 

sorsában. A svábokat ki fogjuk telepíteni.”  

                          (Kovács Imre, a Nemzeti Parasztpárt főtitkára) 



 

Das Kriegsende brachte doppeltes Leid für die Schwaben. Mehrere Zehntausend wurden in 

Viehwagen zur Zwangsarbeit in Arbeitslager in die Sowjetunion gebracht, so sie unter 

unmenschliche Arbeits- und Lebensbedingungen gerieten. Tausende kamen infolge Kälte und 

Entbehrungen um. Währenddessen vertiefte sich in Ungarn der Gedanke einer kollektiven 

Schuldzuweisung. 

„Die Schwaben sind mit einem Bündel gekommen. Jetzt sollen sie auch mit einem 

Bündel gehen. Sie sollen am Schicksal der Deutschen teilhaben. Wir werden die 

Schwaben aussiedeln.“   

 (Imre Kovács, der Generalsekretär der Nationale Bauernpartei) 

 

1944 szentestéjén az orosz seregek bevonulásával megváltoztak az életkörülmények 

Perbálon. 1945 tavaszán úgy tűnt, hogy némiképp normalizálódik a az élet. Annál meglepőbb 

volt, hogy nyáron egy központilag irányított sajtóhadjárat szélesedett ki az országban: „ Ki a 

svábokkal.” 

A szlovák lakosságot is kicserélték magyar nyelvű lakosokkal a Felvidéken. Csehszlovákiába 

telepítették őket. 

Az 1941-es népszámlálás adatai szolgáltatták a nemzeti hovatartozás megállapítását és 

egyidejűleg a kitelepítési lista összeállításának alapjaivá váltak. 

Hosszú sorokban, súlyosan megpakolt szekerek vonultak lassan az utcákon keresztül, át a 

Malomhegyen Tinnye irányába Piliscsabára, az állomásra. 

Este tízkor indult a vonat. Az utazás nagyon lassú volt és céltalan. Csak április 14-én érték el 

végállomásukat Frankenberg/Hessen környékét. 

A perbáli svábok kitelepítése három külön csoportban különböző indulási időpontokban ment 

végbe.  

A valamikori zárt faluközösséget egymástól távol szétszórták az új hazában.  

 

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen am Heiligen Abend 1944 veränderten sich die 

Lebensverhältnisse in Perbál. 

Im Frühjahr 1945 schien sich das Leben zunächst wieder einigermaßen zu normalisieren. 

Umso überraschender machte sich im Sommer durch eine zentral gelenkte Pressekampagne 

die Nachricht im Lande breit: „Raus mit den Schwaben:“  



Auch die slowakischen Dorfbewohner sollten durch Austausch von ungarischsprachiger 

Bevölkerung aus den früheren oberungarischen Gebieten (Felvidék) in die Tschechoslowakei 

umgesiedelt werden. 

Die Angaben bei der Volkszählung 1941 sollten der Feststellung der Volkszugehörigkeit 

dienen und zugleich als Grundlage für die Zusammenstellung der Umsiedler Listen 

herangezogen werden. 

In langen Kolonnen bewegten sich die schwer beladenen Pferdewagen langsam durch die 

Straßen über den Mühlberg in Richtung Tinnye zur Verladestation nach Piliscsaba. 

Abends um 22 Uhr fuhr der Zug ab. Die Fahrt ging sehr schleppend und ziellos voran. Erst  

am 14. April 1946 erreichten sie die Endstation im Kreis Frankenberg/Hessen. 

Die Aussiedlung der Perbáler wurde in drei getrennten Transporten mit verschiedenen 

Abfahrtszeiten durchgeführt.  

Die ehemals geschlossene Dorfgemeinschaft wurde in der neuen Heimat weit voneinander 

verstreut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓ TEREM 

 

 

 

Helytörténeti kiállítás: 2074 Perbál, Hősök tere 1. Nyitva: munkanapokon 

A helytörténeti kiállítás 2008-ban nyitotta meg kapuit a plébánia épületében. Az épületrész 

felújítását Perbál Község Önkormányzata, a Champignon Union Kft. és a  

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta anyagilag.  

A községet bemutató kiállítás tablókon és közadakozásból létrejött gyűjteményén keresztül 

mutatja be Perbál történetét, betekintést engedve őseink mindennapjaiba is. Használati 

tárgyak, berendezések és ruhaneműk mellett minden évben a Perbáli Búcsú rendezvényeihez 

kötődve időszakos kiállítással is várja az érdeklődőket.  

A kiállítás megtekinthető munkanapokon, érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban, a 

plébániával szemközt lehet. 

 

 

 

Ortsgeschichtlicher Ausstellungsraum 

 

Ortsgeschichtliche Ausstellung: 2074 Perbál, Hősök tere 1. Geöffnet: an Arbeitstagen 

Die ortsgeschichtliche Ausstellung wurde im Jahr 2008 im Pfarrhaus eröffnet. Die 

Renovierung des Gebäuden wurde durch die Selbstverwaltung der Gemeinde Perbal, durch 

die Firma Champignon Union und durch die Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung 

finanziell unterstützt. 

Die Ausstellung präsentiert die Geschichte von Perbal durch Tableaus und durch die aus 

Beiträgen zustande gekommene Sammlung, und man kann auch in die Alltage unserer Ahnen 

reinblicken.  Neben Gegenständen, Einrichtungen und Kleidungsstücken warten jedes Jahr 

auch Saisonausstellungen verbunden mit den Veranstaltungen des Perbaler Kirchweihfestes 

auf die Interessenten. 

Die Ausstellung kann an Arbeitstagen besichtigt werden. Man kann sich danach im Rathaus, 

gegenüber dem Pfarrhaus erkundigen. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

1. Néhány megrendezett kiállítás 

 

Álladó és időszaki kiállítások: 

2008: Helytörténeti kiállítás megnyitója 

2009: Mesterségek Perbálon – helytörténeti témájú kiállítás 

2010: Negatívra mentett múlt – Perbál ahogyan Pregitzer Mátyás képekben 

megörökítette. (Fotós hagyatékát feldolgozta: Fejér János és Kúti Mária) 

2011: Színről színre – kiállítás Bodnár Enikő és Bodnár Ervin munkáiból 

2012. február: „Több van, mi összeköt” - Ma is élő viseletek a Zsámbéki-medencében 

2012. március: Műhelyek Tökről – Bangó Aliz és Martus Éva tanítványainak kiállítása 

2012 július: Részletek – dr. Horváth Balázs természetfotós kiállítása 

2013: Dolgos hétköznapok, jókedvű ünnepek – kiállítás Dobrovitz Rita munkáiból 

2014: Retro kiállítás – tematikus kiállítás az ’50-’60-’70-’80-as évek jellegzetes tárgyi 

emlékeiből 

2015: A perbáli Lakótelep 40 éves 

 

1. Einige veranstalteten Ausstellungen 

Ständige und periodische Ausstellungen: 

2008: Die Eröffnung der ortsgeschichtlichen Ausstellung 

2009: Handwerker in Perbál – ortsgeschichtliche Ausstellung 

2010: „Auf Negative gerettete Vergangenheit”– Perbál, wie sie Mátyás Pregitzer in 

Bildern verewigte (Der Nachlass wurde von János Fejér und Mária Kúti bearbeitet) 



2011: Farbe zur Farbe – Ausstellung aus Kunstwerken von Enikő Bodnár und Ervin Bodnár 

Februar. 2012: „Es gibt Mehreres, was verbindet” - Auch heute lebendige Trachten im 

Zsambeker – Becken. 

März 2012: Werkstätte aus Tök – Ausstellung von Schülern von Alíz Bangó und Éva Martus 

Juli 2012: Einzelheiten – Ausstellung vom Naturfotograf Dr. Balázs Horváth  

2013: Alltage / Wochentage, lustige Feste – Ausstellung aus Kunstwerken von Rita Dobrovitz 

2014: Retro Ausstellung – spezielle Gegenstände aus der 50er, 60er, 70er und 80er Jahren. 

2015: Das Perbaler Wohnbezirk 40 Jahre alt ist  

 

 

NÉHÁNY KIÁLLÍTÁSRÓL 

 

 

2008: Helytörténeti kiállítás megnyitója 

 

 

 

2008. július 25-én, a Búcsú programjaihoz kapcsolódva nyílt meg ünnepélyesen a 

helytörténeti kiállítás a plébánián. 

Harkai Gábor emlékeztette az egybegyűlteket arra, hogy közel egy éve hunyt el tragikus 

hirtelenséggel Péter atya, ami mint fogalmazott „még ma is bánattal tölti el szívünket”. Majd 

hozzátette: örömére szolgál viszont, hogy méltó helyre került mindaz, „amit őseink alkottak 

és mi megőriztünk”. Lévai Rita képviselő, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság tagja a 



kiállítás létrehozói nevében megköszönte a képviselő-testületnek, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak és a Champignon Union Kft-nek az anyagi és erkölcsi támogatást, amellyel 

hozzájárultak az épületrész felújításához. Elmondta, hogy a létrehozók nem egy álló kiállítást 

kívánnak megvalósítani, hanem egy olyan élő, közösségi programokra is alkalmas helyet 

akarnak teremteni, ahol a múlt és a jelen találkozik. A megnyitó egy megkezdett út első, 

„látványos” állomása, melyet remélhetőleg minél több követ majd.  

Lévai Rita köszönetet mondott mindazoknak, akik tárgyaik felajánlásával hozzájárultak a 

kiállítás sikeréhez. 

 

2008: Die Eröffnung der ortsgeschichtlichen Ausstellung 

 

Am 25. Juli 2008. ist die ortsgeschichtliche Ausstellung im Pfarrhaus im Rahmen der 

Programmen des Kirchweihfests eröffnet worden. 

Gábor Harkai hat die Gemeinschaft daran erinnert, dass der Pfarrer Peter vor einem Jahr 

tragisch schnell verstorben ist. Er hat gesagt: „Durch seinen Tod wird unser Herz auch noch 

heute mit Traurigkeit erfüllt.” Er freut sich aber darüber, dass alles, was unsere Vorfahren 

erreicht haben, doch erhalten bleibt und hier einen würdigen Platz finden kann.  Die 

Vertreterin Rita Lévai, Mitglied vom Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport, hat sich im 

Namen der Organisatoren der Ausstellung bei den Vorstandsmitgliedern, bei der Deutschen 

Minderheitsselbstverwaltung und bei der Firma Champignon Union GmbH für die finanzielle 

und moralische Unterstützung bedankt, mit der sie zur Renovierung eines Teils vom Gebäude 

beigetragen haben. Sie hat gesagt, dass die Schöpfer der Ausstellung keine „stehende” 

Ausstellung organisieren möchten, sie wollen eher einen Platz zu den 

Gemeinschaftsprogrammen einrichten, wo sich die Vergangenheit und die Gegenwart treffen 

kann. Die Eröffnung ist die erste Gelegenheit auf dem Weg zu diesem Ziel. Rita Lévai hat 

sich bei Allen bedankt, die mit den angebotenen Gegenständen zum Erfolg der Ausstellung 

beigetragen haben. 

 

 



 
 

A megüresedett és átalakított plébánia a jövőben jó teret biztosíthat kiállítások, helytörténeti 

ismeretek bővítésére. Szeretnénk a településünkön mindedig hiányzó, hagyományokat 

felelevenítő, megismertető kiállítás sorozatot rendezni, a régmúlt idők hangulatát felidézni. 

Nem egy álló és érintetlen skanzen jellegű kiállítást tűztünk ki célul, hanem egy változó, 

programokkal, évfordulók megünneplésével egybekötött, „élő”, kiállításra és tevékenykedésre 

alkalmas helyet kívánunk létrehozni. Célunk ebbe a munkába bevonni a Kisebbségi 

Önkormányzatokat, fiatalokat, gyerekeket és minden érdeklődőt, hogy a falu egésze 

magáénak érezze e helyet. 

 

 

 

A kiállításon megtekinthetnek számos fényképet és rövid leírásokat, melyet a Német 

Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezésére kezdett el gyűjteni néhány éve egy lelkes kis 

csapat, akiket Bakai Anikó és Földi Mária segített a munkában. A gyűjtemény gerincét 



képezte a két évvel ezelőtt megrendezett kiállításnak, melybe technikailag sokat segített 

Kádár Zita, a kiállítás berendezésébe, pedig Lévai Rita.  

Az itt megtekinthető tárgyakat a falu lakosságától kaptuk, melynek részét képezi Molnár 

Zoltán gyűjteménye is, de akadnak egészen új, először kiállított tárgyak, régi használati 

eszközök. Mindenkinek szeretnénk megköszönni a felajánlást! Nagyon reméljük, és 

bizakodva várjuk, hogy a jövőben mások is kedvet kapjanak ahhoz, hogy saját régi 

tárgyaikkal gazdagítsák, a kiállítást.  

 

Köszönjük az erkölcsi és anyagi támogatást: 

 

Perbál Község Önkormányzatának 

Egyházközösségnek 

Német Kisebbségi Önkormányzatnak 

Champignon Union Kft.-nek, (akik 1 millió forinttal támogatták a felújítási munkákat.) 

 

Köszönjük, hogy személyes tárgyaikkal gazdagították a kiállítást!   

                                                Bakai Anikó (Bakai József) 

Kúti Mária 

Landszmann József  

Mayer József  

Molnár Zoltán  

Pregitzer Mátyásné  

Simek Györgyné 

Steiner János 

Szommer Györgyné 

Vasas Tibor és Tiborné 

Veres János 

Kölcsön, a Ferenczy Múzeum gyűjteményéből 

 

A felújítási munkákat Ceramica Trend Kft. (Keresztes László) végezte. 

Köszönet mindazoknak, akik kétkezi munkájával hozzájárultak a kiállítás létrejöttéhez! 

 

A kiállítást szervezték és berendezték:  

Bakai Anikó, Lévai Rita, Tóth Anna, Földi Mária, Kúti Mária 



(A cikk a Perbáli Hírmondó 2008. júliusi számában jelent meg.) 

 

      Das leer gewordene und umgebautete Pfarrhaus kann in der Zukunft einen guten Raum 

Ausstellungen und der Erweiterung der ortgeschichtlichen Kenntnisse sichern. 

Wir möchten in unserem Dorf Traditionen wieder belebende, bekannt machende 

Ausstellungsserie organisieren, und die Stimmung der alten Zeiten aufleben.  … 

      In der Ausstellung kann man viele Fotos, kurze Beschreibungen besichtigen, die von einer 

begeisterten Gruppe aus der Schule mit der Hilfe Anikó Bakai und Mária Földi gesammelt 

wurden. Diese Arbeit hat die Deutsche Minderheitsselbstverwaltung veranlasst. Die 

Technische Arbeit wurde von Zita Kádár Lehrerin gemacht, und bei der Einrichtung der 

Ausstellung hat Rita Lévai Lehrerin geholfen. 

Die hier ansehenden Gegenstände haben wir von der Perbáler Bevölkerung und Zoltán 

Molnár bekommen.  … 

 

Unsere Unterstützer: 

Die Perbáler Selbstverwaltung 

Die Perbáler Deutsche Minderheitsselbstverwaltung 

Die Kirchengemeinde 

Champignon Union GmbH 

 

Die Gegenstände wurden von: 

Anikó Bakai (József Bakai) 

Mária Kúti 

József Landszmann 

Zoltán Molnár 

József Mayer 

Frau von Pregitzer Mátyás 

György Simek 

János Steiner 

Frau von György Szommer 

Tibor Vasas und seine Frau 

János Veres                                                    angeboten. 

Die Organisatoren: 

Anikó Bakai, Rita Lévai, Anna Tóth, Mária Földi, Mária Kúti 



2009: Mesterségek Perbálon 

 

„Perbálon Búcsútól Búcsúig tart az időszámítás” – szól a helyi, kissé önironikus mondás. Még 

nem is olyan régen a Búcsú előtt meszelték a házakat, seperték a portákat, csinosították az 

utcákat. Ma sincs ez másként, hiszen ez idő tájt bolydul fel a község, ilyenkor mindenki 

szívesebben tesz Perbálért. Az idei évben a Búcsú új helyszínéül szolgáló plébániát és a hozzá 

tartozó kertet csinosította sok lelkes itt élő. 

A tavalyi Szent Anna-napi Búcsú alkalmával helytörténeti kiállítás nyílt a perbáli katolikus 

plébánián. A 2007-ben Sipos Péter – Perbál előző plébánosa – váratlan halála miatt 

megüresedő plébániára Harkai Gábor lakás céljából nem tartott igényt, hiszen ő ekkor már 

Budajenőn lakott, miközben Telkin és Pátyon is ő látta el a papi szolgálatot. Az egyházközség 

fontosnak tartotta a műemléképület megóvását, ill. közösségi célú hasznosítását. Perbál 

Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat pedig évek óta méltó helyet 

keresett egy, már korábban az iskola napközijében bemutatott helytörténeti anyagnak, melyet 

folyamatosan bővíteni, gazdagítani kívántak. Az épület felújítási munkálatai során tavaly egy 

kisebb helyiséget alakítottak ki erre a célra, melyet idén két másik - egy nagyobb és egy 

kisebb - terem követett. 

A tavalyi megnyitó látványos állomása volt egy megkezdett útnak, melyet 1967-ben kezdett 

Molnár Zoltán Perbál krónikájának lejegyzésével, tárgyak és képek gyűjtésével. Használati 

tárgyak, ruhák, hangszerek és gazdag képanyag gyűlt össze 2008-ban. A létrehozók pedig már 

ekkor elhatározták, hogy idén a perbáli mesterségeket helyezik a figyelem középpontjába. Az 

idei „Mesterségek Perbálon” című kiállításon megtekinthetők a Steiner-család 

vegyesboltjának berendezési tárgyai, Lack Antal borbélyüzletének és feleségének, a falu 

bábájának felszerelése. Láthatóak Gere József ács, Wentzel Lőrinc bognár, Mayer József 

asztalos, Kovács Ferenc és Zink Ferenc kovács eszközei, valamint cipész, bádogos és 

földműves szerszámok is szerepelnek a kiállított tárgyak között. Bakai Anikó, a Helytörténeti 

Kör nevében, a megnyitó során így beszélt: „Jelenlegi kiállításunk célja, hogy a falu leírt 

történelme mellett bemutassuk azokat a foglalkozásokat, munkaeszközöket, bútorokat, 

ruhákat, amelyek elődeink mindennapi életéhez tartoztak. Ma is tisztelettel és megbecsüléssel 

kell adóznunk a különböző szakmák itt élt képviselőinek.” 

Miközben a Helytörténeti Kör kiállítása középpontjába a mesterségeket állította, addig ifj. 

Klinger József építőipari vállalkozó és emberei, a régi kőműves mesterek nyomdokán 

haladva, az elmúlt években helyreállították a Plébánia-kertet határoló romos kőfalat, amelyen 

az idei búcsú előtt a Hősök tere felé kaput nyitottak és a kertben található, évtizedekkel ezelőtt 



betemetett kutat is újjáépítették. Ifj. Klinger Józsefnek bőven akad elfoglaltsága: büszke 

három gyermekes édesapa (Hanna négy éves, Lara két és fél, Tamás hat hónapos, felesége öt 

hónapos várandós). Mint mondja, gyermekként szoros kötődése volt az Egyházközséghez, 

most pedig szívesen ajánlja fel – már nem először - ingyenes munkáját a Plébánia javára. 

„Úgy érzem így megmarad a kezem nyoma itt, Perbálon” – teszi hozzá. József szabadidejében 

postagalambokkal foglalkozik; jelenleg ötven felkészített fiatal galambbal készül egy 

szeptember eleji, St. Pöltenből induló versenyre. Ezen kívül Kanári-szigeteki fogókutyákat 

tenyészt, melyek a család és a ház biztonságért őrködnek. 

Az idei Búcsú alkalmából minden idelátogató megtapasztalhatta a Plébániakert kedvező 

adottságait, amely egyaránt ad lehetőséget szabadtéri program lebonyolítására és kiállítás 

megrendezésére. Az Egyházközség jelenleg egy játszótér kialakításán munkálkodik, amely 

minden perbáli család számára nyitott lenne. 

Az utóbbi időben sokat hallunk egy bizonyos világválság nevű jelenség elterjedéséről, széles 

körben terjed a rosszkedv és a passzivitás, sokan szívesen zárkóznak be családjuk körébe. Itt 

Perbálon néhányan mégis úgy gondolják, hogy érdemes a közösségért önzetlenül, mások 

örömére tenni. A perbáli időszámítás pedig új évadba érkezett, amelybe átmentettek múltat, 

reményt és álmokat, amelyből közös jövőnk épülhet. 

A cikk megjelent a Budakörnyéki Iránytű 2009. szeptemberi számában. 

http://www.budakornyekiiranytu.hu/index.php?cikk=3500 

 

 

 

2009: Die Gewerbe in Perbál 

„In Perbál dauert die Zeitrechnung von der Dorfkirmes zur Dorfkirmes” – sagt das örtliche, 

selbstironische Sprichwort. Noch nicht so lange wurden die Häuser vor der Dorfkirmes 

geweißt, die Straßen gekehrt und schön gemacht.  Heute ist es auch nicht anders, da die 

Einwohner sich in dieser Zeit in Bewegung setzen, jeder tut um Perbal gerne etwas. Dieses 

Jahr wurde das Pfarrhaus und der dazu gehörende Garten - wo das Kirchweihfest veranstaltet 

wird – von den hier lebenden Bewohnern zurechtgemacht. 

Voriges Jahr wurde aus Anlass des St. Anna-Kirchenfestes eine ortsgeschichtliche 

Ausstellung im katholischen Pfarrhaus eröffnet. Im Jahre 2007 ist der Pfarrer Péter Sipos 

unerwartet gestorben. Der neue Pfarrer Gábor Harkai wollte das Pfarrhaus nicht als Wohnung 

benutzen, da er schon in Budajenő gewohnt hat und auch den priesterlichen Dienst in 

Budajenő, in Telki, und in Páty geführt hat. Die Kirchengemeinde hat es für wichtig gehalten, 

http://www.budakornyekiiranytu.hu/index.php?cikk=3500


das Gebäude als Kunstdenkmal aufzubewahren, und das Gebäude als gemeinschaftlichen 

Raum zu benutzen. 

Die Selbstverwaltung in Perbál und die Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung  haben 

schon seit langer Zeit einen Raum für die ortsgeschichtlichen Materialien gesucht, die sie 

ständig erweitern und bereichern wollten. Während der Renovierung des Gebäudes wurde 

voriges Jahr ein kleiner Raum für diesen Zweck eingerichtet und dieses Jahr wurden noch 

zwei weiteren ausgestaltet.  

Letztes Jahr war die Eröffnung der Ausstellung eine besondere Fortsetzung der Arbeit, mit 

der Zoltán Molnár im Jahr 1967 begonnen hat. Er hat nämlich die Chronik von Perbál notiert; 

und Gegenstände und Bilder gesammelt. Im Jahr 2008 wurden Gebrauchsgegenstände, 

Kleidungsstücke, Instrumente und zahlreiche Bilder gesammelt. Die Gründer haben sich 

entschlossen, diesem Jahr die Gewerbe von Perbal als Thema in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit zu setzen. Dieses Jahr sind die  Einrichtungsgegenstände von der Familie 

Steiner, die Geräte vom Bartfpleger Antal Lack und die Ausstattung der Dorfhebamme in der 

Ausstellung „Gewerbe in Perbál” zu besichtigen. Man kann die Werkzeuge von József Ács 

(Dachdecker), von Lőrinc Wentzel (Wagner), von József Mayer (Tischler), von Ferenc Zink, 

Ferenc Kovács besichtigen, außerdem kann man sich noch Geräte von verschiedenen Berufen, 

wie z.B. Schuhmacher, Landwirt anschauen.  

Im Namen des Ortsgeschichtlichen Kreises hat Anikó Bakai an der Eröffnungsveranstaltung 

gesagt: „Das Ziel unserer Ausstellung ist, neben der abgeschriebenen Geschichte des Dorfes 

Berufe, Arbeitsgeräte und Kleidungen zur Schau zu stellen, die zum Leben unserer Vorfahren 

gehört haben. Wir sollten auch heute noch die örtlichen Vertreter der verschiedenen Berufe 

achten.” 

Während der Ortsgeschichtliche Kreis die Gewerbe in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

seiner Ausstellung gestellt hat, haben der junge József Klinger und seine Mitarbeiter als 

Maurer – Unternehmer in den vergangen Jahren die trümmerhafte Steinwand neben dem 

Garten vom Pfarrhaus renoviert, wo sie ein Tor aufgemacht haben und den früher begrabenen 

Brunnen auch neu aufgebaut haben. Der junge Unternehmer, József Klinger hat immer viel zu 

tun. Er ist auch ein stolzer Vater von drei Kindern (Hanna 4 Jahre alt, Lara 2,5 Jahre alt, 

Tamás 6 Monate alt und seine Frau ist Schwanger, im fünften Monat). Er sagt, er hatte schon 

als Kind eine enge Verbindung zu der Kirchgemeinde, er bietet seine freiwillige Arbeit jetzt - 

nicht zum ersten Mal - herzlich an. „Ich denke, so kann ich etwas Erhaltenes hier in Perbál 

schaffen”- sagt er. József beschäftigt sich in seiner Freizeit als Hobby mit Posttauben. Er 



bereitet sich mit 50 Tauben auf einen Wettbewerb in St.Pölter in September vor. Außerdem 

züchtet er noch Hunde aus der „Kanarien-Rasse”, die die Familie und das Haus bewachen. 

Aus dem Anlass des Kirchweihfests konnten die Besucher dieses Jahres die gemütliche 

Stimmung des Pfarrergartens genießen, der zum Zweck von Veranstaltungen, Programmen 

und auch zur Organisation von Ausstellungen dient. Die Kirchengemeinde bemüht sich daran, 

dort einen Spielplatz zu errichten, der für alle Familien in Perbál geöffnet wäre.  

In letzter Zeit hört man leider viel über die Wirtschaftskrise. Leider verbreiten sich parallel 

auch die schlechte Stimmung und ein passives Verhalten, viele ziehen sich in den 

Familienkreis zurück. Bei uns in Perbál denken doch viele, dass es sich lohnt, für andere 

Leute, für die Gemeinde etwas selbstlos und freiwillig zu tun. Die Perbáler Zeitrechnung ist in 

eine neue Dimension geraten, wo Vergangenheit, Hoffnung und Träume überliefert wurden, 

woraus unsere gemeinsame Zukunft gestaltet werden kann.  

(Der Artikel erschien in der Zeitung „Budakörnyéki Iránytű” in der Ausgabe vom September 

2009.) http://www.budakornyekiiranytu.hu/index.php?cikk=3500 
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2010 – „Negatívra mentett múlt” 

A „Negatívra mentett múlt” című kiállítás, amely Pregitzer Mátyás fotós hagyatékát dolgozta 

fel. A képeken megelevenedik Perbál hajdani élete, ahogyan azt húsz éven át Pregitzer 

Mátyás objektívje látta.  

 

2010 – „Auf Negative gerettete Vergangenheit” 

Die Ausstellung „Auf Negative gerettete Vergangenheit” hat der Nachlass des Fotografen 

Mátyás Pregitzer bearbeitet. Auf Bildern wird das vergangene Leben von Perbál lebendig, wie 

es Mátyás Pregitzer durch sein Objektiv über 20 Jahre gesehen hat. 

 

 

2012. Február „Több van mi összeköt” - Ma is élő viseletek a Zsámbéki-medencében 

Viselet kiállítás nyílt a Plébánián 

 

A Zsámbéki-medencében még ma is élő viseleteket mutatott be az a vándorkiállítás, amely 

február 25-én nyílt a plébánián a Helytörténeti Kör szervezésében. Négy éve a Plébánia egyik 

helyiségében kapott helyet a Helytörténeti Kör gyűjteménye, valamint rendszeresen időszaki 

kiállítások is nyíltak itt. Idén először egy vándorkiállítást tekinthettek meg az érdeklődők 

„Több van, mi összeköt…” – Ma is élő viseletek a Zsámbéki-medencéből címmel. Ezt a közel 

negyven darabból álló anyagot Csepilek Istvánné, a Zsámbéki Erdélyi Baráti Kör vezetője 

gyűjtötte össze a Zsámbéki-medence több településéről. A kiállítást Szigetiné Dr. Tóth Judit 

néprajzkutató, a Szentendrei Ferenczy Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki kiemelte: a 

Zsámbéki-medencében kevés hasonló jellegű gyűjtés van. A néprajzkutató tapasztalata szerint 

az ilyen kiállítások hatására mindenki jobban megbecsüli az otthonában-környezetében 

fellelhető régi tárgyakat, esetleg megőrzésre átadja gyűjteményeknek vagy múzeumoknak. Az 

is megfigyelhető – tette hozzá Szigetiné Dr. Tóth Judit -, hogy egyre többen előveszik a régi 

öltözeteket vagy varratnak ezek mintájára újat. 

Szép példája volt ennek a megnyitón, hogy a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános 

Iskola műsort adó diákjai népviseletben érkeztek. 

(A cikk megjelent a Perbáli Hírmondó 2012. áprilisi számában.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Februar 2012 – „Es gibt Mehreres, was verbindet” - Auch heute lebendige Trachten im 

Zsambeker – Becken.  

Eine Trachtenausstellung wurde im Pfarrhaus eröffnet. 



Auch heute lebendige Trachten im Zsambeker – Becken wurden in der Wanderausstellung 

vorgeführt, die am 25-sten Februar in der Organisation des Ortsgeschichtlichen Kreises im 

Pfarrhaus eröffnet wurde. Vor vier Jahren hat die Sammlung des Ortsgeschichtlichen Kreises 

in einem Raum im Pfarrhaus einen Platz gefunden und hier wurden auch regelmäßige 

zeitliche Ausstellungen veranstaltet. Das erste Mal dieses Jahr konnten die Interessenten sich 

die Wanderausstellung mit dem Titel: „Es gibt Mehreres, was verbindet – Auch heute 

lebendige Trachten im Zsambeker – Becken” anschauen. Dieses aus fast vierzig Stücken 

bestehende Material wurde von Istvánné Csepilek, von der Leiterin des Zsambeker 

Siebenbürger Freunden Kreises aus den mehreren Orten des Zsambeker – Beckens 

zusammengestellt.  Die Ausstellung wurde von der Ethnografin Frau Szigeti Dr. Judit Tóth, 

der Angestellten des Ferenczy Museums in Szentendre eröffnet. Sie hat betont: Im Zsambeker 

– Becken gibt es wenige ähnliche Sammlungen. Nach solchen Ausstellungen achtet jeder auf 

die alten Gegenstände in seinem Zuhause und seiner Umgebung besser oder man gibt sie 

Sammlungen oder Museen in Bewahrung. Man kann auch beobachten - sagt Frau Szigeti Dr. 

Judit Tóth -, dass immer mehr Menschen die alten Trachten hervornehmen oder nach dieser 

Modellen sich neue Kleidungen nähen lassen.  

Ein schönes Beispiel war dafür, dass die auftretenden Schüler der Perbaler Kleinen – Quelle 

Deutschen Nationalitäten Grundschule in Volkstracht gekommen sind. 

(Der Artikel wurde in der Perbaler Zeitung im April 2012 erschienen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Német honismeret órák a helytörténeti kiállító teremben 

Deutsche Volkskundestunden im ortsgeschichtlichen Ausstellungsraum 

A negyedik osztályosok látogatása – Der Besuch der vierten Klasse 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Perbál község műemlékei, emlékművei – Denkmäler von Perbál/Perwall 

 

 

Szent-Anna templom Perbál 

 

                   
 

A templom régen - Die Kirche früher 

 

 

A 150 éves török uralom alatt csaknem teljesen elpusztult Perbál. 1744-ben német 

telepesekkel népesítették be a falut.  

A templomot átépítették, és 1752-ben felszentelték. Patrónusa Szent-Anna lett. 

Nagyon szép a keresztelőkútja, és oltárképe, mely Szent Annát és Szent Joachimot ábrázolja 

Máriával.  

Szent –Annát az asszonyok védőszentjének tartották. 

Az 1700-as években négy harang hívta a perbáliakat a templomba. Kettőt az első 

világháborúban elvittek. Ezeket később pótolták. Ezek a harangok búcsúztatták a Perbálon élő 

sváb családokat, amikor kitelepítették őket Németországba. 

Évekig oktatták a hittant a templom épületében, később a plébánián, majd az iskolában. 

A templom búcsúját minden június 26-án tartják. Ünnepi szentmisével, színes programokkal 

telik ez a nap. 

A templom műemlék, többször renoválták. A templom feltárásakor régi sírokat is találtak. 

 



Sankt-Anna Kirche – Perbál/Perwall                   

 

Perbál wurde unter der 150-en türkischen Herrschaft fast ganz zerstört, 1744 wurde das Dorf 

mit deutschen Ansiedlern bevölkert. 

Die Kirche wurde umgebaut und 1752 wurde geweiht. Ihre Patrona wurde Sankt-Anna. 

Der Taufbrunnen und das Altarbild sind sehr schön. Das Altarbild stellt Sankt-Anna und 

Sankt-Joachim mit Maria, mit der Mutter von Jesus dar. 

Sankt Anna wurde für die Schutzpatronin der Frauen gehalten. 

In den 1700-er Jahren riefen 4 Glocken die Perbáler zur Kirche. Zwei Glocken wurden im 

ersten Weltkrieg weggetragen. Sie wurden später ersetzt. Diese Glocken verabschiedeten die 

in Perbál wohnenden schwäbischen Familien, als sie in Deutschland Ausgesiedelt wurden. 

Jahrelang wurde die Religion im Gebäude der Kirche gelehrt, später im Pfarrhaus, dann in der 

Schule. 

Das Kirchweihfest wird jedes Jahr am 26-sten Juli gehalten. Der Tag vergeht mit einer 

festlichen heiligen Messe und mit reichen Programmen. 

Die Kirche ist ein Baudenkmal, sie wurde mehrmals renoviert. An der Freilegung der Kirche 

wurden auch alte Gräber gefunden. 

 

   

A templom ma – Die Kirche heute 



 

A Kitelepítési emlékmű – Das Denkmal der Vertriebenen 

 



 

 

   

    56-os kopjafa – Speerholz 1956                    Bányász emlékmű – Denkmal von Bergleute 

 

 

A Polgármesteri Hivatal épülete 

Das Gebäude des Bürgermeisteramtes 



 

 

 

 

 

       

A háromfejű sárkányfa  -   Der Baum des Dreiköpfigen Drachen 



 

 

A Római Katolikus Plébánia - Das Römisch-katholische Pfarramt  

 

 

 



   

A Szent-Vendel szobor a plébánia előtt – Die Statue von Sankt-Wendelin vor dem Pfarramt 

 

 

Das Denkmal von I. und II. Weltkrieg  



   

 

 

 

 

 

A Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Die Kleine-Quelle Deutsche Nationalitäten Grundschule 



 

Az iskola ma – Die Schule heute 

 

 

 

Az iskola régen - Die Schule früher 



 

 

József Attila emlékmű – Das Denkmal von Attila József (Ein großer ungarischer Dichter) 

 

          

 

 



 

   

Kőkereszt a templom előtt - Das Kreuz aus Stein vor der Kirche  

 


