
2015-ös évi számvetés Zhodnotenie roku 2015

V. ročník | 4. číslo | december 2015 | ZDARMA
| vychádza štvrťročne |

V. évfolyam | 4. szám | 2015. december | INGYENES
| megjelenik negyedévenként |

Pribetský́ Perbetei

HírmondóHírmondóSpravodajSpravodaj
Elsődleges célunk arra irányult, hogy 

minél több lakosunk számára tudjunk 
munkahelyet és ezzel megélhetést biz-
tosítani. Ennek érdekében igyekeztünk 
minél több pályázatot benyújtani. 

Az Európai Uniós támogatásnak 
köszönhetően így alkalmazni tudtunk 
10 gondozót, akik nagy segítséget nyúj-
tottak idős lakosaink számára, polgár-
őröket, akik segítették a rendfenntartást, 
a hátrányos helyzetű polgárokat aktívan 
segítették a szociális terepmunkások 
és létrehoztuk falunkban a közösségi 
központot. A Szociális és Munkaügyi hi-
vatalon keresztül további 15 embert al-
kalmaztunk, akik a közterületek rendben 
tartását biztosították. 

Elkezdtünk dolgozni a szennyvízel-
vezetés problémájának megoldásával, 
így hosszú távú tervezési folyamat vette 
kezdetét, melynek eredménye a csator-
narendszer kialakítása lesz falunkban. 
Egy újabb sikeres pályázatnak köszön-
hetően felújítottuk a kultúrház környékét 
és jelenlegi törekvéseink az óvoda épüle-
tének bővítésére irányulnak. 

A 2015-ös évben is megrendezés-
re kerültek a már hagyományossá vált 
rendezvényeink, mint a Falunap, a Ma-
zsorett – és tűzoltó találkozó, a Szüreti 
vigadalom, valamint ünnepélyesen fo-
gadtuk az újszülötteket és köszöntöttük 
a jubilánsokat is.

Augusztus 20-án ünnepélyes keretek 
között átadásra került a Szent István szo-
bor, amelynek kivitelezése közadomá-
nyokból és a község anyagi segítségével 

valósulhatott meg. Ezúton is köszönetün-
ket fejezzük ki mindazoknak, akik hozzá-
járultak a szobor megvalósításához. 

A közrend betartásához hozzájárul 
a meglévő kamerarendszerünk bővítése 
is, amelyet a belügyminisztériumba be-
nyújtott pályázatunkból sikerült fi nanszí-
rozni. 

A továbbiakban is arra törekszünk, 
hogy szebbé és elhetőbbé varázsoljuk 
szülőfalunkat. 

Küszöbön a karácsony, az év legszebb 
ünnepe. Hetek óta jelzik ezt szimbólu-
mai, a karácsonyi fények. Tudtára adják 
a világnak az emberi lelkekben feltörő 
várakozást, a megújulást a lelki feltöltő-
dés iránt, mely reményeink szerint erőt 
és bizakodást ad a mindennapi gondok 
és nehézségek leküzdéséhez.

A karácsony a szeretet és a megbé-
kélés ünnepe. Ne legyen az másként 
a mi faluközösségünkben sem. Legyünk 
képesek félretenni a haragot és gyűlöl-
ködést, sérelmeket és elégedetlenséget, 
mert csakis így lesz méltóságteljes a ka-
rácsony ünnepe.

Kívánom, hogy minden családban 
gyúljanak ki a karácsony fényei és árasz-
szák el melegséggel, szeretettel és bol-
dogsággal otthonaikat.

Így kívánok Önöknek a községi 

önkormányzat és saját nevemben 

kegyelemteljes, békés, meghitt kará-

csonyi ünnepeket és boldog, egész-

ségben gazdag új évet!

Kósa József, polgármester

Naším prvotným cieľom v tomto roku 
bolo zabezpečiť čím viac pracovných miest 
pre našich občanov, na dosiahnutie ktorého 
sme sa snažili získať dotácie prostredníc-
tvom podaných projektov. 

S pomocou zdrojov Európskej únie sme 
vedeli zamestnať 10 opatrovateliek, ktoré 
boli veľkou výpomocou pre našich starých 
a chorých občanov, ďalej členov občianskej 
hliadky, ktorí pomáhali pri udržiavaní verej-
ného poriadku, občanom zo sociálne zne-
výhodneného prostredia poskytovali pora-
denstvo naše terénne sociálne pracovníčky 
a zriadili sme aj komunitné centrum v kul-
túrnom dome. Prostredníctvom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny sme zamestnali 
ďalších 15 ľudí, ktorí mali za úlohu udržiavať 
verejné priestranstvá v čistote a v poriadku. 

Začali sme prípravné práce aj na vybudo-
vanie kanalizácie v našej obci, a tak sa začal 
dlhodobý proces, ktorého výsledkom bude 
komfortné odvedenie odpadových vôd z kaž-
dej domácnosti. Vďaka ďalšiemu úspešnému 
projektu sme skultúrnili okolie kultúrneho 
domu a našou terajšou snahou je rozšírenie 
kapacity budovy materskej školy.

V roku 2015 sme usporiadali všetky tra-
dičné podujatia, ako Dni obce, Medzinárodné 
stretnutie mažoretiek a hasičskú súťaž, Obe-
račkovú veselicu a slávnostne sme privítali 
novorodencov a pozdravili jubilantov. 

20. augusta sme slávnostne odovzdali 
sochu sv. Štefana, ktorej vyhotovenie bolo 
fi nancované zo zbierky a z obecného prí-
spevku. Touto cestou sa chceme poďakovať 
všetkým, ktorí napomohli k úspešnému zho-
toveniu tohto diela. 

K zvýšeniu verejného poriadku a bez-
pečnosti prispeje aj rozšírenie kamerového 
systému, ktoré bolo fi nancované z dotácie 
poskytnutej Ministerstvom vnútra.

Naďalej sa budeme snažiť o rozvoj našej 
obce, a tým prispieť k zvýšeniu kvality života 
našich občanov. 

Na prahu sú Vianoce, najkrajší sviatok 
roka. Naznačujú to všadeprítomné vianočné 
svetlá, ich symboly. Sme v období adventu. 

Na celom svete sa ľudia pripravujú na 
duševné obnovenie, z ktorého môžu čerpať 
silu a vytrvalosť na zdolanie každodenných 
starostí a prekážok.

Vianoce sú sviatkom lásky, pokoja a ľud-
ského zmierenia. Nech to nie je inak ani 
v spoločenstve našej obce. Buďme schopní 
zdolať v našich srdciach akúkoľvek nenávisť, 
hnev a nepokoj, veď len vtedy budú Vianoce 
ozajstným sviatkom pokoja a lásky.

Mojím želaním je, aby sa v každej rodine 
rozsvietili vianočné svetlá a naplnili domovy 
teplom lásky, radosti a rodinnej pohody.

V mene obecného zastupiteľstva, ako 

aj vo svojom mene Vám prajem šťastné

a pokojné vianočné sviatky a šťastný 

nový rok.

Jozef Koša, starosta obce
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2015.10.20.
Perbete község képviselő-testülete 

tudomásul vette Ing. Alexander Kubiš 
építészmérnök prezentációját a Perbete 
községben megépítendő csatornahálózat 
lehetséges megoldásaira vonatkozóan.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta a Béke utca 68 A, B bérlakások 
bérleti díjait a következőképpen:

A1, B3 lakás: 141,53 €
A2, B2 lakás: 89,66 €
A3, B1 lakás: 142,40 €
Perbete község képviselő-testülete 

jóváhagyta az alapiskolák igazgatóinak
a tornaterem nagytermének 2500 € érték-
ben történő rekonstukciójával kapcsolatos 
kérvényét az ablakok védőhálóinak cseréje, 
illetve a terem kifestésre vonatkozóan.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta a perbetei futballklub 2015. évi 
támogatásának a község költségvetéséből 
2000 €-val történő emelését.

Perbete község képviselő-testülete 
építkezési támogatást nyújtott – 2 q ce-
ment és 2,5 m3 kavics – a Sivatag utca 
4-es számú családi ház előtti híd megé-
pítéséhez Pinke István lakosunk számára.

Perbete község képviselő-testülete az 
óvodaépület kapacitásának bővítése cél-
jából mindkét óvoda számára jóváhagyta 
a toalettek és mosdók számának – a köz-
ség 2015-ös költségvetéséből – 3 000 € 
értékben tőrténő bővítését. 

2015.11.24.
Perbete község képviselő-testülete 

jóváhagyta a község 2016-os költség-
vetésének – mint kiegyensúlyozott költ-
ségvetésnek – 1.555,962 € bevételű, illet-
ve kiadású javaslatát.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta a 3/2015 számú, a helyi kom-
munális és építési hulladékra vonatkozó 
álatalános érvényű rendelet tervezetét, 
mely szerint 2016.1.1-től az építkezési 
hulladék díja 15 €/t -ra emelkedik.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta Aneta Priatková és Pavol Pápay 

közös tulajdonú telkének 3 €/m2 áron tör-
ténő megvásárlását a községi hivatal előtti 
térségben.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a szennyvíztisztító telep alatt 
elhelyezkedő közös tulajdonú földterüle-
tek megvásárlását Kutruczová Rozáliától 
és Hlavičková Irenától. A közös tulajdonú 
területek vásárlói értéke 34,23 € . 

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a szennyvíztisztító telep alatt 
elhelyezkedő, a Szent János ápolói rend 
tulajdonában lévő földterületek cseréjét 
hasonló bonitású, Perbete község tulajdo-
nában lévő földterületekre.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta az 1/2016 számú, Perbete köz-
ség Területrendezési Terve változásainak, 
illetve kiegészítésének elkészítését.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta azt a zálogszerződést, amely 
a Béke utca 68 A,B szám alatt levő 6 la-
kásegységből álló ingatlanára vonatkozik, 
illetve a SZK Közlekedési, Építésügyi és 
Regionális Fejlesztési Minisztériuma szá-
mára zálogjogot biztosít az ingatlanokra.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a zálogjog megváltozását 
a községi hivatal és a kultúrház épületére 
vonatkozóan, illetve ez a zálogjog ezentúl 
a Béke utcai 68 A, B bérházra vonatkozik, 
melynek kedvezményezettje az Állami La-
kásfejlesztési Alap lesz.

Perbete község képviselő-testülete jó-
váhagyta a Szlovák Vöröskereszt Perbetei 
Alapszervezetének kérvényét, melyben 
anyagi támogatásért folyamodott az alap-
szervezet tagjai számára 575 € értékben 
történő professzionális ruházat vásárlása 
ügyében.

Perbete község képviselő-testülete 
tudomásul vette a Szlovákiai Város-
ok és Falvak Polgárainak Szövetsége 
Perbetei Alapszervezete (ZOMOS) közte-
rület igénybe vételére vonatkozó kérvé-
nyét karácsonyi vásár rendezése céljából
a 2015.12.11. 16:00-22:00 ó. közti idő-
szakra vonatkozán, melynek helyszíne 

a Kiskocsma-köz és községi hivatal közt 
elterülő útszakasz. A képviselő-testület 
a karácsonyi vásár rendezése helyszínéül 

a sportcsarnok előtti nyilvános térséget 
javasolta.

20.10.2015
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 

na vedomie prezentáciu Ing. Alexandra 
Kubiša, stavebného projektanta ohľadom 
možných riešení kanalizácie v obci Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo výšku nájomného v nájomnom bytovom 
dome na Mierovej ulici 68 A, B nasledovne:

byty A1, B3: 141,53 €
byty A2, B2: 89,66 €
byty A3, B1: 142,40 €.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-

lilo žiadosť riaditeľstva oboch ZŠ o rekon-
štrukciu veľkej sály telocvične – výmenu 
ochranných sietí na oknách a vymaľovanie 
spolu v hodnote 2500 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo navýšenie dotácie z rozpočtu obce Pri-
beta na rok 2015 pre Telovýchovnú jednotu 
Družstevník Pribeta o 2000 €. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo poskytnutie stavebného materiálu 2 q 
cementu a 2,5 m3 štrku pre Štefana Pinke-
ho, Družstevná 4, Pribeta na opravu mosta 
pred rodinným domom. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo navýšenie počtu toaliet a umývadiel 
v oboch materských školách z dôvodu 
zvýšenia kapacity materských škôl z roz-
počtu obce Pribeta na rok 2015 v hodnote 
3000 €.

24.11.2015
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-

lilo návrh programového rozpočtu obce 
Pribeta na rok 2016 ako vyrovnaný roz-
počet s príjmami aj výdavkami rovnými 
1.555.962 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo návrh Všeobecne záväzného naria-
denia č. 3/2015 o miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad, v ktorom sa zvyšuje cena drobné-
ho stavebného odpadu od 1.1.2016 
na 15 €/t.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo odkup spoluvlastníckych podielov Ane-
ty Priatkovej a Pavla Pápayho z pozemkov 
na priestranstve pre obecným úradom 
v cene 3,- €/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo odkup spoluvlastníckych podielov z po-
zemkov pod ČOV od Rozálie Kutruczovej 
a od Ireny Hlavičkovej, kúpna cena spolu-
vlastníckych podielov je 34,23 €. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo zámenu spoluvlastníckych podielov 
z pozemkov pod ČOV vo vlastníctve Hospi-
tálskej rehole sv. Jána z Boha za pozemok 
rovnakej bonity a výmery vo vlastníctve 
obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo vyhotovenie Zmien a doplnkov č. 1/2016
k Územnému plánu obce Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo záložnú zmluvu na vytvorenie záložné-
ho práva na nájomný dom - 6 byt. jedno-
tiek na Mierovej ulici 68 A, B pre Minister-
stvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo zmenu záložného práva z budovy 
obecného úradu a kultúrneho domu na 
nájomný dom - 6 byt. jednotiek na Mie-
rovej ulici 68 A,B pre Štátny fond rozvoja 
bývania.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo žiadosť Slovenského červeného kríža, 
MO Pribeta o poskytnutie fi nančného prí-
spevku na kúpu profesionálneho šatstva 
pre členov MO Pribeta v hodnote 575 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 
na vedomie žiadosť ZOMOS – MK Pribeta 
o zaujatie verejného priestranstva za úče-
lom zorganizovania Vianočného trhu dňa 
11.12.2015 od 16:00-22:00 hod. - časť 
Obchodnej ulice pred Obecným úradom 
a odporúča na organizovanie Vianočného 
jarmoku využiť verejné priestranstvo pred 
športovou halou.

ZMENY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH
Od 1. decembra 2015 sme mu-

seli pristúpiť snáď k jednému z naj-
nepopulárnejších opatrení v oboch 
našich materských školách – zníže-
niu počtu prijatých detí. Stalo sa tak 
kvôli nariadeniu Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Komárne 
- dodržať stanovenú kapacitu. Ka-
pacita oboch materských škôl bola 
stanovená na 20 detí. A tak sme boli 
nútení ponechať v oboch materských 
školách len jednu triedu. Spolu bolo 
vylúčených až 33 detí, ktoré sme na-
priek našej nevôli museli poslať na 
predĺžené vianočné prázdniny.

V tejto neľahkej situácii sme 
okamžite pristúpili k hľadaniu mož-
ných riešení. V materskej škole s vy-
učovacím jazykom maďarským, 
vďaka dvom veľkým triedam, sta-
čí pridať do sociálnych miestností 
3 umývadlá a 2 toalety. Práce sú na-
plánované na koniec decembra a tak 
pevne veríme, že vylúčené detičky 
budeme môcť prijať späť hneď po 
schválení vyššej kapacity Regionál-
nym úradom verejného zdravotníctva 
v Komárne, podľa našich plánov už 
začiatkom januára. V materskej ško-
le s vyučovacím jazykom slovenským 

je situácia o to komplikovanejšia, 
že kapacitne sú nedostatočné nielen 
sociálne miestnosti, ale aj veľkosť 
tried. Na to, aby sme mohli do škôlky 
vziať späť vylúčené detičky, musíme 
pristavať k budove jednu novú triedu. 
Na fi nancovanie týchto stavebných 
prác máme prisľúbenú dotáciu z Mi-
nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vo výške 47.000 eur. 
Okrem toho z vlastných prostriedkov 
obec aj v tomto prípade zrekonštruu-
je sociálne miestnosti. Pevne veríme, 
že všetky tieto stavebné práce sa 
nám podarí ukončiť tak, aby školský 

rok 2016/2017 mohli detičky začať 
už v nových priestoroch aj v mater-
skej škole s vyučovacím jazykom 
slovenským.

Na prechodné obdobie po kon-
zultácii s hygienikmi zriadime jednu 
triedu materskej školy slovenskej 
na poschodí kultúrneho domu. 
Aj toto si však vyžaduje isté úpravy 
a schválenie RÚVZ, ale naším cieľom 
je sprevádzkovať náhradné riešenie 
čo najskôr, ideálne po skončení via-
nočných prázdnin.

Ing. Soňa Zahorcseková
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Karácsonyi vásár

Jubilánsok köszöntése

ÚJSZÜLÖTTEK KÖSZÖNTÉSE
„A gyermek az az apró lény, 
aki az éjszakákat rövidebbé,
a nappalokat hosszabbá, 
a jövőt értelmessé 
és az életet boldogabbá teszi.“

Perbete Község Önkormányza-
ta hagyományosan minden évben 
köszönti és ünnepélyesen falunk 
polgáraivá fogadja az újszülötte-
ket.

Az idén 2015. október 28-án 
került megrendezésre azon 19 ap-
róság köszöntése, akik 2014 év 
végén és 2015-ben jöttek világra 
és állandó lakhellyel rendelkeznek 
községünkben. A megjelent csalá-
dokat és apróságokat Szabó And-
rea anyakönyvvezető köszöntötte. 
„Az új élet mindig magával hozza 
a reményt, a szeretetet és a gyön-
gédséget. Két ember életében ez 
jelenti a családi életet, az együvé 
tartozást. A gyermekük felnevelé-
séért, illetve fáradozásaikért kívá-
nom, kapjanak majd a gyerme-
küktől soha el nem múló szere-
tetet, kapják meg a most még ki 
nem mondott vágyaik beteljese-
dését.“ Ezt követően óvodása-
ink versekkel és altatódalokkal 

kedveskedtek községünk leg-
kisebbjeinek, majd Kósa József 
polgármester ünnepi beszédében 
a következő gondolatokat intézte 
a szülőkhöz: 

„A gyermeknevelés egyike 
azon szép és nemes legemberibb 
feladatoknak, melyben több az 
öröm, mint a lemondás. Szívesen 
vállalja ezt minden szülő, mert ér-
demes. Végtelen a szülői szeretet, 
soha ki nem fogyó nagyszerű em-
beri érzés. Minél többet ajándé-
kozunk belőle, annál több marad. 
Higgyék el, hogy a gyermekneve-
lés hosszú éveken keresztül min-
dig, mindennap hoz valami újat 
a szülő számára.“ Községünk ön-
kormányzata virággal, emléklap-
pal és ajándékkal kedveskedett 
a családoknak, akik a polgármes-

ter úr és az anyakönyvvezetőnő 
jókívánságai után aláírták az em-
lékkönyvet. Az ünnepség egyéni- 
és csoportos fényképezkedéssel 
zárult. Kívánjuk, hogy a gyerme-
kek nőjenek fel egészségben, 
hozzanak sok örömet a szülőknek 
és közösségünknek egyaránt!

Soraimat egy kínai bölcs gon-
dolataival zárom:

„Ha egy évre akarsz megte-
lepedni, vessél kölest, 

ha évtizedekre, ültess fákat,
de ha egy életre akarsz ma-

radandót akotni,
akkor nevelned kell az em-

bert !“

Szabó Andrea
anyakönyvvezető

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.“

Községünk önkormányzata hagyo-
mányosan minden évben köszönti az 
aranylakodalmukat ünneplő házaspá-
rokat és a 75. életévükbe lépett lako-
sainkat. Szokásainkhoz hűen az idén is 
az adventi időszakot választottuk, hogy 

kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 
megbecsülésünket és szeretetünket 
azok iránt, akik hosszú, munkában 
eltöltött évek után köztünk töltik meg-
érdemelt nyugdíjas éveiket.

A megjelent jubilánsokat és vendé-
geket Szabó Andrea anyakönyvvezető 
üdvözölte, megköszönve a sok mo-
solyt és gondoskodást, mely rengeteg 
erőt sugároz felénk, a példamutatást, 
az emberi értékeket, melyeket be-
lénk csepegtettek. Az Önök kitartása 
és szeretete felbecsülhetetlen kincs 
számunkra. Kósa József polgármester 
ünnepi beszédében a következő gon-

2015. december 12-én került 
megrendezésre az 5. perbetei 
karácsonyi vásár. Ez az összetar-
tozásról szólt, amelyen hagyomá-
nyosan a saját készítésű termékek 
kerültek bemutatásra, árusításra. 
Nem volt hiány semmiben, a for-
ró italoktól kezdve ízletes ételek 
vártak mindenkit (tea, forralt bor, 
puncs, korhelyleves, gofri, sült 
kolbász, kalács, pogácsa). A dél-
után folyamán meglátogatott ben-
nünket a lovas kocsin érkező Mi-
kulás, akit a gyerekek versekkel, 
dalokkal fogadtak. Igazán nagy 
élmény volt mindenki számára. 
Délután három órakor került sor 
a Napraforgó Néptánccsoport ka-
rácsonyi műsorára, melynek címe 
Betlehem kis falucskában. Úgy 
gondolom, e műsor kellőkép-
pen ráhangolt bennünket a ka-
rácsonyvárásra. Héger Rudolf is 
hazalátogatott a vásárra. Finom 
süteményekkel és legújabb re-
ceptkönyve dedikálásával emelte 
a délután színvonalát. Meglepe-
tésvendégeket is hozott magával, 
akik kis műsorukkal megörven-
deztettek bennünket. Láthatóan 
mindenki jól érezte magát. 

Ezúton szeretném megköszön-
ni minden személynek és szerve-
zetnek a hathatós segítséget és 
a hozzájárulást a vásár sikeres 
megrendezéséhez. Kegyelmek-
ben gazdag, áldott, békés ünne-
peket kívánok a szervezők nevé-
ben.  Mgr. Sukola Anita

dolatokkal köszöntötte a jubilánsokat: 
„Két nemes fémből kellene ötvözni 
e mai, de nem mindennapi ünnepi 
jelvényt. Aranyhoz hasonlítom szerető 
szívüket. Az arany 
fénye nem halvá-
nyult a sok gondtól, 
megpróbáltatástól. 
Életüket hol boldo-
gan, hol fáradtan 
élik. Valamikor nem 
hitték, hogy ilyen 
gyors járásúak az 
évek, szinte suhan-
nak egymás után. 
Az arany mellett 
ezüst fény is csillan 
mai nap. Ezüst hajukban sok-sok tél 
ott felejtette fehérségét. 

Amint a természetben is van ta-
vasz, nyár, ősz és tél, az ember éle-
tében is ez a folyamat megy végbe. 
Az idős kor az Élet rendje, az éretté 
válás korszaka, életbölcsességgel, 
gazdag tapasztalatokkal.“ Minden 
kedves jubilánsot virággal és vásárlási 
utalvánnyal jutalmazott meg az önkor-
mányzat. A gratulációk és a község 
emlékkönyvének aláírása után az alap-
iskolák tanulói verssel, az Árvalányhaj 
Népdalkör népdalcsokorral kedves-

kedett az ünnepelteknek majd közös 
énekléssel folytatódott a találkozó. 
Az alábbi gondolatokkal kívánok Önök-
nek nagyon jó egészséget, tartalmas, 
boldog életet. Kívánom, hogy érezzék 
környezetük fi gyelmét, családjuk sze-
retetét.

„Száguldva vágtat, rohan az idő,
Sorra váltják egymást föl a hetek,

Minden nyár gyorsabb, mint az 
előző,

Az időnek nem mondhatsz 
„állj meg”-et…”

Szabó Andrea, anyakönyvvezető
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MINDEN JÓ, HA JÓ A VÉGE ...

MKP CSALÁDI DÉLUTÁN BEPILLANTÁS EGY BABAKLUB

ÉLETÉBE...

Október 24-én mikor csak-
nem másfél órás késéssel végre 
elindultunk Peredre a Bíborpiros 
Szép Rózsa népzenei vetélkedő 
országos elődöntőjére senki sem 
gondolta volna közülünk, hogy 
népdalkörünk ilyen kiváló ered-
ménnyel zárja a 2015-ös évet. 
Peredről bejutva az országos dön-
tőbe nemcsak megvédtük a 2 éve 
szerzett ezüstsávos minősítésün-
ket, hanem aranysávos minősí-
tést szereztünk. Egyben 
meghívást nyertünk a jö-
vő évben Budapesten 
sorra kerülő Vass Lajos 
Népzenei Verseny Kárpát 
- medencei döntőjébe. 
Felvidéki régiónkat 8 cso-
port képviseli majd: két 
szólista, egy citerazene-

kar és öt népdalkör köztük falunk 
Csemadok alapszervezete mellett 
működő Árvalányhaj Népdalkör. 
Reméljük méltón képviseljük majd
falunk és szűkebb régiónk népze-
nei kultúráját ezen a rangos ren-
dezvényen. 

Ezúttal köszönjük népdalkö-
rünk vezetőjének Mgr. Brath Tibor-
nak a felkészítést, és azt a mun-
káját, amely most meghozta gyü-
mölcsét.  Gubán József

Az őszi évszakban az anya-
természet gazdagon ontja gyü-
mölcseit, áldásait. Ehhez tudnám 
hasonlítani a Manócska baba-
mama klub működését is, mely 
bővelkedett programokban, kü-
lönféle aktivitásokban és kezde-
ményezésekben. 2015. október 
9-től hivatalosan is útjára indult 
a Ringató elnevezésű foglalkozás, 
ami a Cseperedő program kere-
tén belül heti rendszerességgel 
valósul meg a klubban. A pro-
jektet támogatja Magyarország 
Kormánya, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Bethlen Gábor 
Alap. A célja, hogy a gyermekek 
az anyanyelvükön mondókázza-
nak, énekeljenek és játsszanak. 
A Ringató játékos kisgyermekko-
ri zenei nevelés Kodály Zoltán és 
Forrai Katalin zenepedagógusok 

elvei és módszerei alapján lép 
érvénybe. Mottónk az örömmel 
zenélés, zenével nevelés. E prog-
ram révén tudatosan erősödik
a résztvevőkben a kapcsolattar-
tó, a közösségépítő és a közös-
ségformáló hatás. Az októberi 
hónapban meghívást kaptunk 
Búcsról, a Szivárvány babaklubból 
egy izgalmas délelőttre. A Mozogj 
velünk napon bekapcsolódtunk 
a Csiribiri tornába. A játékos moz-
gásos tevékenység alatt elhasz-
nált kalóriákat a Palacsinta bárban 
pótoltuk. Sor került a barátságfa 
közös elültetésére is, mely jelké-
pesen adja tudtára minden oda 
érkezőnek és látogatónak a klub-
testvérséget Búcs és Perbete kö-
zött. A napot egy remek koncert 
zárta. A Felvidéki Rockszínház 
oszlopos tagja Karko Henrietta 
szórakoztatta az aprónépet vidám 
gyermekdalokkal. 2015. novem-
ber 12-én Csörgő Andrea pedagó-
gus, perinatális szaktanácsadó és 
gyermekgondozó tartott előadást 

az édesanyáknak és az érdeklő-
dőknek. Témája a gyermekneve-
lés fortélyai, sikerei és buktatói 
voltak. A kötetlen beszélgetés 
alatt sok hasznos és értékes ta-
nácsot kaptak az édesanyák. 
A koraszülöttek világnapján rend-
hagyó foglalkozáson vehettek 
részt a szülők. Tagjai vagyunk 
a Kárpát-medencei Ringató cso-
portnak a Mellettem a helyed 
Egyesületnek és a PIC közösség-
nek is. November végén megün-
nepeltük a Manócska baba-mama 
klub fennállásának egy éves év-
fordulóját. Gyermekprogramunk 
családbarát környezetben zajlott. 
A szülinapi ajándék egy kedves 
bábjelenet volt Berta Mónika és 
Karika Judit drámapedagógu-
soktól. Az előadók Révkomárom-
ból, a Bóbita óvodából érkeztek. 

Vendégeink voltak a Szivárvány 
baba-mama klub tagjai, mintegy 
hetven résztvevővel. A délután to-
vábbi részében az óriás csokitorta 
is terítékre került. 2015. decem-
ber 4-én a picikhez ellátogatott 
a Mikulás is. Bekapcsolódtunk 
a tavalyi karácsonyi és az idei hús-
véti vásárba. A befolyt összeget 
a gyermekekre fordítottuk. A klu-
bunk mellett működő Liliom 
kvintett nevű formációt lelkes és 
jó énekhangú édesanyákból to-
boroztuk. Felléptek már a helyi 
református egyházközség által 
megrendezett anyák napi mű-
soron, a falunapon, esküvőn és
a reformáció emléknapján is. Bí-
zunk abban, hogy a Manócska 
babaklub tartalmas kikapcsoló-
dást és értékes időt tud nyújtani 
minden kisgyermekes családnak 
Perbetén. Szeretettel várjuk a há-
roméves kor alatti gyermekeket 
és azok szüleit a régi református 
alapiskola épületébe péntek dél-
utánonként.  Bc. Juhász Tímea

Október 24-én a helyi kultúr-
házban családi délutánt szerve-
zett a Magyar Közösség Pártja 
Perbetei Helyi Szervezete. A részt-
vevőket Zsitva Norbert a helyi 
szervezet elnöke, helyi önkor-
mányzati képviselő köszöntötte.

A délutáni rendezvényre a gye-
rekeket ugrálóvár, kvíz játékok, 
interaktív játékok, kézműves fog-
lalkozások és sok egyéb program 
csalogatta. A helyi tűzoltók ügyes-
ségi játékokkal várták a kicsiket. 
Volt arcfestés is. Az arra vágyók ar-
cát kifestették, az apró virágmin-
tától a teljes arcot fedő tigrismin-
táig. Természetesen az íjászkodás 
kipróbálása sem maradhatott 
el. Az íjászat mindig jó időtöltés 
a rendezvényeken. Kicsik és na-
gyok, folyamatosan próbálgatták 
a különböző íjakat, ujjongtak, ha 
a nyílvessző eltalálta a cukorkával 
megtöltött lufi t. Volt, aki dalra fa-
kadt karaoke segítségével. Nagy 
sikert aratott a csoki készítés 
bemutatása, amelyet az érdeklő-

dők meg is kóstolhattak, továbbá 
elkészítésének fortélyait is kipró-
bálhatták. 

A családi délutánra ellátogatott 
Samu István, az MKP országos el-
nökségi tagja, aki a gyerekeknek 
mesekönyvekkel kedveskedett, 
valamint Gyarmati Tihamér járási 
elnök, megyei képviselő is. Ter-
mészetesen sikere volt az MKP 
és Dikácz Ferenc, helyi vállalkozó 
által osztogatott lufi knak is. A ren-
dezvény sztárvendége Házi Anita 
színésznő volt, aki zenés, inter-
aktív mesével szórakoztatta a kö-
zönséget. A programok ideje alatt 
zsíroskenyér paprikával, valamint 
pogácsa csillapította a vendégek 
éhségét.

A már második alkalommal 
megrendezett családi délután 
tartalmas, változatos program-
kínálattal igyekezett maradandó 
élményt nyújtani az egész család-
nak, a gyerekeknek, a szülőknek 
és a nagyszülőknek egyaránt.

Mgr. Zsitva Mónika
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KI MIT TUD?
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt 

a valamit bármi áron is el kell érnünk.“  
(Maria Curie)

SAKK

A lengyel származású, kétszeres 
Nobel-díjas francia fi zikus idézett 
szavai nyitották meg a Csemadok 
Perbetei Alapszervezete által ötö-
dik alkalommal megszervezett te-
hetségkutató versenyt, lehetőséget 
biztosíva a bontakozó tehetségek-
nek a bemutatkozásra. 

Az alapszervezet vezetősége 
fontosnak tartja a tehetséggondo-
zást éppúgy, mint a hagyomány-

őrzést. A délutánt az alapszervezet 
mellett működő hagyományőrző 
csoportok nyitották meg, akik ver-
senyen kívül szerepeltek. A Nap-
raforgó Néptáncegyüttes felnőtt 
csoportja moldvai táncokat adott 
elő, majd az Árvalányhaj Népdalkör 
énekelt egy népdalcsokrot. Nép-
dalkörünk negyedik alkalommal 
került be a Bíborpiros szép rózsa 
népzenei vetélkedő országos dön-
tőjébe, ahol idén ARANYSÁVOS mi-

nősítésben részesültek, ezzel beju-
tott a Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntőjébe, mely-
re Budapesten kerül sor. Versenyen 
kívül szerepelt még Kovács István 
nótaénekes a Kameráta zenekar 
kíséretével.

A vetélkedőn 17 műsorszámban, 
mintegy 85 szereplő lépett szín-
padra. A versenyszámokat szakér-
tő zsüri bírálta el, melynek elnöke 

Vass Laura, a Csemadok Komá-
romi Területi Választmányának 
titkára, Tagjai: Miklósné Zsapka 
Mónika, a Kor-zár együttes éne-
kese, Dombovári Balázs, a No Idea
együttes tagja, gitáros, énekes  
stúdió munkatársa.

Szebbnél szebb énekeket, gyö-
nyörű hagszeres előadásokat hall-
hattunk az ének – zene kategóri-
ában. Énekelt Pinke Kitti és Pinke 
Vivien, Borvák Barbara, Csicsó Or-

Október 3-án ellátogattunk az udvardi gyer-
mek gpx és felnőtt kategóriás versenyre.
A környékről szinte minden fi atal játékos ott volt. 
A verseny kezdetén még fi ataljaink az elsőbb 
táblákon játszottak, Gyóni Gergelynek sikerült 
a végéig köztük maradni, így az előkelő 6. he-
lyen fejezte be a versenyt. Sajnos, az utolsó két 
forduló gyengébbre sikerült Szoboszlai Bálint-
nak, így lecsúszott a 26. helyre. A felnőttek közt 
a 11. helyről indulva Ostružlík Márk megnyerte 
ezt a kategóriát. A többiek is javítottak néhány 
helyezést, Rancsó Márk 11, Zsitva Norbert 14, 

Ostružlík Kristián 19. és Kecskés Imre a 21. he-
lyen zártak a 36 fős csoportban.

Október 11-én kezdődött a 3. liga első fordu-
lója Bátorkeszi ellen. A legérdekesebb Rancsó 
Márk játszmája volt, mivel a táblán hátrányba 
került és az ellenfél szinte biztos volt a nyerés-
ben. Márk egy érdekes kombinációval meg tudta 
fordítani az állást és meg is nyerte a játszmát. 
A mérkőzést pedig 5,5-2,5 arányban megnyer-
tük. Egyelőre nem panaszkodhatunk a többi for-
dulóra sem, az eddigi négyből hármat győzelem-
mel és egy vereséggel játszottuk, így a 3. helyen 
állunk a 11 csapat közül.

Az 5. ligát október 24-én kezdtük szintén 
a bátorkesziekkel. Az erősebbik csapatuk ellen 
csak fél pontot sikerült összeszedni a 4 táblán, 
a másik ellen pedig 3-1 arányban nyertünk. Je-
len állás szerint 5 forduló után a középmezőnybe 
tartozunk a 11 csapat közül.

November 15-én Szentpéteren rendezték meg 
a komáromi kerületi fordulót az alapiskolások 
számára. A cél az első három helyezés egyike 
volt, mivel ők továbbjutnak a kerületi fordulóra. 
Ahogy haladtak a fordulók egyre jobban kiéle-
ződött a helyzet, a végéig kérdéses volt hogy 

lesz-e perbetei továbbjutó. Végülis egy nagyon 
kevés ami hiányzott Szabó Ákosnak és Gyóni 
Gergelynek, mert 5 pontjuk lett nekik is mint 
a továbbjutó 3. helyezettnek. Sajnos segédpon-
tozásban nem tudták őt kielőzni így Ákos a 4., 
Gyóni Gergely pedig 5.-ként fejezte be a ver-
senyt. Azért nem keseredtek el, jövőre egy kis 
javulással sikerülhet. A többiek is jól szerepeltek, 
Szoboszlai Bálint a 7. és Szabó Gergely pedig 
a 11. helyen végeztek a 32 gyerek között. 

Ostružlík Márk

solya, Tárnok Boglárka, Uzsák Judit,
Petrík Anasztázia. Furulyán Jakab 
András Gergely, Bohony Alexandra, 
Bohony Gergő, zongorán Borvák 
Barbara, gitáron Tóth Noémi ját-
szott. Népes csoportok ropták a tán-
cot különböző dallamokra a tánc ka-
tegóriában. Bemutatkoztak a Nyit-
nikék óvodások, a Napraforgó Nép-
táncegyüttes kis – és középső cso-
portja, a Tavirózsák Társastánccso-
port kis -és nagycsoportja. A vers 
és próza kategóriában Zahorcsek 
Sebastian, Gyóni Gergely és Lac-
za Anikó humoros előadásaikkal 
szórakoztatták a közönséget. 
Az eredményhirdetés előtt Slávik 
Bálint adott koncertet.

Megszületett a döntés. A zsüri 
döntése alapján az ének – zene ka-

tegória győztese Tárnok Boglárka. 
A tánc kategóriát a Napraforgó 
Gyermek Néptáncegyüttes középső 
csoportja nyerte meg. Vers és pró-
za kategóriában a zsüri Zahorcsek 
Sebastiant helyezte az első helyre. 
A polgármester úr különdíját Bor-
vák Barbara énekes előadása nyer-
te el. A Csemadok Perbetei Alap-
szervezetének vezetősége a Nyit-
nikék óvoda táncát jutalmazta 
különdíjjal. A közönségdíjat a Ta-
virózsák Társastánccsoport nyerte. 
Gratulálunk!

Természetesen senki sem távo-
zott üres kézzel. A közönség pedig 
egy szép délutánt tölthetett el nov-
ember 15-én a kultúrházban.

Mgr. Török Sarolta



O týchto ohrozených živočí-
choch sme sa dozvedeli na eko-
festivale, ktorého sa zúčastnili žiaci 
našej školy - ročníkov 5.-9. dňa 
16. novembra 2015 v Kine Mier
v Nových Zámkoch. Pozreli sme si 
výstavu o týchto živočíchoch obo-
hatenú dokumentárnym fi lmom.

Dážďovník obyčajný je vzduš-
ným akrobatom medzi vtákmi. Tak-
mer celý svoj život trávi v ovzdu-
ší – chytá potravu, pije, zbiera ma-
teriál na stavbu hniezda, pári sa 
a dokonca aj spí počas letu. Na 

lietanie je dokonale prispôsobený 
– štíhle aerodynamické telo a dlhé 
kosákovité krídla mu umožňujú  
rýchly let aj prudké manévrovanie 
pri love hmyzu. Dážďovníky patria 
k typickým druhom urbanizovanej 
krajiny. Do našich miest sa začali 
sťahovať už pred storočiami, a to 
najmä kvôli strate svojich prírod-
ných hniezdísk dôsledkom miz-
nutia starých lesov s dostatkom 
bútľavých stromov.

Najskôr obsadzovali najmä 
hradby, kostolné veže, múry a pod-
krovia. Neskôr sa výstavbou pane-
lových domov s vhodnými hniez-
diskami v atikových otvoroch a štr-
binách medzi panelmi vytvorili 
ideálne podmienky pre šírenie do 
miest po celom Slovensku.

Najväčším ohrozením pre dáž-
ďovníky je zatepľovanie, špáro-
vanie a rekonštrukcie panelových 
domov a budov, v ktorých hniezdia. 
Pri zatepľovaní sa upchávajú vle-
tové otvory k hniezdam, čo spôso-
buje uväznenie samičky s násadou 
či mláďat, ktoré potom hynú od 
hladu. 

Pre záchranu dážďovníkov na 
našich sídliskách je najdôležitej-
šie zachovanie ich existujúcich 
hniezdisk alebo aspoň vytváranie 

náhradných hniezdnych možností. 
Najvhodnejšou ochranou je pone-
chanie pôvodných vetracích mrie-
žok. Takto umožníme dážďovníkom 
hniezdiť na pôvodných miestach aj 
po zateplení budovy. Pomôcť mô-
žeme aj vykladaním hniezdnych 
búdok. Dôležité je umiestniť ich na 
budovu dostatočne vysoko, tam, 
kde majú dážďovníky voľný prílet 
a možnosť spustiť sa z búdky do 
voľného priestoru.

Raniak hrdzavý patrí medzi ne-
topiere. Na Slovensku bolo doteraz 
zistených 28 druhov netopierov. 
Netopiere dlhodobo využívajú rôz-
ne objekty vytvorené človekom. 
Sami si úkryty vytvoriť nedokážu.

Jeden netopier dokáže uloviť 
za noc až niekoľko tisíc komárov 
či iného hmyzu. Netopiere svojou 
prítomnosťou v budovách nespô-
sobujú ich poškodenie ani ohroze-
nie, potrebujú len pokojné miesto 
na odpočinok. 

Aj pre netopiere je nebezpečné 
najmä zatepľovanie a špárovanie 
panelových domov. Kvôli nezna-
losti sa tieto práce vykonávajú aj 
v čase zimovania netopierov. Chrá-
nené živočíchy sú tak uväznené 
v štrbinách pod zateplením a od-
súdené na pomalú smrť hladom 
a smädom.

Riešením môžu byť upravené 
vetracie mriežky alebo špeciálne 
búdky pre netopiere, ktoré sa vy-
vesia na budovu alebo sa zabudujú 
do zateplenia.

Ak plánujete napríklad zatepľo-
vanie bytového domu, špárovanie 
alebo rekonštrukciu strechy, po-
žiadajte odborníkov o vykonanie 
kontroly či sa v dome nenachá-
dzajú chránené živočíchy (zozna-
my expertov majú Obvodné úrady 
životného prostredia).

PaedDr. Denisa Mareková
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KULTÚRA V ŠKOLE EKOFESTIVAL V NOVÝCH ZÁMKOCH
Ochrana dážďovníka obyčajného a netopiera - raniaka hrdzavého

Začiatkom októbra sa žiaci 2. 
stupňa spolu s učiteľmi vybrali na 
divadelné predstavenie do Brati-
slavy. Divadlo Malá Scéna uviedlo 
hosťovanie mestského divadla 
ACTORES z Rožňavy s inscená-
ciou 39 stupňov. Bola to špionáž-
na krimikomédia na motívy novely
J. Buchana a slávneho fi lmu 
A. Hitchcocka. Odohral sa veľký 
zločinecký prípad. Zaujímavosťou 
bolo, že v hre vystupovali iba štyria 
herci - jedna herečka predstavova-
la tri ženy, dvadsaťšesť postáv hrali 
iba dvaja herci, ktorí sa dokázali 
zmeniť z policajtov na gangstrov 
a z aristokratov na sedliakov. De-
tektívka sa zrazu zmenila na krimi-
nálnu komédiu. Takéto netradičné 
predstavenie sa žiakom veľmi 
páčilo. Po divadle navštívili brati-
slavské obchodné centrum EURO-
VEA. V moderných obchodoch si 
nakúpili obľúbené oblečenie, knihy, 
suveníry a zahliadli aj obľúbených 
slovenských hercov. Boli nadšení 
z príjemného dňa a s bohatými kul-
túrnymi zážitkami sa v popoludňaj-
ších hodinách vrátili domov.

* * * * * * * * * *
Našu základnú školu navštívilo 

„Divadlo bez opony“. Je to skupina 
hercov- amatérov, ale aj profesio-
nálov, ktorí cestujú a hrajú po ce-
lom Slovensku. Ich predstavenia 
sú klasické rozprávky, v humor-
nom prevedení aj s pesničkami. 
Zahrali nám rozprávku „Aladinova 

zázračná lampa“. Bol to príbeh 
chudobného chlapca Aladina, syna 
Hassanovho, ktorý prejde dlhú 
cestu nástrah posplietaných zá-
kernými úskokmi jeho falošného 
strýka čarodejníka. Keďže k našim 
žiakom sa pridali aj deti z mater-
skej školy, herci všetkých pobavili 
humorom, okúzlili dramatickým, 
výtvarným a hudobným spracova-
ním. Deťom pripomenuli nielen to, 

že dobro vždy zvíťazí nad zlom, ale 
aj to, že odpoveď na otázku, kde sa 
to dobro ukrýva, musíme hľadať
i bez kúziel a čarov. Aspoň na 
chvíľu sme sa všetci ocitli vo fan-
tazijnom svete rozprávok.

* * * * * * * * * *
Po dlhšom čase privítali naši 

žiaci v škole kúzelníka, aby im 
predviedol svoje kúzelnícke ume-
nie. Všetkých žiakov zatiahol do 
magického sveta, kde sa aj ne-
možné stáva možným a nereálne 
reálnym. Kúzla so šatkami, holu-
bicami, kruhmi, klobúkmi, koc-
kami, kartami boli naozaj skvelé
a doprevádzané príjemnou hudbou. 
Vypočuli sme si aj kúzelnícku roz-
právku. Žiačky z nižších ročníkov 
sa na chvíľu stali kúzelníkovými 
pomocníčkami, za čo boli odme-
nené vecnými cenami. Keďže sa 
tento náš tajomný hosť zaoberá aj 
detskou mágiou, všetkých žiakov, 
dokonca aj učiteľov upútal svojou 
šikovnosťou, originalitou a nápa-
ditosťou. Neverili sme vlastným 
očiam, keď nad našimi hlavami 
lietal stôl, z ruky hocikedy zmizli 
karty, z roztrhnutých novín po chvíli 
boli opäť noviny, z ktorých sa dá 
všetko prečítať. Už teraz sa tešíme 
na ďalšie stretnutie s týmto milým 
hosťom a ktovie, možno nám pri-
čaruje aj nejaké „tajné prázdniny.“

* * * * * * * * * *
Výchovný koncert pod vedením 

pána Čekovského sa konal v No-
vých Zámkoch a nechýbali na ňom 
ani naši žiaci 5.- 9. ročníka. Všetci 
zaplnili kinosálu kultúrneho domu, 
aby sa stali svedkami rockového 
výchovného koncertu. Chytľavé 
známe pesničky z rôznych fi lmov 
a sladké odmeny za správne odpo-
vede rozvášnili všetkých divákov. 
Prierez vývojom rockovej hudby 
spojený so zábavou a poučením 
predviedli hudobníci, ktorí na kon-
certe účinkovali. Zapojili žiakov do 
diskusie - boli to rozhovory o fajče-
ní, alkohole, drogách, šikanovaní. 
Nekritizovali ich za nesprávnu od-
poveď, dokázali každého žiaka po-
chváliť za odvahu, za šikovnosť. Ich 
otázky mali spoločenský a aktuál-
ny zámer. Ešte dlho po koncerte 
nám v podvedomí rezonovali sta-
ré dobré hity z nezabudnuteľných 
fi lmov. Želáme takýmto skvelým 
hudobníkom, aby pokračovali v ta-
kejto užitočnej a prospešnej práci.

Mgr. Lucia Benková



magam, a gyerekeken látni, hogy ké-
szültek, szépeket rajzoltak nekem, sok 
kérdésemre tudták a választ, olyanra is 
a csillagászatból, amelyre szerintem sok 
felnőtt sem. Ez a találkozó egy fontos 
módszer is, mert ennek köszönhetően 
a könyvekre nyitottabbá tudjuk tenni 
a gyerekeket. Számomra az is nagy 
öröm, ha egy faluban megtalálható 
a könyvem, s ezáltal bárkinek ingye-

nesen kikölcsönözhető. Egyébként azt 
tapasztalom, hogy az emberek sokat 
olvasnak. Lényeg az, hogy ami a könyv-
ben van, az jusson el az emberekhez. 

� Mikorra várhatjuk a következő 

könyvét? 

– Nem merek ígérni semmit, de dol-
gozom a harmadikon, félkész állapotban 
van. Nem ígérek, inkább szeretnék meg-
lepetést szerezni. Ez is mesekönyv lesz. 

� Üzen-e valamit az olvasóknak? 

– Vigyázzanak arra, hogy miket esz-
nek, mert az egészség a legfontosabb. 
Sokat mozogjanak. Akik már szülők 
s kisgyermekeik vannak, próbálják
a gyermeküktől minél tovább távol tarta-
ni a technikai eszközöket. Inkább utaz-

zanak, világot lássanak, ha megtehetik. 
Ugyan csak egy ideig lehet megóvni
a gyerekeket a technikától, mivel aztán 
egymást is beleviszik. Attól, hogy készen 
kapnak mindent a gyerekek az interne-
ten, nem lesznek okosabbak, sőt. Inkább 
olvasni kellene nekik. Lassan elfelejtik, 
hogy könyvtárba is lehet járni, s a köny-
vekből ki tudnak keresni akármilyen 
információt. A szülők próbáljanak meg 
érettebbek lenni, s persze mindenki 
a maga háza tájékán kezdjen el ezzel 
foglalkozni.

Mgr. Lengyel Zsuzsanna

Tanulók a diákkönyvtárban –

a könyvtár a művelődés központ-

ja - ezzel a témával hirdette meg 
a Szlovák Pedagógiai Könyvtár a diák-
könyvtárak napját (október 26.), 
amelybe a mi iskolánk is bekapcsoló-
dott. A következő jelmondatot válasz-
tottuk: Minden út a könyvtárba vezet 

– új könyvtár, új impulzusok. Az idei 
versenybe 280 iskola kapcsolódott be
51 287 résztvevővel. Iskolánk a 19. he-
lyezést érte el. 

A nap az 1., 4. és 5. osztályosok 
számára a könyvtárban kezdődött, 
ahová vendégül hívtuk Moncz Jánost. 
A gyerkekek Pándy Lajos „A csodála-
tos nagykendő“ c. meséskönyvéből 
hallgaták meg a méhek és a darazsak 
nagy összecsapásáról szóló törté-
netet, majd Jani bácsi beszélt Pándy 
Lajos életéről és a hozzá fűződő em-
lékeiről. Az 1. osztályosok aztán szor-
galmas méhecskékhez méltóan neki 
is fogak a munkának. Hamarosan 
elkészültek a meséhez kapcsolódó 
rajzok, közben betekintést nyertek 
a méhészet és a méhek társadalmá-
nak rejtelmeibe is. A 2. osztályosok 
kijelölték a könyvtárba vezető útvona-
lat. Színes lábnyomok vezettek végig 
a folyosón majd fel a lépcsőn egészen 
az ajtóig. Aki pontosan követte az utat, 
a következő információohoz juthatott: 
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!“  
A 4. osztályosok egy kicsit másként 
mutatták be a könyvtárba vezető utat 
Ahogy az ember növekszik, ismere-
teket szerez, maga is olvasóvá válik. 
A 3. osztályosok Nagy Natália verses 
meséje segítségével megünnepelték 
a Nap 5 milliárdodik születésnapját. 

A gyerkek ajándéka az írónővel való 
találkozás volt, aki vidám, megnyerő, 
közvetlen egyéniségével sok örömet 
szerzett mindenkinek. Az 5. osztályo-
sok a csillagászat tudományában me-
rültek el, hiszen a világ nagy tudósai 
közt is számtalan csillagász található. 
A gyerekek munkájának eredménye 
egy szép Naprendszer lett. A 7. osztá-
lyosok a gyógynövényekkel foglalkoz-
tak: egy füvészkönyvet állítottak össze 
a környéken fellelhető gyógynövények 
ismertetésével és latin megnevezésé-
vel együtt. A 6. osztályosok tanterme 
nagy átalakuláson ment keresztül. 
Először papírmerítő műhellyé válto-
zott, ahol Erdélyi Zoltán tiszteletes 
úr és Erdélyi Adél tiszteletes asszony 
segítségével papírt készítettek. Ezt 
követően képzeletben visszatértünk 
a 12. századba, a hivatali írásbeliség 
kezdetének idejébe. Megszületett 
a könyvtár alapítólevele falunk vi-
aszpecsétjével hitelesítve, amelyet 
községünk polgármestere is ellátott 
kézjegyével. A 8. osztályosok a közép-
kor egyik leggazdagabb, európai hírű 
könyvtárát, a Bibliotheca Corvinianat 
látogatták meg képzeletben, ame-

lyet akkoriban csak a pápai könyvtár 
előzött meg. Maguk is kipróbálták 
a kódexkészítés, miniatúra-festés 
és könyvkötés nehéz, hosszadalmas 
és aprólékos munkáját. Az eredmény 
viszont nagyon szép lett, három igazi 
corvinával lett gazdagabb könyvtá-
runk. A 9. osztályosok a világot utaz-
ták körbe és a térképen jelölték ki, 
hol találhatóak a régmúlt és a jelen 
leggazdagabb és legszebb könyvtárai.
Ők már a modern technika segítségé-
vel keresték az információkat, képe-
ket. A könyvtárakról szóló ismertető 
anyag egy könyvbe került, hogy bárki 
számára hozzáférhető és tanulmá-
nyozható legyen. A diákkönyvtárak 
napja alkalmából az óvodásokat is 
könyvtárlátogatásra hívtuk. Tóth Péter 
igazgató helyettes fogadta őket és az 
óvónéniket. Pándy Lajos vidám mesé-
jét a rókáról és a tarkabarka Gyöngyi 
kutyáról a gyermekek nagy fi gyelem-
mel hallgatták.

Az iskola folyosóján kis kiállítást 
készítettüunk, amely a nap folyamán 
készült munkákat mutatta be. 

Mgr. Szabó Edit
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� Színésznőből író, hogy jutott el 

az íráshoz? 

– 2007-ben jelent meg az első köny-
vem A Nap születésnapja címmel. Igazá-
ból már írtam korábban is, a társulatnak 
adtam ötleteket, illetve saját magamnak 
irogattam, de sokáig eszembe se jutott, 
hogy könyvet adjak ki. Még a lányom 
születése előtt olvastam a Napról, hogy 
közel 5 milliárd éves, s ez megmozgatta 
a fantáziámat, hogy vajon a Nap hogyan 
ünnepelheti a születésnapját. Valamiért 
versben kezdtem el ezt összegyúrni 
történetté. Amikor is elkezdett dagadni, 
akkor úgy döntöttem, hogy formálok 
belőle mesét. Amikor kezdett alakulni, 
akkor lett olyan érzésem, hogy ez talán 
mások számára is szórakoztató lehet. 
Élveztem, hogy rímekben fogalmaztam 
meg a mesét, számomra ez könnye-
dén ment. Maguk a rímek ugyanis sok 
lehetőséget adnak a poénokra. A nyelvi 
humor a Besenyő családban is pl. jelen 
volt, mi ezt szellemi rubikkockának ne-
veztük anno. Számomra szórakoztató 
volt ezt kitalálni. 

� A könyv írásakor mennyire volt 

Ön előtt a célközönség?

– Eredetileg nem foglalkoztam azzal, 
hogy ki fogja olvasni. Konkrétan nem volt 
bennem az, hogy gyerekeknek szánom, 
sőt több poén inkabb csak felnőttek 
számára érthető belőle. A kisgyerekek 
az árnyaltabb vicceket még nyilván nem 
értik, de őket a könyv dallamossága 
fogja meg. Úgy gondolom, hogy emiatt 
a könyvem kicsiknek és nagyoknak is 
egyaránt szórakoztató lehet.

� Az Ön könyvei boltokban nem 

megvásárolhatóak. Miért? 

– A könyveimet kivettük a boltokból, 
mert Magyarországon akkora a kínálat, 
hogy gyakorlatilag elvész a polcokon, 
s túl magas áron árulták, s így nem ju-
tott el az olvasókhoz. Úgy döntöttünk, mi 
megyünk az emberek után (üzletköz-
pontokba, vásárba stb.), így még velünk 
is találkozhat az olvasó. A találkozások 
nagyon kellemesek s gyakran kapok 
visszajelzésket, ami épít, s ezért szere-
tem. Egyébként online is van lehetőség 
rendelni a példányokból.

� Hogy érezte magát nálunk az 

író-olvasó találkozón? 

– Perbetén nagyon jól éreztem 

NAGY NATÁLIA LÁTOGATÁSA AZ ISKOLÁBAN

DIÁKKÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI NAPJA

Nagy Natália meseíró, énekesnő, valamint a l´art pour l´art 
társulatból vagy a Csinibabából is jól ismert színésznő, felkéré-
sünket elfogadva az iskolánkba látogatott Az Iskolai Könyvtárak 
Nemzetközi Napja alkalmából, hogy bemutassa személyesen is 
a mesekönyvét. Az írónő interaktív, játékos előadás formájában 
hozta közelebb a gyerekekhez A Nap születésnapja című művét.  
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SZÍNHÁZLÁTOGATÁS A KOMÁROMI 

JÓKAI SZÍNHÁZBAN

Minden évben az óvodás gyermekek nagy szeretettel, érdeklődéssel 
várják, hogy elmehessenek a KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZBA. A színház 
falain belül mindig csodálatos dolgok történnek számunkra. 

Októberben egy fantasztikus bábelőadáson vehettünk részt, Misi Mó-
kus kalandjai címmel. Örömmel emlékezünk vissza az előadás jelenete-
ire, amelyek lenyűgöztek mindannyiunkat. Nagy tapssal köszöntük meg 
a színészeknek az élménydús előadást.   Bc. Balla Piroska

V rámci projektu Recyklohry, 
do ktorého je naša materská škola 
zapojená a priebežne plní zadané 
úlohy, sme prijali ďalšiu výzvu, aby 
sme zorganizovali podujatie spo-
lu s rodičmi a tak si pripomenuli 
jeden zo svetových dní. Vybrali 
sme si Svetový deň behu, ktorý 
sa koná každoročne 5. novembra. 

Spolu s rodičmi a s deťmi sme si 
na miestnom futbalovom ihrisku 
zasúťažili v behu, v rôznych šta-
fetových disciplínach a v púšťaní 
šarkanov. Príjemné podujatie sme 
v podvečer ukončili spoločným 
lampiónovým sprievodom.

Jana Gáborová

V mesiaci november nás v škôl-
ke navštívili členovia Miestneho 
spolku Slovenského červeného 
kríža v Pribete .

Deti sa prostredníctvom príbe-
hu o dievčatku Evičke dozvedeli 
ako sa starať o svoje zdravie, aby 
neochoreli. Pripomenuli si každo-
denné nebezpečné situácie, kto-
ré na nich striehnu, ako sa im 

vyvarovať a ako privolať pomoc, 
keď sa ocitnú v núdzi. Deti príbeh 
veľmi zaujal a aktívne s prednáša-
júcimi spolupracovali. Dovoľte mi, 
aby som sa na záver poďakovala 
členom Miestneho spolku Sloven-
ského červeného kríža za ich ne-
zištnú pomoc a prácu. 

Renáta Kmetyóová, 

riaditeľka MŠ

Svetový deň behu v materskej škole.

Červený kríž v materskej škole

Vidám szüretelés

Októberben óvodásaink részt vettek és bekapcsolódtak a szüreti 
munkálatokba. Az apróságokat traktor szállította a helyszínre, ami kü-
lönlegességnek számított a gyermekek körében, hiszen nem mindennap 
utaznak ilyen „csodaszekéren“. A szőlőskertbe érve már tárt karokkal 
vártak bennünket a víg kedélyű, szorgos asszonyok. A virgonc gyerekek 
máris odaszegődtek a szüretelőkhöz, akik kedves szóval és türelmesen 
mutatták be a kis kíváncsiskodóknak a szüretelés minden csínját-bínját. 
Apró, dolgos kezek fáradhatatlanul szedegették a zamatos gyümölcsöt 
kis kosaraikba, amiből jutott a hazaiaknak is. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon tértünk vissza az óvodába. Köszönjük szépen a Perbetei Mező-
gazdasági Szövetkezet elnökasszonyának Ádámka Arankának, valamint 
Szabó Tibor szövetkezeti vincellérnek, hogy minden évben lehetővé teszik 
óvodásaink számára ezt a nem mindennapi kalandot. Bc. Juhász Tímea
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Borongós decemberi délután érkezem a Sanghaj 1-es számú házához. A csengetésemre izga-
tott kutyaugatás válaszol s hamarosan megjelenik Manci néni . Kedves, mosolygós arccal invitál 
befelé. Az ajtóban Laci bácsi üdvözöl. A kis veranda hatalmas ablakain tiszta időben bizonyára 
özönlik be a fény. Itt beszélgetünk Nagy Lászlóval és feleségével, Vonyák Margittal, akik hat évti-
zed elteltével is ugyanolyan szeretettel, féltéssel és ragaszkodással néznek egymásra.

Hat évtized együtt
erdőben fi atal facsemetéket ültettünk, akkor kinn lak-
tunk az erdőben. Ott nagyon féltünk. 1948 őszén jöttünk 
haza. Itthon aztán Szent Miklóson meg Szent Istvánon 
a majorban dolgoztunk többedmagammal. Dohányt tör-
tünk, fűztük, majd télen simítottuk. 

A házasságkötést követően sikerült állandó mun-
kát találni?

Igen. Mindig azt vallottam, hogy az ember tudja el-
tartani a családját és a feleségét. A traktorállomáson 
dolgoztam, mert jogosítványt szereztem. Amikor az 
megszűnt, eljöttem a szövetkezetbe. Műhelyvezető let-
tem. 1962-ben megválasztottak a szövetkezet elnökévé. 
Sok munkába került rendbe tenni a dolgokat. Elnök vol-
tam, de fel kellett ülnöm a traktorra és ki kellett men-
nem a többiekkel együtt kukoricát törni. Amint lehetett, 
elvégeztem a komáromi mezőgazdasági középiskolát. 
Ezután 25 évig agronómusként dolgoztam a szövetke-
zetben. 

Manci nénire hárult a háztartás vezetése.
Én menyecskének jöttem ide. Vezettem a háztartást, 

gondoskodtam az idős szüleinkről, s ha a szövetkezet-
ben munka volt, mentem. Aztán lassan jöttek a gyere-
kek is. Két fi unk van, Ferenc és László, van 4 unokánk 
és 3 dédunokánk. Ez a legnagyobb boldogság. Ezeknek 
örülünk. A gyerekek rendszeresen látogatnak bennün-
ket, segítenek.

Laci bácsi a munka és a család mellett közsze-
replést is vállalt.

Igen. Harminc évig voltam a református egyház gond-
noka, sőt kántorkodtam is, ezen kívül évekig énekeltem 
az Árvalányhaj Népdalkörben. Nagyon szeretek énekelni, 
csak az egészségem sajnos nem teszi lehetővé. Ez nagy 
bánatom. Olykor esténként előveszem a szintetizátort és 
eljátszom az ismerős énekeket, nótákat. Manci néni még 
hozzáteszi, hogy fi atal korában is mindig énekelt, végig 
az utcában mindenki ismerte. 

Ez a szoros kötelék Önök között még gyermek-
korban alakult ki és még ma is megvan, s az évek 
múlásával egyre szorosabb. Ritka az ilyen. 

Rövid csend után Laci bácsi fűzi tovább a gondola-
tot: – Ahogy az ember visszagondol az elmúlt 80 évre, 
el sem hiszi, hogy igaz volt. Ráébred arra, hogy meny-
nyi mindent átélt, mennyi mindent kibírt. A szeretet és 
a megértés összehozott bennünket... És ez is tart meg 
most is – teszi hozzá csendes mosollyal Manci néni. 

Szeretet és megértés… ennyire egyszerű a titok. 
Mgr. Szabó Edit

Gyémántlakodalmuk alkalmából Nagy Lászlót és 
feleségét Vonyák Margitot köszöntötte Kósa József, 
polgármester és Szabó Andrea, anyakönyvvezető, akik 
a sok jókívánság mellett Perbete Község Önkormányzata 
nevében emléklappal, ajándékkal, bőségkosárral és vi-
rágcsokorral kedveskedtek az ünnepelteknek.

Még sok egészségben, szeretetben, békességben 
együtt töltött évet kívánunk Laci bácsinak és Manci né-
ninek! Gratulálunk a szép évfordulóhoz!

a kassai kormányprogram rendelkezései szerint 
hontalanná váltak szülőfőldjükön. 

Amikor a családunkat Csehországba deportálták, én 
16 éves voltam. 1947 januárja az egyik leghidegebb 
telek közé tartozott. Mínusz 20-24 fokos hideg volt. 
Január 15-én Perbetéről kb. 40 családot telepítettek 
fel erőszakkal Csehországba, a Szudéta-területekre. 
A falut a katonaság lezárta, azokhoz a házakhoz, akiket 

értesítettek, ott már katona maradt, nem szabadott el-
hagyni a házat. Másnap, vagy jobb esetben két nappal 
később megérkezett a katonai teherautó, és szállított ki 
az állomásra, ahol marhavagonok voltak előkészítve. 
A nagy hidegben beállítottuk a sparheltot és tüzeltünk, 
hogy meg ne fagyjunk. A Bilinai járásba kerültünk. Me-
zőgazdasági munkára vittek. Azt mondták, hogy fél évig 
kötelesek vagyunk engedelmeskedni és végezni azt 
a munkát, amit nekünk ott adnak. A lakást, a fűtést és 
az élelmezésünket biztosították. Kevés valamit fi zettek 
azért is, amit dolgoztunk, de alig vártuk, hogy leteljen 
a fél év. Amikor letelt volna, jött az újabb határozat 
a Munkaügyi Minisztériumból, és a munkahivatalból, 
hogy újabb fél évvel meghosszabbították a munka-
kötelezettségünket. Így ment már háromszor, amikor 
föllázadtunk. Egy hétig nem dolgoztunk, sztrájkoltunk, 
felvonultunk a városi hivatal elé és ott tüntettünk. 
Azonban hiába volt minden. Így történt, hogy a fél év-
ből két év lett, és bizony sokan elszöktek. Ezek közé 
tartozom én is, aki nem vártam meg a fél év leteltét, 
hanem két hónappal hamarabb elszöktem. Biciklivel 
és egy aktatáskával indultunk útnak két fi atal perbetei 
lánnyal. Prága előtt egy kisebb faluban vettük a bá-
torságot, és vonatra szálltunk. Szüleim is két hónap 
múlva hazaszöktek. Mindenünk Csehországban ma-
radt, így teljesen nulláról kellett kezdenünk az életün-
ket. Szerencsénk volt, mert visszakerültünk a saját 
családi házunkba. A testvéremék itthon maradtak, őrizték 
a házat. Amikor hazajöttünk, nagyon nehezen találtam 
munkát. Végül Handlovára mentem más perbeteiekkel 
bányászlakásokat építeni, majd Érsekújvárban és Ha-
raszton helyezkedtem el egy építkezéseken. 

Minket is elvittek Csehországba - folytatja Manci néni 
az elbeszélést. Kint dolgoztunk a földeken, közel a né-
met határhoz: a németek az egyik felén, mi meg a határ 
másik felén. Hordtuk a köveket a nagy kosárban ki a föld 
szélére, krumplit ültettünk, egyeltünk, még lovat is ve-
zettem. Ami munka volt, mindent megcsináltunk. Először 
a gazda házában laktunk, fent az emeleten, majd amikor 

Hogyan ismerkedtek meg? 
Már gyerekkorunktól ismertük egymást, mert egy 

utcában laktunk. A férjem a bátyámmal barátkozott, 
sokat volt nálunk. Én meg kinéztem magamnak, mert 
olyan helyes, ügyes lány volt – mondja Laci bácsi. 
Sok problémánk volt, a vallási ellentétek miatt – ő kato-
likus volt, én meg református –, de komolyan szerettük 
egymást. 

Hogyan emlékeznek vissza gyermekkorukra? 
Milyen volt a múlt század 30-as, 40-es éveiben gye-
reknek lenni?

1931. június 23-án születtem - kezdi Laci bácsi - egy 
közepes földműves család gyermeke vagyok. Édesapám 
Nagy Ferenc, édesanyám Pinke Julianna volt. A szüleim 
eredetileg a faluban laktak a Szanyó-udvarban. Itt há-
rom ház volt, de egy tűzvész alkalmával szinte minden 
leégett. Utána építették a szüleim ezt a házat. Én ak-
kor egy éves lehettem. Mint minden parasztgyereknek, 
az iskola mellett nekem is segíteni kellett az otthoni 
munkákban. Emlékszem, hogy ott voltam a sarabo-
lásnál, rám bízták a lóvezetést, a libaőrzést, a tehenek 
legeltetését. Aztán jött a háború. Édesapámat is elvitték 
katonának. Egészségügyi okok miatt frontszolgálatra 
nem volt alkalmas, ezért a komáromi kórházba rendel-
ték szanitécnek. Nekem kellett átvennem édesanyám 
mellett ennek a kis gazdaságnak a vezetését. Egy lovunk 
volt és két tehén. Azonkívül disznók és baromfi . Gyötrel-
mes, nehéz gyermekkor volt.

Bizony jövőre már a 84. évembe lépek - veszi át 
a szót Manci néni. Augusztus 20-án, István király napján 
születtem. Édesapám Vonyák Péter, édesanyám Kalocsai 
Ilona. Szegények voltunk. Apám az erdőre járt, mi meg 
itthon voltunk a ház körül. Négyen voltunk testvérek – 
egy fi ú és 3 lány. Szükség volt a pénzre a nagy család 
megélhetéséhez. Mikor betöltöttem a 12. évemet, már 
elmehettem dogozni. Szent Istvánra jártunk a majorba. 
Mindenféle mezőgazdasági munkát elvégeztünk. 

1945 janurjában falunkat elérte a front. 
Igen, ezt nagyon közelről tapasztaltuk meg - me-

séli Laci bácsi. Keszi felől bejöttek az oroszok, itt vol-
tak az Újútnál a németek. Minket kizavartak a házból. 
Az állatokat elvittem a Cigányvárosba a nagyszüleimhez, 
de az ennivaló itthon maradt. Amikor visszalopóztam, 
hogy eleséget szerezzek az állatoknak, láttam, hogy két 
hatalmas ágyú áll a házunkkal szemközt a szántóföldön. 
Volt egy bunkerunk is. Tetejében hatalmas akáci geren-
dák. Istennek csudája, hogy a házunkról még egy cserép 
sem esett le, csak az ablakok törtek ki. Amikor bejöttek 
a németek, nálunk is elszállásoltak egy katonát. Egyik 
alkalommal hallottunk egy nagy durranást - emlékszik 
vissza Manci néni - anyám kinyitotta az ajtót, hogy meg-
nézze. Ahogy kilépett, a lábába belement egy szilánk, 
ki sem lehetett szedni többé soha. Amikor nagy volt 
a veszély, mi is bementünk a faluba. Üresen hagytuk 
a házat. Ami volt benne, azt mind elhurcolták.

Mindketten szinte még gyermekek voltak, ami-
kor a világháború végeztével a szlovákiai magyarok 
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A REFORMÁCIÓ HÓNAPJA

Megemlékezés a temetőben

Hagyományosan az előző évekhez, reformáció havának utolsó vasár-
napján tartottuk meg az idősek találkozóját, amelyre meghívtuk minden 
75. életévét betöltött testvérünket. Ezt az alkalmat kihasználva, az idén 
először tartottunk konfi rmandus találkozót. Meghívtuk mindazokat, akik 
50, 55 és 60 éve konfi rmáltak a gyülekezetben. Az úrvacsorás istentiszte-
letet követően testvéreink megerősítették egykori fogadalmukat és egy-
egy emléklappal köszöntöttük őket. Mindez után pedig szeretetvendég-
ségre került sor. Nagyon örültünk, hogy lehetőség nyílt egy ilyen alkalom 
keretén belül találkozni azokkal, akik fél évszázada vagy annál több ideje 
tettek fogadalmat és hitvallást a gyülekezet színe előtt. Ugyanakkor jó volt 
látni az örömöt, amely a régen látott ismerősök szemében ragyogott fel. 
Összesítve egy nagyon áldott vasárnap délutánt tölthettünk együtt.

November 1-én tartottuk a szintén már hagyományos megemlékezé-
sünket a temetőben. A gyülekezet egykori lelkipásztorai és kántor tanítói 
sírjait kerestük fel, ahol egy rövid áhítatot követően egy-egy szál virággal 
és igével, illetve zsoltár és dicséret éneklésével emlékeztünk elődeinkre. 

Legtöbbünk számára az ad-
vent a karácsonyi ünnepre való 
készülődést jelenti. Igyekezet, 
mely révén megpróbálunk min-
dent úgy alakítani, hogy az ün-
nepre minden tökéletes legyen. 
Mégis általában közbejön valami 
váratlan dolog, ami kizökkent 
bennünket és úgy érezzük, hogy 
valami nem jó, valami hiányzik. 
Mi lehet ez? Az elrontott mézeska-
lács? A hiányzó dísz, vagy éppen 
az elfelejtett ajándék? Igazából úgy 
gondolom, hogy nem. Nem ezek 
a dolgok azok, amik igazán za-
varják karácsonyi ünneplésünket. 
A hibát ott követjük el évről évre, 
hogy készülődünk. Igyekszünk 
bebiztosítani mindet, de valahogy 
az ünnepeltről megfeledkezünk. 
Az advent nem csupán a készü-
lődés ideje. Ennek a szónak sok-
kalta gazdagabb jelentése van. 
Az advent szó a latin adventus 
Domini szókapcsolatból szárma-
zik, és az Úr eljövetelét jelenti. 

Mert Ő biztosan eljött és ma is 
eljön! A kérdés csak az, hogy mi 
hogyan állunk ezzel a dologgal. 
Készek vagyunk-e befogadni, 
van-e egyáltalán hely számára? 

Legyen ez a mostani advent 
más, mint eddig. Engedjük, hogy 
a készülődésben bejöjjön életünk-
be és velünk legyen a Megvál-
tó, Jézus Krisztus. Ünnepeljünk 
együtt és meglátjuk, hogy semmi 
sem fogja megzavarni életünket, 
mert Ő betölti minden szükségün-
ket és békességgel tölti el szívün-
ket. Ámen!

A gyülekezet presbitériumá-
nak, valamint családunk nevében, 
kívánunk minden Kedves Testvé-
rünknek békés, szeretetben teljes 
karácsonyi ünnepeket, illetve Is-
ten áldásában gazdag Új eszten-
dőt!

 Mgr. Erdélyi Adél

 ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok

Advent. Advent?
IDŐSEK ÉS AZ 50, 55 ÉS 60 ÉVE KONFIRMÁLTAK TALÁLKOZÓJA „A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” 

(Jn 1,5)

A karácsony ünnepével szorosan összefügg az ajándékozás. Kit lehet igazán 
megajándékozni? Azt, aki megkapja, amire vágyakozik? Nehéz a válasz ezekre
a kérdésekre. 

Mert amikor gyerekek voltunk, éppen a miatt örültünk, és készülődtünk a kará-
csonyra. De ha őszinték akarunk lenni, felnőttként is jól esik az embernek, ha meg-
ajándékozzák. Az elvárásokkal teli vágyakozó szív, nem szabad, hogy elfásuljon! 
A felnőtt felelőségekkel megterhelt benső világunk, amelyet a külső tetteink szor-
galma tükröz, nem merítheti feledésbe azt, hogy merjünk a végtelen Nagy után 
vágyakozni! Erre hív minket a karácsony ünneplésének öröme. A kis gyermek Is-
teni jelenléte, amely külsőleg semmiben sem különbözik a többi újszülöttől, még is 
a végtelen nagy Isten. Aki önmagához mérten, vagyis végtelenül, és maradandó-
an akarja megajándékozni azt, aki megajándékozató. Vagyis az Őreá ráhangoló 
embert. Aki legyen bár felnőtt, sokszor az élet hozta megpróbáltatásai felé ijedt 
szemmel néz, és úgy érzi magát, mint a tehetetlen kis gyerek. 

A karácsony véget ér, az ajándékok már nem lelkesítik a velük kiszürkült gyermeki 
játék világot, amely új kalandra éhes. A felnőtt ember is felsóhajt és örül annak, hogy 
az év legcsillogóbb ünnepének egyre növekvő színvonalának némileg megfelelt. 
Az újév kezdetén számadást tart, mennyibe is került az egész ünneplés. 

Ez a felfogás mennyire ellentmond annak, amit a karácsonyról olvasunk az 
evangéliumokban: Hogy az Isten értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által 
meggazdagodjunk. Talán itt az ideje, hogy átértékeljük, mi az ünneplés valódi lé-
nyege! Hogy mennyire fontos ráhangolni önmagunkat a minket magajándékozni 
vágyó Istenre. Erre hivatott az Advent időszaka. Hogy a végtelen Isten, aki emberré 
lett megajándékoztasson téged. Hogy ajándék befogadó, vagyis maradandóan 
megajándékozható képes lehessél. Ne engedd, hogy az ünneplés csak úgy ku-
tyakényszerből, teherként rászakadjon. Mert akkor az egész súlyosan megkér-
dőjeleződik.

 A szívnek az őszinte készsége, nem korlátozható csupán az ünnepekre. Semmi 
sem szabhat neki határt. Aki részesül Isten végtelenségéből, annak sosem ér vé-
get az ünnep. Az ilyen ember számára az áldozat nem veszteség. 

Ez úton kívánok, minden kedves olvasónak, hogy jó ráhangolódjanak az Adventi 
időszakban arra a meg nem szűnő Isteni jelenlétre, amely a betlehemi kisgyer-
mekben ragyogott fel nekünk. Hogy Isten maradandóan gazdagíthasson bennün-
ket és mi is másokat gazdaggá tudjunk tenni! 

PaedDr. Balogh Károly, római-katolikus lelkipásztor 

Už tradične je spojená s Vianočnými sviatkami túžba byť obdarovaný. Ale koho 
je možné skutočne obdarovať? Ako naplníme jeho túžbu po vysnívanom darčeku? 
Je neľahké dať jednoznačnú odpoveď na tieto otázky. 

Keď sme boli deti, na Vianoce sme sa tešili práve kvôli darčekom. Avšak úprimne 
si musíme priznať, že i keď sme dospelí, dobre nám padne, keď nás niekto obdaruje. 
Srdce človeka prekypuje túžbou byť obdarovaným. A nesmieme dovoliť zriecť sa 
tejto túžby. 

Vlial nám ju do srdca sám Boh, aby nás urobil schopnými prijímať jeho dary. 
Starosti nášho života, ktorý je plný zodpovedností, čo navonok odzrkadľujú aj naše 
skutky, nemôžu z nás vyrvať túžbu po Nekonečnom. Veď Vianoce sú o tom, že Boh 
sa stal dieťaťom, aby nás obdaril svojou nekonečnosťou. Len sa musíme naučiť po-
čúvať ho. Hoci ako dieťa sa navonok v ničom nelíšil od novonarodených detí, predsa 
je Bohom, ktorý ako taký nás môže Božsky jedinečne obdarovať. Len my sa musíme 
znova naučiť byť otvorenými tomuto daru. Tým, že svoje srdcia naladíme na Jeho 
frekvenciu. K tomuto nám pomáha Adventné obdobie.

Nenechajme, aby sa na nás sviatky zvalili ako kultúrna lavína stále vzrastajúcej 
úrovne požiadaviek. Lebo budú pre nás príťažou, ktorej sa chceme čím skôr zbaviť. 
Ako niečo, čo nás oberá o čas a peniaze.

Lebo svatky skončia, vytúžené hračky našich ratolestí budú už nezaujímavé, 
už nebudú robiť ich detský svet dobrodružným. Aj dospelý si vzdychnú, že majú 
toho dosť. A pritom sme venovali čas, energiu, ba i peniaze niečomu, čo je na míle 
vzdialené od skutočného radostného slávenia. 

Lebo pre tých, čo si naladili svoje srdca na to Božské, čo prinieslo to betlehemské 
dieťa, sa oslava nekončí. Ochotu srdca sa nedá ničím ohraničiť. Ak sa postupne 
pretvára, nemusí viac bezmocne stáť, hoci je človek dospelý, pred ťažkosťami života, 
ako bezmocné dieťa plné strachu. 

Prajem všetkým čitateľom požehnaný Advent, aby bol obdobím, ktoré nás správ-
ne naladí na príchod Krista, ktorý sa stal tak chudobným, aby sme sa jeho chudobou 
obohatili. Stal sa bezmocným dieťaťom, aby sme v ňom vierou spoznali najmocnej-
šieho Boha. Aby sme sa nebáli k nemu vyjadriť ochotu sa nechať sa ním pretvoriť.
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„MILOSRDENSTVO...
...ožilo a stalo sa viditeľným a dosiahlo 

svoj vrchol v Ježišovi Nazaretskom”
(Ef 2, 4).

Az adventi idő felkészülés 
az Úr eljövetelére, karácsony-
ra. Advent elején elkészülnek az 
adventi koszorúk, hogy a hétről-
hétre fellobbanó láng jelezze az 
ünnep közeledtét. Több éve már, 
hogy a katolikus templom előtti 
emlékműnél elkészül a falu ad-
venti koszorúja. Nem történt ez 
másként idén sem. November 
26-án kivonult az alapiskola felső 

tagozata felnőttek kíséretében és 
nekifogtak a szorgos munkának. 
Nagyon ügyesen dolgozott min-
denki, így hamar el is készült az 
idei koszorú, ami véleményem 
szerint nagyon szép lett. Köszön-
jük mindazon ügyes felnőttek köz-
reműködését, akik lehetővé tették 
eme koszorú elkészülését. 

Ezen kívül november 28-án, 
szombaton, mindkét alapiskola 

diákjainak lehetősége volt egy sa-
ját adventi koszorú elkészítésére 
is, Dr. Darina Zdenka Morávková 
és Mgr. Sukola Anita katechéták 
vezetésével. Advent első vasár-
napján a szentmise keretén belül 
Balogh Károly plébános úr meg-
áldotta a gyerekek és a hívek ál-
tal készített adventi koszorúkat. 
A szentmise után a plébános úr 
megszentelte a nagy adventi ko-
szorút is, este pedig már fellob-
bant az első „gyertya” lángja. 

Mgr. Sukola Anita

Ježiško - KRISTUS je tvárou 
Otcovho milosrdenstva. Boh Otec 
- nekonečne milosrdný, po tom,
čo zjavil Mojžišovi svoje meno, 
dával v dejinách ľudstvu možnosť 
naďalej spoznávať svoju božskú 
prirodzenosť rôznymi spôsobmi 
(Ex34, 6). V „plnosti času” (Gal 4, 
4), keď bolo podľa Jeho plánu spá-
sy pre človeka všetko pripravené, 
poslal svojho Syna narodeného
z Panny Márie, aby nám zjavil svo-
ju lásku defi nitívne.

Kto vidí Ježiša, vidí Otca (Jn 
14, 9). Ježíš Nazaretský svojím 
slovom, svojimi gestami lásky 
a celou svojou osobou zjavuje Bo-
žie milosrdenstvo. On je zdrojom 
radosti, vyrovnanosti a pokoja. Iba 
v ňom je naša spása - náš budúci 
život vo večnosti .

MILOSRDENSTVO je zjedno-
cujúca cesta, pre Boha a člove-
ka, pretože otvára srdce nádeji, 
že sme milovaní vždy, navždy - 
i napriek obmedzeniam kto-
ré spôsobuje náš hriech. Všetci 

máme chvíle, keď sme ešte inten-
zívnejšie volaní k upreniu svojho 
zraku na milosrdenstvo, aby sme 
s Otcom mohli účinnejšie konať 
v našom živote. Milosrdenstvo je 
posledný a zvrchovaný čin, kto-
rým nám Boh vychádza v ústrety. 
Po hriechu Adama a Evy nechcel 
nechať ľudstvo opustené a napo-
spas zlu. Preto zamýšľal a chcel
Máriu svätú a nepoškvrnenú v lás-
ke (Ef 1, 4), aby sa stala matkou 
Vykupiteľa človeka. Na ťarchu 
hriechu odpovedá Boh plnosťou 
odpustenia. Milosrdenstvo bude 
vždy väčšie ako každý náš hriech. 
Nik nemôže klásť obmedzenia 
odpúšťajúcej Božej láske, ktorej 
sa pôjdeme s bázňou a láskou, 
klaňať k jasličkám Milosrdnému 
Bohu.

Dr. Darina Zdenka Morávková

spracované podľa buly „Tvár 
Milosrdenstva” od. sv. otca Fran-
tiška, vydanej k ohláseniu Svätého 
roka milosrdenstva na sviatok Ne-
poškvrneného počatia 8.XII.2015.

Adventi készülődés

Z Božej milosti sme opäť blízko Vianoc - sviatkov, keď si pripomíname pa-
miatku príchodu Božieho Syna na tento svet v podobe človeka, ale bez hriechu. 
Prišiel na tento svet, aby uskutočnil spásu všetkých ľudí, ktorí vierou prijmú Jeho 
obeť.

V Ježišovi Kristovi sa naplnilo to, čo napísal apoštol Pavel svojmu mladému 
spolubratovi - Timoteovi v 1. liste v 15 verši: „Verná je to reč a hodná, aby ju 
všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.”

Pavlovi i Timoteovi súčasníci boli pod vplyvom rozmanitých fi lozofi ckých ná-
zorov. Tieto svoje názory vedeli príťažlivo a pôsobivo podávať svojim posluchá-
čom. Zvestovanie Ježiša Krista pre nich nebolo príliš zaujímavé. Ba mnohí sa 
nad Ježišom aj pohoršovali, lebo nechceli prijať, že Ježiš, Ktorého oni ukrižovali,
je tým zasľúbeným Mesiášom, a preto Mu netreba venovať veľa pozornos-
ti. Apoštol Pavel však vedel, že je to verná a pravdivá správa, ktorá si zaslúži 
prijatie s dôverou, radosťou i pokorou. Pán Ježiš skutočne prišiel na svet, aby 
spasil hriešnikov. V narodení Ježiša Krista sa splnilo to, čo oznámil anjel Jozefovi. 
Anjel mu povedal: „Neboj sa prijať Máriu za ženu, lebo čo sa v nej počalo je
z Ducha Svätého. Porodí Syna a dáš Mu meno Ježiš, lebo On vyslobodí svoj ľud 
z hriechov.” Z tohoto sa budeme tešiť i cez tohtoročné Vianoce, lebo Ježiš Kristus 
sa narodil i pre nás. Pred nami je ešte niekoľko dní adventu, ku ktorému okrem 
iného patria i adventné vence s pribúdajúcimi horiacimi sviecami. Adventný ve-
niec má symboliku v tom, že zapálené sviece nemajú vytvárať svetlo iba na stole, 
alebo v miestnosti, ale my sa máme snažiť, aby sme boli stále viac zapálení pre 
Božie veci, aby horeli tie naše vnútorné lampy života, a to skrze vieru v Pána 
Ježiša Krista.

Želám všetkým nám pokojné, milosťou a láskou naplnené sviatky narodenia 
nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Do Nového roka Vám i Vašim rodinám želám 
zdravie a Božie požehnanie. Urobme všetko, aby tie naše lampy viery nesvietili 
iba cez Vianoce, ale mali sme dostatok oleja viery v celom roku, a životom sme 
svedčili, že Kristus je naším Spasiteľom.

Vaša                                                Mgr. Jaroslava Zaťková, ev.a.v. farárka
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Gabriel Gyurcsovics a Michaela Pinkeová 3. októbra
Gabriel Václav a Diana Tóthová 10. októbra
Daniel Hudák a Eva Ujváriová 14. novembra
Szilárd Lozsi a Mgr. Elena Laczová  25. novembra

NOVORODENCI
Viktor Laczkó, Nový rad 48 3. októbra
Frederika Szalayová, Pribeta 15. novembra
Sofi a Gabriela Szekeresová, Hlavná 36 23. novembra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Gyurcsovics Gábor és Pinke Michaela október 3.
Václav Gábor és Tóth Diana október 10.
Hudák Dániel és Ujvári Éva november 14.
Lozsi Szilárd és Mgr. Lacza Elena november 25.

ÚJSZÜLÖTTEK
Laczkó Viktor, Váczy sor 48 október 3
Szalay Frederika, Perbete november 15.
Szekeres Sofi a Gabriella, Fő utca 36 november 23.

OPUSTILI NÁS
Etela Pinkeová (85), Cintorínska 11 5. októbra
Magdaléna Szeteiová (87), Dlhá 55 9. októbra
František Bednárik (81), Dlhá 72 30. októbra
Vojtech Čársky (78), Mierová 15 27. novembra
Júlia Szöllősiová (77), Komárňanská 21 29. novembra
Július Varga (79), Jarmočná 15 2. decembra 

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Pinke Etel (85), Temető utca 11 október 5.
Szetei Magdolna (87), Túlsó kertek alja 55 október 9.
Bednárik Ferenc (81), Túlsó kertek alja 72 október 30.
Čársky Béla (78), Béke utca 15 november 27.
Szöllősi Júlia (77), Komáromi utca 21 november 29.
Varga Gyula (79), Vásártér utca 15 december 2.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

JANUÁR – MAREC 

09.01.2016  Operetný večer
16.01.2016 Divadelné predstavenie – Délután 

 a legjobb, avagy a miniszter félrelép

23.01.2016 Rodičovská tanečná zábava Združenia rodičov 
 pri ZŠ s VJM
06.02.2016 MOST – HÍD – Hudobný podvečer

13.02.2016 II. Maďarský ples organizovaný MO SMK – 
 MKP, MO Csemadok-u, a MO Združenia 
 Rákócziho
19.02.2016 Predvolebná kampaň politickej strany 

 MOST–HÍD 

15.03.2016 Spomienka na revolúciu a boj za slobodu 
 v r. 1848

Január – Február Výročné členské schôdze 

  miestnych organizácií

Kulturális eseménynaptár: 

JANUÁR - MÁRCIUS

2016.01.09.  Operettest
2016.01.16. Színházi előadás – Délután a legjobb, 

 avagy a miniszter félrelép

2016.01.23. A Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
 szülői bálja
2016.02.06. MOST - HÍD - Nótaest

2016.02.13. II. Magyar bál az MKP, Csemadok és Rákóczi 
 szövetség helyi szervezeteinek rendezésében 
2016.02.19. A MOST–HÍD politikai párt 

 kampányrendezvénye

2016.03.15. Megemlékezés az 1848/49-es forradalom 
 és szabadságharcról

Január – Február A helyi szervezetek 

  évzáró gyűlései

Spojila Slovensko, spojila Pribetu

A Rákóczi Szövetség helyi szervezetének műveltségi vetélkedője

Krutý príbeh mladej bojovníčky Michaely Kevé-
lyovej z Veľkého Kýru zaujal mnohých ľudí s dobrým 
srdcom na celom Slovensku. Medzi nich patrí aj sku-
pina občanov Pribety, ktorá sa rozhodla zorganizovať 
Benefi čný večer na podporu ťažko chorej Mišky. Po-
čas letnej brigády na Cypre Miška náhle ochrnula, 
bola v kóme a dýchali za ňu prístroje. Po prevoze 
na Slovensko bola dlhé mesiace hospitalizovaná
v novozámockej nemocnici. Presnú príčinu jej ocho-
renia lekári dodnes nevedeli určiť. Miška sa však 
nevzdávala a svojou húževnatosťou, bojovnosťou 
a radosťou zo života motivovala iných chorých ľudí. 

Dňa 17. 10. 2015 sa uskutočnil v miestnom kul-
túrnom stredisku benefi čný večer pod názvom „Srd-
cia v jednom rytme“. Všetci umelci, vystupujúci, 
organizátori podporili túto akciu svojím vystúpením, 
svojou prácou, bez nároku na honorár a nezištne. 
Vystúpilo takmer 80 umelcov, spevákov, hudobníkov, 
tanečníkov, ktorí všetkým prítomným spestrili sobot-
ňajší večer. O nezabudnuteľný zážitok sa postarali aj 
organizátori a v neposlednom rade diváci, ktorí napl-
nili veľkú sálu kultúrneho domu. Po každom jednom 

vystúpení si uctili umelcov obrovským potleskom. 
Vládla neopísateľná atmosféra a srdcia boli v jed-
nom rytme. 

Aj vďaka sponzorom, darcom a predaným vstu-
penkám sa podarilo vyzbierať 1700 eur, ktoré pu-
tovali na liečbu Mišky. Rodina nás informovala, že 
„peniaze z Pribety“ použili na zaplatenie bioliečby, 
ktorá pomáha a má veľmi dobrý vplyv na zlepše-
nie jej zdravotného stavu. Stalo sa to, čo si netrúfol 
predvídať žiadny z konzultovaných lekárov. Miška 
pred dvomi týždňami s pomocou urobila zopár kro-
kov. Jej stav sa stále zlepšuje a svojím optimizmom 
a bojovnosťou spája ľudí.                         Ďakujeme. 

 A Rákóczi Szövetség perbetei szervezete 2015. 
november 21-én, immár 12. alkalommal szervezte 
meg a már hagyományosnak mondható nemzetközi 
műveltségi vetélkedőjét. Idén, a Jókai emlékévhez 
kapcsolódóan a „Nagy Mesemondó“, vagyis Jókai 
Mór élete és munkássága volt a téma. A bekapcsoló-
dó diákcsapatok számára egy olyan elektronikus pre-
zentáció, projektmunka, esetleg irodalmi összeállítás 
előadása volt feladat, mely a kiírt témához kapcsol-
ható. Idén 5 csapat (dunamocsi AI, búcsi AI, szőgyéni 
AI, perbetei AI, valamint a magyarországi tatabányai 
Szent Margit katolikus iskola) jelezte részvételét 
a megmérettetésen. 

 A három tagú zsűri (Ing. Sukola Róbert, Belán 
Ernő és Mgr. Kovács-Csomor Endre) elégedetten 
szemlélte a rendkívül változatos és színvonalas 
előadásokat.. Volt itt produkció, mely Jókai életútját 
dolgozta fel, volt olyan csapat, aki Jókai szerelmeivel 
foglalkozott, de volt olyan is, mely Jókai életútjának 
a széles közönség előtt igen kevéssé ismert részét 
tárgyalta, mégpedik a nagy író kertészkedéssel 
növénynemesítéssel, illetve természetbúvár szen-
vedélyével foglalkozott. A tatabányaiak pedig Jókai 
korához köthető, korhű ruhákban előadott, irodalmi 
színpad-szerű produkcióval örvendeztették meg az 
érdeklődő közönséget. A Rákóczi Nap vetélkedőjé-
nek csapatai értékes könyvjutalomban részesültek, 
valamint emléklapot is kaptak.

 Természetesen a hagyományokhoz hűen, idén is 
kiegészítő programokkal (pl. kézművesség) kedves-
kedett a helyi Rákóczi Szövetség a résztvevőknek. 
A délelőtt „megkoronázásaként“ pedig nagyon fi -
nom ebédet fogyaszthatott el a siserehad, de nagy 
sikere volt a fi nom süteményeknek is.. A megmé-
rettetés idén is nagyon jó hangulatban telt, melynek 
végén Ölveczky Elemér a helyi Rákóczi Szövetség 
elnőke a „jövőre veletek ugyanitt“ (ám immár egy 
másik témában) szellemében mondott köszönetet 
a résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak. 

Mgr. Kovács-Csomor Endre

vystúpení si uctili umelcov obrovským potleskom


