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Községünkre a közeljövőben több 
pozitív változás is vár a környezetvé-
delem terén:

- Előkészületek folynak a közsé-
gi csatornarendszer kiépítésére és
a szennyvíztisztító állomás korsze-
rűsítésére. Ez az első lépés azon
a hosszú úton, amely községünk fej-
lődése felé vezet. Folyamatosan ren-
dezzük tulajdonjogilag a szennyvíz-
tisztító állomás alatti földterületeket 
és az oda vezető bekötő útszakaszt, 
továbbá építkezési projektet kell ké-
szítetnünk és egyidejűleg uniós tá-
mogatásra pályázatot benyújtanunk. 
Célunk, hogy a pályázaton belül min-
den háztartáshoz ingyenes rákötés 
legyen bebiztosítva. A csatornarend-
szer megépítése jelentősen hozzájá-
rul falunk környezetvédelméhez és 
bebiztosítja a korszerű szennyvízel-
vezetést. 

- Változás várható a hulladék osz-
tályozásánál is. Célunk a szeparált 
hulladék mennyiségének növelése, 
mivel egyre több kiadással jár a hul-
ladék összeszedése és megsemmi-
sítése. Több társasággal is tárgyalást 
folytatunk, akik rendszeresen elszál-
lítanák a műanyagot, papírt, üveget 
egyenesen a háztartásoktól és ezzel 
csökkennének a község költségei
a hulladék összegyűjtésére és osztá-
lyozására.

- Befejezésképpen megemlítenék 
néhány fontos információt a fakivá-
gással kapcsolatosan. Amennyiben 
a fa a kertben nő és a föld felett 
130 cm magasságban törzsének 
átmérője meghaladja a 80 cm, vagy 
a fa beépített területen esetleg ud-
varban található és törzsének átmé-
rője meghaladja a 40 cm, ezen ese-
tekben a község engedélye nélkül 
nem vágható ki. A községi hivatalban 
kérvényt szükséges benyújtani és 
10,00 € illetéket befi zetni, majd csak 
a község jóváhagyása után lehet 
a fát kivágni. A fakivágás október 
1-től március 31-ig a vegetációs 
időszakon kívül engedélyezett. A tör-
vény megszegése bírságot von maga 
után.

Fordítás: Szabó Andrea

Našu obec čaká v blízkej bu-
dúcnosti v oblasti ochrany životné-
ho prostredia viacero pozitívnych 
zmien. 

- Pripravujeme územné rozhod-
nutie pre stavbu kanalizácie a mo-
dernizáciu čistiarne odpadových 
vôd. Ide o jeden z prvých krokov 
na tejto dlhej ceste, na konci ktorej 
nás čaká významný prínos v oblas-
ti rozvoja obce. Stále pracujeme na 
usporiadaní vlastníctva k pozemkom 
pod čistiarňou a k nej vedúcej ceste, 
ďalej potrebujeme dať vyhotoviť sta-
vebný projekt a následne požiadať 
o dotáciu z fondov EÚ. Naším cieľom 
je zabezpečiť vybudovanie kanali-
začnej prípojky ku každému rodinné-
mu domu zdarma v rámci projektu. 
Výstavba kanalizácie významne 

prispeje k ochrane životného pros-
tredia obce a zabezpečí komfortné 
odvádzanie odpadových vôd z každej 
domácnosti. 

- Zmeny nás čakajú aj v separácii 
odpadu. Cieľom je zvýšiť množstvo 
vyseparovaného odpadu, pretože ná-
klady na zber a likvidáciu komunál-
neho odpadu neustále rastú. Roku-
jeme s viacerými spoločnosťami, 
ktoré by pravidelne odvážali plasty, 
papier a sklo priamo spred každého 
rodinného domu, a tým by sa znížili 
náklady obce na zber a triedenie se-
parovaného odpadu. 

- V závere by som rada uviedla 
niekoľko dôležitých informácií k vý-
rubu stromov. Ak strom rastie v zá-
hrade a má priemer kmeňa vo výške 
130 cm nad zemou väčší ako 80 cm, 
alebo strom rastie na zastavanej plo-
che, prípadne nádvorí a má priemer 
kmeňa väčší ako 40 cm nie je možné 
strom vyrúbať bez povolenia obce. 
Na obecnom úrade je potrebné podať 
žiadosť, zaplatiť poplatok 10 eur a až 
po schválení výrubu je možné strom 
vyrúbať. Stromy je možné rúbať len 
v období od 1. októbra do 31. mar-
ca, v čase vegetačného pokoja. Po-
rušenie týchto ustanovení zákona je 
sankcionované.

Ing. Soňa Zahorcseková
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2015. 12. 29.

A képviselő-testület jóváhagyta

a Virág utca 33A házszám alatt meg-
üresedett 2 szobás lakás bérbeadá-
sát Jakabová Helena, Váczi sor 21, 
perbetei lakos számára 2016.3.1-től.

A képviselő-testület jóváhagyta 
a vissza nem térítendő anyagi támo-
gatás kérvényének beterjesztését
a Perbetei Községi Hivatal épületének 
hőszigetelése céljából.

A képviselő-testület jóváhagyta

a helyi alapiskolák épületeinek va-
gyonkezelési szerződéseit 2015.12. 
30-tól a következőképpen:

- a B pavilont, tornatermet és az
épületek alatti földterületeket a Szlo-
vák Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola 
utca 26, Perbete részére

- az A pavilont, az iskolai étkez-
de és napközi épületét valamint az 
épületek alatti földterületeket és az 
iskolaudvart a Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola, Iskola utca 8, Perbete 
részére

A képviselő-testület jóváhagyta 
Szolár Katalin, Virág utca 23, perbetei 
lakos kérelmét községi tulajdonban 
lévő földterületen való garázs elhe-
lyezésére - 1420/2 sz. parcellán 15m2 
területen.

A képviselő-testület 100,00 € tá-
mogatást nyújtott asztalitenisz ver-
seny megrendezésére a helyi alapis-
kolák számára.

A képviselő-testület jóváhagyta

a helyi óvoda kihelyezett osztályának 
létrehozását a kultúrház épületében 
2016.1.1-től 2016.7.31-ig. 

A képviselő-testület tudomásul 

vette a Szlovák Oktatási, Tudomá-
nyos, Kutatási és Sport Minisztérium 
47.000,00 eurós támogatás nyújtását 
a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda bő-
vítésére.

A képviselő-testület tudomásul 

vette az 50.000 eurós pénzügyi hoz-
zájárulás nyújtását a Szlovák Tanítási 
Nyelvű Alapiskola homlokzatának hő-
szigetelésére.

2016. 2. 9.

A képviselő-testület jóváhagyta 
Perbete község irányelvét a benyújtott 
panaszok kivizsgálására.

A képviselő-testület elutasítot-

ta Geleta József, Erőszak utca 19, 
perbetei lakos kérvényét, melyben 
az Erőszak utca elhanyagolt, rossz 
állapotát kéri helyrehozni, miszerint 
az út úgyis fel lesz törve a szennyvíz 
csatornahálózat kiépítésekor. 

A képviselő-testület a következő 
tagokat delegálta a Szlovák Tanítási 
Nyelvű Alapiskola iskolatanácsába:

1. Ing. Marián Križan 
2. Ing. Soňa Zahorcseková
3. Mgr. Andrea Šukolová
4. Mgr. Gabriella Kocskovics

2016. 3. 8.

A képviselő-testület jóváhagyta 
Šukola Mária, Sallai utca 1, perbetei 
lakos családi házához vezető bejárat 
megerősítését zúzott kővel.

A képviselő-testület jóváhagyta 
a 4/2010 –es számú általános ér-
vényű rendelet 1. számú függelékét, 
melyben az általános iskolába való 
beíratás áttolódik az áprilisi hónapra.

A képviselő-testület a Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola iskolatanácsá-
ba a következő tagokat delegálta:

1. Mgr. Kocskovics Gabriella
2. Zsitva Norbert
3. Basternák József
4. Szabó Mihály
A képviselő-testület a  Magyar Ta-

nítási Nyelvű Óvoda  iskolatanácsába 
Mgr. Sukola Anitát delegálta.

A képviselő-testület jóváhagyta

a 2016-os évre a költségvetési keret-
összeg elosztását a helyi szervezetek, 
intézmények és magánszemélyek tá-
mogatására a következőképpen:

29. 12. 2015

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
pridelenie uvoľneného 2 izbového ná-
jomného bytu na Kvetnej ulici 33A, pre 
Helenu Jakabovú, Nový rad 21, Pribe-
ta od 1.3.2016.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
predloženie žiadosti o nenávratný 
fi nančný príspevok na projekt „Zní-
ženie energetickej náročnosti budovy 
Obecného úradu v Pribete“.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
zverenie školských budov do správy Zá-
kladnej školy, Pavilón B, Školská 26, Pri-
beta a Základnej školy s VJM, Školská 8, 
Pribeta od 30.12.2015 nasledovne:

- Pavilón B a telocvičňu pre Základ-
nú školu, Pavilón B, Školská 26, Pribe-
ta spolu s pozemkami pod budovami

- Pavilón A, budova školskej jedál-
ne a školskej družiny a pozemky pod 
budovami a areál škôl pre Základnú 
školu s VJM, Školská 8, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
žiadosť Kataríny Szolárovej, Kvetná 
23, Pribeta o prenájom pozemku vo 
vlastníctve obce Pribeta – časť parcely 
č. 1420/2 o výmere 15 m2 na umiest-
nenie garáže.

Obecné zastupiteľstvo schválilo do-
táciu 100,00 € pre Združenie rodičov
a priateľov školy pri ZŠ Pribeta na or-

ganizovanie stolnotenisového turnaja.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 

zriadenie elokovanej triedy materskej 
školy v budove Kultúrneho domu od 
1.1.2016 do 31.7.2016.

Obecné zastupiteľstvo bralo na 

vedomie poskytnutie dotácie Minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vo výške 47.000,00 € 
na rozšírenie kapacity Materskej ško-
ly, Kvetná 39, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo bralo na 

vedomie poskytnutie fi nančných 
prostriedkov na riešenie havarijnej 
situácie „Zateplenie fasády Pavilón B 
pre ZŠ, Školská 26, 946 55 Pribeta“ 
vo výške 50.000 eur.

9. 2. 2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Zásady obce Pribeta o vybavovaní 
sťažností.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo 
žiadosť Jozefa Geletu, Vojnická 19, 
Pribeta o opravu havarijného stavu 
Vojnickej ulice nakoľko miestna ko-
munikácia bude aj tak poškodená 
výstavbou kanalizácie.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
delegovalo za zriaďovateľa do rady 
školy Základnej školy, Pavilón B, Škol-
ská 26, Pribeta nasledovných členov:

1. Ing. Marián Križan 
2. Ing. Soňa Zahorcseková
3. Mgr. Andrea Šukolová
4. Mgr. Gabriella Kocskovics
8. 3. 2016

Obecné zastupiteľstvo schválilo 
spevnenie vstupu k rodinnému domu 
Márie Šukolovej, Nádražná 1, Pribeta 
drveným kameňom.

Obecné zastupiteľstvo schváli-

lo návrh dodatku č. 1 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu obce Pribeta 
č. 4/2010, v ktorom sa zápis do zá-
kladných škôl v obci Pribeta presúva
na mesiac apríl. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete de-

legovalo za zriaďovateľa do rady ško-
ly Základnej školy s VJM - Alapiskola, 
Školská 8, Pribeta nasledovných členov:

1. Mgr. Gabriella Kocskovics
2. Norbert Zsitva
3. Jozef Basternák
4. Michal Szabó
Obecné zastupiteľstvo delegovalo 

za zriaďovateľa do rady školy Ma-
terskej školy s VJM - Óvoda, Kvetná 
39, Pribeta ako zástupcu zriaďovateľa 
Mgr. Anitu Sukola. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo 

výšku fi nančných prostriedkov po-
skytnutých z účelového fondu z roz-
počtu obce Pribeta na rok 2016 pre 
právnické osoby a fyzické osoby – 
podnikateľov nasledovne:

 Schválené
A. Šport / Sport  
TJ Družstevník / Futball klub 15 000,00 €
Šachový klub / Sakk klub 2 500,00 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Volejbalové družstvo 
/ Szlovákiai magyar szülők szövetsége – Röplabda egyesület 200,00 €

TJ Družstevník Pribeta – Stolnotenis / Asztaliteniszezők csapata 1 500,00 €
Lukostrelecký oddiel / Szürke farkas társulás – Íjász csoport 500,00 € 
Slovenský poľovnícky zväz / Szlovák vadász szövetség helyi szer-
vezete 100,00 €

TJ Družstevník Pribeta – Tóth Szilárd 300,00 € 
TJ Družstevník Pribeta– Vörös Xavér 300,00 €
SPOLU / Összesen 20 400,00 €

B. Kultúra / Kultúra

Slovenský červený kríž / Szlovák vöröskereszt helyi szervezete 500,00 €
Jednota dôchodcov / Nyugdíjasok klubja 300,00 €
ZPCCH / Civilizált betegségekkel sújtottak helyi szervezete 300,00 €
Csemadok 3 000,00 €
Rákóczi Szövetség 400,00 €
Združenie maďarských rodičov / Szlovákiai magyar szülők szövet-
sége 550,00 € 

Združenie maďarských rodičov – Learning enterprises / Szlovákiai 
magyar szülők szövetsége – Angolul tanuló falvak 150,00 €

Združenie rodičov a priateľov školy / A Szlovák tannyelvű alapiskola 
szülői szövetsége 450,00 €

Tumultus o.z. / Tulultus polgári társulás 300,00 € 
DHZ Pribeta / Önkéntes tűzoltó testület 6 000,00 €
SPOLU / Összesen 11 950,00 €

C. Cirkev / Egyházak

Rímskokatolícka cirkev / Római katolikus egyházközösség 600,00 €
Reformovaná kresťanská cirkev / Református egyházközösség 400,00 €
Reformovaná kresťanská cirkev - Baba-Mama klub 200,00 €
Reformovaná kresťanská cirkev – Letný tábor / Nyári gyermektábor 650,00 €
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi / Evangélikus egyházközösség 200,00 €
SPOLU / Összesen 2 050,00 €

CELKOM / Összesen 34 400,00 €
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Hat évtizede együtt ... Mága Zoltán hegedűművész koncertje

II. PERBETEI MAGYAR BÁL
A tavalyi sikerre való tekintet-

tel ismét megrendezésre került 
az immár II. Perbetei Magyar Bál. 
Idén február 13-án zajlott a Ma-
gyar Közösség Pártja, a Csemadok 
és a Rákóczi Szövetség helyi szer-
vezeteinek közös rendezésében. 
Elmondhatjuk, hogy ismét nagy 

volt az érdeklődés és valóban so-
kan szórakoztunk azon a szombat 
estén. A vendégek fogadása során 
minden kedves hölgyet megaján-
dékoztak a szervezők egy szál 

virággal, valamint egy kis kö-
szöntő ital várt mindenkit. A falu 
fi atal táncosai segítettek helyükre 
kisérni a bálozókat. Itt szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy 
megköszönjem Chudárek Lacinak 
a csodálatos fotókat, amik készül-
tek a bálon az érkezés pillanatá-
tól. Bevezetőben a helyi alapis-
kola egykori és jelenlegi diákjait 
láthattuk, akik palotást táncoltak. 
A bált a szervező helyi szerve-
zetek elnökei közösen nyitották 

meg, majd pedig a Margaret ma-
zsorett és táncklub tartott bemu-
tatót. Ezt követte a fi nom vacsora 

illetve a kellemes muzsika. Idén 
két zenekar is szolgálta a talp alá 
valót. A tavaly is hallott Rubin ze-
nekar, és a szünetekben a Vidám 
muzsika zenekar. A talán kicsit 
szűkös hely ellenére is nagyon 
jó hangulat uralkodott egészen
a legvégéig. Éjfél után került sor 
a tombolahúzásra. Szeretném 
megköszönni a rengeteg ajándé-
kot, amivel támogatták a rendez-
vényt. Bízom benne, hogy min-
denki egy kellemes és vidám estét 
töltött el a kultúrházban, és hogy 
jövőre még többen találkozunk
a III. Perbetei Magyar Bálon. 

Mgr. Sukola Anita

Minden egyes házassági évfor-
duló ünnep, de mégis van köz-
tük kiemelt jubileum, amelyet 
hagyományként is emlegetünk. 
A 60. házassági évfordulót gyé-
mántlakodalomként tartja számon 
a népszokás.

Hatvan éve, 1956-ban kötött 
házasságot Závodský János 
és Lukács Anna. Ez a szép év-
forduló adta az alkalmat, hogy 
Perbete Község polgármestere 
Kósa József és Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető otthonukban 
keressék fel az idős házaspárt 
és egy kis ajándékkal köszöntsék 

őket. Hatvan év... Egymás mellett 
kitartva, jóban-rosszban! Az élet 
szép, de olykor rögös országútján 
egymást segítve, egymás kezét 
soha el nem engedve haladtak. 
Küzdelmes volt az életük, de
a szép dolgokra emlékeznek, 
azokról beszélnek szívesebben. 
Házasságukból 2 lánygyermek 
született, mostanra 3 unokával 
és 1 dédunokával bővült a család. 
Anni néni nyugdíjba vonulásáig 
a helyi mezőgazdasági szövetke-
zetben dolgozott, Jani bácsi pedig 
a vasútnál volt alkalmazásban, 
majd elmondása szerint később 
letette a kőműves vizsgát és kő-
művesként kereste a mindennapi 
kenyeret.

Jani bácsi és Anni néni ma is 
vidám, derűs emberek. 

A hűség és az odaadás több 
mint fél évszázada azt is jelzi 
mindannyiunk számára, hogy fon-
tos érték a tartós házasság.

Még sok egészségben, szere-
tetben, békességben együtt töltött 
évet kívánunk a Závodský házas-
párnak! Gratulálunk a szép évfor-
dulóhoz!

Szabó Andrea
 anyakönyvvezető

Február 14-én a helyi kultúr-
házban nagy érdeklődés övezte 
a Magyar Közösség Pártja kam-
pányrendezvényét. A program 
fénypontja Mága Zoltán világhírű 
hegedűművész és a Budapesti 
Primarius Kamarazenekar kon-
certje volt. A belépőjegy ára szim-
bolikus 1 euróba került. A résztve-
vőket Zsitva Norbert, az MKP helyi 
szervezetének elnöke – önkor-
mányzati képviselő köszöntötte. 
A koncert közben ünnepi beszédet 
mondott Berényi József, az MKP 
országos elnöke. Továbbá bemu-
tatkoztak a Komáromi járás par-
lamenti képviselőjelöltjei: Samu 
István, az MKP Országos Elnöksé-
gének tagja, Knirs Imre, Komárom 
város alpolgármestere, Gyarmati 
Tihamér, Nyitra megyei képviselő 
és Basternák Ildikó Ógyalla pol-
gármesterasszonya. 

Mága Zoltán egyedi virtuóz játé-
ka feledhetetlen élményt nyújtott 
a hallgatóságnak. Még Berényi 
Józsefet is „dalra bírta“. A Csitári 
hegyek alatt népdalt az egész kö-
zönség együtt énekelte, s az utol-
só számokat pedig végigtapsolta. 
A művész úr a koncert közben 
ajándékokat is osztogatott. CD-t 

ill. DVD-t adott a legmesszebbről 
érkezőnek, a legfi atalabbaknak és 
a legidősebbeknek. Az MKP he-
lyi szervezete az est bevételéből 
100 eurót a Csemadok helyi 
alapszervezete mellett működő 
Árvalányhaj Népdalkörnek aján-
lotta fel, melyet Gyarmati Tihamér, 
a Magyar Közösség Pártja komá-
romi járási elnöke adott át a nép-
dalkör képviselőinek.

A kampányrendezvény nyere-
ménysorsolással zárult. Majd min-
den jelenlévő egy ajándékba ka-
pott dedikált CD-vel térhetett haza. 
S mivel közben a választások is 
lezajlottak, ezúton is mindenkinek 
szeretnénk megköszönni az MKP-
re leadott szavazatokat.

Mgr. Zsitva Mónika
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MESEBELI KARNEVÁL

MESEHÉT A NYITNIKÉK ÓVODÁBAN

Minden évben megrendezzük 
gyermekeink számára a farsangi 
karnevált. E napon minden olyan 
más. Van itt móka, kacagás, vi-
dámság, varázslatos csodák. 
Búcsúztatj uk a telet és várjuk a jó 
időt, a tavaszt. 

Ez így is volt, egy szerdai na-
pon. A délelőtt folyamán megér-
kezett az óvodánkra a cirkusz, 
ahol a bohóc a társaival elkáp-
ráztatta a gyermekeket. Meghozta 
a kedvünket a délutáni karneválra, 
amely a kultúrházban folytatódott. 
Nagy izgalommal készülődtek 

a kis óvodások erre az alkalomra. 
Volt itt SpongyaBob, hercegnő, 
kalóz, cowboy, Hófehérke, katica, 
indián, focista, méhecske és még 
sorolhatnám tovább a rengeteg 
ötletes jelmezt. Egy kis bemu-
tatkozás után jöhettek az ügyes-
ségi játékok, a tánc, a móka. 
A meglepetés sem maradhatott 
el - a fi nom torta és a lufi zápor. 
Jó volt látni a mosolyt a „kis hő-
sök“ arcán! Nagyon szépen kö-
szönjük mindenkinek a közremű-
ködést és a támogatást!

Balla Piroska

Az óvodánk napirendjében fon-
tos szerepe és helye van minden-
nap a mesének. Mára már hagyo-
mánnyá vált az oviban a márciusi 
Mese-hét. A mese megteremti 
a gyermek számára azt a köze-
get, amelyben szívesen tartóz-
kodik. Miért szeretik a gyerekek 
a meséket? Mert róluk szólnak. 
A mesék megerősítik a hitet, hogy 
megéri jónak lenni, mert a jó vé-
gül úgyis elnyeri méltó jutalmát.
Ugyanakkor rendkívül hasznos és 
nélkülözhetetlen a gyermek fejlő-
dése szempontjából, hiszen annak 
segítségével gazdagodik fantáziá-
ja, szókincse, a mese szereplői-
vel azonosulva átélhet különböző 
helyzeteket, feloldhatja a benne 
felgyűlt feszültséget. Ezért próbál-
juk a meséket minnél több formá-
ban közel hozni a gyermekekhez. 

A hét első napjaiban az óvónénik 
bábozással, mesejátékokkal szó-
rakoztatták a gyerekeket. Meg-
lepetésként a nagycsoportosok 
mese előadással kedveskedtek 
a kicsiknek. Így megtekinthették 
a Házikó című bábjátékot, majd 
végül a kicsik is belebújhattak 
a mesehősök bőrébe. A közös 
játék és mese után ellátogattunk 
a helyi könyvtárba ahol szebbnél 
szebb könyvekkel ismerkedhet-
tünk meg. Végül a hét zárásaként 
Emese néni drámapedagógus és 
mesemondó látogatott el hozzánk. 
A szélike királykisasszony című 
bábos meseelőadása zárta ezt 
a tartalmas hetet. Meséljünk sokat 
gyermekeinknek, hiszen mindenki 
vágyik a varázslatra, a csodák át-
élésének élményére!

Porubský Nikolett

Zápis do 1. ročníka 
na školský rok 2016/2017

Blíži sa opäť čas zápisu nových 
žiakov do prvého ročníka a tak pre 
rodičov budúcich prváčikov priná-
šame informácie o všetkom, čo sa 
týka zápisu ich detičiek do školy. 

Na základe novely zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je 
zákonný zástupca dieťaťa po-
vinný prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole. 

Zápis do 1.roč. v ZŠ Pribeta, Pa-
vilón B, Školská 26 sa uskutoční 
7.4. 2016. 

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so 
zákonným zástupcom. Na zápis 
treba priniesť: občiansky preu-
kaz zákonného zástupcu a rod-
ný list dieťaťa.

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho 
roku veku nedosiahlo školskú 
spôsobilosť (paragraf 19, odsek 

4 školského zákona), o odklade 
začiatku plnenia povinnej školskej 
dochádzky rozhodne riaditeľ školy 
na žiadosť zákonného zástupcu. 
Súčasťou žiadosti je odporuče-
nie všeobecného lekára pre deti 
a dorast, a odporučenie príslušné-
ho zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie.

Ak zákonný zástupca dieťaťa 
požiada o to, aby bolo na plnenie 
povinnej školskej dochádzky vý-
nimočne prijaté dieťa, ktoré ne-
dovŕšilo šiesty rok veku, je po-
vinný k žiadosti predložiť súhlasné 
vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a pre-
vencie a súhlasné vyjadrenie vše-
obecného lekára pre deti a dorast.

Do prvého ročníka môže nastú-
piť dieťa, ktoré do 31. 8. 2016 do-
vŕši šesť rokov a spĺňa podmienky 
školskej zrelosti.

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ je dosiah-

KARNEVAL
Aj tento rok sme usporiadali pre 

deti vo vyzdobenej triede malých 
detí v kultúrnom dome karneval 
zvieratiek a veselých masiek. 
Karnevalové masky pripravili pre 
deti rodičia. Zvieratká, draci, prin-
cezné, papagáje a motýle tanco-
vali v rytme piesní. Spev sa niesol 
celou budovou. Všetky masky boli 
krásne. Našim zámerom však ne-

bolo hodnotenie masiek, ale dobrá 
zábava a predovšetkým výchova 
detí k tradíciám. Ako prekvapenie 
deti navštívil kúzelník so svojimi 
pomocníkmi. Pestrým a veselým 
programom všetky deti pobavil. 
Na záver deti čakalo prekvapenie, 
sladká torta, na ktorej si spoločne 
pochutili. 

Renáta Kmetyóová
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nutie takého stupňa vývoja (psy-
chického, fyzického, emocionál-
neho, sociálneho), ktorý umožňuje 
dieťaťu úspešne si osvojovať škol-
ské vedomosti a zručnosti.

Čo by mal budúci prváčik ve-
dieť:
• samostatne sa obliecť a obuť
• pozapínať gombíky a zaviazať 
 šnúrky
• samostatne sa najesť a obslúžiť 
 na WC
• správne vyslovovať všetky
 hlásky

• vyjadrovať sa plynule aj 
 v zložitejších vetách
• kresliť tak, že línie sú pevné 
 a neroztrasené
• nakresliť postavu so všetkými 
 základnými znakmi
• vystrihnúť jednoduchý tvar 
 podľa predkreslenej čiary
• poznať základné farby
• spočítať predmety do „päť”
• rozprávať obsah krátkej 
 rozprávky a rozumieť jej obsahu
• naučiť sa naspamäť detskú 
 pesničku alebo básničku

• rozlišovať geometrické tvary
• orientovať sa v priestore, vie 
 kde je „vpredu”, „vzadu”, 
 „hore”, „dole”, „vpravo”, 
 „vľavo”.

Ako by sa mal budúci prvák 
správať:
• vydrží pri hre alebo inej 
 činnosti 15-20 minút
• začatú prácu dokončí, nezačína 
 niečo nové, neodbieha
• na nové prostredie a osoby si 
 zvyká bez väčších problémov

• hráva sa spoločne s deťmi, 
 nie je bojazlivý
• nie je agresívny.

Pri pochybnostiach, či je dieťa 
dostatočne pripravené pre školskú 
dochádzku, je potrebné navští-
viť CPPPP, kde psychológ dokáže 
presnejšie zistiť úroveň školskej 
pripravenosti dieťaťa a poradí, 
ako sa môže dieťa pripravovať na 
školu v tej oblasti, v ktorej má ešte 
problémy a poskytne bezplatne aj 
vhodné podnety a materiály. 

Mgr. Miriam Štibrányová

MATEMATIKA NÁS BAVÍ

Síelni jó!
Több év kihagyás után az alap-

iskola 6., 7., 8. és 9. osztályos 
tanulói részesültek abban a ki-
váltságban, hogy egy egyhetes 
sítúrán vehettek részt minisztéri-
umi támogatással a Kis-Fátrában, 
Kunerad településen. A síoktatást 
Pinke Andrea kolléganőmmel kö-
zösen vállaltuk, elkísért bennün-
ket Rancsó Adrianna, egészség-
ügyi nővér is. Nemcsak a diákok, 
hanem a tanárok részéről is nagy 
várakozás előzte meg a tábort, re-
mélve, hogy élményekkel gazda-
godva és feltöltődve térünk majd 
haza. A fő cél természetesen az 
volt, hogy diákjaink elsajátítsák e 
szép téli sport alapjait. A legjob-
ban azért izgultunk, hogy legyen hó.

Február 1-jén, hétfő reggel óriá-
si lelkesedéssel gyülekeztek már 

tanulóink az iskola előtt. Miután 
az izsai alapiskolások is felszáll-
tak az autóbuszra, a hegyek felé 
vettük az irányt. Az 5 órás út ki-
csit kimerítő volt, így fáradtan, de 
annál lelkesebben és felszabadul-
tabban érkeztünk meg. Az első 
nap a kipakolás és a hely meg-
ismerése jegyében telt, valamint 
megtettük az első bizonytalan „lé-
péseket“ a sílécen. A megnyitón 
ismertettük a tanulókkal a napi 
programot, a sípályán és az azon 
kívül való viselkedés szabályait. 
A sípálya a szállásunktól kb. 
25 km-re volt, ahová naponta 
autóbusz szállított bennünket. 
A gyerekeket sítudásuk alapján 
osztottuk csoportokba. Lassan 
mindenki megbarátkozott azzal, 
hogy a hegyoldal lefelé lejt, fel-

Túto vetu nepočuť v škole čas-
to, najmä pokiaľ by sme sa pýta-
li starších žiakov. Neplatí to však 
u tých menších, či najmenších 
žiakov v škole. V 1. ročníku určite 
vyhráva matematika nad písaním 
a čítaním. Deti veľmi radi počítajú, 
porovnávajú, vyfarbujú, modelujú 
stavby z kociek.

V posledných rokoch pomáha 
podporiť záujem o matematiku 
aj mnoho nových súťaží, ktoré sú 
v ponuke už aj pre malé deti. Tu sú 
niektoré z nich.

MATEMATICKÝ KLOKAN je naj-
väčšia medzinárodná matematic-
ká súťaž pre žiakov základných 
a stredných škôl. Je do nej zapo-
jených okolo 6 miliónov žiakov zo 
61 krajín sveta. Aj naša škola sa 
každoročne zapája do tejto súťa-
že. Tento školský rok bude kloka-
na riešiť 19 detí z ročníkov 1. – 7.

Medzi tradičné matematické sú-
ťaže vyhlasované Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Jednotou 
slovenských matematikov a fyzi-
kov patria MATEMATICKÁ OLYM-
PIÁDA a PYTAGORIÁDA. Hlavným 
cieľom týchto dvoch súťaží je pod-
porovať vyhľadávanie a rast talen-
tov s nadpriemerným exaktným 
myslením. Patria medzi náročnej-
šie, ale my sa nebojíme ani týchto 
súťaží. V tomto školskom roku sa 
zapojilo do Pytagoriády 23 žiakov 
z ročníkov 3. – 8. a do matematic-
kej olympiády 6 žiakov z ročníkov 
5. – 8.

Matematické súťaže môžu deti 
riešiť rozličným spôsobom.

Súťaže MAKSÍK pre malých 
a MAKS pre veľkých sú celoslo-
venské matematické korešpon-
denčné súťaže. Vyriešené úlohy 
žiaci niekoľkokrát za školský rok 
posielajú poštou a potom ich do-
stanú späť opravené. Ich hlav-
ným cieľom je rozvíjať myslenie 

felé a felvonóval a legcélszerűbb 
menni és nem baj, ha néha el-
esünk. Természetesen ez a hét 
a szórakozásról is szólt. A síelés 
utáni programok közelebb hozták 
a gyerekeket egymáshoz, a csa-
pat még jobban összekovácsoló-
dott. Jó barátságok születtek az 
izsai iskolásokkal is. Délutánon-
ként túráztunk az erdőben, lesé-
táltunk a faluba, de nagy sikere 
volt az aktiviti játéknak és a szo-
bák kultúrműsorainak is. Pénte-

ken hazafelé jövet még megnéz-
tük a bajmóci várat.

Elmondhatom, hogy ez a hét 
túltett a várakozásainkon. A kö-
zösségi élményen túl a gyerekek 
új tájakat ismertek meg, a friss 
levegő és a mozgás pedig hozzá-
járult egészséges fejlődésükhöz. 
Remélem, még sok hasonló közös 
élményben lesz részünk, mondjuk 
jövőre ismét egy sítúrán.

Mgr. Béres György

a kreativitu žiakov. Ukazujú de-
ťom, že premýšľanie môže byť 
zábavné a že zdolávanie matema-
tických problémov môže prinášať 
radosť a pocit uspokojenia. Úlohy 
sú zakomponované do rozprávok 
a napínavých príbehov na pokra-
čovanie. Zadania úloh sú ilustro-
vané obrázkami samotných rieši-
teľov.

Veľmi populárne sú aj súťaže, 
ktoré môžu deti riešiť online cez 
počítač, tablet alebo smartfón. 
Jednou z nich je aj SEMINÁR TAK-
TIK. Zatiaľ v tomto školskom roku 
prebehlo sedem kôl tejto súťaže. 

Medzi najšikovnejších matema-
tikov našej školy, ktorí sú zapojení 
takmer do všetkých týchto súťaží 

sú druháci Daniel Stanko, Dávid 
Héger, tretiaci Karina Laczová, 
Alex Voňák, štvrtáci Ferenc Zahor-
csek a Lucia Hankóová, piataci 
Damián Pócs, Péter Márk Hóka, 
šiestak Lionel Šipoš, siedmačky 
Henrieta Užáková, Karina Árendá-
šová a ôsmak Dárius Farkaš.

Novou, veľmi zaujímavou súťa-
žou pre malé deti je VŠETKOVED-
KO pre žiakov 2. – 5. ročníka. 
Táto súťaž obsahuje okrem ma-
tematiky aj otázky z iných oblastí, 
s ktorými sa deti stretli: vlastive-
da, prírodoveda, slovenský jazyk 
a literatúra, anglický jazyk, infor-
matika, dopravná, hudobná a te-
lesná výchova. V tomto školskom 
roku riešilo úlohy Všetkovedka 
17 žiakov. 

Cieľom všetkých týchto súťa-
ží je dopriať deťom radosť z hry, 
súťaženia a úspechu, umožniť im 
predviesť, čo všetko vedia, dať im 
možnosť skúsiť, ako si poradia 
v neznámej a záťažovej situácii. 
Ale v neposlednom rade aj obľúbiť 
si matematiku a nebáť sa jej.

PaedDr. Adriana Valachová



A legújabb kori magyar törté-
nelmünkben mindig kiemelkedő 
jelentőséggel bírt 1848. március 
15-e megünneplése. Az egyete-
mes magyarság számára azért 
bír kiemelkedő jelentőséggel ez 
a nemzeti ünnep, mert a magyar 
szívekben mindig magában hor-
dozott egy sajátos szimbolikus 
jelentéstartalmat, a szabadság, 
a fejlődés, a modernizáció és 
a nemzeti tudat érzését. E dátum 
által jelképezett korszaknak kö-
szönhetjük gyönyörű himnuszunk 
keletkezését, zászlónk piros-fehér-
zöld színeinek hivatalossá válását, 
illetve azt, hogy országunk fővá-
rosa Pozsony helyett Pest-Buda (a 
későbbi Budapest), hivatalos nyel-
ve pedig a latin helyett a magyar 
lett. Büszkének kell lennünk tehát 
erre a napra, ugyanis március 15. 
egyben a modern parlamentáris 
Magyarország megszületésének 
napja, az 1848-49-es polgári forra-
dalom és szabadságharc kezdete, 
amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és 
az alkotmányos berendezkedés 
kivívása volt.

Véleményem szerint ma, ami-
kor nemzetünk újra a fejlődés út-
ját keresi, egy súlyos válságokkal, 
viszontagságokkal teli korban, 
ennek a napnak az emléke nagyon 
fontos tanulságokkal töltheti fel 
ünneplésünket. Ezek a tanulságok 
pedig az összefogás, a kitartás és 
a tenni akarás hegyeket megmoz-
gató erejében és nem utolsó sor-
ban a modern, megalkuvást nem 
tűrő hazafi asság megtartásában 
és megbecsülésében rejlik.

Az a tény, hogy a korabeli Euró-
pán 1848 januárjától végigszágul-
dó forradalmi vihar a Habsburg-
birodalom területén először Bécset 
érte el, kétségkívül bizonyítja, hogy 
ezúttal nem lehetett szó a koráb-
bi Bocskay – Thököly – Rákóczi 
nevével fémjelzett magyarok ál-
tal kezdeményezett felkelésről. 
Ugyanis Európa népei megunták 
a reménytelen várakozást, hogy 
az elnyomott néposztályokat béké-
sen, a törvények erejével iktassák 
be természetes jogaikba.

Először az akkori Európa egyik 
legmaradibb országában, a Ná-
poly-Szicíliai Királyságban tört ki 
forradalom, ahol anyai ágon Mária 
Terézia hajdani magyar királynő 
dédunokája, II. Bourbon Ferdinánd 
gyakorolt kegyetlen elnyomó ural-
mat. Ezután következett a január 
12-i palermói felkelés, majd január 
27-én Nápoly. Február 23-án Pá-
rizsban és néhány hét múlva, már-
cius 13-án Bécsben tört ki a for-
radalom. A bécsi forradalom hírére 
1848. március 15-én Pest-Budán 
is kitört és győzött a Petőfi  Sándor, 
Vasvári Pál, Jókai Mór, illetve Irinyi 
József és mások nevével fém-
jelzett győzedelmes forradalom, 
amely a nemzeti és az egyetemes 
emberi szabadság, a polgári átala-
kulás jelszavait tűzte ki zászlajára. 
Azonban a Pesti forradalom még-
is jelentősen különbözött a többi 

korabeli európai forradalomtól. 
Ugyanis ez a forradalom egyetlen 
puskalövés nélkül győzött. Fontos 
tehát leszögeznünk és újra meg 
újra emlékezetünkbe idéznünk, 
hogy ez a magyar forradalom 
Európa egyetlen békés, vértelen 
megmozdulása volt akkor. 1848-
ban „a népek tavaszán“ Európa 
minden forradalmi helyszínén vér 
folyt. Magyarországon vértelenül, 
erőszak nélkül, az országgyűlés 
közvetítésével az uralkodó és a ná-
dor, tehát a Habsburg-hatalom által 
törvényesen engedélyezett módon, 
békés szabályossággal alakult 

meg a független magyar kormány.
De mi is történt pontosan Pest-

Budán 1848. március 15-én? 
Az események felidézéséhez talán 
az 1848-as forradalom ikonikus 
alakjának Petőfi  Sándornak a sorait 
érdemes idéznünk:

„A Pilvax kávéházban azt hatá-
roztuk, hogy sorra járjuk az egye-
temi ifjúságot. Először az orvo-
sokhoz mentünk. Szakadt az eső, 
amint az utcára léptünk, s ez egész 
késő estig tartott, de a lelkesedés 
olyan, mint a görögtűz: a víz nem 
olthatja el. Az orvosoktól a mérnö-
kökhöz, majd a jogászokhoz vonult 
a számban és lelkesedésben egy-
aránt percenként növekedő sereg. 
Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 
pontot, s énvelem elszavaltatták 
a „Nemzeti-dal” -t. Mindkettőt 
kitörő lelkesedéssel fogadták, 
s a refrénben előjövő „esküszünk”-

öt mindannyiszor visszaharsogta 
az egész sereg, mely a téren állt. 
Landerer nyomdájához mentünk, 
amely a legközelebb volt hozzánk, 
s a 12 pontot és a Nemzeti dalt 
rögtön nyomni kezdték. Délfe-
lé elkészültek a nyomtatványok, 
s ezrenként osztották szét a nép 
között, mely azokat részeg öröm-
mel kapkodta. Délután három 
órára gyűlést hirdettünk a múze-
um terére, s a sokaság eloszlott. 
A szakadó eső dacára mintegy 
10000 ember gyűlt össze a mú-
zeum elé, onnan a városházához 
mentünk. A tanácsterem megnyílt, 

s megtelt néppel. Rövid tanács-
kozás után a polgármester aláírta 
a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört 
ki!... - Budára! Budára! Nyittassuk 
meg Táncsics börtönét! Ezek vol-
tak a nép leginkább és legtöbbször 
hallható kiáltásai. A választmány 
legalább húszezer ember kísére-
tében fölment Budára a helytartó 
tanácshoz és előadta kívánatait. 
A nagyméltóságú helytartó tanács 
sápadt vala és reszketni méltózta-
tott, s öt percnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. A katona-
ságnak kiadatott a tétlenségi ren-
delet, a cenzúra eltöröltetett, Tán-
csics börtönajtaja megnyílt. A rab 
írót diadallal hozta át a töméntelen 
sokaság Pestre. Ez volt március 
15-e. Eredményei olyanok, melyek 
e napot örökre nevezetessé teszik 
a magyar történelemben.” (Részlet 
Petőfi  Sándor naplójából)

Évente sok-sok szép gondolat 
hangzik el március 15-én. De te-
gyük fel a kérdést, valójában mi az 
üzenete nemzetünk méltán legna-
gyobb ünnepének? Emlékezzünk 
arra, hogy 1848 márciusában egy-
mással ellentétes nézeteket valló 
gondolkodók, államférfi ak, mai 
szóval élve politikusok voltak ké-
pesek egy ügyért közösen harcol-
ni. Ma már nem titok, hogy Kossuth 
Lajos és Széchenyi István között 
majdnem kibékíthetetlen politikai 
ellentét uralkodott. 

Lehetnek különböző nézete-
ink. Folytassunk vitát, mert a vita 
a szabadság és a demokrácia leg-
fontosabb feltétele. Ütköztessünk 
gondolatokat, elképzeléseket és 
egyeztessünk. Hogy nemzetünk, 
szűkebb pátriánk újra a felemelke-
dés útjára lépjen, s utolérjük Euró-
pa szerencsésebb országait! Talán 
ez lehetne az 1848-as forradalom 
egyik legfontosabb üzenete szá-
munkra, mai felvidéki magyarok 
számára. 

Mgr. Kovács-Csomor Endre

Források:
Nemeskürty István: Mi magya-

rok, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1997.

Internet
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Húsvétkor ünnepli a keresztény-
ség Jézus Krisztus feltámadását. 
A húsvét a legrégibb keresztény 
ünnep és egyúttal a legjelentő-
sebb is az egyházi év ünnepeinek 
sorában. A negyvennapos böjt 
lezárulását jelzi.  A valláson kívül 
a tavaszvárás, a tavasz eljövete-
lének ünnepe is. Számos szokás, 
jelkép és szimbólum övezi körül 
a húsvéti ünnepeket.

Ilyen jelkép például a barka. 
Jézus Jeruzsálembe való bevonu-
lásának emlékére a húsvét előtti 
vasárnapot virágvasárnapnak ne-
vezzük. Általánosan elterjedt szo-
kás a nagymise előtti barkaszen-
telés. A barka bolyhos virágainak 
különleges gyógyerőt, valamint 
rontásűző szerepet tulajdonítottak 

a régiek. Ha a családi tűzhelybe 
dobták, megóvta a házat a bajok-
tól. Gyakorta leszúrták a földbe, azt 
tartva, hogy elűzi a férgeket. 

A legősibb húsvéti jelkép a bá-

rány. A Bibliában Krisztus előképe 
volt az a bárány, amelyet a zsidók 
Egyiptomból való kimenetelük al-
kalmával ettek, és amelyet nap 
mint nap feláldoztak a jeruzsá-
lemi templom oltárán. Az Újtes-
tamentumban Jézus Krisztus az 
emberiség váltságára jött a földre: 
„Krisztus a mi bárányunk, aki meg-
áldoztatott érettünk”. 

A másik húsvéti állat a nyúl, 
mint az ünnep jelképe, először 
nyugat Európában vált hagyo-
mánnyá. A húsvéti nyuszi eredetét 
nem keresztény vonatkozásban, 
hanem inkább más forrásokban 

Vysvetlenie pôvodu názvu „veľká“ 
treba hľadať v časoch židovského 
otroctva v starovekom Egypte. Fa-
raón nebol ochotný prepustiť svojich 
izraelských otrokov, a preto Boh po-
trestal krajinu desiatimi ranami. Až po 
poslednej z nich, keď zomreli všetky 
prvorodené egyptské deti, faraón pre-
pustil zotročený izraelský ľud. Židov, 
ktorí pomazali veraje svojich dverí kr-
vou baránka, sa táto pohroma netýka-
la a anjel smrti ich obišiel. Baránok je 
preto symbolom Ježiša Krista, ktorého 
krv nás všetkých zachránila od več-
ného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza 
v Biblii, po vyslobodení z Egypta pre-
viedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez 
Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. 
Tu niektorí hľadajú pôvod tradičné-
ho židovského názvu pre Veľkú noc: 
pésach - prechod. Iní slovo pésach 
vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa, 
a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý 
obchádzal domy potreté krvou. Obíde-
nie aj prechod predstavujú veľké Božie 
skutky, ktoré urobil počas jednej noci 
pre svoj ľud, a preto každoročnú spo-
mienku na tento deň Izraeliti nazvali 
„Veľkou nocou“. 

Symbolika „prechodu“ z otroctva 
do slobody sa preniesla aj do kresťan-
stva ako prechod z hriechu do života 
v Božej milosti, -prechod, ktorý za-
bezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou 
a zmŕtvychvstaním.

Kvetná nedeľa: Posledná pôstna 
nedeľa, známa pod menom Kvetná 

nedeľa alebo „Nedeľa utrpenia Pána“, 
je prvým dňom Veľkého týždňa. Pripo-
mína nám rozhodnutie židovskej rady 
o Ježišovej smrti a kresťania si počas 
nej pripomínajú triumfálny vstup Ježi-
ša Krista na osliatku do Jeruzalema. 
V tento deň sa svätia palmové alebo 
olivové ratolesti, u nás najčastejšie 
bahniatka, tie sa potom spália na po-
polec, ktorý bude použitý pri obradoch 
Popolcovej stredy v budúcom roku. 
Bahniatka si na posvätenie prinášajú 
aj ľudia, tie si potom nosia domov ako 
posvätenú vec a zakladajú ich za ob-
razy, zapichujú do trámov, dávajú do 
vázy a kedysi ich dávali aj do poľa či 
do maštale na ochranu. Svätenie ze-
lených ratolestí zaviedla cirkev ešte 
v 7. storočí. Obrady Kvetnej nedele sa 
skladajú z dvoch častí: zo spomien-
ky na Pánov vstup do Jeruzalema 
a zo svätej omše zasvätenej pamiatke 
Kristovho utrpenia, v ktorej sa predná-
šajú pašie - časť evanjelia, v ktorom 
sa opisuje Pánovo utrpenie, umučenie. 

Zelený štvrtok: Vo štvrtok večer 
slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi 
učeníkmi. V tento večer ustanovil dve 
sviatosti: sviatosť kňazstva a sviatosť 
Eucharistie, resp. premenil chlieb a ví-
no na svoje telo a krv. Súčasne takto 
odovzdal apoštolom kňazskú moc so 
slovami: „Toto robte na moju pamiat-
ku“. Na Zelený štvrtok predpoludním 
biskupi na pamiatku ustanovenia 
sviatosti kňazstva, slúžia sväté omše 
so všetkými kňazmi zo svojich diecéz.

kell keresni. A nyulat, mint aho-
gyan a tojást is, már az ókori idők 
óta termékenységi szimbólumként 
tartották számon. Mivel ezek az ál-
latok általában nagyon sok utódot 
nevelnek fel, a tavaszi napéjegyen-
lőség idején tartott ünnepségeken 
kiemelkedő szerepet tulajdonítot-
tak nekik. 

A tojás az élet újjászületésének, 
a termékenységnek legősibb jelké-
pe. A tojás, a belőle kikelő madár-
ral, a sírjából feltámadó Krisztust 
is jelképezi, amellett, hogy a ter-
mékenység ősi jelképe is. Fontos 
szerepe van a húsvéti étrendben 
is, de a tojások színezése, díszí-
tése is régi korokra nyúlik vissza. 
A leggyakrabban használt szín 
a piros, magyarázatát a színek 
mágikus erejébe vetett hit adhatja. 

A pirosnak védő erőt tulajdo-
nítottak. A tojásfestés szokása, 
s a tojások díszítése az egész vi-
lágon elterjedt. A festett, díszített 
tojás ajándékozása elsősorban 
a húsvéti locsolkodáshoz kapcso-
lódik. 

A locsolkodás alapja a víz tisz-
tító, termékenységvarázsló erejébe 
vetett hit. A népszokások szerint 
a férfi ak ilyenkor sorra járták a há-
zakat és különböző énekek, versek 
kíséretében locsolták meg a nekik 
ezért cserébe tojást adó lányokat. 
A locsolás ma is elterjedt szokás, 
igaz némiképp szelídebb formá-
ban, hiszen gyakran csak kölnivíz-
zel locsolnak a fi úk, férfi ak. 

Mgr. Sukola Andrea

Forrás: Internet

Na Zelený štvrtok sa večerná svätá 
omša slávi na pamiatku ustanovenia 
Sviatosti Oltárnej. Táto svätá omša je 
tiež známa obradom umývania nôh 
dvanástim mužom, ktorý pochádza 
z čias svätého Gregora Veľkého, kto-
rý denne hostil 12 žobrákov. Týmto 
dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie
pravdepodobne podľa zelene v Get-
semanskej záhrade, kde sa Ježiš 
Kristus modlil pred svojim zatknutím 
vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. 
Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako 
znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich 
zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu 
na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu 
a namiesto nich sa používajú rapkáče. 
Po skončení svätej omše si pripomína-
me Pána Ježiša, ako v Getsemanskej 
záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od 
únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom 
sám, opustený. Túto udalosť symboli-
zuje nielen otvorený prázdny svätostá-
nok, zhasnuté večné svetlo pred ním, 
ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie 
všetkých predmetov z nich. Obnažená 
oltáre symbolizujú opustenosť Krista 
v Getsemanskej záhrade. 

Veľký piatok: Deň utrpenia, ukri-
žovania a smrti Ježiša Krista. V rím-
skokatolíckych chrámoch sa v tento 
deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez 
chrámového rúcha. Všetci veriaci sa 
postia od mäsitých pokrmov a najesť 
sa možno za deň len raz do sýtosti. 
Je to deň osobitne zasvätený spo-
mienke Ježišovho utrpenia a smrti na 
kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný 
deň roka, kedy sa neslávi eucharistic-

ká obeta. Namiesto nej sa koná liturgia 
umučenia Pána, ktorá pozostáva z bo-
hoslužby slova, slávnostnej modlitby 
veriacich, z poklony Svätému krížu 
a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám 
pripomína aj liturgická farba - farba 
krvi. V tento deň sa čítajú alebo spie-
vajú pašie. 

Biela sobota: Obrady Bielej sobo-
ty sa konajú po západe slnka v rámci 
tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa 
pradávnej tradície je táto noc očaká-
vaním Pána, je nocou bdenia, je zasvä-
tená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota 
- oslava Kristovho zmŕtvychvstania za-
čína Veľkonočnou vigíliou. To znamená 
na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, 
keď sa začínala aj židovská Pascha, 
teda sviatky, pred ktorými bol Pán 
Ježiš ukrižovaný. Počas Veľkonočnej 
vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristo-
vo zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev 
slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť 
vzkriesenia, znovu sa rozozvučia 
zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. 
Na slávnostnej svätej omši v tento deň 
po 40-dňovej prestávke opäť zaznie 
víťazný spev „Aleluja“ veriacich. 

 Veľkonočná nedeľa: V tento deň 
si pripomíname zmŕtvychvstanie Je-
žiša Krista. Zmŕtvychvstanie – je naj-
väčší Kristov zázrak a základná pravda 
kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕ-
šenie Kristovho vykupiteľského diela. 
Jeho duša sa opäť spojila s osláveným 
telom, na ktorom síce ostali rany ukri-
žovania, ale ináč nepodliehalo obme-
dzeniam času a priestoru.

Dr. Zdenka Darina Morávková
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A MARGARET MAZSORETT ÉS 

TÁNCKLUB TEVÉKENYSÉGÉRŐL…

Csoportunknak az elmúlt hó-
napok sem teltek különböző fel-
lépések, élmények és szórakozás 
nélkül. 2015 szeptemberében 
Szűcs Erika által meghívást kap-
tunk Magyarországra, méghozzá 
az ÁCSI VÁROSI VIGASSÁGOKRA. 
Erika csoportjával, a REDDANCE 
– val együtt léptünk fel az esti 
órákban, az Irigy Hónaljmirigy 
„előzenekaraként“, így mondanom 
sem kell, hogy nagyon jól éreztük 

magunkat, a színpadon s az azt 
követő programokon egyaránt. 
A következő szombatunk kissé 
fárasztó volt, mert három fellépé-
sen vettünk részt egy napon, de
a Margaret útjába semmi sem áll-
hat, ugyanis csoportunk összetartó 
és tántoríthatatlan. Elsőként a helyi 
Most – Híd politikai párt sportnap-
ját nyitottuk meg a futballpályán, 
majd onnan indultunk Hetényre. 

A „Hetény 940 éves“ falunapi prog-
ramsorozat résztvevői voltunk, me-
lyet felvonulással kezdtünk, majd 
műsorunkat a színpadon fejeztük 
be, és a sok eső ellenére is kitűnő 
hangulatban zajlott a rendezvény. 
E nap utolsó fellépése Kisújfalun 
volt, ahol ismét helytálltunk. A kö-
vetkező esemény, melyben köz-
reműködtünk, nagyszabású, ám 
igen fontos és szívszorító volt. 
Ez pedig nem más, mint a „SRDCIA 
V JEDNOM RYTME - Benefi čný 
večer pre Michaelu Kevélyovú/
EGYÜTT DOBBAN A SZÍV – Segély-
koncert Kevély Michaeláért. A jó-
tékonysági est nem sikerült volna 
Hégér Mónika nélkül, s köszönjük 
neki, hogy felléphettünk, és ha na-
gyon sokkal nem is, de valamivel 
hozzájárulhattunk, hogy mosolyt 
csaljunk Michaela arcára. Az el-
múlt év októberében részt vettünk 
a – Gergely Róbert és felvidéki ba-
rátai - „Adjunk utat a tehetségnek“ 
- című gálaesten Érsekújvárban, 
Sukola Tamás főszervezésében, 
aki énekesként s az est házigaz-
dájaként is jelen volt. A zenés est 
csodásan telt, Mészáros Tamás és 
zenekara (kikkel közös produkció 
is volt), valamint Gergely Róbert 
és Némedi Varga Tímea vidám 
perceket varázsolt a közönségnek. 
Ahogy az elmúlt években, most 
sem hiányozhattak a bálok. Bese-
gítettünk a helyi vadász szövetség 

novemberi illetve ez évi februári 
bálján, megnyitottuk borászaink – 
PERBOR – bálját, a szlovák nyelvű 
alapiskola bálját, továbbá fellép-
tünk az ógyallai Középfokú Mező-
gazdasági Szaktanintézet szülői 
bálján, illetve a Magyar Közösség 

Pártja, Csemadok és Rákóczi Szö-
vetség által rendezett magyar bá-
lon. Továbbra is igyekszünk eleget 
tenni minden felkérésnek, és na-
gyon szépen köszönjük mindenki-
nek a biztatást és támogatást.

Bc. Ádámka Krisztina 

SAKK

Iskolánikban egyre népszerűbb
sport az asztalitenisz. 2016. janu-
ár 12-én a helyi felnőtt asztalite-
niszklub tagjai újévi tornát szer-
veztek a magyar és a szlovák 
alapiskola diákjai részvételével. 
Az anyagi támogatást a község és 
a szülői szövetségek biztosították. 
Ennek köszönhetően a díjazottak 
érmeket, serlegeket kaptak, de 
a frissítő és az ajándék sem ma-
radt el. Két kategóriában érté-
keltük a versenyzőket. A haladók 
már nagyon ügyesen játszottak, 
hiszen több verseny is áll már 
mögöttük. A szakkörön kívül na-
ponta lehetőség van a gyakorlásra 
az iskola folyosóján. Az edzésekre 

rendszeresen eljön Uzsák Miklós 
bácsi, a helyi asztaliteniszklub 
vezetője. A kezdők is igyekeztek 
felnőni a feladathoz. Nagy lelke-
sedéssel játszották végig a mér-
kőzéseket. Az ő kategóriájukban 
az 1. helyezést Zahorcsek Ferenc, 
a 2. helyezést Čacho András, 
a 3. helyezést pedig Hodálová 
Veronika érte el. A haladók között 
a dobogó három fokára a követ-
kező tanulók állhattak: 1. Gyóni 
Gergely, 2. Szabó Dávid, 3. Hlinka 
Igor. 

Gratulálunk és kívánunk továb-
bi szép sikereket!

Záležák István

Sakkozóink számára január 
2-án a szokásos módon a falu 
kupával kezdődött az év. Az eddigi 
évekkel ellentétben a 3. ligás ven-
dégjátékos csapattársaink is részt 
vettek a versenyen, hiszen ők is 
a falunkat képviselik. Nem is tör-
tént így nagy meglepetés a vég-
eredményben. Mindenki próbálta 

a legjobb játékát nyújtani, de for-
dulatos volt néhány játszma. 
Az izgalomtól sokszor már a leg-
nyilvánvalóbb lépést is képesek 
voltunk elhibázni, de ettől is jó ez 
a játék, nem mindig az nyer, aki 
végig előnyben van. Talán keve-
sen tudják, hogy egy nemzetkö-
zi sakkmester, Balogh Tamás is 
erősiti a 3. ligánkat, aki így rész-
vételével a 11 fordulóból teljes 
pontszámmal zárta a hazai verse-
nyünket. Második Szeko Lajos és 
harmadik helyen pedig Ostružlík 
Márk végeztek a dobogón. 
Az alapiskolások között is kiéle-
ződött a csata, nagyon minimális 
különbséggel versengtek egy-
mással. Végül Gyóni Gergelynek 
sikerült elhúzni a többiek elől és 

ő lett 5 ponttal a legjobb. A máso-
dik helyen Szabó Ákos, harmadik 
helyen pedig Szoboszlai Bálint 
végzett.

Az 5. ligában fi ataljaink az utol-
só dupla fordulóban mindkét játsz-
mát ügyesen megnyerték, ami na-
gyon kellett a végső számoláshoz, 
így 7 győzelemmel és 3 vereség-
gel zárták a szezont. Ezzel a har-
madik helyen végeztek Bátorkeszi 
és Komárom csapata után. 

A 3.ligában eddig 9 fordulón 
vagyunk túl, 5 győzelemmel és 3 
vereséggel pillanatnyilag a 4. he-
lyen állunk a tabellán. Az utolsó 
két játszmán nagyon sok fog múl-
ni, így a dobogó eléréséhez még 
kell a győzelem. A tavalyi negye-
dik helyezésen egyelőre úgy tűnik 
lehetne javítani.

Ostružlík Márk

Újévi asztalitenisz-torna
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„Ľudia zabudli na túto pravdu, povedala líška. – Ale ty na ňu nesmieš zabudnúť. Ty budeš 
navždy zodpovedný za všetko, čo si skrotíš.“ 

Antoine de Saint-exupéry – Malý princ

Sloboda zvierat opäť informuje o zodpovednom chove zvierat
je v prvom rade chránené naše zdravie a okrem 
iného nás ušetrí od mnohých nepríjemností).

6. Prispôsobenie sa: pod týmto pojmom ro-
zumieme základný výcvik zvieraťa (sadni, ľah-
ni, k nohe, na miesto). Tieto pokyny budú pre 
nás dôležité najmä ak k nám príde návšteva, 
alebo ak sme so psom na prechádzke niekde 
na verejnom priestranstve. 

7. Buďme pre zvieratko milujúcimi pánmi. 
Dovoľme mu aby sa aj ono vedelo prejaviť, daj-
me mu čas a poskytnime mu priestor aby sa 
mohlo rozvíjať ,aby sa z neho mohol stať verný 
spoločník. 

Na záver by sme Vám chceli pripomenúť, že 
zviera, ktoré nás už omrzelo (pes, mačka, atď.) 
nenechávajme na krajoch ciest, nakoľko tým 
ohrozujeme nielen voľne sa potulujúce zviera, 
ale rovnako aj šoférov motorových vozidiel. 
V takomto prípade ho radšej niekomu daruj-
te, nájdite mu nového milujúceho pána, alebo 
neváhajte kontaktovať organizácie na ochranu 

zvierat (Sloboda zvierat, útulky v jednotlivých 
mestách,..), ktoré Vám s umiestnením vedia 
pomôcť. Rovnako postupujme aj v prípade 
ak sa majiteľ zvieraťa odsťahuje a nemôže si 
svojho miláčika vziať so sebou, alebo ak ma-
jiteľ zomrie. Aj v týchto prípadoch by sme mali 
vyhľadať pomoc u už vyššie spomenutých or-
ganizácií.

Prosíme Vás, ak sa vo Vašom okolí nájdu 
zvieratká, ktoré sú týrané, alebo sú chované 
v podmienkach, ktoré pre ne nie sú vyhovujúce 
(choré, uviazané a nechané bez jedla a vody, 
bez búdy, sú bité…), alebo ak si všimnete 
opustené zviera na kraji ciest ohláste to, pro-
sím, na nižšie uvedených telefónnych číslach. 
Ak zvieratko nedokážu prijať, kvôli plnému 
útulku, zamyslite sa, či by ste si ho nemohli 
k sebe na pár dní zobrať a dať mu aspoň do-
vtedy milujúci domov. S týmito oznámeniami 
zaobchádzame v každom prípade nanajvýš dis-
krétne, to znamená, že ten, kto nahlási takýto 
čin ostáva v anonymite!

Okres Komárno:  035 77 31 235
Okres Nové Zámky:  035 64 28 311
Sloboda zvierat:  0903 731 563 
 0917 662 030

Renáta Tornócziová

a rovnako to platí aj pre mláďatá do 6 mesia-
cov!

3. Pre zvieratá, ktoré sú chované na dvore 
musíme zabezpečiť primeraný prístrešok, kam 
sa vedia schovať pred výčinmi počasia, nech je 
to sneh, mráz, dážď alebo vysoké teploty. Naj-
lepšie na tento cieľ poslúži drevená búda (plech 
je nevhodný kvôli rozžeraveniu a primrznutiu), 
do ktorej by sme v každom prípade mali dať na 
zem nejaké staré deky, matrace, kabáty, avšak 
najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie je 
obyčajná slama. 

4. Strava a pitný režim: V prvom rade je veľ-
mi dôležité zabezpečiť najmä denne čerstvú 
pitnú vodu za každého počasia. Stravu by sme 
im mali dávať 1x denne. Šteniatka, ktoré sú 
ešte vo vývine, sa odporúča kŕmiť aj viackrát 
denne tak, že im krmivo rozdelíme na menšie 

porcie. Zvyšky od stola nie sú vhodné ako stále 
a jediné krmivo, preto k nim pridajme aj rôzne 
granule, konzervy, ktoré sú pre zviera zdrojom 
vitamínov a energie. 

5. Povinné očkovania psov a ostatných zvie-
rat: Povinné očkovania pre psov sú v každom 
prípade odporúčané, dokonca povinné ak be-
rieme do úvahy zdravie zvieraťa aj človeka. 
Ochránia nás od mnohých nebezpečenstiev
a zdrojov nákaz. Dbajme na to aby náš miláčik 
dostal všetky povinné očkovania (napr. proti 
besnote – toto očkovanie je nielen veľmi dôle-
žité a prospešné, ale v prípade uhryznutia psom 

Milí obyvatelia!
Vypracovali sme pre Vás zjednodušenú ver-

ziu nášho nedávno uverejneného článku o cho-
ve zvierat, ktorý je jasný a zrozumiteľný pre 
každého. Mali by sme si uvedomiť, že za zvie-
ratko nesieme zodpovednosť už od tej chvíle, 
ako si ho zaobstaráme a nielenže sa stane-
me jeho majiteľom, ale predovšetkým jeho 
ochrancom a priateľom. Majme na zreteli, že 
náš domáci miláčik (nech je to pes, mačka, či 
kôň, ….) sa stáva od tej chvíle ako sa k nám 
dostane závislým od NÁS. Preto sa rozhodni-
me pre zvieratko len v tom prípade, ak sme si 
plne vedomí základných pravidiel chovu zvie-
rat a vieme tieto pravidlá dodržať, resp. vieme 
zabezpečiť všetky potrebné podmienky, ktoré 
sú pre chov dôležité. Spomínané pravidlá sme 
zhrnuli do 7 krátkych bodov, ktoré sa týkajú 
najmä chovu psov, ale rovnako sa vzťahujú aj 
na ostatné domáce zvieratká.

1. Ešte pred príchodom domov so zvierat-
kom, ako prvé by sme mali zabezpečiť masív-
ne oplotenie, ktoré zabráni zvieraťu dostať sa 
na verejné priestranstvá. Momentálne je nás 
už viac takých, ktorí už v záhrade nepestu-
jeme žiadne úžitkové plodiny a používame ju 
len na trávenie voľného času. Práve toto voľné 
priestranstvo môžeme využiť pre nášho nového 
člena rodiny na vytvorenie väčšieho výbehu, 
kde sa bude môcť voľne a bez obmedzení po-
hybovať.

2. Psík by mal mať v našom dome alebo 
vo dvore určitú slobodu, ak je na to možnosť. 
Zvieratá, chované vo voliére alebo na reťazi je 
povinné denne vypustiť aspoň na dve hodiny, 
nakoľko aj ono má potrebu sa slobodne pohy-
bovať. Dôležitý je aj pre nich pohyb najmä kvôli 
tráveniu. Ak sme sa rozhodli pre uviazanie psa, 
na toto je najlepší vytiahnutý drôt v priestore 
na ktorý je psík pripojený. Takýmto spôsobom 
je aj uviazaný, ale vie si aj čiastočne zabehať. 
V opačnom prípade musíme zabezpečiť pre psa 
miesto o veľkosti 5 metrov v obvode. V oboch 
prípadoch použime karabínu, aby sa zviera ne-
mohlo zamotať. Je zakázané uväzovať zviera 
ak je staré, choré, počas tehotenstva a kojenia, 
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Kameň čo stavitelia zavrhli, 
stal sa kameňom uholným

A kő amit az építők eldobtak, 

íme az lett szegletkővé

Týmito slovami žalmistu, chcem poukázať na to, aké je dôležité aj tento 
rok nanovo prežiť Veľkonočné sviatky. Hlavným aktérom slávenia je pre 
nás ľuďmi zavrhnutý Kristus, ktorého Otec nebeský oslávil vzkriesením. 
On je uholný kameň, na ktorý sa oplatí postaviť dom nášho života. Každé 
slávenie Veľkej noci je pre nás znamením, že nie je neskoro, že máme 
šancu a oplatí sa tak učiniť. 

Ale musíme Ho zbadať. Znova objaviť vzácnu hodnotu tohto drahoka-
mu, pre ktorý sa oplatí všetko predať, len aby sme ho získali. 

Nech nám slúžia ako vzor svätí apoštoli, ktorí sa nielen že stretli 
so zmŕtvychvstalým Kristom, ale počas opätovných stretnutí s ním znovu 
premýšľali nad všetkým v súvislosti s Ježišom z Nazaretu. Toto pozna-
nie ohľadne Kristovej osoby bude v deň Turíc príchodom Ducha Sväté-
ho posilnené v ich srdciach. A oni sa smelo nechajú vytrhnúť zo smútku 
a uzavretosti, aby na Kristovi sťaby na základnom kameni vybudovali nie-
len svoj osobný duchovný dom, ale celý dom spoločenstva Cirkvi. 

Prajem všetkým čitateľom, aby sme sa v tomto svätom roku milosrden-
stva, aj my dokázali vytrhnúť zo smútku a uzavretosti. Aby sme premohli 
strach, ktorý v nás aj momentálna politická situácia v krajine ešte viac 
upevňuje. Zrieknime sa bábelského zmätku, a tak budeme môcť budovať 
krajšiu budúcnosť.  PaedDr. Karol Balogh

Tisztelt perbeteiek, kedves Test-
véreim! 

A böjti időszak végéhez érve ismét 
ünnepelhetünk. A mostani ünneplé-
sünket hathetes, hosszabb készülő-
dés előzte meg, és a nagyhét ese-
ményeit követve további lehetőséget 
kaptunk a méltó ünneplésre. Szüksé-
ges része az életünknek az elcsende-
sedés, önmegtartóztatás és a bűnbá-
nat. Miért? Mert ezek nélkül csupán 
ennek a zajongó világnak nagyravá-
gyó és tékozló lelkei lennénk, és saj-
nos ki kell mondjuk, vagyunk is.

Ennek az életnek pedig megvan-
nak a buktatói. Többek között az, hogy 
bármenyire is szeretnénk változtatni 
a mindennapok menetén vagy éppen 
teljesen újat kezdeni. Nem tudunk, 
mert megköt bennünket a szokás 
hatalma.

Egykor a Jézust körülvevő tömeg, 
illetve maga a tanítványok is a szokás 
hatalmának engedelmeskedő életet 
éltek. A mindennapok terhei, aggodal-
mai és betegségei kötötték meg őket. 
Sajnos, ahogy az ige is elénk adja: 
nincs semmi új a nap alatt. Így ma 
sincs ez másképpen. Élünk, de a kér-
dés, hogy hogyan? Milyen terhet hor-
dozunk a mindennapokban? Tudunk e 
változtatni vagy éppen újat kezdeni? 
Éreztük e már, hogy megbénítanak 
bennünket a szokásaink?

Súlyos kérdések, amelyekre fe-
leletként súlyos válaszok hangzanak. 
Van e megoldás? Igen! Most is az ige 

az, amely eligazít bennünket ebben 
a helyzetben és az Húsvéti ünnepek 
magukban hordozzák a változás lehe-
tőségét. 

Azt hallottuk az igében, hogy Jézus 
az első és az utolsó, az élő. Mit jelent 
ez? Azt jelenti Kedves Testvérem, 
hogy minden Belőle indul ki és Hozzá 
tér vissza. A kérdés az, hogy a köztes 
időt hogyan és kivel éled? Hiszed-e, 
hogy a feltámadott Krisztus érted is 
vállalta a Golgotára vezető gyötrelmes 
utat? Hiszed-e, hogy a te bűneid miatt 
is kiitta azt a keserű poharat? Val-
lod-e, hogy legyőzve a halált neked is 
örök életet szerzett? Tükröződik-e az 
életeden a feltámadott Jézus Krisztus 
vezetése, ereje, szeretete?

A húsvéti ünnepek alkalmával 
ezekre a kérdésekre kell válaszol-
nunk, mivel Isten erre várja a mi vá-
laszainkat. Ő megtette az első lépést 
akkor, amikor Egyszülöttjét odaadta 
értünk. Most rajtunk a sor. Ő az első 
és az utolsó és ugyanakkor az egye-
düli most és mindenkor. Így nem
a félelemé, aggodalomé vagy éppen 
a betegségé az utolsó szó, hanem 
Jézus Krisztusé, akinek hívása ma is 
hangzik: jer, kövess engem. 

Így kívánunk mindenkinek a feltá-
madott Jézus Krisztust követő életet, 
áldott húsvéti ünnepeket! Ámen!

Mgr. Erdélyi Adél és
ThDr. Erdélyi Zoltán

lelkészházaspár

A zsoltár szavaival, szeretnék rá-
mutatni ebben a rövid cikkben, meny-
nyire fontos, hogy az idén újra átéljük 
a Húsvét magasztos ünnepnapjait. 
Az ünneplés tárgya az értünk, embe-
rek által eldobott, megvetett Krisztus, 
akit az Atya a feltámadással igazol, 
hogy Ő a szegletkő. Vagyis, az amire 
– akire érdemes életünk házát fel-
építeni. Minden újabb Húsvét annak
a jele, még van esély Krisztusra épí-
teni. Csak észre kell Őt venni. Újra fel 
kell fedezni, újra felismerni e drágakő 
értékét, amely miatt érdemes mindent 
eladni csakhogy megszerezzük.

Példaképül szolgálnak az aposto-
lok és a tanítványok, akik nem csak 
találkoztak a Feltámadt Krisztussal, 
hanem lassan felismerték - az egyes 
találkozások alkalmával- hogy érde-
mes újra átgondolni a Názáreti Jézus 
esetét. Ez a felismerés lesz a Szent 

Lélek eljövetelekor megerősítve szí-
vükben. És ők bátran kitörnek a fé-
lelem magányából, Krisztusra építik 
életük házát, majd végül is az egész 
Egyházat.

Így kívánom, hogy minden kedves 
olvasó, ebben a szent évben, Isten 
irgalmasságának gyümölcseként, 
merjen szembe nézni saját félelmei-
vel. Legyen olyan a belső szemünk te-
kintete, amely Krisztust életünk szeg-
letkőjeként tudja értékelni. Lemondva 
minden társadalmi félelem, bizonyta-
lanság adta bábeli zűrzavaráról. Ki-ki 
egyénileg, de közös erővel is merjen 
építeni Krisztusra. Akkor, minden el-
dobottság ellenére, amit – úgy tűnik, 
a hazánk jelen politikája csak növel 
- mindebből kitörhetünk, így szebb 
hazát építhetünk. 

PaedDr. Balogh Károly

„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, 
de íme, élek örökkön-örökké, …”                                Jel 1, 17b-18a

Iste sa nám už v našom živote stalo, ako niekto nám, alebo iným na-
šich blízkym nejako ublížil a my sme očakávali, že tohoto človeka stihne 
zaslúžený trest. No vyskytujú sa aj opačné situácie: keď my sa rôznym spô-
sobom previníme, a preto očakávame primeraný trest. Vtedy sa nás zmocní 
nepríjemný pocit. Takéhoto previnenia sa môžeme dopustiť voči rodinným 
príslušníkom, ale aj voči nadriadeným, ktorým sme za svoje konanie zod-
povední.

Možno aj Vy si spomínate na takéto nepríjemné situácie zo svojho života. 
Takmer každý to zažil vo svojom detstve, keď sme vyviedli niečo zlé svojim 
rodičom, alebo keď sme si v škole nesplnili nejakú povinnosť. Takéto niečo 
podobné môžeme zažiť, keď zlyháme i pred samotnými zákonmi, za prestú-
penie ktorých nás často nečaká len obyčajné napomenutie, ale niekedy to 
môže byť i väzenie. Vieme si však predstaviť, ako sa podobné pocity môžu 
náhle zmeniť, keď do takýchto chvíľ plných strachu z očakávaného trestu 
príde zrazu odpustenie, udelenie milosti? V srdci takéhoto omilosteného člo-
veka zavládne pocit blaženosti, radosti a vďačnosti za preukázanú priazeň. 

Niečo podobné sa deje aj vo vzťahu Pána Boha voči nám. On, najvyššia 
autorita, ale zároveň aj náš Otec, má veľa dôvodov nielen sa na nás hnevať, 
ale nás aj riadne potrestať. Veď hriech a neposlušnosť voči zákonu je v na-
šom živote na každodennom poriadku. Ak nám však namiesto zaslúženého 
trestu zaznie Jeho Otcovské slovo milosti a odpustenia, to je ten najväčší 
dar. Takto to kedysi zažíval vyvolený národ izraelský, Boží ľud, keď po rokoch 
útrap a poníženia v babylonskom zajatí, ktoré si sám na seba privolal za 
svoje hriechy a odpadnutie, prišiel nový prístup zo strany

Božej. Prístup tej najväčšej a najčistejšej lásky. Pán Boh oľutoval svoj 
hnev a ukázal ľudu láskavú a milostivú tvár, keď ľud v pokání a pôste oplakal 
svoje odpadnutie a z hĺbky srdca prosil o vyslobodenie. Pán Boh ho vypočul, 
a dovolil mu vrátiť sa do vlasti.

Všetky Božie zasľúbenia Božej milosti sa v plnosti naplnili, keď prišiel 
Pán Ježiš Kristus na tento svet, a priniesol na kríži obeť za hriechy ľudstva. 
„Božím darom milosti je večný život v Ježišovi

Kristovi,” píše apoštol Pavel vo svojom liste písanom kresťanom do Ríma. 
Zvlášť v pôstnom období, ktoré prežívame, nám hriešnikom, táto Božia mi-
losť priamo ukazuje na Kristov kríž. To je tá neprekonateľná Božia dobrota 
a nekonečná priazeň plná lásky. Nech táto Božia láska a dobrota je pre nás 
veľkým záväzkom v tom, že budeme poslušní Pánu Bohu a budeme Mu 
ďakovať za dar našej spásy v Ježišovi Kristovi. Nech sa pri nás splnia slová 
z proroka Izaiáša, 54.kapitoly: lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, 
moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí 
Hospodin, ktorý sa zmilúva nad Tebou.

Takýto pokoj v duši a radosť z Pánovho vzkriesenia Vám zo srdca želá
Mgr. Jaroslava Zaťková
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testvér örömmel látta, hogy szép 
számmal jöttek el fi atalok, gyermekek 
meghallgatni őt. Aki megfi gyelte az 
arcokat, észrevehette, hogy mennyire 
itták minden egyes szavát. Prédikáci-
ója végén kifejezte abbéli szándékát, 
hogy mindannyian lépjünk az irgal-
masság útjára. 

A szentmise végén lehetőség nyí-
lott könyvei megvásárlására, illetve 
dedikálására. Csaba atyának minden-
kihez volt egy-egy jó szava. Köszönet-
tel fogadta az adományokat, minden 
egyes cent a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány áldásos munkáját segíti. 
Ezúton szeretném én is megköszönni 
az adományokat, Isten fi zesse meg 
mindenkinek. Biztosak lehetünk ben-

ne, hogy jó helyre került pénzünk, és 
sok gyermek életét változtattuk meg 
ez által mi magunk is. 

Szeretném megköszönni minden 
szervezőnek, akik lehetővé tették szá-
munkra azt, hogy egy ilyen karizma-
tikus személyiséggel találkozhattunk, 
és hallhattuk őt. Csaba testvér további 
munkájára kérjük az Isten segítségét. 

Cikkemet Csaba testvér gondo-
latával kívánom zárni: „Lehet va-

laki szépségkirálynő, lehet tudós 

professzor, körülrajongott sztár, 

népszerű művész, ha nem tud sze-

retni tiszta szívből, olyan, mint egy 

csicsás ajándékdoboz, amely belül 

üres. Aki megkaparintja és kibont-

ja, hatalmasat csalódik.”

Mgr. Sukola Anita
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Szállj költemény, szólj költemény...

A Helios Spes Polgári Társulás,
a Szent Ferenc Alapítvány felvidéki 
önkéntesei meghívásának eleget tevő 
Csaba testvér két napos felvidéki lá-
togatásra érkezett. Sukola Róbert hat-
hatós közreműködésének hála Csaba 
testvér egyik útja Perbetére vezetett. 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. 
Több helyen eltöltött papi szolgálata 
után 1992-ben Dévára helyezték, ahol 
jelentős fordulatot vett az élete. Oltal-
mába fogadott néhány utcagyereket, 
akikkel együtt egy évtizedek óta 
üresen álló ferences kolostorba köl-
tözött. Később a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítójává lett. Az árvákat 
befogadó ferences rendi szerzetes 
tevékenységét több országban is el-
ismerik. 

Február 17-én megtelt a Perbetei 
római katolikus templom, hiszen ezen 
a napon tartott szentmisét Böjte Csa-
ba. Még a szentmise előtt látogatást 
tett a tavaly nyáron felállított Szent 

István szobránál, ahol nemzeti színű 
szalagot helyezett el és egy rövid imát 
mondott. A szentmise elején rövid kö-
szöntés hangzott el a perbetei alap-
iskola diákjainak tolmácsolásában, 
illetve átadták a perbetei kézműve-
sek által készített kis ajándékot. Iga-
zán kedves meglepetés volt, aminek 
Csaba testvér láthatóan nagyon örült. 
A szentmise folyamán buzdító beszé-
det hallhattunk tőle, amiben kiemelte, 
hogy a Szentatya, Ferenc pápa meg-
hirdette az irgalmasság szent évét. 
Fontosnak tartotta elmondani, hogy 
Isten mindannyiunkat meghívott az 
irgalmasság útjára, ne kövessünk 
mást, csupán a szeretetet. Az emberi 
értékről beszélt, kiemelve, hogy min-
den ember Isten csodálatos alkotása, 
mennyei műve. Akik bár lehet néha 
kicsit porosak, pókhálósak, de érté-
keket rejtenek. Ezeket kell nekünk 
megtalálnunk egymásban, gyerme-
keinkben. Irgalommal, szeretettel 
kell egymás felé fordulnunk. Csaba 

József Attila jól ismert verssora 
találóan fejezi ki azt a hangulatot, 
amelyben a szavalóversenyek idei 
fordulóira készülődtünk. Összesen 43 
tanuló kapcsolódott be a vesenybe és 
adta elő a nagy gonddal kiválasztott 
prózai művet vagy verset. A Tompa 
Mihály Vers-és Prózamondó Verseny 
iskolai fordulói január végén és feb-
ruár elején zajlottak. Három kategó-
ria tehetséges verenyzői méretteték 
meg magukat. A gyermekek életko-
rának és személyiségének megfelelő 
szöveg kiválasztása, az előadásmód, 
a történetbe való beleélés képessége, 
a vers mondanivalójának megértése, 
annak közvetítése, a helyes hangsúly 
és kiejtés, a szöveg tagolása – ezek 
azok a tényezők, amelyekre az elő-
adónak fi gyelnie kell. 

Iskolánkat az Ógyallán lezajlott kör-
zeti fordulóban 17 tanuló képviselte: 
Molnár Dominik 1.o., Nyul Dóra 2.o., 
Vörös Emma 3.o., Török Ádám 2.o., 
Jakab András Gergely 3.o., Zahorcsek 
Sebastian 3.o., Csachó Marián 5.o., 
Zsitva Ákos 5.o., Gyóni Gergely 6.o., 
Borvák Barbara 5.o., Lacza Alex 6.o., 
Pinke Kitti 6.o., Basternák Nikoletta 

7.o., Slávik Bernadett 8.o., Pinke Vivi-
en 8.o, Garai Denis 7.o., Lacza Anikó 
9.o. Komáromban a járási fordulóban 
Zahorcsek Sebastian ezüstsávos mi-
nősítést kapott, Gyóni Gergely pedig 
aranysávosként továbbjutott a kerü-
leti fordulóba.

A Dobré slovo elnevezésű szlovák 
nyelvű szavalóverseny iskolai fordu-
lójára február utolsó napján került sor. 
A továbbiakban három tanulónk, 
Uzsák Judit, Gyóni Gergely és Szo-
boszlai Bálint mutatkozhat be Komá-
romban. Az előző évek szép eredmé-
nyei is azt bizonyítják, hogy az idegen 
nyelvű szavalóverseny nagyban hoz-
zájárul a diákok nyelvi készségeinek
fejlesztéséhez. A felkészülés során 
lehetőség nyílik a szép kiejtés gya-
korlására, a hangsúlyozás fejleszté-
sére az idegen nyelvű irodalmi szö-
vegben előforduló szókapcsolatok 
elsajátítására, amelyeket később fel-
használhat akár a mindennapi kom-
munikáció során is. 

Iskolánk tanulói részt vettek a Bá-
torkeszi Nemzetközi Roma Irodalmi 
és Művészeti Napok keretén belül im-
már 10. alkalommal megrendezésre 

kerülő nemzetközi szavalóversenyen, 
amely Jožo Schön publicistának ál-
lított emléket. A zsűri tagjai között 
foglalt helyet Ari Fabbro írónő is. Na-
gyon jó hangulatú, családias légkör 
várta a versenyzőket. A 70 résztvevő 
között ott volt iskolánk 4 tanulója is. 
Geleta Alexa és Horváth Melinda 1., 
Lacza Anikó 2. helyezést ért el, Vígh 
Viktória pedig a részvételért részesült 
oklevélben. 

Goethe, a nagy német költő mond-
ta: „Bármihez, amit megtehetsz, vagy 
megálmodsz, fogj hozzá! A merész-
ségben zsenialitás, erő és varázslat 
rejlik.“ A szavalóversenyeken való 
résztvevők száma arra enged követ-
keztetni, hogy gyermekeink többsége 
bátran vállalja a megmérettetéseket 
a színpadon is, és hogy szülői és pe-

dagógusi irányítás mellett szívesen 
böngésznek, keresgélnek a magyar 
irodalmi művek között. Óriási pozi-
tívum ez korunkban, amikor az értő 
olvasás szintje egyre alacsonyabb, 
a nyelvi kommunikáció egyre sze-
gényesebb, színtelenebb. Közeledik 
április 11., a költészet napja, József 
Attila születésnapja. Talán nem árt 
levenni a polcról egy kedves költőnk 
kötetét, újraolvasni egy szép novellát, 
vagy akár rákeresni az interneten és 
meghallgatni egy szép verset, ame-
lyet talán az iskolában olvastunk utol-
jára, vagy éppen egykor egy szava-
lóversenyen mondtunk, amely nélkül 
életünk is szegényesebb lett volna. 

Mgr. Török Sarolta, 

Mgr. Pinke Andrea, 

Mgr. Lengyel Zsuzsanna

Böjte Csaba látogatása
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el 

valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé.” 
Böjte Csaba
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Jozef Mester a Bettina Árvai  27. február 

NOVORODENCI
Cintia Gallaiová, Modranská 53 29. decembra
Sebastián Horváth, Kvetná 33 4. januára
Zsolt Gellérthegyi, Dlhá 17 19. januára
Csaba Gellérthegyi, Dlhá 17 19. januára

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Mester József és Árvai Bettina  február 27.

ÚJSZÜLÖTTEK
Gallai Cintia, Madari utca 53 december 29.
Horváth Sebastián, Virág utca 33 január 4.
Gellérthegyi Zsolt, Túlsó kertek alja 17 január 19.
Gellérthegyi Csaba, Túlsó kertek alja 17 január 19.

OPUSTILI NÁS
Etela Gubanová (91), Vojnická 9 28. decembra
Juliana Pinkeová (88), Družstevná 24 4. januára
Rudolf Prívozník (81), Hlavná 22 4. januára
Ján Šajben (67), Hlavná 198 5. januára
Róbert Lacza (51), Cintorínska 2 5. januára
Mária Tóthová (88), Hlavná 234 21. januára
Helena Dömeová (78), Obchodná 21 8. februára
Pavol Bajza (71), Jarmočná 51 20. februára
Alžbeta Süttiová (76), Dlhá 53 21. februára
Pavol Spišiak (65), Podzáhradná 63 25. februára
Anna Lacková (59), Kvetná 27 7. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Guban Etelka (91), Erőszak utca 9 december 28.
Pinke Júlia (88), Sivatag utca 24 január 4.
Prívozník Rudolf (81), Fő utca 22 január 4.
Šajben János (67), Fő utca 198 január 5.
Lacza Róbert (51), Temető utca 2 január 5.
Tóth Mária (88), Fő utca 234 január 21.
Döme Ilona (78), Kiskocsmaköz 21 február 8.
Bajza Pál (71), Vásártér utca 51 február 20.
Sütti Erzsébet (76), Túlsó kertek alja 53 február 21. 
Spišiak Pavol (65), Kertek alja 63 február 25.
Lacko Anna (59), Virág utca 27 március 7.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

APRÍL - JÚN

2.4.2016  TAT – Súťaž talentov
máj 2016 Oslavy Dňa matiek

 4.5. – MO ZPCCH, 6.5. – MŠ slov., 
 7.5. – ZŠ s VJM, 11.5. – MŠ s VJM, 
 12.5. – ZŠ slov., 14.5. – MO Jednoty
 Dôchodcov
1.5.2016 Prvé sväté prijímanie – slov.

8.5.2016 Prvé sväté prijímanie – maď.
8.5.2016 Konfi rmácia

22.5.2016 Birmovanie
22.5.2016 Hody

28.5.2016 VI. Folklórny festival organizovaný 
 MO Csemadok
4.6.2016 Deň detí

17.-19.6.2016 Dni obce Pribeta

Kulturális eseménynaptár: 

ÁPRILIS - JÚNIUS

2016.4.2.  TAT – Tehetség a Tét
május 2016 Anyáknapi ünnepségek

 május 4. – Civilizált Betegségekkel Sújtottak
 HSZ, május 6. – Szlovák TNY Óvoda, május 7.
 – Magyar TNY Alapiskola, május 11. – Magyar 
 TNY Óvoda, május 12. – Szlovák TNY Alapiskola, 
 május 14.- Nyugdíjas Egyesület HSZ
2016.5.1.  Elsőáldozás – magyar

2016.5.8.  Elsőáldozás – szlovák
2016.5.8.  Konfi rmáció

2016.5.22. Bérmálkozás
2016.5.22. Búcsú

2016.5.28. VI. Népművészéti Fesztivál a Csemadok 
 ASZ rendezésében
2016.6.4. Gyermeknap

2016.6.17 -19. Perbetei Falunapok

Privin Perbor borverseny 

Výsledky volieb do NR SR dňa 5.3.2016 v obci Pribeta:

Údaje z registra obyvateľov

A népesség-nyilvántartásból 

származó adatok

Az idei évben már 14. alkalommal került 
megrendezésre a szokásos PERBETEI NYÍLT 
BORVERSENY. A 2016-os évben 
126 borminta került elbírá-
lásra, amelyet 10 gya-
korlott borbíró vég-
zett. A tavalyi évhez 
képest pozitív ten-
denciát mutat nem 
csak a versenyre 
kerülő borminták 
mennyiségének nö-
vekedése, de az is, 
hogy a környező falvak-
ból több borosgazda hozta 
el megmérettetni borait. A ver-
seny legjobb bora címét Papp Ferenc nyerte el 

2015-ös évjáratú Dunaj vörösborával. A per-
betei borászok 9 aranyérmet, 36 ezüstérmet 

és 33 bronzérmet zsebelhettek be. 
A leggyakoribb fehér borfaj-

ta idén is a Zöldvertelini 
volt, míg a vörösbo-

rok, ill. rosé borok 
közül a Szentlőrinci. 
A szervezők bíznak 
benne, hogy jövőre 
is hasonló sikerekkel 

zárhatják majd a 15. 
borversenyt.
Minden borásznak ked-

vező időjárást és jó termést 
kívánunk!

Szetei Ernő

č. Politická strana KD ŠH Spolu

1. Strana TIP 3 2 5
2. STRANA MODERNÉHO     
 SLOVENSKA (SMS) 0 0 0
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé     
 osobnosti (OĽANO-NOVA) 14 19 33
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0 0 0
5. ŠANCA 2 0 2
6. SME RODINA - Boris Kollár 24 14 38
7. Strana zelených Slovenska 2 0 2
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 1 0 1
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia  
 - Magyar Kereszténydemokrata     
 Szövetség 3 4 7
10. VZDOR - strana práce 0 0 0
11. MOST - HÍD 285 242 527
12. Slovenská národná strana 9 15 24

Zmeny v r. 2015 Celkom Muži Ženy

Változások a 2015-ös évben Összesen  Férfi ak Nők

Narodenie (születés):  19 11 8
Prihlásenie (bejelentkezés):  23 12 11
Úmrtie (elhalálozás):  34 21 13
Odhlásenie (kijelentkezés):  22 8 14

--------------------------
Počet obyvateľov Celkom Muži Ženy

k 31.12.2015

A lakosok száma 2015.12.31-én Összesen  Férfi ak Nők

Trvalý pobyt (állandó lakhely) : 2882 1435 1447
--------------------------

Uzavreli manželstvo v r. 2015 Celkom Z toho v Pribete

2015-ben házasságot kötöttek Összesen Ebből Perbetén

Sobáš (házasság) : 17 10

13. Odvaha - Veľká národná     
 a proruská koalícia 0 0 0
14. Komunistická strana Slovenska 3 1 4
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia 
 - Demokratická strana 2 1 3
16. SMER - sociálna demokracia 30 32 62
17. Kresťanskodemokratické hnutie 0 2 2
18. Slovenská občianska koalícia 1 1 2
19. Kotleba - Ľudová strana 
 Naše Slovensko 13 6 19
20. SIEŤ 14 13 27
21. Strana maďarskej komunity 
 - Magyar Közösség Pártja 228 283 511
22. PRIAMA DEMOKRACIA 0 0 0
23. Sloboda a Solidarita 19 15 34
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