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Leto a s ním spojené prázdniny pre 

našich školákov a škôlkárov ubehli 
ako voda. Kým si naše deti vychut-
návali hrejivé slnečné lúče a naberali 
nové sily do ďalšieho školského roka, 
samospráva obce horlivo pracovala 
na tom, aby v septembri nastúpili 
do krajších, vynovených priestorov.

V lete sa nám podarilo ukončiť 
výstavbu novej triedy v materskej 
škole, a tak rozšíriť aj kapacitu ma-
terskej školy s vyučovacím jazykom 
slovenským. Deti, ktoré z prevádz-
kových dôvodov absolvovali II. pol-
rok šk. roka 2015/2016 v kultúrnom 
dome, čakala krásna nová trieda, 
s novým zariadením a dostatočne veľ-
kým priestorom na hranie a oddych.
Sme radi, že sa nám túto investíciu 
podarilo zrealizovať z prostriedkov 
získaných dotáciou z Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu vo 
výške 47.000 eur.

Akonáhle opustili školské lavice 
žiaci našich základných škôl, začali 
sa stavebné práce aj na obidvoch 
školských pavilónoch. Obdržali sme 
totiž prostredníctvom odboru škol-

stva Okresného úradu Nitra dotáciu 
na riešenie havarijného stavu fasády. 
A tak spoločným úsilím - pomocou 
pridelenej dotácie, z rozpočtu ško-
ly a z rozpočtu obce sa nám počas 
prázdnin podarilo zatepliť fasádu 
oboch pavilónov aj školskej jedálne. 
Pri rozhodovaní o farebnosti sme sa 
priklonili k farbám vlajky obce, teda 
biele okná a zeleno-žlté steny. 

Sme radi, že sa nám pri otvára-
ní školských brán podarilo privítať 
pribetské deti a mládež v lepších, 
krajších a bezpečnejších budovách. 
Dúfame, že si tieto investície budú 
vážiť, nové prostredia chrániť a ne-
ničiť. 

Nechceme však zaspať na vavrí-
noch. Momentálne chystáme nový 
projekt na úpravu a rekonštrukciu 
vykurovania základných škôl. Dúfa-
me, že naša žiadosť o dotáciu bude 
úspešná.

Financované z dotácie 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Sloven-
skej republiky. 

Ing. Soňa Zahorcseková

A nyár és ezzel együtt a nyári 
szünidő iskolásaink és óvodásaink 
számára szinte pillanatok alatt elre-
pült.

Amíg gyermekeink vidáman él-
vezték a vakációt és gyűjtötték az új 
erőt a következő tanévre, községünk 
önkormányzata nagy odaadással 
azon igyekezett, hogy szeptember-
ben szebb, megújult terület fogadja 
őket.

A nyár folyamán sikerült egy 
osztály megépítését befejezni az 
óvodában, amellyel növelni tudtuk 
a szlovák tannyelvű óvoda befoga-
dó képességét. Azon gyermekeket, 
akik a 2015/2016-os tanév második 
félévét a kultúrházban kényszerül-
tek eltölteni, szeptemberben szép, 
tágas, új bútorokkal és felszerelés-
sel berendezett terem várta, amely 
elégséges és megfelelő a játszásra 
és pihenésre egyaránt.

Örülünk, hogy ezt a beruházást
a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi, 
Tudományos, Kutató és Sport minisz-
tériuma által szerzett támogatás-
ból tudtuk megvalósítani 47.000 €
összegben.

Ahogyan alapiskolás diákjaink el-
hagyták az iskolapadokat máris meg-
kezdődtek a munkálatok mindkét 

iskola épületén. Ugyanis a Nyitrai Já-
rási Hivatal iskolaügyi osztályán ke-
resztül támogatást kaptunk az iskola 
homlokzatának megújítására.

Így közös erővel – a kapott támo-
gatásból, valamint az iskola és a köz-
ség költségvetéséből a nyári szünet 
alatt sikerült beszigetelni mindkét 
iskolai épület és az étterem homlok-
zatát.

A színválasztás során községünk 
címerének színeit vettük fi gyelembe, 
tehát fehér nyílászárók, zöld-sárga 
falak.

Örömünkre szolgál, hogy az iskola 
kapujának megnyitásakor a perbetei 
gyermekeket és ifjúságot szebb és 
biztonságosabb épületek fogadták.

Reméljük, hogy munkánk nem 
volt hiábavaló és ezen beruházáso-
kat gyermekeink értékelni, az új kör-
nyezetet pedig védeni fogják és nem 
megrongálni.

Természetesen ezek után sem 
szeretnénk ülni a babérjainkon.

Pillanatnyilag egy új tervezeten 
dolgozunk az alapiskolák fűtési 
rendszerének korszerűsítésére. Bí-
zunk benne, hogy pályázatunk sike-
res lesz.

Fordította: Szabó Andrea
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2016.9.6.
Perbete község képviselő-testülete 

tudomásul vette a 2016-os év I. félévé-
re vonatkozó, a pénzügyi bevételekről és 
kiadásokról szóló jelentést, illetve a prog-
ramköltségvetés monitoringjáról szóló 
jelentést.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta Perbete község 2. sz. álta-
lános érvényű rendeletének, a szociális 
szolgáltatásokra vonatkozó 4/2009 sz. 
kiegészítési-javaslatát, mely a személy-
szállítás működtetésével és fi nanszírozá-
sával kapcsolatos.

Perbete község képviselő-testülete 
a helyi testület képviselőiből álló mun-
kacsoportot állított össze, mely egy új, 
2017-2024 közti időszakra vonatkozó, 
községi gazdasági és szociális fejlesztési 
programot hivatott kidolgozni. A munka-
csoport tagjai: Basternák József, Bíró At-
tila, Ing. Marián Križan, Sukola Lambert.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a Csemadok ASZ archív do-
kumentumok, népviseletek, technika stb. 
tárolására szolgáló saját helység kiutalá-
sára vonatkozó kérvényét. A Csemadok 
új helysége a kultúrház 1. emeletén, 
a megüresedett óvodai öltöző helyén ta-
lálható.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta Benyó Zoltán, Sivatag utca 
37, Perbete lakosunk, Kertalja utca 37 
alatt elhelyezkedő családi ház és garázs 
bejáratához vezető szélesített bejárat 
létrehozásáról szóló kérvényét azzal a ki-
tétellel, hogy a kivitelezésnél az elfo-
gadott tipizált terv paramétereit kell 
fi gyelembe venni, illetve a zúzott kő le-

rakásánál megfelelő esést kell biztosítani 
a Komáromi utcai vízelvezető árok felé.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a komáromi Jókai Színház 
4 bérletének, a község költségvetésének 
a terhére történő megvásárlását.

Perbete község képviselő-testülete 
tudomásul vette a Fő utca 43 sz. bér-
ház bérlőinek a kérvényét, mely a bérház 
hibáinak (nedves falak, széttöredezett 
tetőcserepek, elöregedett ablakok) ki-
javítására vonatkozott. A legfontosabb 
javítások szükségességének elbírálását 
a képviselő-testület képviselői Ing. Križan 
Marián és Sukola Lambert a következő 
képviselő-testületi ülésen fogják benyúj-
tani.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a Perbete község tulajdo-
nában lévő 11/16 sz. 621 m2-es parcel-
lát és a 11/43 sz; 344 m2-es parcellát 
Dobosi Marek, Váczy sor 44, Perbete, 
½ részbeni, illetve Paluková Alžbeta, 
Túlsó kertek alja 26, Perbete ½ részbe-
ni 3 eur/m2 áron történő eladását azzal
a feltétellel, hogy 5 éven belül családi ház 
épül az adott földterületen.

Perbete község képviselő-testülete 
jóváhagyta a 446 m2 kiterjedésű, 89 sz; 
Nagy Erzsébet, Váczy sor 60, Perbete la-
kosunk tulajdonában lévő parcella meg-
vásárlását 500 eurós vételáron.

Perbete község képviselő-testülete 
tudomásul vette, hogy Mgr. Kovács-
Csomor Endre, Perbete község főellenőre 
2016. szeptember 1-től óraadó tanárként 
tevékenykedik az udvardi MTNY Alapis-
kolában.

6.9.2016
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-

lo na vedomie správu o plnení príjmov 
a výdavkov za I. polrok 2016 a monito-
rovanie plnenia programového rozpočtu 
obce Pribeta za I. polrok 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo návrh dodatku č. 2 k VZN obce 
Pribeta č. 4/2009, o poskytovaní sociál-
nych služieb, ktorý rieši prevádzkovanie 
a fi nancovanie prepravnej služby.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zo-
stavilo pracovnú skupinu z poslancov OZ 
na vypracovanie nového Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Pribeta na roky 2017-2024 nasledovne: 
Jozef Basternák, Attila Bíró, Ing. Marián 
Križan, Lambert Sukola.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť Csemadok – MO Pri-
beta o pridelenie vlastnej miestnosti na 
uskladnenie archívnych dokumentov, 
krojov, techniky a pod. v kultúrnom 
dome, miestnosť na 1. poschodí po uvoľ-
nenej prezliekárni materskej školy.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť Zoltána Benyó, Druž-
stevná 37, Pribeta o vybudovanie rozšíre-
ného vstupu k rodinnému domu a garáži 
na Podzáhradnej ulici 68 na základe typi-
zovaného projektu s dodržaním projekto-
vaných parametrov a spevnením vstupu 
drveným kameňom, je potrebné dodržať 

sklon odvodňovacieho jarku smerom ku 
Komárňanskej ulici. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo zakúpenie 4 permanentiek do Jókaiho 
divadla v Komárne z rozpočtu obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 
na vedomie žiadosť nájomníkov nájom-
ných bytov na Hlavnej ulici č. 43 o od-
stránenie závad na nájomnom bytovom 
dome (vlhké steny, popraskaná strešná 
krytina a staré okná). Najnevyhnutnejšie 
opravy posúdia a navrhnú na ďalšie za-
sadnutie OZ poslanci Ing. Marián Križan 
a Lambert Sukola.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odpredaj pozemku obce Pribeta 
- parc. č. 11/16 –o výmere 621 m2 a parc. 
č. 11/43 o výmere 334 m2 pre Mareka 
Dobosi, Nový rad 34, Pribeta v podiele ½ 
a Alžbetu Palukovú, Dlhá 26, Pribeta v po-
diele ½ v cene 3 eur/m2 s podmienkou 
výstavby rodinného domu do 5 rokov. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkup pozemku parc. č. 89 
o výmere 446 m2 vo vlastníctve Alžbety 
Nagyovej, Nový rad 60, Pribeta za kúpnu 
cenu 500,00 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie, že Mgr. Endre Kovács-
-Csomor, hlavný kontrolór obce Pribeta 
je od 1.9.2016 zamestnaný ako pedagóg 
v Základnej škole s VJM vo Dvoroch nad 
Žitavou.

Oberačková veselica
Sobota, 1. októbra 2016 svojim 

krásnym počasím priam lákala na 
pobyt vonku a ponúkala možnosť 
vychutnať si hrejivé jesenné sl-
nečné lúče. Podmienky pre obe-
račkovú veselicu ako stvorené. 
A tak sme aj tento rok vzdali úctu 
horlivej práci vinohradníkov, kva-
litnému vínu a vinárstvu, ktoré je 
pre našu oblasť charakteristické.

Už tradičný oberačkový sprie-
vod vyrazil spred kultúrneho 
domu o 14:00. Bubeník a hlásni-
ci oznamovali do širokého okolia, 
že sa skončil zber hrozna a vínko
v sudoch zreje, čas na veselicu 
a zábavu je. Do sprievodu sa za-
pojili mladší i starší, deti z mater-
ských škôl, žiaci zo základných 
škôl, učitelia, dôchodcovia, lu-
kostrelci, členovia mažoretkovej 
skupiny a všetci, ktorí mali chuť 
a náladu stráviť príjemne sobotné 
popoludnie. Sprievod smeroval po 
Hlavnej, Nádražnej a Mierovej uli-
ci, z ktorej zabočil na Krátku ulicu 
a vrátil sa po Hlavnej ulici ku kul-
túrnemu domu. Richtár s richtár-
kou ponúkali pagáčmi, hroznom 
a dobrým vínkom všetkých zve-
davcov, ktorí sa na sprievod prišli 
pozrieť. Našli sa však aj takí, ktorí 

im na oplátku pri svojom dome 
nachystali chutné občerstvenie.

Po návrate boli už na priestran-
stve pred športovou halou pri-
pravené stánky vinohradníkov 
s možnosťou ochutnávky dob-
rého pribetského vínka a stánky 
s občerstvením. Pred početným 
obecenstvom od účastníkov sprie-
vodu prebrala oberačkový veniec 
Zlatica Ádámková, predsedkyňa 
PD Pribeta spolu s Lambertom Su-
kolom, zástupcom starostu obce. 
V rámci kultúrneho programu vy-
stúpila folklórna spevácka skupi-
na Árvalányhaj a hudobná skupina 
Vidéki mulató. 

Ing. Soňa Zahorcseková

„Életem játék, gyermek vagyok 

karodban boldog ajándék“
A nyári pihenés és felüdülés 

után szeptemberben újra nyitotta 
kapuit a Manócska babaklub, ahol 
rendületlenül folyik tovább a Rin-
gató foglalkozás. Az őszi évadot 
máris két programmal kezdtük 
a Cseperedő és a Manócska kö-
zös együttműködésében. Az első 
interaktív előadásunk stílszerűen 
a Kötődő nevelés címet kapta. Csi-
ba Klaudia pozsonyeperjesi cse-
csemőgondozó a kendős hordozás 
kisgyermekre gyakorolt pozitív 
hatásait, valamint a későbbi stabil 
érzelmi fejlődés és a kiegyensú-
lyozott magatartás megalapozott 
tényeit tárta elénk érdekes, és 
valós történetek kapcsán. Bemu-
tatta a babahordozó-kendő kötési 
fázisait és a különféle csatoltható, 
kapcsos- és köthető babahordo-
zó eszközöket. A Liliputi bababolt 
tulajdonosa és egyben a termék 
szlovákiai forgalmazója ajándék-
utalványokkal kedveskedett az 

édesanyáknak. Soron következő 
előadásunk főszereplői szintén 
a babák voltak. Karácsony Emő-
ke dunaszerdahelyi csecsemő-és 
kisgyermeknevelő a Thai- baba-
masszázs rejtelmeibe vezette be 
az érdeklődőket. Az édesanyák fi -
gyelemmel kísérhették és elsajá-
títhatták a masszázs technikáját, 
ami bizonyítottan jótékony hatást 
gyakorol a picikre. A különböző fo-
gásokkal, tartásokkal, simítások-
kal és nyújtásokkal kellemesen 
ellazíthatóak az izmok. Babáknál 
nyugtatásként, fájdalomcsillapítás 
esetén és kisebb egészségügyi 
panaszok fellépésénél érhetünk 
el gyógyszer nélkül is hathatós 
eredményt. Bemutatóval egybe-
kötött előadásunkat rövid ringató-
val zártuk. „Körben ülünk egy ha-
talmas szőnyegen. Ragyogó arcú, 
boldog édesanyák, ölükben csöpp 
gyerekkel. Énekelünk, mondóká-
zunk, játszunk. A gyerekek néz-
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Jeseň je plná plodov, ktoré sa 
dajú so štipkou fantázie a tvori-
vosti premeniť na krásne dekorá-
cie, ktoré potešia nielen oko ale aj 
dušu. Preto sme sa jedno jesenné 
popoludnie rozhodli využiť po-
sledné teplé lúče slnka a spolu 
s deťmi a rodičmi sme na škol-
skom dvore zorganizovali jesenné 
tvorivé dielne. Na úvod si všetci 
spolu zasúťažili v rôznych netra-

dičných disciplínach, ako hľadanie 
gaštanov v piesku, vozenie dreva 
vo fúrikoch, či triedenie obilnín. 
Potom si deti s rodičmi vyrobili 
zeleninových a tekvicových pa-
náčikov, ktorými sme vyzdobili 
vchod do budovy materskej školy. 
Príjemné podujatie sme zavŕšili 
spoločnou opekačkou.

Jana Gáborová

Megkezdődött egy új év, egy új 
lehetőség számunkra, hogy gyer-
mekeinknek gazdagabbá tehes-
sük a mindennapjaikat. Az idei 
2016/2017-es iskolaévet 33 bei-
ratott gyermekkel kezdtük. A kis-
csoportban 15 és a nagycsoport-
ban 18 vidám, kis lurkó kezdhette 
el az új tanévet. 

A szeptemberi hónapot mindjárt 
egy szürettel kezdtük. Nem tét-
lenkedtünk, hiszen ilyenkor „érik
a szőlő, hajlik a vessző...“ Egy 
szép napos délelőtt a vadászház-
nál gyülekezve, még nem tudtuk 
mi is vár ránk a szőlőhegyen. 
Merre is induljunk? Majoros Jó-

zsef családjának köszönhetően 
könnyedén odataláltunk az adott 
célponthoz, ahol elkezdődhetett 
az „ovi szüret“. Minden gyermek, 
mint a szorgos, gondos hangyács-
ka szedte a szőlőfürtöket a kis 
kannájába. Vígan, énekelve szed-
tük a dézsába valót. Kinéztünk 
a határba is. A vetemények learat-
va, gondosan elraktározva télire. 
A kukorica a szomszéd földjén 
le volt tördelve, a csuhéból pedig 
babák „születtek“, amivel jó volt 
játszani. Köszönjük a lehetőséget, 
hogy megtapasztalhattuk a szüret 
rejtelmeit, a szőlőhegy kincseit! 

Balla Piroska

Minden gyermek izgatottan 
várta szeptember utolsó napját, 
amikor óvodánkban egy szülőkkel 
közösen eltöltött, izgalmakkal teli 
délután megrendezésére került 
sor. A körjátékok vidám hangu-
lata mindenkit elvarázsolt. A fur-
fangosan összeállított csopor-
tos vetélkedők folyamán a csa-
patok összemérhették erejüket, 
kreativitásban, gyorsaságban, 

ügyességben és pontosságban. 
A papírsárkányok elkészítése 
nagy örömet szerzett gyermeknek 
és szülőnek egyaránt. Miközben 
hangos zeneszó is szórakoztatta 
a gyerekeket, virsli, valamint fris-
sen sült sütemények illata csábí-
totta őket kóstolásra, szomjukat 
pedig almalével csillapíthatták. 

Mgr. Pinke Gabriella

Jesenné tvorivé dielne 
v materskej škole

Egy újabb évkezdés 
a nyitnikék óvodában

Játék, móka, kacagás

nek, hallgatnak minket olykor ve-
lünk játszanak vagy nagyokat ka-
cagnak. Hétről hétre találkozunk, 
szól az ének alig akar vége sza-
kadni a játéknak. Ez az úgyneve-
zett Ringató foglalkozás. Széles 
körben elterjedt sajátosan magyar 
zenei nevelési program“ ( Gróh I.) 
Örömünkre szolgál, hogy érdeklő-

dés mutatkozik az előadások és 
a foglalkozások iránt. A babaklu-
bot rendszeresen látogatók lét-
száma egyre gyarapodik. Bízunk 
abban, hogy küldetésünk nem 
hiábavaló! Célunk továbbra is az, 
hogy tartalmas időtöltést biztosít-
suk a kisgyermekes szülőknek.

Bc. Juhász Tímea
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A Napraforgó Néptáncegyüttes szá-
mára a nyári hónapokban szüneteltek 
a fellépések, de az együttes tagjai 
a vakáció idejét is aktív pihenéssel 
töltötték. 

Idén második alkalommal kértek 
fel bennünket, hogy vegyünk részt 
a nyári tábor programjában. A Csema-
dok ASZ  a tánccsoporttal egyetemben 
egésznapos programot állított össze 
a táborozók számára a néprajzi múze-
um termeiben és udvarán. A központi 
téma az aratás, az azzal kapcsolatos 
játékok, népdalok, munkafolyamatok 
voltak. Természetesen a tánctanítás 
és a népi gyermekjátékok is szerve-
sen beépültek  az aratás témakörébe. 
A tavalyi táborlakók számára már is-
merős volt a dunántúli ugrós, emellett 
egy hozzánk közelebbi tájegység tán-
cát, a martosi lassú és friss csárdást 
is megtanultuk. Pihenésképpen a gye-
rekek megismerkedtek az egykori ara-
tás munkafolyamataival, eszközeivel. 
Maguk is kipróbálhatták, milyen érzés 
vászonruhát viselni, markot szedni, mi 
az az asztag, a kereszt, milyen eszköz 
a kasza, a sarló, hogyan történt a csép-

lés, és mi a különbség a búza és az 
árpa között. Mindezt  a múzeum gaz-
dag tárgyi és fényképanyagával illuszt-
ráltuk. A beszámoló után a tánccsoport 
tagjainak segítségével a legkitartóbbak 
moldvai táncokat táncoltak. Délután
a múzeum udvarán a gyerekek kipró-
bálhatták a rajcsúrt, szalmából gyűrűt 
készítettek, „fülfüvet“ ültettek, színes 
fi lcből egyedi tarisznyákat, pénztárcá-
kat varrhattak. 

Augusztus első hetét a tánccsoport 
tizenegy tagja Budapesten töltötte 
a felvidéki és a moldvai gyermekek szá-
mára megszervezett néptánctáborban, 
amelynek helyszíne igazán attraktív 
épületben volt: a főváros legrégebbi 
gimnáziumában, közvetlenül a budai 
vár alatt, ahonnan csodálatos kilátás 
nyílt a Parlamentre. A tábort a Szent 
László Társaság szervezi a Rákóczi 
Szövetség és egyéb támogatók se-
gítségével. A perbeteiek mellett az 
érsekújvári, nyitracsehi, nagykéri, bősi 
gyermekek képviselték a Felvidéket, 
Moldvából pedig a külsőrekecsiniek 
vettek részt az egyhetes táborban. 
A kis táncosokat szakavatott, elismert 

Elmúlt a nyár, a felhőtlen szóra-
kozás ideje, eltelt egy év, és élmé-
nyekben, ismeretekben gazdagabbak 
lettünk. Ismét szól a csengő, ami ko-
moly munkára hív. Arra a munkára, 
amely minden diák szent kötelessége, 
- a tanulás. Egy régi kínai mondás 
szerint: „Minden út, a leghosszabb is 
az első lépés megtételével kezdődik, 
de mindegyiket meg kell tenni ahhoz, 
hogy célhoz is érjünk”.

Szeptember 5-én ezekkel a gon-
dolatokkal kezdődött az ünnepélyes 
tanévnyitó. Rendezvényünk elején 
köszöntöttük vendégeinket, akik meg-
tiszteltek jelenlétükkel. Az igazgatónő 
beszédében külön fi gyelmet szentelt 

annak, hogy a nyári vakáció alatt isko-
lánk homlokzata új szigetelést kapott. 
Mindez nem sikerült volna az önkor-
mányzatunk támogatása nélkül, éppen 
ezért köszönet illeti őket. Majd Zsitva 
Norbert, önkormányzati képviselő 
és Szabó Edit, iskolánk igazgatója 
a szalag átvágásával átadták a fel-
újított épületet rendeltetésének. Ezt 
követte az elsősök köszöntése. Külön 
öröm számunkra, hogy idén 19 első 

osztályos kisdiák ismerkedhet meg 
az írás, olvasás és számolás birodal-
mával.

Tanévnyitónk ünnepélyességét 
emelte a Pándy Lajos könyvtárban 
nyíló kiállítás, amely Pósa Lajos költő 

és író munkásságának állít emléket. 
Pósa Lajos, a magyar gyermekiro-
dalom klasszikusa Nemesradnóton
született 1850-ben. Számtalan fo-
lyóiratba írt, Szegeden arany tollal 
tisztelték meg. Budapesten Benedek 
Elekkel együtt megindította Az én új-
ságom c. gyermeklapot. 1914-ben 
Budapesten hunyt el. Számos ver-
seskötete, és több mint 50 kötetnyi 
gyerekverse jelent meg. Ilyen kötetei 
pl. a Kis bokréta, az Arany kert, a Pil-
langók, a Gyermekkert, a Tündér órák. 
Műveit számos idegen nyelvre lefordí-
tották. 

Iskolánkat megtisztelte jelenlé-
tével Pósa Judit, a Pósa Lajos Em-
lékbizottság tagja, a Szlovákiai Civil 
Becsületrend tulajdonosa. A kiállítást 
szeptember havában tekinthették meg 
diákjaink és minden kedves érdeklődő.

Rögtön az iskolaév első és második 
hetében tanulóink kirándulásokon vet-
tek részt. Az alsó tagozatosok Győrben 
az állatkertben, felsőseink pedig Tatát 
és az Agostyáni arborétumot tekintet-
ték meg, továbbá kalandparkban is 
jártak. Szeptember utolsó péntekén 

oktatók tanították, a próbák élőze-
nei kísérettel folytak. Idén a nagyok 
rábaközi, a kicsik pedig dél-alföldi 
táncokat tanultak. A kemény próbák 
mellett szórakozásra is jutott idő. A hét 
folyamán csapatjáték zajlott, melynek 
során játékos feladatokat kellett meg-
oldani. Igazán kreatív csapatzászlók 
és csapathimnuszok készültek, vicces 
előadásokat láttunk népdalszövegek-
re, s nem maradtak el az ügyességi 
és problémamegoldó feladatok sem. 
Az érdeklődők különböző fonási tech-
nikákat sajátíthattak el, s megtanul-
hatták a magyar rovásírást is. Az idei  
kirándulás a szentendrei skanzenbe 
vezetett, de bejártuk a budai vár egy 
részét is. A várséta „villámcsődülettel“ 
zárult. Ekkor mi voltunk a „kü-
lönleges látnivaló“. A Halász-
bástya alatt előadott dunántúli 
táncokba a turisták is bekap-
csolódtak. Igazi csemege volt 
a Hunyadi János –szobor mel-
letti mezőségi tánc.  Emlékeze-
tesek maradnak számunkra az 
esti táncházak is, legfőképpen 
a moldvai. A hangulatot nem 
is lehet igazán leírni. Ki kell 
próbálni! A tábor a Magyarság 
Házában zárult. A gálaműsort 

több szülő is megtekintette. Felemelő 
érzés volt, amikor a 64 határon túli fi -
atal csodálatos viseletekbe öltözve vo-
nult el a Mátyás-templom előtt. A gálát 
követően már zeneszó mellett táncolva 
tértünk vissza a gimnázium épületébe. 

A Napraforgósok  részt vettek az 
államalapítás alkalmából rendezett 
ünnepségen a katolikus templomban 
és Millenniumi emlékműnél, méltón 
képviselve községünk hagyományait. 

A nyár élményeivel feltöltődve, len-
dülettel kezdjük az új évadot, remélve, 
hogy ismét szép élményeket szerzünk 
majd a néptánc és a népzene kedve-
lőinek.     

Mgr. Szabó Edit, 

Mgr. Jakab Katalin

megtartottuk a már hagyománnyá 
vált egészségnapot. Diákjaink őszi ter-
ményekből – természetesen a tanító 
nénik, bácsik segítségével – állítottak 
össze szebbnél szebb kompozíciókat. 
Ezután tanulóinknak köszönhetően 
madárijesztőink is új ruhákba öltöz-
hettek, és azóta vidáman mosolyog-
hatnak ránk az iskola folyosóján. 
A nap folyamán mindenki megtalál-
hatta a maga helyét, sportolhattak, 
voltak, akik zumbáztak, és voltak, akik 
a kidobócskát választották. Nem ma-
radt el a futás sem, amelybe szépen 
bekapcsolódtak gyermekeink, a ked-
ves szülők és persze pedagógusaink 
is. Természetesen minden diák egész-
ségesen étkezhetett aznap, ugyanis 
a szülők jóvoltából a nap folyamán 
zöldségeket, gyümölcsöket, egészsé-
ges ételeket ehettek gyermekeink.

Október 6-án ünnepi műsorral em-
lékeztünk meg az aradi vértanúkról. 
Nyolcadikos és kilencedikes diákjaink 
rövid műsorral készültek a megem-
lékezésre. A fellépés jól sikerült, ame-
lyet délután a kultúrházban újból elő-
adhattak. 

Minden kedves tanulónknak, peda-
gógusunknak kívánunk sikeres, ered-
ményekben és egészségben gazdag új 
tanévet! 

Mgr. Tóth Péter

MOZGALMAS SZEPTEMBER A PERBETEI MAGYAR 

TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLÁBAN

NAPRAFORGÓS NYÁR
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Po krásnych letných prázdni-
nách 5. septembra 2016 sa otvorili 
brány škôl, aby školy mohli privítať 
oddýchnutých  žiakov, túžiacich po 
nových vedomostiach, poznatkoch 
a zážitkoch. Aj naša škola odetá 
do nových farieb, opravená a za-
teplená, prekvapila svojím vzhľa-
dom prichádzajúcich žiakov a pe-
dagógov. Dva mesiace  tvrdej  prá-
ce sa odzrkadlilo na výzore školy 
a z peknej školy mali radosť nie-
len žiaci, ale aj naši pedagógovia 
a rodičia. Vďaka patrí aj zriaďova-
teľovi – obci, ktorý sa podieľal na 
zabezpečení stavebných prác, ok-
rem toho  zabezpečil výmenu okien 
a nový vchod do školskej dielne. 
V júli dala škola vymaľovať dve 
triedy a v auguste sa zrekonštru-
ovala  učebňa výpočtovej techniky 
doplnená o nové počítače. Žiaci 
majú vytvorené nové podmienky 
na vyučovanie a dúfame, že sa to 
odzrkadlí aj na ich výsledkoch.

 Aj tento školský rok vstupu-
jeme do obdobia veľkých výziev
a zásadných zmien, ktoré by mali  
zlepšiť kvalitu vzdelávania našich 
žiakov. Podľa Inovovaného škol-
ského vzdelávacieho programu sa 
budú vzdelávať v tomto školskom 
roku žiaci 1., 2., 5. a 6. ročníka. 
Testovanie žiakov 5. ročníka bude  
23. novembra 2016 a celosloven-
ské testovanie žiakov 9. ročníka 
5. apríla 2017.

Tento školský rok je vyhlásený 
za Rok čitateľskej gramotnos-
ti. Plánujeme rôzne aktivity vo 
všetkých vzdelávacích oblastiach 
zameraných na rozvoj čitateľskej 
gramotnosti žiakov. V súvislosti
s Medzinárodným dňom školských 
knižníc sa zapojíme do projektu 

Najzaujímavejšie podujatie škol-
skej knižnice. Pokračovať budeme 
aj v plnení úloh a cieľov školských 
projektov, do ktorých sme zapojení 
už niekoľko rokov. Sú to projekty 
ako Drogová prevencia, Infovek, 
Dopravná výchova, Zdravá škola 
a Environmentálna výchova. V rám-
ci projektu Dopravná výchova sa už 
zrealizovala 27. septembra pre žia-
kov ročníkov 1.– 4. beseda spojená 
s praktickými ukážkami a situácia-
mi na prenosnom dopravnom ih-
risku. Pri príležitosti Svetového dňa 
mlieka dňa 30. septembra sa naši 
žiaci aktívne zapojili do programov, 
ktoré pripravili pre nich vyučujúci 
s cieľom podporiť výchovu ku zdra-
viu a zdravý životný štýl.

V tomto školskom roku plánu-
jeme navštíviť vedecko – zábavné 
centrum v Leviciach, kino v Nových 
Zámkoch, Hvezdáreň v Hurbanove, 
divadelné predstavenie v Brati-
slave alebo v Nitre. Žiaci ročníkov 
1.-4. by sa mali zúčastniť plavec-
kého výcviku a samozrejme ne-
zabúdame ani na školské výlety, 
výchovné koncerty či zaujímavé 
besedy. Priestor na sebarealizáciu 
poskytneme aj žiakom, môžu sa 
zapojiť do súťaží a predmetových 
olympiád s cieľom úspešne repre-
zentovať našu školu. Svoj talent či 
záujmy si môžu rozvíjať v záujmo-
vých krúžkoch poskytovaných ško-
lou, alebo základnými umeleckými 
školami, či miestnymi organizácia-
mi. Máme pred sebou zaujímavý 
školský rok a verím, že sa nám 
bude po každej stránke dariť. Pra-
jem všetkým žiakom, pedagógom
i rodičom veľa zdravia, spokojnos-
ti, vytrvalosti a dobrú spoluprácu 
v školskom roku 2016/2017.

Do pozornosti dávame našu 
webovú stránku http://zspribeta.
edupage.org, kde si môžete pozrieť 

všetky naše dokumenty a fotky žia-
kov z rôznych školských podujatí.

Mgr. Andrea Laczkóová

Szeptember elején, hogy jól 
induljon az iskolakezdés, illetve 
kárpótoljuk a gyerekeket az elma-
radt osztálykirándulásért, a szülői 
szövetség jóvoltából tanulóink ki-
ránduláson vettek részt. A felső ta-
gozatosok szeptember 7-én Tatára 
látogattak el. Az indulás zökkenő-
mentes volt, azon a reggelen va-
lahogy mindenki szívesebben jött 
iskolába, mint máskor. Először az 
Agostyáni Arborétumot tekintettük 
meg, ahol megcsodálhattuk a ter-
mészet sokszínűségét. Ez az eszté-
tikai élmény, a nyugalmat árasztó 
zöld park, azt hiszem, felejhetetlen 
lesz mindnyájunknak. Ezt köve-
tően Tata egyik nevezetességét, 
az Öreg-tavat néztük meg, ahol 
a diákjainkat leginkább a street 
workout (utcai kondipark) kötöt-
te le. Dicséretes kezdeményezés
a tataiak részéről, hiszen ez az új-
donság még azt a gyereket is lázba 
hozta, aki egyébként idegenkedik
a sportolástól. Közben-közben né-
ha eszünkbe jutott enni is, itt volt is 
alkalmunk elfogyasztani a tízórait. 
A kora délutáni órákban megér-
keztünk napunk fénypontjához, 
a kalandparkhoz. Itt két gyerek-
pálya és egy felnőttpálya állt ren-
delkezésünkre. A felnőttpályát
a magasabb s bátrabb tanulók is 
kipróbálhatták, Gyuri tanító bácsi 
s jómagam kíséretében. Személy 
szerint nem mindig sikerült példát 
mutatnom (tanító bácsinak igen), 
hiszen volt, hogy a diákok buzdítot-
tak egy bizonyos szakasznál, hogy 
ne adjam fel. Végül pedig nyugod-
tan beálltam a bátorítók sorába, 
majd azt vettük észre, hogy egy-
re több diák jön a felnőttpályára. 

Közben a többi tanító néni lentről 
felügyelte az eseményeket, irá-
nyította a mászni vágyókat. Sze-
rencsére nagyobb sérülés nélkül 
megúszta mindenki, s a szülők 
valóban büszkék lehetnek gyerme-
keikre, hogy sokan a tériszonyukat 
s lustaságukat legyőzve büszkén 
teljesítették akár a felnőtt-, akár
a gyerekpályát. Este fél 7 körül 
kellemesen elfáradva értünk haza, 
hiszen több kilométert sétáltunk, 
s egész nap úgy voltunk mozgás-
ban, hogy szinte észre sem vettük.

A 2., 3. és a 4. osztály szep-
tember 14-én meglátogatta a Xan-
tus János Állatkertet Győrben. 
Az állatkertben földrészek szerint 
csoportosították az állatokat, ame-
lyeket Petra néni, a zoopedagógus 
mutatott be nekünk. Érdekes dol-
gokat tudtunk meg tőle az egyes 
állatfajokról. Kellemes időt töltöt-
tünk az állatkert játszóterén és 
etettük az arra kijelölt állatokat 
zoocsemegével. Kisvonattal részt 
vettünk egy kis városnézésen, 
majd a Füles bástyában található 
terráriumban folytattuk az állatok-
kal való ismerkedést. Itt simogat-
hattunk kígyót, gyíkot, csótányt 
és halakat. A doktorhalak simává 
tették kezünkön a bőrt. Az utolsó 
megállónk a Mc Donaldsban volt, 
ahol jóllaktunk, így indultunk haza. 

A gyerekekben ez az élmény 
a mai napig elevenen él, s gyak-
ran úgy emlegetik, mint az eddigi 
egyik legjobb kirándulást. Bízunk 
benne, hogy sok hasonló élményt 
tudunk még szerezni a tanítványa-
inknak!

Mgr. Lengyel Zsuzsa, 

Mgr. Török Sarolta

VÍTAME ŠKOLSKÝ ROK 

2016/2017

Kirándulni jó!
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2016. július 4 – 8

II. Népművészeti – Történelmi 

Gyermektábor Perbete

2016. július 4-én, hétfőn, vidám 
gyermekzsivaj töltötte be a helyi 
Kultúrház környékét. Hogy is ne 
lett volna vidám nyüzsi, hiszen 17 
kisebb – nagyobb vakációzó gyer-
mek, vidám hangulatban, csillogó, 
várakozással teli tekintettel várta 
a helyi Önkormányzat által újra 
megszervezett II. Népművésze-

ti – Történelmi Gyermektábor 
megnyitását. Nem kellett sokáig 
várniuk, mert a szervezők rövid 
bevezetője után azonnal meg is 
kezdődtek a tervezett foglalkozá-
sok.

Az első nap a táborozók számá-
ra a perbetei helytörténet jegyé-
ben telt, hiszen Mgr. Sukola Anita 
tanárnő helytörténeti ismertetése 
után a gyermekek meglátogat-
ták a helyi kulturális emlékeket, 
ugyanis látogatást tettek a helyi 
katolikus, illetve a református 
templomban. PaedDr. Balogh Ká-

roly atya lebilincselő előadásá-
ban a katolikus templom freskó-
iról, annak történetéről beszélt 
a táborozóknak, majd a gyerekek 
megnézték a Millenium park-
ban viszonylag újonnan felállított 
Szent István szobrot is. A szoká-
sos fényképezkedés után, utunk 
a református templomba vezetett, 
ahol már várt bennünket ThDr. 
Erdélyi Zoltán Tiszteletes úr, aki 
a református templom történeté-
ről beszélt a gyerekeknek. Külön 
élményként hatott, hogy a Tisz-
teletes úr megmutatta az udvardi 
református templom megmentett, 
bádogból készült tornyát is, me-

lyen még a második világháborús 
golyó ütötte nyomok is láthatóak 
voltak. Ezután, mivel már előállt 
a „Limbó Hintó“ – vagyis a helyi 
TSZ traktor vontatta személyszál-
lító pótkocsija, – utunk a kápol-
nához vezetett, ahol Károly atya 
közreműködésével megtapasz-
talhattuk a kápolna környékének 
csodálatos természeti szépségeit 
a helyszín lélekemelő kisugárzá-
sát. Természetesen nem maradt el 
magának a kápolnának a megte-
kintése sem. A fi nom ebéd elköl-
tése után, melyet az iskolakony-
hában „abszolváltunk“ – ezúton 
köszönetet mondva a szakács 
néniknek egész heti munkájukért, 
illetve a fi nom ételekért – délután 
is új ismeretek szerzésének je-
gyében telt, hiszen a táborozók 
Mgr. Kovács-Csomor Endre ve-
tített-képes rendhagyó történe-
lem óráján vettek részt, melynek 

témája „Mátyás az igazságos“ 
volt. Ez a foglalkozás, mintegy 
bevezetése volt a nyomban utá-
na következőnek, hiszen Benyó 
Erzsébet kineziológus a gyer-
mekekkel egy Mátyás királyos 
mese csodálatos meseelemzését 
végezte el. E foglalkozás keretén 
belül kitűnő személyiség-fejlesztő 
technikák is bevetésre kerültek. 

Miután a hétfői napon a táboro-
zók rengeteg új ismeretet szerez-
hettek, a második napot, vagyis a 
keddet a szervezők kicsit mozgal-
masabbra tervezték. A délelőtt Bc. 
Juhász Tímea óvónő hangulatos 
népzenei foglalkozásának jegyé-

ben telt el, mely nagyon szépen le-
kötötte a táborlakókat, annál is in-
kább, mert kitűnő pedagógusunk 
a népzenei foglalkozás keretén 
belül, egyebek mellett mozgásos 
tevékenységet is bevetett, némi 
kis tánc beiktatásával. Délután 
megérkeztek Nagy Imre vezeté-
sével a komáromi „Kard Rendje“ 
nevű – a középkor és a rene-
szánsz időszakának vívástechni-
káját bemutató –hagyományőrző 
csoport tagjai. Rendkívül moz-
galmas és látványos bemutatójuk 
után a táborozók is átvedlettek 
középkori harcosokká, mivel egy-
részt kipróbálhatták a különböző 
kardokat, szablyákat, sőt a bát-
rabbak még a lovagi páncél egyes 
darabjait is felölthették, másrészt 
a szivaccsal jól beburkolt, fából 
készült gyakorló kardjaikkal igen 
mozgalmas kézitusában vehettek 
részt. Nagyon szórakoztató volt, 

amikor a két harccsoportra osz-
tott táborozók, körülményes és 
cseles manőverek után, a frissen 
tanult harsány harci kiáltásokkal 
csaptak össze és nagy élvezettel 
püfölték ellenfeleiket. 

A szerdai napon Komáromba 
kirándultunk és a történelmi tábor 
jegyében megtekintettük a Duna 
Menti Múzeum Lapidáriumát, 
vagyis a római kőtárat. Miután
a Lapidárium a hajdani komáromi 
erődrendszer ún. hatos bástyájá-
ban van elhelyezve, a gyerekek 
megszemlélték az erődrendszer 
e bástyájának védműveit is. Mi-
után a városi Angol parkban 

lefényképezkedtünk a Mátyás 
királlyal foglalkozó rendhagyó 
történelemórán már megismert és 
hajdanán Komáromban született 
V. László magyar király szobránál, 
következett a komáromi erőd-
rendszer ún. Öregvárának meg-
látogatása, megismerése, mely 
a helyi idegenvezetők kalauzo-
lásával történt. Izgalmasnak bi-
zonyult a gyermekeknek, hogy 
hosszú föld alatti folyosókban 
kalandozhattak, illetve élménydús 
volt a vár belső kazamatáinak 
megtekintése, valamint a vakla-
birintusban való tapogatózó bo-
torkálás is. Mivel az Öregvár köz-
vetlenül a komáromi fürdő mellett 
terül el, nem hagyhattunk ki egy 
kis fürdőzést sem, a gyermekek 
látható nagy örömére, így hát ezt 
a délutánt fürdőzéssel töltöttük.

A csütörtök a tábor keretein be-
lül immár hagyományosan Perbete 

néphagyományaié és a néptáncé. 
A Csemadok alapszervezetének 
tagjai az aratás munkafolyama-
taival, az aratáshoz kötődő helyi 
hagyományokkal, népdalokkal, já-
tékokkal ismertették meg a tá-
borlakókat a hajdani katolikus 
iskolában, ahol megtekinthették 
a helyi néprajzi gyűjteményt is. 
Természetesen nem maradt el a 
néptánc oktatás sem Mgr. Szabó 
Edit vezetésével, valamint a Nap-
raforgó Néptáncegyüttes tagjai-
nak segítségével. Volt itt sok más 
mellett gabonafajták ismertetése, 
szalmagyűrű készítés, tarisznya-
varrás, virágültetés. Ez a nap is 
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A Szlovák táborról
Az idén először szerveztük meg 

a Szlovák napi tábort egy barát-
nőm, Dikáczová Silvia, és egy kol-
légám, Németh Péter, segítségével. 
A tábor célja az volt, hogy a magyar 
iskolás gyerekekkel kicsit jobban 
megszerettessük s közelebb hoz-
zuk hozzájuk a szlovák nyelvet. 

Május végén ezzel az új ötlettel 
a diákok elé álltam, s megpró-
báltam őket invitálni egy új nyári 
táborba, amelynek a célpontjába 
a szlovák nyelv lett kitűzve. A reak-
ciók különfélék voltak, volt, ahol az 
egész osztály egyből jelentkezett, 
volt, ahol senki, s hozzátették, hogy 
„jaj, tanító néni, magának ennyire 
sok a szabadideje nyáron?” A tá-
bor kapacitását egyébként sem 
terveztük nagy létszámra, hiszen 
minden nap csak ketten tudtuk 
biztosítani a felügyeletet, tanítást. 
Végül picivel többen lettünk, mint 
számítottam, így 2 kisebb csoport-
ra osztottuk a táborozókat, hogy 
efektívebb legyen a délelőtti irányí-
tott foglalkozás.

Ahogy elkezdtük szervezni a tá-
bort, egyre többen ajánlották fel 
a segítségüket, illetve, akiket meg-

szólítottam, mindenki örömmel se-
gített ilyen-olyan formában. A köz-
ségünktől némi anyagi támogatást 
kaptunk, így a gyerekeknek csak 
az étkezést, mozit s a szükséges 
segédeszközöket kellett fi zetni. 

Milyen programjaink voltak? 
Minden napnak volt egy témája, 
amire ráépült a délelőtti szókincs-
építés, kvázi „tanulás”. Délutá-
nonként mindig érkezett egy-egy 
segítő, hétfőn Laczová Elenka, aki 
kézműveskedett a gyerekekkel, 
kedden Rumi Erik, aki gitár kísé-
retében szlovák dalokat tanított

nagyon fontos és értékes része 
volt a tábor programjának, hiszen 
nem lehet eléggé hangsúlyozni 
annak fontosságát, hogy a legif-
jabb generációval is megismer-
tessük a már-már feledésbe me-
rülő helyi néphagyományainkat. 
A tartalmas program újra komoly 

értékekkel járult hozzá a tábor 
célkitűzéseihez. 

Egy nyári gyermektáborban 
szinte kötelező a kézműves fog-
lalkozások beiktatása, így hát 
a perbetei II. Népművészeti – 

Történelmi Gyermektábor sem 
nélkülözhette az efféle foglalko-
zásokat. Erre pénteken délelőtt 

került sor, mégpedig újra a nép-
hagyományok jegyében. E napon 
a táborozók szőhettek, fonhattak, 
textiles technikákat sajáthíthattak 
el. A nap fénypontját, Mgr. Török 
Sarolta tanárnő szakmai veze-
tése alatt álló „Tündérvirágok” 
színjátszó csoport a Jóka ördöge 

című mesedramatizációja, vala-
mint a kiscsoport „Az irigy test-

vér” címü előadása adta.  
S végül hogyan illik egy tábor-

nak záródnia? Hát természetesen 
tábortűzzel és sütögetéssel! Így 
zárult a mi táborunk is. 

Reméljük, hogy a táborozók 
idén is jól érezték magukat a 

foglalkozásokon és reményke-
dünk abban is kedves táborozók, 
ahogy mondani szokás, jövőre 
találkozhatunk Veletek ugyan-
ekkor ugyanitt! Végezetül sze-
retnék köszönetet mondani Mgr. 
Török Saroltának, a Csemadok 
helyi szerveztete elnökének, Mgr. 
Sukola Anita tanárnőnek, Mgr. 
Szabó Edit igazgatónőnek, Bc. 
Juhász Tímea ovónőnek, vala-
mint Ádámka Erikának és Jakab 
Máriának a kultúrház, illetve Mgr. 
Galgócziová Zuzanának, Mgr. Su-
kola Andreának, Pinke Máriának, 
a Közösségi Központ dolgozóinak, 
továbbá minden foglalkozásveze-
tőnek a tábor érdekében végzett 
egész heti munkájáért s legvégül, 

de nem utolsó sorban újra köszö-
netet mondani Ing. Zahorcseková 
Soňának a tábor projektjének 
a kidolgozásáert, ugyanis idei tá-
borunk is a Szlovák Kormányhiva-
tal támogatásával jött létre.

Mgr. Kovács-Csomor Endre

a gyerekeknek, szerdán a Vörös-
kereszttől Lakatoš Miki és Seszták 
Ede jöttek, akik az elsősegélyről 
tartottak nagyon érdekes előadást. 
A diákok itt megtanulhatták a stabil 
oldalfekvés fogalmát, hogy hogyan 
kell szlovákul telefonon keresztül 
elsősegélyt hívni, újraéleszteni, 
eszméleti állapotot megállapítani 
stb. Csütörtökön Pálinkáš Dávid lá-
togatott el a táborba, akivel párbe-
szédet kellett folytatniuk szlovákul 
több percen keresztül, s megtudni 
Dávidról minél több informáci-
ót. Pénteken pedig az újvári Mier 
moziba megnéztük a Zootropolis 
mesét. A későbbi délutáni órák-
ban szabad foglalkozás volt, ahol 

játszhattak, trambulinozhattak 
Kovacsics Dávid felügyeletében, 
a tanító bácsival focizthattak, 
kidobócskázhattak velem, Silvivel 
pedig csocsózhattak. Egyik nap 
lufi csatát rendeztünk, de volt élő 
„človeče” s sok minden más is. 
Ez úton is mindenkinek köszönöm 
a segítséget, s a szülőknek is a sok 
fi nom sütit (apropó, két kék tetejű 
tál még nalam van, ha valakinek 
hiányozna). 

Ami igazán fontos az egész-
ből, az a táborozók véleménye, 
s hogy ők hogyan érezték magu-
kat. Ahogy elkezdődött az iskola
a gyerekek néha felidéztek egy-
egy pozitív élményt a táborból. Idő-
vel pedig az órákon is jöttek a meg-
jegyzések, hogy „tanító néni, ezt 
a táborból tudom”, de olyan is volt, 
amikor reggel az egyik diáklány le-
állított, hogy „már agyamra megy 
a húgom, hogy minden nap azokat
a számokat hallgatja és énekeli, 
amelyet a szlovák táborban ta-
nultak”… Ezek azok a pillanatok, 
amikor mindennek ellenére úgy 
érezzük, hogy megérte, s azon le-
szek, leszünk, hogy jövőre is meg 
tudjuk szervezni. 

Mgr. Lengyel Zsuzsa
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Perbetei Sportnap - 2016  SAKK
A korábbi évek hagyománya-

it folytatva, 2016. szeptember 
24-én, a helyi futballpályán ke-
rült megrendezésre a 3. Perbetei 
Sportnap.

A rendezvényen több generá-
ció, különböző sportágban is meg-
mérethette magát. Megnyitóul 
a helyi Margaret Mazsorett és 
Táncklub műsorát tekinthettük 
meg. A lányok mesteri táncko-
reográfi ái nagyon látványosak 

voltak. A jó időnek köszönhetően 
nagy volt az érdeklődés a külön-
böző sportfoglalkozások iránt. 
A gyermekkorúak az ötletesen 
megépített akadálypályán, illetve 
távfutásban is kipróbálhatták álló-
képességüket. A focitorna nézői is 
izgalmas mérkőzéseknek lehettek 
tanúi. Az idei sportnap új színfoltja 
volt az íjászverseny, amely keretén 
belül a helyi Szürke Farkas Íjász-

csoport vendégül látta az ógyallai 
íjászklub csapatát. Nem marad-
hatott el a tombolahúzás sem – és 
mint mindig – nagy izgalmakat 
keltett az érdekeltekben, annál is 
inkább, mert igen értékes díjak 
kerültek kisorsolásra. Ezt követte 
az egyes versenyszámok kiérté-
kelése. A versenyzők és a vendé-
gek számára a fi nom gulyást és 
üdítőt a szervezők biztosították. 
A visszajelzések alapján elmond-

hatjuk, hogy idén egy jól sikerült 
sportrendezvénnyel gazdagíthat-
tuk falunk sportéletét.

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani minden kedves támoga-
tónknak, valamint mindazoknak, 
akik bármilyen formában hozzá-
járultak a Sportnap létrejöttéhez, 
élvezetesebbé tételéhez.

Bíró Attila

Izgalmasan és sok verseny-
nyel telt az idei nyár. Július elején 
hagyományosan megrendezik 
Ógyallán a Basternák László em-
lékére szervezett sportnap kere-
tén belül a sakkversenyt is. Egy 
kis kikapcsolódásnak és szórako-

zásnak indult az egész nap, játsz-
mák közben a kinti pályán lévő 
focimérkőzésekbe is volt idő bele-
tekinteni. Néhány forduló után vi-
szont kiéleződött a versenyünk és 
már az első helyért folyt a csata. 
Ezidáig nem sikerült az első há-
romban sem végezni, idén azon-
ban Ostružlík Márk megnyerte 
ezt a versenyt és átvehette meg-
érdemelten az első helyezettnek 
járó kupát. Rancsó Márk a végén 
sajnos hibázott így dobogó helyett 
a 6. helyen végzett.

Már szinte kimaradhatatlan 
tagjai vagyunk a gyetvai nyári fi de 
versenynek, ami augusztus 12-14 
között került megrendezésre. Idén 
hatan vettünk részt a versenyen, 
összesen pedig 86 játékos mérte 
össze tudását. Kimerítő napjaink 
voltak, szinte minden nap már 
sötétedés után értünk a szállásra. 

Végülis azért is jó ez a verseny, 
mert ezalatt a három nap alatt bír-
ni kell a gondolkozást, összponto-
sítani az épp aktuális játszmára 
és ezért is nehéz mindig a legjobb 
lépést megtalálni. Utolsó napon 
pedig meglátni ki mennyire is bír-

ja a gyűrődést. Rancsó Márk lett a 
legjobb közülünk, a 27. lett, utána 
38. Ostružlík Márk, 53. Ostružlík 
Krisztián, 59. Kečkéš Marian, 65. 
Szabó Attila és 74. Kecskés Imre. 
Marian első fi de versenye volt, so-
kat tanult a játszmákból és végül 
26 helyet javított a startpozíciójá-
hoz képest, ami első nekifutásra 
nagyon jó eredmény.

Az iskolakezdés előtt szeptem-
ber 3-án Bátorkeszire látogattunk 
fi atal sakkozóinkkal. Ismét meg-
rendezésre került az Europress 
kupa ahol 27 gyerek versenyez-
hetett a vándorkupáért. A verseny 
felénél már látható volt hogy Gyóni 
Gergely az élmezőnyben küzdhet 
a dobogós helyezésekért. Újonca-
ink Zahorcsek Ferenc és Palugyai 
Bence még szerezték a játékhoz 
való tapasztalatokat. Számuk-
ra még sok új dolog van amit 
meg kell tanulniuk, de mindket-
ten fegyelmezetten játszották le
a fordulókat és igyekeztek a leg-
többet kihozni magukból. Szo-
boszlai Bálint az elején jól haladt, 
a végére viszont két fordulóban 
is hibázott, így csak a 10. helyen 
zárta a versenyt. Egyforma pont-
számmal holtversenyben Gyóni 
Gergely a 2. helyen végzett, de 
kategóriájában az első helyet sze-
rezte meg egy szép kupával. Na-
gyon vidáman telt az egész nap, 
mindenki örült a jó versenynek 
és a kupának, amit Gergi hozott 
a versenyről.

Nemsokára kezdődnek a 3. és 
5. ligáink. Remélem, jó hírekkel 
szolgálhatok a következő hírmon-
dóban is.              Ostružlík Márk

Futbalový oddiel TJ Družstevník 
Pribeta odštartoval skvelú futbalovú 
jeseň. 

Liga Prípravky sa zúčastňovala 
pred začatím majstrovských súťaží 
na prípravných zápasoch, kde sa sna-
žili nabrať zápasovú prax, zdokonaliť 
si herné činnosti a učili sa pracovať 
s loptou. Na tréningoch neustále roz-
víjajú svoje koordinačné a rýchlostné 
schopnosti, rozohrávky a gymnasti-
ku. Čaká ich ešte veľa práce, aby sa 
stali dokonalými futbalistami, ale tre-
ba ich pochváliť za doterajšiu prácu 
a veľká vďaka patrí aj ich trénerovi 
Gabrielovi Lengyelovi za prácu s na-

šimi najmladšími. Mužstvu dorastu 
prišiel odovzdať svoje schopnosti 
a vedomosti nový tréner, srbský inter-
nacionalista Laslo Berček, nakoľko je 
v mužstve veľa mladých hráčov, ktorí 
majú ešte málo skúseností. Problé-
mom sú aj tréningové aktivity, ktoré 
navštevuje málo hráčov. Ale napriek 
menším problémom sú chlapci plní 
odhodlania a nasadia do výsledkov 
všetku svoju silu, aby z nich boli v bu-
dúcnosti šikovní futbalisti. 

Mužstvo dospelých bojuje o miesto 
do V. ligy, zatiaľ sa im to darí perfekt-
ne. Sme posilnení o svižných hráčov, 
ktorí urobia všetko čo je v ich silách, 

aby sa postup uskutočnil. Zatiaľ ta-
buľka hovorí o mieste v popredí. Muž-
stvo posilňujú títo noví hráči: Pola-
csek B., Paluska T., Stajkovič B., Vida 
E., Halász G., Pupák Š., Lakatos M., 
Kuczman E., Rigó P., Lacza A., Tóth D., 
Šesták Z., Geleta A., Csicsó V., Dokič 
I., Rigó J., Haris R., Csontos G. Týchto 
chlapcov čaká ešte veľa ťažkých sú-
perov, ktorých musia zdolať. Želáme 
im k tomu veľa síl a hlavne žiadne 
zranenia. Ide o mladý kolektív, ktorý 
si uvedomuje, že podpora fanúšikov 
je dôležitá, a preto sa chceme poďa-
kovať všetkým našim fanúšikom za 
doterajšiu prejavenú dôveru. 

Barbora Lengyelová

Futbalová jeseň
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Út a világbajnokságig

Mi az Escrima? 

Az Escrima egy régi fi lippin 
eszközös harcművészet. Eszkö-
zös, mivel csatába nem megy
a harcos fegyver nélkül. Manap-
ság a leghatékonyabb önvédelmi 
sportnak tartják, és a mai napig 
alkalmazzák az utcán is. 

Mi vezetett ahhoz, hogy ezt 

a sportot válaszd? 

Mindig olyan önvédelmi spor-
tot kerestem, ami tényleg műkö-
dik éles helyzetekben. Az interne-
ten rátaláltam a magyarországi 
Escrima csapat oldalára. Olyan 
iskolát kerestem, amelynek kidol-
gozott tanterve /curriculum/ van.

Milyen volt az „út“ a világ-

bajnokságig? 

2013 februárjától tanulok Ma-
gyarországon. 2014-ben Debre-
cenben rendezték meg a világ-
bajnokságot, amelyen életemben 
először részt vehettem. Ide a ma-
gyar válogatott tagjaként készül-
tem, de végül is Szlovákia színei-
ben versenyeztem. Előnyöm, hogy 
itt Szlovákiában senkivel sem kell 
megküzdenem, hogy kijuthassak 
a bajnokságokra, hiszen egyedül 
művelem ezt a sportot.

Hogyan zajlott a világbaj-

nokság? 

27 ország képviseltette ma-
gát, 470 versenyző mérte össze 
a tudását. Kor és súly alapján 

osztották szét a versenyzőket. Ez 
hasonlóan történt, mint a boxban 
- magyarázta, s közben láttam, 
hogy teljesen otthon van ebben 
a témában. A helyszín J- Centre 
mall Cebu városa volt. Én Cebu 
alsó részében laktam, Opaoban. 
Azt mondják ez egy veszélyes 
környék. Szerencsére én ebből 
semmit sem tapasztaltam.

Milyen az érdeklődés a vi-

lágban az Escrima iránt? 

Egyre nagyobb az érdeklő-
dés. Nem kötném sem korhoz, 
sem nemhez, hiszen 6 éves és 
73 éves versenyző is volt a VB-n.
A legidősebb versenyző, John 
Harvey 60 évesen kezdte tanul-
ni a botharcot és idén 73 évesen 
versenyzett. Nagy az érdeklődés 
a lányok körében is. Szilárd be-
mutatott nekem egy rövid felvételt 
egy tíz éves kislány botharc be-
mutatójáról. Hozzáfűzte gyorsan, 
hogy amikor csak teheti, otthon 
a lányokkal is edz. Ha a kislányok 
kérik, sosem tud nemet mondani. 
Felesége pedig szintén csatlako-
zik hozzájuk.

Néhány személyes élmény 

a Fülöp- szigetekkel kapcso-

latban biztosan érdekelné az 

olvasókat. 
A klímaváltozással kezdeném. 

34°C várt minket, amint odaér-
tünk. Magas volt a páratartalom. 

Egy vasárnap délután meglátogattam Tóth Szilárdot, akiről még 

kevesen tudják, hogy világbajnok lett. A Fülöp- szigeteken Cebu 

városában Escrima harcművészetből szerzett világbajnoki aranyér-

met. Családja körében beszélgettem vele. Felesége Zsuzsa és két 

csodálatos kislánya Emi és Jázmin láthatóan nagyon büszkék rá és 

mindenben támogatják őt. Az Escrima nem egy mindennapi sport-

ág, viszont egyre népszerűbbé válik. Fel is tettem első kérdésemet 

abban bízva, hogy ő majd elmagyarázza ennek az érdekes sportnak 

a lényegét.

Motorral utaztam egyik helyről 
a másikra, mert így volt a leg-
gyorsabb. Hát ennek is meg volt 
a maga varázsa. Volt egy kis 
időnk körülnézni a városban, én 
ezt ki is használtam. Ellátogat-
tam az állatkertbe, ahol krokodilt 
simogattam, óriáskígyót tartottam 
a kezemben és még mesélhetnék. 
Volt egy másik érdekes élményem 
is, elmentem egy arénába, ahol 
több kakasviadalt is megnézhet-
tem. Talán a legszebb élményem 
a lélegzetelállítóan szép Taoista 
templom megtekintése volt. - me-
sélte mosolyogva, s közben né-
hány képet mutatott nekem 
a templomról.

Milyen az ottani emberek 

mentalitása és van-e valami, 

amit át kellene vennünk tőlük? 

Az emberek Cebuban nyu-
godtak, kedvesek. Feltétel nélkül 

hisznek Istenben, megvannak 
a hagyományaik. Sokat imád-
koznak, például minden étkezés 
előtt, még egy gyorsétteremben 
is. Hisznek önmagukban és népük 
kultúrájában. Úgy gondolom, hogy 
az önbizalmat és a hitet kéne át-
vennünk tőlük.

Miért ajánlanád ezt a sportot 

a fi ataloknak? 

Pontosan ezért. Ez a sport 
önbizalmat és hitet ad. Akinek 
ez a kettő megvan, annak nincs 
szüksége semmi másra, hiszen 
előbb-utóbb sikerül neki, amit 
szeretne elérni. Ezért is tartom 
magam ahhoz az életfi lozófi ához, 
mely szerint: „Ha Isten velünk, ki 
ellenünk?”

Megköszöntem Szilárd tar-

talmas beszámolóját és további 

sok sikert kívánva elbúcsúz-

tam.                     Tárnok Katalin

Dňa 8. 10. 2016 sa v miestnej 
športovej hale uskutočnil I. Medziná-
rodný volejbalový turnaj amatérskych 
mužstiev, organizovaný občianskym 
združením RöpPer v spolupráci so 
samosprávou obce Pribeta. Pozvanie 
prijalo 9 amatérskych volejbalových 
družstiev. Na naše potešenie sa do 
súťaže zapojilo až 5 domácich zostáv. 
O vysokej kvalite výučby športu na 
Gymnáziu Petrik Lajos v Budapeš-
ti nás presvedčili študenti, ktorí sa 
na štart postavili v troch družstvách. 
Amatérski volejbalisti z Jasovej sú 
už niekoľko rokov neodmysliteľnou 
súčasťou volejbalových súťaží organi-
zovaných v našej obci. Turnaja, ktorý 
trval od skorého rána do neskorého 
večera, sa zúčastnili hráči a hráčky 
vo veku od 14 do 49 rokov. Predseda 
združenia Levente Kocsis a podpred-
sedkyňa Mária Šipošová sa skvelou 
organizáciou postarali o hladký prie-
beh turnaja. Vo svojich príhovoroch 
privítali hráčov, hostí a porozprávali 
nám aj o dlhej a bohatej histórii vo-
lejbalu v našej obci. Poďakovali sa 
dobrovoľníkom za prípravu chutného 
občerstvenia pre hráčov, hostí a fanú-
šikov. Celý deň sa niesol v duchu sú-
držnosti, ktorá je medzi členmi tohto 
združenia veľmi silná. Vládla veselá, 
príjemná atmosféra, zábava a samo-
zrejme nechýbal ani pekný športový 
zážitok. Pozvanie prijali aj dvaja pos-
lanci Obecného zastupiteľstva, Zoltán 
Zahorcsek a Ing. Marián Križan. Druhý 
z menovaných uvaril pre všetkých 

hostí a návštevníkov veľmi chutný 
guláš a reprezentoval samosprávu 
obce pri odovzdávaní cien a pamät-
ných listov účastníkom turnaja. Veľmi 
pekný volejbal nám predviedli hráči 
z Budapešti, ktorí obsadili prvé, druhé 
a aj tretie miesto. Na štvrtom mies-
te sa umiestnilo družstvo z Jasovej 
a ďalšie miesta obsadili domáci. Ve-
denie združenia gratuluje víťazom 
a všetkým želá, aby ich nadšenie pre 
tento šport vydržalo ešte dlhé roky. 
Taktiež ďakujú sponzorom za pod-
poru. Dúfajú, že budúci rok sa podarí 
zorganizovať druhý ročník turnaja, 
ale ešte predtým občianske združe-
nie RöpPer srdečne pozýva všetkých 
nadšencov volejbalu na už tradičný 
„Mikulášsky volejbalový turnaj“, ktorý 
sa uskutoční dňa 3. 12. 2016. 

Monika Hégérová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
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Volt egyszer egy fi ú, akinek igen rossz természete volt. Apja 
adott neki egy zacskó szöget, és azt mondta: valahányszor elveszíti 
a türelmét, verjen be egyet a kerítésbe. Az első nap végére harminchét 
szög állt ki a kerítés fájából. A további napokon fokozatosan egyre 
kevesebb. 

A fi ú érezte, hogy sokkal könnyebb uralkodnia magán, míg kalapál. 
Egyszer csak eljött a nap, mikor nem veszítette el a türelmét. Mikor 
ezt elújságolta apjának, azt a tanácsot kapta, hogy mostantól minden 
olyan napon, amikor megőrzi nyugalmát, húzzon ki egy-egy szöget. 
Teltek-múltak a napok, és egyszer csak azt mondta a fi ú az apjának, 
hogy nem maradt egyetlen szög sem a fában. Az apja erre így felelt 
neki: 

- Jó munkát végeztél fi am, de nézd csak meg a szögek nyomait. 
A kerítés többé sohasem lesz olyan, mint korábban volt. Amikor va-
lamit haraggal mondasz, az nyomot hagy, akárcsak a szög a fában. 
Olyan, mint amikor kést döfsz valakibe. Mindegy hányszor kérsz bo-
csánatot, a seb megmarad. A rossz szó is megsebez, és ugyanolyan 
fájdalmas, mint a fi zikai sérülés. 

(Aranyosi Ervin: A fi ú és a szögek nyomán) 
PaedDr. Balogh Károly, római-katolikus lelkipásztor 

Mesiace september a október bývajú väčšinou v jednotlivých 

cirkvách venované poďakovaniu Pánu Bohu za požehnanie, kto-

ré sme prijali v záhradách, viniciach a poliach v podobe väčšej, 

alebo menšej úrody. Niektorí sú spokojní, iní menej. No s pokorou

a vďačnosťou musíme vysloviť Pánu Bohu veľké poďakovanie, 

lebo nikto z nás nemusí hladovať, a môžeme sa podeliť aj s tými, 

ktorí sú na tom horšie ako my. Skutočne nemusíme byť ustaros-

tení, čo budeme jesť, alebo piť, lebo Pán Boh sa o nás postaral 

nielen v telesnom zmysle slova, ale stále sa stará aj po duchovnej 

stránke. 

 V tom nás chce povzbudiť aj apoštol Peter, keď v jeho 1. liste, 

v 5. kapitole, 7. verši čítame:

„Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa stará o vás.“ Amen

Kto z nás má rád starosti? Keď musíme niečo riešiť, vybavovať, keď 
si lámeme hlavu nad tým, čo robiť? Keď riešime školské, pracovné, 
či rodinné záležitosti, trápime sa so zdravím, alebo je nám ťažko 
po fi nančnej stránke? Naozaj – pre mnohé veci sme ustarostení, a to 
škodí nielen našej psychike, ale aj nášmu telesnému zdraviu. 

Nech sú naše starosti akokoľvek veľké, nech si nesieme akýkoľvek 
kríž - slovo Božie nás dnes chce naučiť jednému – aby sme vo všetkom 
dôverovali Pánu Bohu, že sa o nás postará. 

Je s nami preto, aby nám pomohol s našimi starosťami. Tak ako sa 
milujúci rodičia postarajú o svoje drahé dieťa – tak s láskou a obeta-
vosťou sa Pán Boh stará o nás. Veď On nám vdýchol život a stará sa 
o všetky nielen duchovné, ale aj telesné potreby. Máme čo jesť, máme 

nezávadnú vodu, máme si čo obliecť, máme mier, pokoj a slobodu 
v našej krajine. Nestačí nám to? My si neraz nevážime to, čo máme, 
a bažíme za tým, čo vidíme u druhých. Nevážime si Božie dary a zvy-
šujeme svoje nároky. Nevážime si ani iných ľudí, a preto sú medzi nami 
rôzne spory a nezhody. Zabúdame na to, že je pri nás niekto, kto dozerá 
na náš život – či už žijeme v láske, alebo v nepokoji. Ak nepokoj zmieta 
našou dušou, ak v našom živote vládne chaos – a ak vidíme, že sami 
sme prikrátki na naše problémy.

Náš Boh – presne vie, čo nám chýba, po čom túžime, čo chceme 
dosiahnuť, čo nás trápi a sužuje. Čo nášho Hospodina trápi je to, že 
vo svojom kríži na Neho často zabúdame. Zabúdame sa skloniť k mod-
litbe a v plnej dôvere sa Mu zo všetkým zveriť. Zabúdame Ho prosiť 
o silu. Zabúdame na Jeho moc, ktorá prekoná a zvládne všetko zlé. 
Zabúdame na slovo Božie, ktoré má obrovskú moc. Zabúdame svoje 
starosti zveriť do Božích rúk. Tí, ktorí aj v starostiach zabúdajú na Boha, 
sú ako nalomená trstina klátiaca sa vo vetre, ktorá nedokáže vzdorovať 
a napokon sa zlomí. 

Hoci v dnešnom svete sa nedá veriť pomaly už nikomu, predsa sa 
naučme dôverovať aspoň Pánu Bohu. Prosme Ho o silu a povzbudenie 
v starostiach a s Jeho pomocou nachádzajme riešenia našich prob-
lémov. Verme, že náš Hospodin sa dobre postará o svoj ľud, ako sa 
staral o Józuu, ktorému povedal: „Buď silný a odvážny, nestrachuj sa 
a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ 
Nuž spoľahnime sa na Neho vo všetkom, lebo On sa o nás postará naj-
lepšie. O takúto vieru v Neho prosme Ducha Svätého.

Mgr. Jaroslava Zaťková, ev. a. v. farárka

Amikor a Perbetei Hírmondó je-
lenlegi számát olvassuk, akkor va-
lószínűleg a sárguló falevelek és
a reggeli hidegek jelzik, hogy volt 
jobb idő is az esztendőben. A nyár 
elmúltával beköszöntött az ősz. 
A gyermekek megkezdték az 
újabb iskolai esztendőt. A kertek-
ben és a mezőkön zajlik a beta-
karítás. Előkerültek a kabátok és 
sapkák. Talán észre sem vesszük 
a sok teendő között és pillanatok 
alatt az adventi időszak hirdeti 
majd az újabb évszakváltást. Ki-
csit furcsa, de október lévén én 
most nem az ősz szépségéről 
vagy éppen a tél csendjéről sze-
retnék írni – beszámolni –, ha-
nem a mögöttünk lévő örömökről 
a nyár kínálta lehetőségekről. 

A címként szereplő ige, amely 
János evangéliuma 3. részének 
a 16. verse, általában az evan-
gélium evangéliumának szokták 
nevezni. Arról a mérhetetlen sze-
retetről szól, amellyel Isten leha-
jolt hozzánk és megadta a lehető-
séget mindnyájunk számára, hogy 
ne mulandó földi dolgokban ke-

ressük boldogulásunkat, hanem 
maradandó, mennyei kincsekben.

Isten kegyelméből, kihasznál-
va a nyár adta lehetőségeket, 
amikor is több szabad idejük van 
a gyermekeknek, ebben az esz-
tendőben 3 gyermektábort si-
került megszerveznünk. A két 
Vakációs Bibliahéten kívül ebben 
az évben egy fényképész tábor 
megszervezésére is sor került. 
Összesen 118 gyermeket tábo-
roztattunk. Ismét nagy kihívás volt 
ekkora mennyiségű gyermekkel 
foglalkozni. Hálásan köszönjük 
a pedagógusoknak, óvópedagó-
gusoknak és segítőknek, illetve 
támogatóinknak a segítségét. 

A táborok központi igéje pedig 
a már említett és címben szerep-
lő igerész volt. A tábor vezetőivel 
ennek az igének tükrében próbál-
tuk a gyermekeknek elmondani, 
hogy milyen az igazi, önzetlen, 
tettre kész szeretet. Olyan kincs 
ez, amely igazán ritka a mai vi-
lágban, de nem lehetetlen. Erre 
viszont egyedül Isten tud ben-
nünket megtanítani. Bátran éljük 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz őbenne,

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
(Jn 3,16)

meg, cselekedjük, higgyük és 
adjuk tovább mások számára. Így 
gyűjtsünk maradandó kincseket 
ezen a földön. A szeretet az, ami 
mindent legyőz!

Ennek tükrében pedig van re-
ménységünk, hiszen felvértezve 
Isten szeretetével úgy tekinthe-
tünk akár az előttünk álló hosszú, 
hideg, zord estékre, mint lehető-
ségre. Hiszen az egymásra való 
odafi gyelés és segítés nincs év-

szakhoz vagy éppen időhöz kötve. 
Aki egyszer átéli Isten mérhetet-
len szeretetét, az minden időben 
és körülményben tud szeretettel 
lenni a másik iránt. Bízunk ben-
ne, hogy az itt táborozó gyerekek 
szívükbe zárták Isten igéjét és Őt 
követő és hirdető tanítványokká 
válnak.

Mgr. Erdélyi Adél 

és ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok
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Csoportunk munkája nem áll 
meg egy pillanatra sem, hiszen 
az év minden hónapjában kapjuk 
a különböző felkéréseket, me-
lyeknek próbálunk eleget tenni, 
s továbbítani Perbete hírnevét. Idén 
márciusban kezdődött a TAT – Te-
hetség a tét X. sorozata, ahol Pinke 
Vivien énekesként méltóképpen 
képviselte falunkat, valamint tánc-
csoportunk vendégszereplőként 
lépett fel minden egyes fordulón 
– Gútán, Köbölkúton, Naszvadon, 
Kicsinden, Bátorkeszin, s végül, 
de nem utolsó sorban Perbetén. 
A fordulók között persze akadtak 
más rendezvények is, ahol helyt 
álltunk, mint például a borfesztivál 
Bátorkeszin, tűzoltóautó átadása 
Hodoson, Hídverő Napok Karván, 
tűzoltóverseny Fűrön. Következett 
a nyári szezon, ami nem más, 
mint a falunapok és a fesztiválok 
ideje. Nyári fellépéseinket kezdtük 

a perbetei falunapon, ezt követő-
en táncoltunk a bajcsi falunapon, 
majd részt vettünk egy egész na-
pos táncmaratonon Párkányban. 
Természetesen a mazsorett fesz-
tiválok sem maradtak el, voltunk 
Mányon, Lábatlanon, Nagysápon 
és Tokodon. Csoportunk idén is 
meghívást kapott Pincehelyre, 
ahol fellépésünkkel nagy sikert 
arattunk. Ahogyan az már hagyo-
mánnyá vált, az idei évben is meg-
rendezésre került a XI. PERBETEI 
NEMZETKÖZI TŰZOLTÓVERSENY 
ÉS MAZSORETT TALÁLKOZÓ.
A táncosok színpadi bemutatójá-
ra, valamint a tűzoltók versenyére 
a helyi alapiskola udvarán került 
sor. Idén a következő falvak cso-
portjai kápráztatták el látványos 
koreográfi ákkal a közönséget: 
Tokod (HU), Lábatlan (HU), Vér-
tesszőlős (HU), Nagysáp (HU), 
Zsitvabesenyő, Fűr, Muzsla és 

Kedves lakosok! Kidolgoztuk 
a közelmúltban megjelent állat-
tartással kapcsolatos cikkünk 
leegyszerűsített változatát, hogy 
mindenki számára egyszerűbb, 
érthetőbb legyen, és hogy tudato-
suljon bennünk, hogy felelősséggel 
tartozunk az állattal szemben már 
attól a pillanattól, ahogy a tulaj-
donunkba került. A legfontosabb 
szabályokat 7 pontban ismertetjük. 
A cikk főleg kutyatartással kap-
csolatos, de ugyanúgy vonatkozik 
a többi állatra is. 

1. Biztosítanunk kell egy jó 
masszív kerítést, hogy az állat ne 
tudjon a közterületre kijutni. Alakít-
sunk ki neki egy nagyobb mozgás-
teret, ahol szabadon mozoghat, így 
nem a virágoskertünket tapossa 
majd le. 

2. A kutyát otthonunkban, ud-
varunkon tartsuk szabadon, ha 
a lehetőség adott hozzá. A ketrec-
ben vagy megkötve tartott állatot 
naponta legalább két óra hosz-
szára szabadon kell engedni, mert 
szüksége van a szabad mozgás-
ra. Ha már az állat megkötésénél 
döntöttünk erre a futódrót a leg-
alkalmasabb. Mindegyik megkö-
téses estben használjunk forgót 

(karabínert), hogy az állat ne tudja 
magát se felcsavarni, becsavarni, 
ami néhány esetnél az állat fulla-
dásos halálához vezet. 

3. A szabadon tartott állatok-
nak biztosítanunk kell egy olyan 
fedett helyet, ahová el tudnak bújni 
bármilyen időjárás esetén, legyen 
az hó, fagy, eső, kánikula. Leg-
megfelelőbb erre a célra egy fából 
készült odú, ól, bódé és minden 
esetben tegyünk alájuk egy öreg 
pokrócot, matracot, öreg kabátot. 

4. Az állat etetése és itatása: 
Elsőlegesen, fontos az állandó friss 
víz, bármilyen időjárás esetén ezt 
biztosítanunk kell, továbbá a napi 
1x étkezést. Kölyökkutyáknál, amíg 
az állat fejlődésben van, javasolt 
a napi többszöri étkeztetés, kisebb 
adagokra felosztva. Az otthoni ma-
radékok állandó táplálékként nem 
megfelelőek, ezért iktassunk be 
különféle granulátumokat, konzer-
veket.

5. A kutyák és más állatok kö-
telező védőoltásai: a kutyák védő-
oltásai minden esetben javasoltak, 
sőt kötelező mind az állat és az 
ember egészségére nézve. Szá-
mos veszély és fertőzésforrástól 
megóv mindannyiunkat. Kevesen 

vannak tudatában annak, hogy 
milyen veszélyt tartogat egy nem 
féregtelenített kutya, ugyanis az 
állatban élősködő férgek nyállal, 
széklettel az emberre átterjednek.

6. Beilleszkedés: a szó alatt 
értendő az állat alapkiképzése (ül, 
fekszik, lábhoz, helyedre). Ezeknek 
akkor vesszük igazán hasznát, 
ha vendég jön hozzánk, vagy 
amikor a kutyát közterületen sé-
táltatjuk. 

7. Legyünk az állat sze-
retetteljes gazdája. Adjuk 
meg neki, hogy ő maga is 
érvényesüljön, adjunk neki 
teret és időt, hogy kibon-
takozhasson, hogy hűséges 
társként szolgáljon minket. 

Befejezésként szeretném 
megemlíteni, hogy a megunt ked-
venceket (kutya, macska, borz...) 
ne rakjuk ki a közutak mentén, 
ugyanis hatalmas veszély fenye-
geti az útszélen kóborgó állatokat 
épp úgy, mint az arra közlekedő 
közúti járműveket és annak veze-
tőit. Ilyen esetekben inkább aján-
dékozzuk el az állatot, keressünk 
neki egy új, szerető gazdát, vagy 
hívjunk fel segélyszervezeteket, 
állatmenhelyeket.

Udvard. A tűzoltó egyesületek-
ből 16 csapat vett részt a verse-
nyen: ÖT Tamási (HU), ÖTE Süttő 
(HU), Izsa, Ekecs, Szilas, Ógyalla, 
Dunaradvány, Szímő, Ímely, Fűr, 
Kisújfalu, Nagykeszi, Kolozsnéma, 
Búcs, Jászfalu, Mocs. A rendez-
vény hajnalig tartó disco-val zárult. 
Az augusztusi hónapban fellép-
tünk még a következő rendezvé-
nyeken: 32. Gútai Búcsú és Vásár, 
Pati Gombócparádé A fellépése-
ken kívül csoportunk segít a helyi 

rendezvények szervezésében, úgy 
mint a Gyermeknap, a Tumultus 
Fesztivál, belépőjegyet árusítunk 
a koncerteken, színházi előadá-
sokon, felszolgálunk a bálokon és 
egyéb rendezvényeken, segítünk
a Nyugdíjas klub programjain. 
Ahogy feljebb említettem, a munka 
nem áll meg. Jelenleg az érsek-
újvári ,,Dallamok szárnyán“ című 
műsorra, a bálokra, s a téli rendez-
vényekre készítjük táncainkat. 

 Mgr. Ádámka Krisztina

MARGARET

Kérjük Önöket, hogyha környe-
zetükben megkínzott kutyákat, 
magatehetetlen, beteg, körülmé-
nyeknek nem megfelelően tar-
tott állatot látnak, vagy útszélen 
kirakott kutyával találkoznak (de 
vonatkozik ez minden állatra nem 
csak a kutyákra) jelentsék ezt 
a következő telefonszámokon:
Komáromi járás: 035 77 31 235
Érsekújvári járás: 035 64 28 311
Sloboda zvierat: 0903 731 563 
  0917 662 030

Tornóczi Renáta
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Amit a törvény előír arra az állatvédők 

felhívják a fi gyelmet
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Községünkben hagyománnyá vált, hogy az idősek 
iránti tiszteletet és megbecsülést kifejezve köszönt-
jük a 90. életévüket ünneplő polgárainkat.

Boldogsággal töltött el bennünket, hogy a nyári 
verőfényes napsütésben három alkalommal is meg-
adatott, hogy szépkorú lakosunkat köszönthettünk, 
ugyanis

2016. július 6-án Kántor Irén

2016. július 8-án Zsitva Péter

2016. augusztus 5-én Jakab Margit

ünnepelte  90. születésnapját.
Ebből az alkalomból Perbete Község Önkormány-

zata nevében Sukola Lambert, alpolgármester úr és 
Szabó Andrea, anyakönyvvezető látogatta meg az 
ünnepelteket, hogy személyesen is kifejezzék jókí-
vánságukat, tiszteletüket, szeretetüket. A jókíván-
ságok mellett ajándékkosárral és emléklappal ked-
veskedtünk egy szép virágcsokor kíséretében, majd 
e szép kerek születésnap alkalmából aláírták köz-
ségünk emlékkönyvét. Örömmel tapasztaltuk, hogy 
jubilánsaink testi-lelki frissességnek örvendenek. 
A hátuk mögött lévő kilenc évtized számtalan ta-
pasztalatot, örömöt, bánatot rejt. Mindannyiuk 
életében sokat jelentett e szép kerek születésnap. 
Emlékeket, gondolatokat idézett, amelyek elválaszt-

hatatlanok életükből. Az évek múlásával talán meg-
koptak az emlékek, de olykor akaratlanul is vissza 
tértek, végigpergett gondolataikban egész életük.

Kedves ünnepeltek! Perbete község lakossága és 
önkormányzata szívből jövő jókívánságait fogadják 
szeretettel! Kívánunk Önöknek továbbiakban is nyu-
galmas, boldog, szeretetben bővelkedő, egészséges 
életet! Isten éltesse Önöket, hogy köztünk és szeret-
teik között tölthessenek még sok-sok boldog napot 
mindnyájunk örömére.

És ne felejtsék Mark Twain szavait: „A ráncok  
csupán azt jelzik, hogy hol a mosoly helye.” 

Szabó Andrea

anyakönyvvezető

Mit olvasol, édes fi am?
Egy gyönyörű tündérmesét.

Tedd le, tedd le! Olvasgasd ma
Magyarország történetét.

Olvasgass ma Damjanicsról,
Kiss Ernőről, Nagy Sándorról...

Olvass, fi am, az aradi
Tizenhárom tábornokról.
Magyarország története
Hulló könnyel van beírva:

A szabadság Istennője

Minden lapját tele sírta.
De egy sincsen olyan gyászos
Mint az, amely ő rólok szól...

Olvass, fi am, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

Négyet köztük agyonlőttek.
Kilencet felakasztottak...
Bátran mentek a halálba,

Egy szóval sem rimánkodtak.
Zokogó szél sír a rónán,

Bús panasz kél a halmokról...

Olvass, fi am, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

Tudod-e, hogy miért haltak meg
Azok a nagy, hős leventék?

Jól jegyezd meg, jól tanúld meg:
Mert a hazát hőn szerették.
Szeresd te is!... S a hősökért

Ima száljon ajakadról...
Tedd le azt a tündérmesét!

Olvass, fi am, az aradi
Tizenhárom tábornokról.

FALUNK 90 ÉVES LAKOSAIT KÖSZÖNTÖTTÜK

Pósa Lajos: MIT OLVASOL, ÉDES FIAM?

UZAVRELI MANŽELSTVO
Dr. Tamás Keresztes a Dr. Veronika Benyó  2. júla 
Ladislav Dikácz a Lenka Pálkovičová 9. júla

Ing. Tibor Varga a Ing. Annamária Hegedűšová 6. augusta
Ing. Oliver Marko a Simona Fülöpová  27. augusta 

Zoltán Laca a Mgr. Kateřina Marková 27. augusta
Csaba Balogh a Silvia Szeteiová 17. septembra

NOVORODENCI
Bíborka Tornóczi, Kvetná ulica 33 30. septembra 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Keresztes Tamás, Dr. és Benyó Veronika, Dr. július 2. 
Dikácz László és Pálkovič Lenka július 9.

Varga Tibor, Ing. és Hegedűs Annamária, Ing. augusztus 6.
Marko Olivér, Ing. és Fülöp Simona augusztus 27.

Laca Zoltán és Marková Kateřina, Mgr. augusztus 27.
Balogh Csaba és Szetei Szilvia  szeptember 17.

ÚJSZÜLÖTTEK
Tornóczi Bíborka, Virág utca 33 szeptember 30.

OPUSTILI NÁS
Elena Jakabová (68), Družstevná ulica 2 6. júla
Ondrej Antovszky (79), Dlhá ulica 70 8. júla
Viktória Baloghová (73), Hlavná ulica 18 13. júla
Zoltán Zahorec (62), Obchodná ulica 27 14. júla
Helena Uzsáková (69), Nádražná ulica 31 17. júla
Arpád Takács (43), Mierová ulica 10 27. júla
Mgr. Monika Zsitvová (43), Hlavná ulica 242 2. augusta
Anna Pagurková (55 ), Modranská ulica 70 5. augusta
Gizela Harcsová (77), Družstevná ulica 30 30. augusta

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Jakab Ilona (68), Sivatag utca 2 július 6.
Antovszky András (79), Túlsó kertek alja 70 július 8.

Balogh Viktória (73), Fő utca 18 július 13.
Zahorec Zoltán (62), Kiskocsmaköz 27 július 14.

Uzsák Ilona (69), Sallai utca 31 július 17.
Takács Árpád (43), Béke utca 10 július 27.

Zsitva Mónika Mgr. (43), Fő utca 242 augusztus 2.
Pagurka Anna (55), Madari utca 70 augusztus 5.

Harcsa Gizella (77), Sivatag utca 30 augusztus 30.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

OKTÓBER – DECEMBER

OKTÓBER
22. októbra Oslava pri príležitosti mesiaca úcty k starším
NOVEMBER
5. novembra Deň rodiny organizovaný MO SMK 
19. novembra Deň Rákócziho
22. novembra PRIVIN – PERBOR Katarínska zábava
DECEMBER
3. decembra Spomienková slávnosť na pamiatku revolúcie 
 v roku 1956
3. decembra MO Jednoty dôchodcov - Katarínska tanečná 
 zábava
3. decembra Mikulášsky volejbalový turnaj
7. decembra Blahoželanie jubilantom
10. decembra Vianočné trhy, vianočný program detského
 folklórneho súboru NAPRAFORGÓ
10. decembra Futbalový turnaj organizovaný MO SMK
17. decembra Rodičovská zábava ZŠ Pribeta

Kulturális eseménynaptár: 

OKTÓBER – DECEMBER

OKTÓBER
október 22.  Ünnepség az idősek tiszteletére
NOVEMBER
november 5.  MKP Családi nap
november 19.  Rákóczi-nap
november 22.  PRIVIN-PERBOR Katalin bál
DECEMBER
december 3.  Emlékműsor az 1956-os forradalom alkalmából
december 3.  Nyugdíjas klub - Katalin bál
december 3. Mikulásnapi röplabdatorna
december 7.  Jubilánsok köszöntése
december 10.  Karácsonyi vásár, a Napraforgó Gyermek 
 Néptáncegyüttes karácsonyi műsora
december 10.  Focitorna az MKP helyi ASZ szervezésében
december 17. A Perbetei Szlovák Tannyelvű Alapiskola 
 szülői bálja


