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XV. ročník DNÍ OBCE PRIBETA 2017
XV. Perbetei Falunapok

V dňoch 23.-25. júna 2017 boli 
v  našej obci usporiadané v  pora-
dí už 15.-te Dni obce Pribeta. Troj-
dňové podujatie bolo zamerané na 
predstavenie miestnej a regionál-
nej kultúrnej tvorby, ale nechýbal 
ani šport, kulinárske umenie miest-
nych gulášmajstrov a  šikovných 
gazdiniek, dobrá nálada a celková 
pohoda. Privítali sme aj hostí z dru-
žobnej obce Pincehely.

V piatkový podvečer sme si 
v rámci otvorenia výstav mohli po-
zrieť divadelné predstavenia žiakov 
ZŠ s VJM. Sobotné dopoludnie pat-
rilo už tradične športovcom, súťaži 
vo varení guláša a v pečení drob-
ného pečiva.

Slávnostná časť Dní obce sa 
začala ekumenickou bohoslužbou 
v  evanjelickom kostole, po ktorej 

nasledoval sprievod po dedine. 
Pri kultúrnom dome sme si sláv-
nostnými príhovormi a  kladením 
vencov uctili pamiatku násilne vy-
sťahovaných z našej obce, nakoľko 
tento rok si pripomíname už 70. 
výročie tejto smutnej udalosti.

Dni obce Pribeta ofi ciálne otvoril 
pán starosta Jozef Koša. Po otvo-
rení nasledovali vystúpenia miest-
nych materských a  základných 
škôl, miestnych, ale aj pozvaných 
kultúrnych skupín. Výborná zábava 
pokračovala až do skorých ranných 
hodín.

V  nedeľu si záujemcovia mohli 
vypočuť koncert skupiny Hajnal-
vándor v  rímsko-katolíckom kos-
tole, ktorý ukončil tohtoročné Dni 
obce. Už sa tešíme na ďalší ročník! 
              Ing. Soňa Zahorcseková

Június 23.-25. között kerültek 
községünkben megrendezésre im-
már  15. alkalommal a Perbetei 
Falunapok. Ezúttal háromnaposra 
sikeredett a  rendezvény, amely 
a helyi és regionális kultúra bemu-
tatására összpontosított, de nem 
hiányzott a  sport, a gulyásfőzés, 
az aprósütemények versenye a  jó 
kedv és a vidámság sem. Vendégül 
láttuk Pincehely küldöttségét is.

Péntek délután a kiállítások meg-
nyitására került sor, amely kere-
tén belül megtekinthettük a MTNY
Alapiskola mellett működő Tündér-
virágok színjátszókör előadásában 
az „Aranyszőrű bárány” című me-
sét valamint a „Rómeó és Júlia” 
című musicalt.  Szombat délelőtt 
hagyományainkhoz híven a  sport 
és a gulyásfőzés kapta a főszere-
pet, de megrendezésre került az 
aprósütemények versenye is.

A  falunapok ünnepi része az 
evangélikus templomban megtar-

tott ökumenikus istentisztelettel 
kezdődött, amelyet a köztisztvi-
selők, kultúr- és hagyományőrző 
csoportok felvonulása követett. 
A kultúrháznál ünnepi beszédet 
mondott Popély Árpád történész, 
majd az emléktáblát megkoszo-
rúzva tisztelegtünk a kitelepítés 
70. évfordulója előtt.

A  15. Perbetei Falunapokat hi-
vatalosan Kósa József, községünk
polgármestere nyitotta meg. 
A  megnyitó után következtek az 
óvodák, az alapiskolák, a helyi és 
meghívott kultúrcsoportok fellépé-
sei és a jó szórakozás a kora reg-
geli órákig tartott.

Vasárnap délután az érdeklődők 
meghallgathatták a  kürti Hajnal-
vándor együttes koncertjét a  ró-
mai-katolikus templomban, amely 
egyben a  Falunapok záró esemé-
nye is volt. Örömmel várjuk a jö-
vő évi falunapi rendezvényeket!

Fordította: Szabó Andrea
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2017.4.11.
Perbete Község képviselő-testülete 

tudomásul vette a községi vagyon 
2016-os évre vonatkozó leltárával 
kapcsolatos jelentést.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta az 1/2016-os Általános Ér-
vényű Rendelet 1. sz. kiegészítésére 
tett javaslatot, melynek értelmében 
2017.5.1-től a Perbetén regisztrált 
sportszervezetek számára a sport-
csarnok bérleti díja 1 euró/óra lesz.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a Madari utca 30, Perbete 
címen található, családi ház és telek, 
2 500 euró értékben történő eladását 
Jakab Miklós, Madari utca 7, Perbete 
lakosunknak.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a Vásártér utca 37, Perbete 
címen található családi ház és te-
lek községi tulajdonba vételét, Linda 
Raffl er, Ľudovíta Vanička 3, Senica 
nad Myjavou lakcímű tulajdonostól 
5 286 euró értékben.

Perbete Község képviselő-testülete 
Ölveczky Elemért delegálta Perbete 
Község képviseletében az Udvard és 
Térsége Falvak Társulása közgyűlé-
sébe.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a következő szervezetek 
2017-es évre vonatkozó támogatását: 
Szürke Farkas – Társulás 500 euró, 
Tóth Szilárd 600 euró. 

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a szolgáltatások háza bér-
lőinek egy akadálymentesített bejárat 
elkészítésére vonatkozó kérvényét, 
mely az intézmény első bejárati ré-
szén kerül megvalósításra.

2017.5.9.
Perbete Község képviselő-testü-

lete elfogadta a Komáromi utca 25, 
Perbete címen található, GARANT IN-
VESTING, s.r.o., Jókaiho 28/12, 945 01
Komárno, tulajdonában lévő családi 
ház és telek megvételét 5 300 euró 
vételárban.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta Dikácz Erzsébet, Sport utca 
2, Perbete lakosunk kérvényét, mely 
az 1433 sz. alatti szomszédos családi 

ház községi gépek igénybevételével 
történő lebontásához nyújtott támo-
gatás ügyében került benyújtásra.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta MVDr. Sukola Zoltán, Béke 
utca 111, Perbete lakosunk kérvé-
nyét, mely az 1130 sz. alatti családi 
ház községi gépek igénybevételével 
történő lebontásához nyújtott támo-
gatás ügyében került benyújtásra.

2017.6.6.
Perbete Község képviselő-testülete 

kifogások nélkül elfogadta Perbete 
Község 2016-os évre vonatkozó zár-
számadását, illetve az egész évi gaz-
dálkodásról szóló jelentést azzal, hogy 
a 2016-os gazdasági évben kelet-
kezett 90.279,80 euró pénzügyi 
többlet a község tartalékalapjába 
kerül átutalásra.

Perbete Község képviselő-testülete 
tudomásul vette Marián Jóba és fe-
lesége Denisa, Fő utca 140, Perbete 
kérvényét, mely a szomszédos bér-
házban uralkodó állapotok ügyében 
került benyújtásra. A kérvényezők 
nyugodt lakhatásának biztosítása 
érdekében a testület a 496 sz. alat-
ti ingatlan lebontása, illetve a bérlők 
bérleti szerződésének 2017.6.30-i 
hatállyal való felbontása mellett dön-
tött.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a MAZDA típusú szolgálati 
személygépkocsi aktuális piaci áron 
való eladását, melynek megállapítása 
internetes, illetve autó eladó telepe-
ken történő adatgyűjtéssel történik.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a 2028 parcella. számú., 
658 m2 kiterjedésű, kert, 1974 euró 
értékben résztulajdonosoktól történő 
megvásárlását.

Perbete Község képviselő-testü-
lete elfogadta a Magyar Tannyelvű 
Alapiskola, Iskola utca 8, Perbete, 200 
euró összegű támogatás ügyében 
benyújtott kérvényét. Az előbbi ösz-
szeg az iskola által szervezett szlovák 
nyelvű nyári tábor tevékenységének 
elősegítését szolgálja. A nyári tábor 
2017.8.7.-2017.8.11. között kerül 
megrendezésre.

11.4.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

bralo na vedomie správu o vykona-
nej inventarizácii obecného majetku 
za rok 2016. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo návrh Dodatku č. 1 k VZN 
č. 1/2016, v zmysle ktorého majú re-
gistrované miestne organizácie v obci 
Pribeta od 1.5.2017 prenájom športo-
vej haly v cene 1 euro/hod. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odpredaj rodinného domu
a pozemkov na adrese Modranská 30, 
Pribeta pre Mikuláša Jakaba, Modran-
ská 7, 946 55 Pribeta v cene 2.500 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkúpenie rodinného domu 
a pozemkov na adrese Jarmočná 
37, Pribeta od Lindy Raffl er, Ľudoví-
ta Vanička 3, Senica nad Myjavou do 
vlastníctva obce Pribeta v kúpnej cene 
5286 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete de-
legovalo Elemíra Ölveckyho ako de-
legáta obce Pribeta do valného zhro-
maždenia pre Dvory a okolie, združe-
nie obcí.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie dotácie na rok 
2017 pre: Združenie - Szürke Far-
kas 500 eur, Szilárda Tótha 600 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť nájomníkov priesto-
rov v dome služieb o vybudovanie 
bezbariérového vstupu do prvej časti 
domu služieb. 

9.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

schválilo odkúpenie rodinného domu 
a pozemkov na adrese Komárňanská 
25, Pribeta od GARANT INVESTING, 
s.r.o., Jókaiho 28/12, 945 01 Komár-
no, v kúpnej cene 5300 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť Alžbety Dikáczovej, 
Športová 2, Pribeta o príspevok na od-

stránenie rodinného domu so s.č. 1433
 vo forme výpomoci pri asanácii rodin-
ného domu strojmi. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť MVDr. Zoltána Šu-
kolu, Mierová 111, Pribeta o príspe-
vok na odstránenie rodinného domu 
so s.č. 1130 vo forme výpomoci pri 
asanácii rodinného domu strojmi. 

6.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

schválilo Záverečný účet obce Pri-
beta a celoročné hospodárenie za rok 
2016 bez výhrad a prevod zostatku 
hospodárenia za rok 2016 vo výš-
ke 90.279,80 eur na rezervný fond 
obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
bralo na vedomie žiadosť Mariána 
Jóbu a manž. Denisy, Hlavná 140, 
Pribeta o vyriešenie situácie v su-
sednom rodinnom dome a v záujme 
zabezpečenia pokojných podmienok 
na bývanie rozhodlo susedný rodinný 
dom so s.č. 496 zbúrať a nájomní-
kom k 30.6.2017 vypovedať nájomnú 
zmluvu. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo predaj služobného motoro-
vého vozidla MAZDA za aktuálnu tr-
hovú hodnotu zistenú prieskumom na 
internete, prípadne v autobazároch. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkúpenie pozemku parc. 
č. 2028 – záhrady o výmere 658 m2, 
parc. reg C KN v celkovej cene 1974 
eur od všetkých podielových spolu-
vlastníkov. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť ZŠ s VJM – Alapis-
kola, Školská 8, Pribeta o poskytnutie 
dotácie 200,00 eur na podporu let-
ného tábora zameraného na výučbu 
slovenského jazyka, ktorý bude or-
ganizovaný v termíne od 7.8.2017-
11.8.2017.

Obec Pribeta ponúka miestnym obyvateľom stavebné 

pozemky na výstavbu rodinných domov s výraznou 

zľavou a za výhodných podmienok. 

Pozemky sa nachádzajú na nasledovných adresách:
Komárňanská ulica 25, Pribeta

Jarmočná ulica 37, Pribeta

Jarmočná ulica 96, Pribeta.

Pozemky budú novým majiteľom odovzdané 
vo vyčistenom stave. Ďalšie informácie dostanú 

záujemcovia na obecnom úrade.

Perbete Község a helybeli lakosoknak jutányos áron

 és kedvező feltételekkel kínál építkezési telkeket 

új családi házak építése céljából. 

A telkek a következő címeken találhatóak:
Komáromi utca 25, Perbete

Vásártér utca 37, Perbete

Vásártér utca 96, Perbete.

A telkek az új tulajdonosoknak kitisztított állapotban 
lesznek átadva. Bővebb tájékoztatást az érdeklődők 

a községi hivatalban kapnak. 

ÉPÍTKEZÉSI TELKEK

STAVEBNÉ POZEMKY 



3

MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK

VII. Népművészeti Fesztivál Évadzáró Ringató

A legkisebbek sikere

Május 14-én került megren-
dezésre a VII. Népművészeti 
Fesztivál Perbetén. A Csemadok 
Perbetei Alapszervezetének veze-
tősége azon dolgozik, hogy min-
den nemzedékhez eljusson előde-
ink kultúrája, megismerjük zenén-
ket, dalainkat, táncainkat, mesé-
inket, hagyományainkat.

Az idei fesztivált a háromszoros 
Kossuth-díjas magyar zeneszerző, 
zenetudós, zeneoktató, népzene-
kutató, emlékének, Kodály Zol-
tánnak szenteltük, aki 1967-ben, 
50 éve hunyt el.

A program 14:00 órakor kéz-
műves vásárral, valamint népi 
gyermekjátékokkal indult. A sze-
replők és a nézelődni vágyók is 
a kora délutáni órákban megjelen-
tek a kultúrház környékén. 

A népművészeti csoportok be-
mutatkozása 16:00 órakor kez-
dődött. Fellépett a Bellő Nép-
tánccsoport Ógyalláról, a Gyön-
gyösbokréta Néptáncegyüttes 
Szentpéterről, az Őszirózsa Nép-
dalkör Ógyalláról, a Verőcke Nép-

tánccsoport Hetényről, az Árva-
lányhaj Nápdalkör, a Napraforgó 
Néptáncegyüttes három csoportja, 
népmesemondóink Török Ádám, 
Jakab András Gergely, Lacza Ani-
kó, népdalénekeseink, Basternák 
Nikoletta, Pinke Vivien, Tárnok 
Boglárka. A fesztivál vendégfellé-
pői a Kenderke Műhely Berkenye 
és Tiloló Táncegyüttesei Tatáról. 
Az előadók fergeteges hangulatot 
varázsoltak a színpadra. 

A fesztivál záró programja 
a táncház volt Jakab András, a ta-
tai Kenderke vezetőjének irányí-
tásával. A hangulat csak fokozó-
dott az együtt táncolással. Erről 
a zenészek is gondoskodtak, a nap
folyamán muzsikált a Gereben 
Zenekar Zselízről Szabó Mátyás 
vezetésével, estére pedig csatla-
kozott a Bellő Zenekar Ógyalláról.

Köszönjük ezt az élményt min-
denkinek, aki támogatásával, 
munkájával hozzájárult a rendez-
vény megszervezéséhez.

Mgr. Török Sarolta

Június 30-án nem csak a fel-
hőtlen napsütésnek örülhettek 
igazán a gyerekek, de annak is, 
hogy viszontláthatták régi isme-
rőseiket. Azokat a gyermekeket, 
akik kinőtték a babaklubot és 
óvodásokká cseperedtek. Együtt 
ünnepeltük a tanév utolsó napját 
zenével, dallal, mesével és sok-
sok játékkal. A hagyományos fog-
lalkozást vidám bábkoncert kö-
vette. A virgonc gyermekek meg-
ismerkedhettek a Csiribiri-torná-
val. A zenére végzett mozgás üdí-
tően hatott kicsikre és nagyokra 
egyaránt. Az önfeledt játékot me-
sepercekkel és közös énekléssel 
zártuk. Az ízletes vacsora és a te-
rített asztalon roskadozó fi nom-

ságok pótolták számunkra a nap 
végén elhasznált energiát. Minden 
gyermek és szülő apró ajándék-
kal távozott az évadzárónkról. 
Köszönjük a támogatást és az 
együttműködést: Perbete Község 
önkormányzatának, a helyi Közös-
ségi Központ dolgozóinak, Helena 
Kádárová és Dikácz Ferenc vállal-
kozóknak, a Hawaii Pizzériának és 
nem utolsó sorban az édesanyák-
nak és csemetéiknek, mivel ez 
a nap nem jöhetett volna létre nél-
külük. Találkozzunk ismét szep-
temberben! Addig is minden ked-
ves olvasónak kellemes vakációt 
és élményekkel teli nyarat kíván 
a Manócska baba-mama klub!

Bc. Juhász Tímea

Idén csoportunk legkisebb tagjai is megméret-
tették magukat életük első mazsorett versenyén. 
Május 27 – én Magyarországon, Várgesztesen ke-
rült megrendezésre az I. Tavaszi Mazsorett Verseny, 
melyre különböző korosztályokban és kategóriák-
ban közel 400 versenyző nevezett. 

Nagy volt ám az izgalom, de a hosszan tartó ne-
héz felkészülés meghozta eredményét, s a lányok 
bronz éremmel tértek haza. A versenyen szerezett 
élmények és tapasztalatok még jobban buzdítják 
őket a további munkára, s már készülnek a követke-
ző fellépésekre, illetve versenyekre.

Mgr. Ádámka Krisztina 

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpáro-

log, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának“. 

(Kodály Zoltán)
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A Budai-hegység erdős lan-
káin, hatalmas területen, csalá-
dias környezetben található a Bu-
dakeszi Vadaspark. Óvodás gyer-
mekeinkkel év végi kirándulá-
sunkat e helyre terveztük. A va-
dasparkban őshonos vadállatokat 
és háziállatokat fi gyelhettünk 

meg testközelből. A nyári hőség-
ben a Budakeszi Vadaspark dús 
lombjai nyújtottak hűs árnyékot 
az interaktív játékokra és a tan-
ösvényeken való barangolásra 
is. A bátrabbak kipróbálhatták 
a kalandparkban a különböző 
pályákat. A dínóparkban pedig 

megtekinthették 
a dinoszauruszo-
kat. Egy igazi csa-
ládi kikapcsoló-
dásban lehetett 
részük a csodála-
tos erdei környe-
zetben. Élmé-
nyekkel tele tér-
tünk haza. 

 Balla Piroska

Sok éve megszokott szép ha-
gyomány, hogy június végén az 
óvodások és az óvónénik ballagá-
si ünnepségre hívják a szülőket, 
nagyszülőket és rokonokat. Ebben 
az évben is 2017. június 27-én
8 nagycsoportos óvodás lépett ki 
a perbetei Nyitnikék óvoda kapu-
ján. Egy visszahozhatatlan kor zá-
rult le életükben. Néhány év gond-
talan, játékkal teli napok után itt 
hagyták az óvodát, eddigi életük 
egyik fő színterét és hamarosan 
új feladatok várnak rájuk, új elvá-
rásoknak kell megfelelniük. A bal-
lagás reggelén csinosan felöltözve 
tarisznyával a vállukon hangos, 
vidám énekszóval búcsúztak az 
óvónéniktől és gyermektársaiktól. 
A kicsik és a középsősök verssel, 
ajándékkal készültek, amelyet 
örömmel adtak át a nagyoknak. 
A ballagók végigjárták a virággal 
díszített termeket, öltőzőt és az 
óvoda udvarát. Az ünnepi műsor 
a kultúrházban folytatódott, ahol 

a gyerekek megcsillantották az
óvodai évek alatt tanultakat. Da-
lokat, versikéket, táncot, sőt még
színdarabot is láthattak a ven-
dégek. Jó érzés volt látni, hogy 
a meghívott vendégeink is meg-
jelentek és velünk osztoztak 
a búcsúzás édes érzésében. Ez-
úton szeretnénk megköszönni 
a szülők együttműködését, se-
gítségét, támogatását. A közös 
és sikeres munkánk gyümölcse 
beérett, melynek köszönhetően 
a gyermekek színes, élmények-
kel gazdagon, biztos alapokkal 
kezdhetik meg az iskolát. Leendő 
elsőseinknek kívánjuk, hogy őriz-
zék meg a szép óvodai emlékeket, 
használják ki a nyarat gondtalan 
játszásra. Az iskolában sok sikert 
kívánunk, legyenek szorgalmasak, 
hogy szüleik büszkék lehessenek 
rájuk. A szüleiknek pedig sok tü-
relmet és kitartást kívánunk. 

Porubský Nikolett

Az óvoda igazgatónője

V pondelok 12.6. sme nastúpili 
ráno s pani učiteľkami do autobu-
su a zvedavo sme očakávali aké 
prekvapenie si pre nás pripravili. 
Po ceste do Komárna sme sa za-
stavili u tety a uja Schusterovcov, 
ktorí nám ukázali svoju malú far-
mu. Nakŕmili sme kozu, pohladkali 
zajačikov a andulky. Pozreli sme 
si húsatká a prepeličky. V blízkej 
obore sme sledovali srnky a oveč-
ky.

Cesta pokračovala až na Mŕtve 
rameno Váhu. Tu nám pani učiteľ-
ky na veľkej prechádzke ukázali 
aký je život pri rieke Váh, pri Mŕt-
vom ramene Váhu a prezreli sme 
si aj les, v ktorom nás ponaháňali 
komáre. Ale čo už, veď sme boli
v Komárne.... 

Zaslúžený oddych prišiel na 
ihrisku, kde sme sa do sýtosti vy-
šantili na preliezkach a pieskovis-
ku, zahrali sme si futbal a celý čas 

sme pozorovali rôzne vtáči-
ky vo voliére. Najväčšiu ra-
dosť sme však mali z toho, 
že nám pani učiteľky dovolili 
zahrať sa vo vode.

Obed nám v prírode chu-
til oveľa viac ako v jedálni. 
Ešte zaslúžený nanuk ako 
dezert a výlet sa pomaly 
končil. Bol to krásny deň...

Andrea Baloghová

Výlety alebo exkurzie sú súčas-
ťou výchovno-vzdelávacej činnos-
ti v našej materskej škole, reali-
zujú sa v nadväznosti na školský 
vzdelávací program.

Takže ani tohtoročný školský 
rok sa nemohol skončiť bez spo-
ločného výletu s rodičmi. O mieste 
výletu sme sa rozhodli v spoluprá-
ci s rodičmi, vybrali sme si naše 
hlavné mesto- Bratislavu.

Prišiel očakávaný deň výletu. 
Našou prvou zastávkou bolo Slo-
venské národné múzeum, kde 
sme si pozreli výstavu o Gigan-
toch doby ľadovej. Je to výstava 
trojrozmerných gigantických živo-
číchov v skutočnej veľkosti, ktoré 
žili v rôznych častiach našej pla-
néty pred desiatkami až stovkami 
tisíc rokov. Ohromili nás nielen 
svojou veľkosťou, ale najmä tým, 
že boli stvárnené veľmi realisticky. 

Po výstave pred SNM na nás už 
čakalo vyhliadkové autíčko „Pre-
šporáčik Oldtimer“. Je to svetový 
unikát, symbol Bratislavy, ktorým 
sme absolvovali prehliadku his-
torického starého mesta a Bra-
tislavského hradu. Z hradu bol 
veľmi pekný výhľad na Dunaj a na 
plávajúce lode, ktoré sa najviac 
páčili deťom. 

Po prehliadke mesta sme na-
vštívili ZOO. Bratislavská zoologic-
ká záhrada je pekná a zaujímavá 
rôznymi druhmi zvierat. Deti naj-
viac zaujal Dinopark s maketami 
dinosaurov a nedávno dostavaný 
pavilón ľudoopov. Súčasťou Dino-
parku bolo aj detské pieskovisko 
s témou archeológia. Na konci 
dňa boli deti veľmi šťastné, aj keď 
riadne unavené. 

Tešíme sa na ďalší výlet. 
Erika Rusňáková

Mert kirándulni jó!

Ballag már az óvodás...

Výlet na Mŕtve rameno Váhu

Školský výlet



5

ŠPORT | SPORT

Margaret mazsorett és táncklub

TJ Družstevník Pribeta

Idén már az ötödik alkalom-
mal rendezték meg az oroszkai 
sakkversenyt, amely április 22-én 
zajlott. Tíz játékossal indultunk 
útnak, fi ataljainkat is vittük meg-
mérettetni. Már az első forduló 
után volt egy biztos díjazottunk, 
mivel ezen a versenyen aki leg-
korábban ad mattot gyaloggal, az 
egy tárgynyereményben részesül. 
Szoboszlai Bálintnak mindenkit 
megelőzve ez sikerült is. Eredmé-
nyeket tekintve be kellett érnünk 
egy közepes szerepléssel. Rancsó 
Márknak sikerült elérnie a legjobb 
összetettbeni 5. helyezést, vala-
mint legjobb 20 év alatti kategóri-
ában díjazásban részesült.

Május 20-án következett az 
esztergomi Szobi Tibor hagyomá-
nyos snell sakkverseny. Ide öt já-
tékosunk utazott el. Zsitva Nor-
bertnek sikerült eljutnia a 6., még 
díjazott helyezésig. A többiek 
a középmezőnyben végeztek.

Némileg rövidebb játékszünet 
után, június 4-én a magyarországi 
Tát városába látogattunk el. Tavaly 
ezen a csapatversenyen sikerült 
megszerezni az első helyet, idén 
a címvédés volt a cél.

Összesen négy csapattal ne-
veztünk, ebből két felnőtt, és két 
gyerek összeállításban.

Hasonlóan, mint a tavalyi év-
ben, egy nagyon meleg napot 
fogtunk ki, az épület termében 
a verseny felénél már nem volt 
egyszerű a koncentrálás. Címvédő 
„A“ csapatunknak sajnos az első 
helyet nehéz lett volna megsze-
rezni, mivel Nyergesújfalutól vere-
séget szenvedett el. 

Magabiztos, erős csapatnak 
tűntek az egész verseny alatt, 
így ezután már csak a második 
hely elérése jöhetett számításba. 
Legnagyobb veszélyt  ennek meg-
szerzésére maga Tát I. csapata 
jelentette, akikkel az ötödik fordu-
lóban végül sikerült megmérkőz-
nünk. Fél ponttal ugyan de sikerült 
őket magunk mögé utasítani. In-
nentől kezdve már csak óvatos já-
tékra volt szükség, és megtartani 
azt a kevés előnyt. A 14 csapatból 
a második helyet tehát a Rancsó 
Márk, Zsitva Norbert, Ostružlík 
Márk és Mészáros Éva  összeállí-
tású „Perbete I.“ csapata szerez-
te meg. „Perbete II.“ csapatának 
a 8. helyezésig sikerült eljutnia, 
míg a fi atalok a 12., 13. helyen 
zártak, megelőzve egy németor-
szági összeállítást.

Hamarosan nyári szünet kö-
vetkezik, de terveink szerint el 
fogunk látogatni néhány meghir-
detett Fide Open-re, ill. egynapos 
rapid versenyre is. Remélhetőleg 
lesznek új eredmények, amelyek-
ről büszkén számolhatunk be.

Ostružlík Márk

A kisebb korosztály bronzér-
me után mi, nagylányok is re-
mek eredményekkel jöttünk haza 
Szerbiából. Július 1 – én - Nyílt 
Országos Mazsorett Versenyt és 
Nemzetközi Mazsorett Versenyt 
rendeztek Zenta Községben, a szer-
biai Flamenco Táncklub szerve-
zésében. Az egésznapos verseny 
10.00 órakor kezdődött a mazso-
rettek ünnepélyes felvonulásá-
val, ezután Zenta polgármestere 
köszöntötte a résztvevőket és 
szurkolókat, majd megnyitotta 

a versenyt. A település sportcsar-
nokában 5 nemzet 420 táncosa 
mérettette meg magát 173 ver-
senyszámban – Magyarország, 
Románia, Horvátország, Szerbia 
és Szlovákia. Mi a 20 év felet-
ti – Senior II korcsoportban, mini 
formációban (4 - 8 személy) indul-
tunk 2 kategóriában: egy botos, és 
egy zászlós tánccal. Mindkét tán-
cunkkal a dobogó legfelső fokára 
állhattunk, így büszkén képviselve 
Perbetét, 2 aranyéremmel tértünk 
haza. Engem pedig az a megtisz-
teltetés ért, hogy a Nyílt Országos 
Mazsorett Verseny zsűrije közt 
ülhettem, ahol csakis Szerbia ver-
senyzőinek tánctudását és esz-
köztechnikáját pontoztuk. Ehhez 
csak annyit fűznék hozzá, hogy 
nem volt egyszerű dolgunk, hisz 
a gyönyörű megjelenésű lányok 
látványos koreográfi áit nehéz 
volt egymáshoz hasonlítani és 
értékelni. Kellemes, élményekben 
gazdag 3 napot töltöttünk Szer-
biában, ahová bármikor szívesen 
visszamennénk. 

Mgr. Ádámka Krisztina

Leto prináša pre všetkých oddych a relax, a v tomto nie sú výnimkou 
ani naše mužstvá TJ Družstevník Pribeta. Mužstvá úspešne ukončili fut-
balovú sezónu, v ktorej museli vydať všetku svoju silu a námahu.

Mužstvo Dospelých bojovalo o šancu o postup do V. ligy. Hráči a tréner 
robili všetko preto, aby skončili na 1. mieste. Verili, že získajú toľko bo-
dov, koľko budú potrebovať na postup, ale posledný krok nezvládli. Zápas
s najväčším súperom FK Activ Veľké Kosihy dopadol pre náš tím pre-
hrou 5:1, stratili sme body na postup a tak sme sa umiestnili v tabuľke 
na 2. mieste. Chlapci ani jeden zápas nevypustili, nechali na ihrisku srd-
ce i dušu, výkony neboli vždy ideálne po futbalovej stránke, ale mužstvo 
odovzdalo na ihrisku maximum. Po menšom oddychu mužstvo začína 
s tréningami, prípravnými zápasmi.

Prípravka TJ Družstevník Pribeta tiež ukončila futbalovú sezónu 
úspešne so zlepšujúcimi sa výsledkami. Cez prázdniny ich takisto čakajú 
tréningy a prípravné zápasy. Celé mužstvo zostáva spolu a čaká na ďalšiu 
sezónu, kde sa bude môcť zlepšovať vo futbalovej hre.

Mužstvám ďakujeme pekne za ich skvelé výsledky a želáme im 
do budúcej sezóny veľa pekných futbalových výsledkov a hlavne bez zra-
není. Veľká vďaka patrí aj fanušíkom a tešíme sa na ich podporu v jesen-
nej sezóne.     Barbora Lengyelová

SAKK
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Június 30-án verőfényes napra 
ébredtünk, a gyermekek hangja har-
sányabb, kacaja derűsebb. Felszaba-
dultan ballagnak az iskolába, tanév-
záróra indulnak iskolánk diákjai.

Bizony, gyorsan elrepült ez az isko-
laév is, amelyben voltak vidám, olykor 
szomorú pillanatok is. A tanévzáró 
ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
Kósa József, községünk polgármeste-
re. A vendégek köszöntése után Sza-
bó Edit, iskolánk igazgatója értékelte 
az idei iskolaév oktató-nevelő munká-
ját. Ezután felolvasta azokat a tanu-
lókat, akik tiszta egyes bizonyítványt 
kaptak a 2. félévben: az 1. osztályból 
12 tanuló: Berta Dániel, Erdélyi Esz-
ter, Fazekas Alexa, Gondzsala Dániel, 
Jakab Denis, Krutek Kornél, Madarász 
Ferenc, Molnár Anita Lilla, Pinke Zsó-
fi a, Seszták Zsombor, Tabi Beatrix és 
Tóth Viktor, a 2.-ból Bugany Krisztián, 
Florian Bence, Mester Bálint, Molnár 
Dominik és Sipka Bálint – 5 tanuló, 
a 3. osztályból 3 tanuló: Kálazi Bianka, 
Török Ádám és Vidermann Cynthia, 
a 4.-ből 10 tanuló: Basternák Lili Sára, 
Benyó Máté, Berta Dávid, Bohony Ale-
xandra, Jakab András Gergely, Krutek 
Flórián, Ledecky Krisztián, Lévai An-
namária, Vörös Emma és Zahorcsek 
Sebastian, a 6. osztályból Borvák Bar-
bara és a 8.-ból 2 tanuló: Basternák 
Nikoletta és Bohony Gergő. Az iskola 
diákjainak a 25%-a lett tiszta egyes. 
Az igazgatói díjat ebben az iskolaév-
ben Jakab András Gergely 4. osztályos 
tanuló kapta kiváló eredményeiért. 
Az iskola méltó képviseletéért igaz-
gatói dicséretben részesültek: Pinke 
Zsófi a (1.), Molnár Dominik (2.), Mes-
ter Bálint (2.), Török Ádám (3.), Jakab 
András Gergely (4.), Ledecky Krisztián 
(4.), Krutek Flórián (4.), Benyó Máté 
(4.), Borvák Barbara (6.), Hlinka Igor 
(6.), Gyóni Gergely (7.), Pinke Kitti (7.), 
Basternák Nikoletta (8.), Bohony Ger-
gő (8.), Szoboszlai Bálint (8.), Rancsó 
Alexandra (9.), Pinke Vivien (9.), Slávik 
Bernadett (9.), Bálint Máté (9.), Jakab 
Viktória (9.).

A humán tantárgyak versenyei-
nek kupáját megosztva adhattuk át 
két tanulónknak: Török Ádámnak és 
Hlinka Igornak. A matematikai kupát 
Ledecky Krisztián kapta. A sport te-
rületén a legügyesebbnek Lacza Alex 
bizonyult.

Sajnos az összes eredményt nem 
tudjuk itt az újság hasábjain ismer-
tetni, így csak a legkiemelkedőbbeket 
említjük, az országos és a nemzet-

közi versenyeket. A Katedra Mate-
matikaverseny országos fordulójára 
2 tanuló kapott meghívást, Ledecky 
Krisztián és Borvák Barbara, mind-
ketten eredményes megoldók lettek. 
A Zöld objektív országos fotóverse-
nyen eredményesen végeztek Slávik 
Bernadett, Bálint Máté, Basternák Ni-
koletta, Krutek Flórián, Török Ádám és 
Erdélyi Eszter. A Csillagoknak terem-
tője országos népdalverseny 3. he-
lyezettje Pinke Vivien, Uzsák Judit 
pedig az 1. helyet tudhatta magá-
énak. Hlinka Igor bekerült a Tompa 
Mihály Vers-és Prózamondó Verseny 
országos forulójába, ahol aranysávos 
minősítésben 3. helyezett lett. Azért 
kimagasló eredmény az országos
3. hely, mert még az iskola történe-
tében vers- és prózamondásból nem 
szerzett senki sem ilyen előkelő he-
lyet. Hlinka Igor június elején eljutott 
Budapestre a Versünnep versenyre, 
amely a Pesti Vigadóban került meg-
rendezésre, ahol anyaországi diákok 
mellett határon túli magyarok is ver-
senyezhettek. Szlovákiából a Peda-
gógusszövetség javasolhatott kate-
góriánként 2-2 tanulót. A 2 tanulóból 
az egyik Hlinka Igor, aki képviselhette 
Szlovákiát. Igor itt különdíjas lett.
A Tündérvirágok színjátszóinak kis-
csoportja bekerült a Duna Menti Ta-
vasz országos fordulójába, ahol ered-
ményesen szerepeltek. Júniusban 
Rozsnyón rendezték meg az Ipolyi 
Arnold Szlovákiai Magyar Népmese-
mondó Verseny országos fordulóját, 
ahol Török Ádám bronzsávot, Jakab 
András Gergely pedig ezüstsávos mi-
nősítést szerzett. Rozsnyón, az orszá-
gos versenyen volt diákjaink is öreg-
bítették falunk és iskolánk hírnevét. 
Lacza Anikó és Pinke Jakab Zoltán 
ezüstsávos minősítésben részesültek. 
Lacza Alex atlétikában 1000 méteren 
a kerületi 1. helyen végzett.

Iskolánk tanulóinak 65%-a méret-
tette meg magát különböző versenye-
ken. A tanulók 48%-a eredményes, 
ill. díjazott volt. A továbbiakban pedig 
érintőlegesen felsorolnánk azokat
a területeket, amelyekbe bekapcsol-
tuk gyerekeinket. Versenyeken vet-
tünk részt magyar nyelvből, szlovák 
nyelvből, történelemből, matematiká-
ból, népdalversenyeken is megmutat-
tuk tudásunkat, továbbá jeleskedtünk 
a képzőművészet, sport, fotózás, és 
a hittan területén is. Az igazgatónő 
még kiemelte beszédében azt is, hogy 
tanulóink méltón képviselték iskolán-

Élménydús napok...

Év végi számvetés

Június közeledtével nemcsak a év végi nagy feleltetések, dolgozatírások jel-
zik, hogy hamarosan itt a vakáció, hanem a gyermeknap, a terepgyakorlat vagy 
az osztálykirándulások is okot adnak a visszaszámlálásra. Gyermeknap reggelén 
a bolhapiacon cseréltek gazdát a megunt játékok, könyvek,  szép üdvözlőkártyá-
kat, könyvjelzőket találhattunk, fi nom muffi nokat, habcsókot, házilag készített 
csokit és palacsintát, bodzaszörpöt kóstolhattunk. Hogy az erőnket is megmu-
tassuk, kötelet húztunk, volt lehetőség asztaliteniszre, kidobócskára, ügyességi 
játékokra. A rajzverseny témája az idén a Mesefa volt. A szülői szövetség jóvol-
tából a gyerek a versenyekért édességet, tízóraira hot dogot kaptak, támogatott 
bennünket a helyi mezőgazdasági szövetkezet, az Eurodiskont üzlet, és Helena 
Kádárová fi nom fagylalttal. A június végi honvédelmi gyakorlat során a kicsik 
számára játékos foglalkozásokat szerveztünk, a nagyok pedig csapatversenyben 
bizonyították ügyességüket a topográfi a, elsősegélynyújtás, lövészet, gránátdo-
bás és tűzvédelem terén. A vándorkupát ezúttal a 7. osztályos lányok őrizhetik
1 évig. A pálya összeállításában és a verseny lebonyolításában segítségünkre 
volt a helyi Önkéntes Tűzoltóegyesület Zahorcsek Zoltán vezetésével. A szülői 
szövetség támogatásával a gyermekek osztálykiránduláson vettek részt. Az alsó 
tagozatosok Győrbe látogattak el a Felfedezések Házába. A felső tagozatosok 
uticélja Budapest volt, ahol belekóstolhattak a szabadulós játék izgalmaiba, 
a  láthatatlan kiállításon pedig megismerkedhettek a nem látó emberek világá-
val. Reméljük, gyermekeink szép élményekkel gazdagodtak!     Mgr. Szabó Edit

kat a községünkben megrendezésre 
került különféle kulturális rendezvé-
nyeken.

Június végére elkészült az iskola-
zászlónk is, amelyet végzőseink mél-
tóan felavattak. Az iskolánk udvarán 
tavaly kivágtunk egy diófát, amelyet 
még jó néhány tíz évvel ezelőtt ültet-
tek a pebetei diákok és pedagógusok. 
A fa nem semmisült meg, mivel egy 
szentpéteri fafaragó mester, Gerendás 
Norbert értő kezei alatt újjászületett, 
egy padot faragott belőle, amely most 
ott díszeleg az iskola folyosóján, és 
amelyen perbetei motívumok talál-
hatók, a kartámlába pedig egy Márai-
idézetet vésettünk. Ezt szánjuk útra-
valóul minden perbetei diákunknak: 

„Mert a gyökérben van az élet…”
Ezúton szeretnénk megköszönni 

pedagógusainknak az odaadó mun-
kájukat, amelyek nélkül nem len-
nének ezek a szép eredményeink, 
továbbá köszönjük a szülőknek is 
a hozzáállásukat, hogy segítették pe-
dagógusaink munkáját, mert csak így 
épülhet az emberi lélek, csak így válik 
a gyenge csemete egykor erős fává. 
Büszkék lehetünk gyermekeinkre, és 
bízunk benne, hogy ők is így érzik 
majd, büszkék lesznek a szüleikre, az 
iskolájukra és a szülőfalujukra, amely 
elindította őket az élet rögös ország-
útján. Mindenkinek kellemes vakációt 
kívánunk! 

Mgr. Tóth Péter
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Školský rok 2016/2017 bol bo-
hatý na vedomostné, umelecké aj 
športové súťaže. Žiaci mali príle-
žitosť overiť si svoje vedomosti 
a zároveň rozvíjať svoj talent. 

Z vedomostných súťaží sa naši 
žiaci zapojili do technickej olympi-
ády, na ktorej boli úspešní Michal 
Bálint – 7. roč., Dárius Farkaš 
– 9. roč. a Richard Molnár – 9. 
roč. V biologickej olympiáde boli 
v okresnom kole úspešní Erika 
Matvonová – 8.roč., Karina Áren-

dášová  8. roč. a Dárius Farkaš 
– 9. roč. V chemickej olympiáde 
bol úspešným riešiteľom Richard 
Molnár – 9. roč. Najviac nás pote-
šil dvojitý úspech žiaka 5. ročníka 
Ferenca Zahorcseka, ktorý obsadil 
1. miesto v okresnom kole mate-
matickej olympiády aj 1. miesto 
v okresnom kole Pytagoriády. Me-
dzi našich najúspešnejších patria 
tiež žiaci, ktorí získali popredné 
miesta v astronomickej súťaži 
Čo vieš o hviezdach. Boli to žia-

Medzinárodný deň detí sa na našej škole tento školský rok niesol 
v zamení športu, tanca a kreatívnych činností. 

V úvode dňa zaznela olympijská hymna, ktorá odštartovala Olympij-
ský deň, ktorým sme sa zapojili do Olympijských festivalov Slovenska. 
Žiaci rozdelení do 3 kategórií, súťažili v troch olympijských disciplínach – 
v behu, skoku do diaľky a v hode loptičkou či vrhu guľou. Dievčatá súťa-
žili zvlášť, aj chlapci zvlášť. Za svoje výkony boli žiaci odmenení zlatými, 
striebornými a bronzovými medailami a diplomami.

 Medzi najúspešnejších olympionikov sa zaradili z dievčat: Eva Jaka-
bová, Lujza Madarászová, Lilly Pataki, Evelyn Szalkayová, Veronika Ho-
dálová, Karina Árendášová a Cyntia Lakatošová. Z chlapcov to boli: Oliver 
Jakab, Eugen Kováč, Roland Bórik, Kristián Šípoš, Richard Molnár a Alex 
Pinke.

 Po skončení olympijských súťaží pripravili učitelia zo Súkromnej ZUŠ 
Silvie Czafrangó pre žiakov kreatívnu hodinku. V rámci nej si mohli vy-
skúšať rôzne výtvarné techniky aj zatancovať pod vedením skúseného 
tanečného inštruktora.

 Vyvrcholením Dňa detí bola burza hračiek a drobností, na ktorej si kaž-
dý mohol za symbolickú cenu kúpiť niečo zaujímavé.

Aj vďaka dobrému počasiu sme zažili deň plný zaujímavých činností.
PaedDr. Adriana Valachová

ci Lionel Šipoš – 7. roč., obsadil 
1. miesto a Henrieta Užáková – 8. 
roč., obsadila 3. miesto v okres-
nom kole. 

Z umelecký súťaží by sme spo-
menuli niektoré významnejšie. 
V okresnom kole recitačnej súťaže 
Šaliansky Maťko získala Karolína 
Kelebercová – 7. roč. 2. miesto.

V obvodnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín sme mali 
najviac úspešných žiakov. Na 2. 
mieste skončila Karina Árendá-
šová – 8. roč. a na 3. mieste na-
sledovní žiaci: Christian Šipoš – 2. 
roč., Stephanie Bandová – 3. roč., 
Barbora Kelebercová – 4. roč., Fe-
renc Zahorcsek – 5. roč. a Klaudia 
Élesztösová – 9. roč., každý vo 
svojej kategórii. 

V speváckych súťažiach repre-
zentovali školu Christian Šipoš – 
2. roč.,  Eva Jakabová – 3. roč., 
Barbora Kelebercová – 4. roč., 
Veronika Hodálová – 5. roč., Kiara 
Geletová – 5. roč., Lilly Pataki – 
5. roč., Karina Árendášová – 8. 
roč., Erika Matvonová – 8. roč.

Nezaostali sme ani v športo-
vých súťažiach. Po prvýkrát sme 
sa zapojili aj do okresného kola 

chlapcov aj dievčat vo Florbale. 
Najobľúbenejším športom však 
zostáva futbal. Zapojili sa doňho 
chlapci všetkých vekových ka-
tegórií. Najďalej postúpili najstarší 
futbalisti, ktorí vyhrali základné 
kolo a postúpili do semifi nále. 
V atletike sme hrdí na nášho žia-
ka 9. ročníka Richarda Molnára, 
ktorý obsadil 2. miesto v behu na 
60 metrov na majstrovstvách ok-
resu.

Okrem vyššie spomenutých sú-
ťaží si naši žiaci zmerali sily aj 
v branných pretekoch Mladý zá-
chranár CO, kde naše družstvo 
obsadilo v okresnom kole prekva-
pivé 7. miesto. 

Každoročne sa zapájame aj do 
zdravotníckej súťaže Hliadok mla-
dých zdravotníkov, do miestnych 
stolnotenisových súťaží aj do rôz-
nych výtvarných súťaží.

Blahoželáme všetkým žiakom, 
ktorí úspešne obstáli v súťažiach 
a vzorne reprezentovali našu ško-
lu. Veríme, že aj na budúci školský 
rok prinesie množstvo príležitostí 
na realizáciu šikovných a nada-
ných žiakov.

Mgr. Andrea Laczkóová

Deň detí

Úspechy našich žiakov
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Talán egy kissé szokatlanul 
hangzik, de igen. 2017. április 
13-án röppent fel a hír a felvidek.
ma hírportálon, majd másnap 
a dunataj.sk-n (közel négyezren 
nézték meg és több mint 800-an 
kedvelték a cikket). De mi okozta 
ezt a népszerűséget? Nagycsütör-
tök napján került fel a hír. Láttam 
egy olyan facebook bejegyzést, 
hogy a leletegyüttes kapcsán 
valaki arról tett tanúbizonyságot, 
hogy hisz a test feltámadásában.

A hír értékét az is növelte, hogy 
a Magyar Természettudományi 
Múzeum több szakdolgozójának 
is tetszett a hír, számos régész és 
restaurátor mellett. Természete-
sen, megjelentek olyan vélemé-
nyek is, hogy miért kell a teteme-
ket bolygatni.

Nem lehet véletlen, hogy a brün-
ni és a váci jóval nagyobb ilyen 
jellegű régészeti anyag után, most
Perbetén beszélhetünk múmiák-
ról. A múmiának egy halott ember 
(vagy állat) konzerválódott vagy 

konzervált testét nevezzük. A mú-
mia perzsa eredetű szó, bitument/ 
szurkot – megkövült szénhidro-
gént – jelentett, amellyel a mú-
miák koponyáját tartósították. 
Egyébként a múmiakutatás önálló 
tudományterület!

De mi történt Perbetén? Ugya-
naz a folyamat, mint Vácon és 
Brünnben, ezért ezeknél az ese-
teknél természetes múmiákról
kell beszélnünk. A perbetei kripta 
egyedülálló mikroklímája – állan-
dó légmozgást elősegítő szellő-
zőnyílások és egy bizonyos hőmér-
séklet, talán 8-11 Celsius fok, mint 
Vácon - és a temetkezés módja is 
hozzájárulhatott, mégpedig for-
gáccsal bélelt fenyőfakoporsó. 

A perbetei múmiák érdekessé-
ge, hogy azok részben vagy tel-
jesen kapcsolódtak a remeteká-
polna építéséhez. Egyenlőre nem 
zárható ki, hogy az egyik porhü-
velyben az 1762-ben elhunyt utol-
só remetét helyezték sarkantyús 
csizmában. A másik kettőbe Kiss 

Imre (perbetei esperesi szolgálata 
1758-76) és Fekete Ignác (1776-
78) plébánost.

A földön elhelyezett négy ko-
porsóban teljes textíliák, lábbelik 
és egy rózsafüzér is látható. Kik 
nyugszanak bennük? Feltehetően 
Huszlicska Márton, Lacza András, 
Fazekas János és Tóth János, akik 
„az Anyaszentegyház kebeléből 
a református felekezetre tért, de 
abból később visszatért hívek” 
voltak. Családosak? Bizonyára 
igen. A keresztelési anyakönyvek 
tanúsága szerint Fazekas Jánost, 
későbbi családapát 1768. jún. 
9-én keresztelték, Tóth Jánost 
1787. márc. 14-én, Huszlicska 
Mártont pedig 1787. okt. 12-én. 
Az igazán bonyolult szálnak Lacza
András ígérkezik. 1762. márc. 18-
án, 1763. aug. 25-én és 1765 febr. 
4-én is kereszteltek (tehát abból 
az időből már három Lacza And-
rás születéséről beszélhetünk).

Miért fontos ez a leletegyüttes? 
A halál tabusítása mellett elgon-

dolkodjunk az életünk kezdetéről 
és végéről, nem utolsó sorban, 
a katolikus hit szerint imádkozha-
tunk az elhunytakért. A tudomány 
művelői - antropológusok, patoló-
gusok, radiológusok, mikrobiológu-
sok, igazságügyi orvosok – szá-
mára pedig szintén fontos lehet 
majd a perbetei anyag. Segítheti 
az AIDS elleni küzdelmet, amelyre 
a Kaposi-szarkóma (bőrdaganat) 
elleni kutatás is épül, a tuberku-
lózissal kapcsolatban: „A kuta-
tók DNS vizsgálatokat végeznek, 
összehasonlítják a múmiák és 
a most élő emberek DNS-ét. Pró-
bálják megtalálni miért voltak el-
lenállóbbak a múmiák a TBC-vel 
szemben.” Így tehát a perbetei 
múmiák a jövő kutatásait/kutatóit 
segíthetik, de a korabeli táplálko-
zási szokásokra is választ adhat-
nak. Végezetül pedig azt kell mon-
danom, hogy ne féljünk a perbetei 
múmiáktól. Zomborka Márta, a vá-
ci múmiák egyik néprajzos fel-
fedezője nyilatkozta egy aggódó 
kérdésre válaszolván, hogy a kézi-
táskánkon több a baktérium, mint 
a múmiákon!         Bagin Árpád

Huszlicska Márton keresztelése

Fazekas János József nevű fi ának keresztelése 1796. márc. 21-én

Tóth János keresztelése

Perbetei múmiák?
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Június 29-én ünnepélyes szentmise ke-
retén belül elbúcsúztunk Balogh Károly atyá-
tól, aki 11 évig állt a perbetei római katolikus 
egyházközösség élén, szervezte és irányította 
annak hitéletét.

Nemes értelemben vett lelkipásztori tevé-
kenységével, őszinte hivatástudattal és elköte-
lezettséggel szolgálta híveit, amivel kiérdemelte 
nemcsak a katolikus hívek, de a közösségünk-
ben élő további, a keresztény egyházi feleke-
zetekhez tartozók tiszteletét, megbecsülését 
és elismerését. Megköszöntük magas szintű 
és lelkiismeretes lelkipásztori tevékenységét, 

mélyen emberséges magatartását és megértő 
segítő szándékát.

Áldott tetteit, meleg szavait és okos tartal-
mas prédikációit soha nem fogjuk elfelejteni.

Egyénisége papi hivatásához formálódott, 
a szentírásnak nem csupán magyarázója, hir-
detője, de megtartója is volt. Mint lelkipásztor 
fáradhatatlanul gyámolította a reábízott embe-
reket. 

A Mindenható kísérje további életútján és 
segítse Őt a kitűzött céljához vezető úton. 

Perbetei római-katolikus 

egyházközösség

A XXI. sz. nagy kérdése, mely számtalan vitát gerjesztett, és amely-
ben szakértők véleménye feszül egymásnak. Ugyanakkor, bármennyire 
is törekszik az ember a minőségre, egyértelműen a mennyiség dominál 
a többségünknél. Egy teljesítmény centrikus világban élünk, ahol éle-
tünk mozgató rugója a minél többet, minél gyorsabban, minél nagyobbat. 
A hírek is erről szólnak, csak annak van értéke, ami a legtöbbe kerül, ami 
kiemelkedik a többi közül. Úgy gondoljuk, hogy egyedül ez a meghatáro-
zó, ez tesz boldoggá, közben pedig a minőség kérdése teljesen eltörpül, 
sokadlagossá válik az életünkben. A külső csomagolás a fontos, nem 
a tartalom.

 Elballagtak gyermekeink, elkezdődött a nyári szünidő. Talán ilyenkor 
még inkább előtérbe kerül a mennyiség és minőség kérdése. Két hónap, 
melynek nagy részében azon leszünk, hogy valamilyen módon bebizto-
sítsuk gyermekeink, unokáink nyaralását, míg mi dolgozunk. Szeretnénk 
a lehető legjobbat adni számukra. Ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy 
mi az, ami igazán jó számukra. Csak a mennyiség, vagy a tartalom is 
mérvadó? De ugyanúgy vagyunk mi, felnőttek is. Szeretnénk kitörni 
a megszokott kerékvágásból, bepótolni a sok elmulasztott alkalmat. Pi-
henni, szórakozni, nem törődni semmivel. Ennek érdekében pedig, lehe-
tőségeinkhez mérten, a lehető legtöbbet áldozni. Ismét csak is a meny-
nyiséget szem előtt tartva. A kérdés: csak jól érezni szeretnénk magunkat 
vagy fontos, hogy tartalma is legyen a kikapcsolódásnak? Épüljünk, ne-
mesedjünk?

Félre ne értsük, az ige ebben van segítségünkre. Nem azt mondja, hogy 
ne nyaraljunk, vagy kiránduljunk, érezzük magunkat jól, hanem mindez 
úgy menjen végbe, hogy általa lelkiekben épüljünk. Ahogy a testnek szük-
sége van a megújulásra, úgy a léleknek is szüksége van rá. Ebben pedig 
nem mindig a mennyiség a döntő, lásd a történetet (ajánlott elolvasni 
a Bírák könyvének 7. részének 1-15 versét). Isten a kevésből is tud győ-
zelmet adni. Így lesz a kevesebb néha több! Engedjük, hogy bennünket 
is megtisztítson, és megtanítson a tartalmas, minőségi időtöltésre, mely 
által győzelmet ad. Figyeljünk ezért oda egymásra és a közösen eltöltött 
időre, érezzük jól magunkat a következő hónapokban.

Ennek tudatában kívánunk minden kedves Testvérünknek Istentől 
megáldott tartalmas nyarat! Ámen!

Mgr. Erdélyi Adél

ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok

Mennyiség vagy minőség?

Búcsú Balogh Károly aty ától

„… Több ez a nép, amely veled van, hogysem kezébe adhatnám 

Midjánt. … E háromszáz férfi  által szabadítalak meg titeket.” 

(Bír 7:2b,7b) 

S každoročne pribúdajúcim letom sa zvyšujú aj teploty, ktoré 
nás trápia stále viac. No nielen my ľudia ich znášame ťažko, ale
i príroda a v nej všetky rastliny a zvieratá trpia nielen vysokými tep-
lotami, ale najmä trpia defi citom vlahy a vody. 

 Lekári nám stále pripomínajú, že netreba chodievať von v polud-
ňajších hodinách a ľudský organizmus potrebuje v týchto horúča-
vách prijímať veľa tekutín, najmä čistej vody. A tej máme vďaka Pánu 
Bohu zatiaľ dosť, na rozdiel od mnohých, predovšetkým vzdialených 
krajín, kde je čistá a nezávadná voda veľkou vzácnosťou, ba priamo 
pokladom. 

 Pán Ježiš Kristus v rozhovore so ženou samaritánkou pri studni 
tiež hovorí o vode - živej vode - ktorou je On sám. Veď o sebe vyznal, 
že On je prameňom vody, prúdiacej k večnému životu. A ten, kto pije 
z tejto vody, nebude nikdy žízniť, teda nebude nikdy smädný. 

 Ako nie je možný život žiadneho organizmu bez vody, tak nie je 
možný spokojný a úplný život človeka bez Ježiša Krista. Často však 
počúvame od mnohých, že k svojmu životu Boha a Jeho Syna ne-
potrebujú, že majú dosť svojich starostí a problémov, že majú málo 
času, a tak ho nebudú venovať Bohu a cirkvi. 

 A pritom si neuvedomujú, ako veľmi predovšetkým sami sebe 
škodia, lebo žijú len pre túto časnosť. Že predsa tento život treba 
využiť čo najlepšie, užiť si ho, čo tam po nejakej večnosti. 

 Keď niekam odchádzame napríklad na dovolenku, tak si všetko 
pred odchodom čo najviac a najlepšie pripravíme, pozisťujeme si 
všetko o krajine svojej dovolenky, a zariadime sa tak, aby sme si 
tento čas užili čo najlepšie. A pritom dovolenka trvá možno 10 dní, 
možno 2 týždne, či nanajvýš mesiac, a koľko námahy nás stojí, všet-
ko si pripraviť. 

 A večnosť? Tá bude trvať naveky, a koľkí sa na ňu pripravujeme? 
V tom lepšom prípade jej prípravu odkladáme na to, keď budeme 
starí. Ale kto z nás vie povedať, koľko času ešte má do svojho od-
chodu z tejto zeme? Nikto, len Pán Boh. On nám dáva čas na spamä-
tanie, pokánie i zmenu. Myslime na to i v týchto letných mesiacoch, 
keď si budeme užívať čas najmä so svojimi najbližšími, alebo bude-
me spoznávať cudzie krajiny. 

 Všetkým nám prajem pokojné a zaslúžené obdobie dovoleniek, 
prázdnin a voľna, užime si ho v tom najlepšom zmysle slova, pri 
osviežujúcich vodách mora či rieky, alebo bazéna, no majme vždy 
na pamäti i svoju zodpovednosť pred Pánom Bohom a usilujme sa 
občerstvovať prameňom živej vody, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Len 
On pre nás znamená život večný, v Božom náručí. 

Mgr. Jaroslava Zaťková, 

evanjelická a.v. farárka
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Hogyan emlékszik vissza 

gyermekkorára? 

1930.december 13-án szület-
tem. Apám Budapesten az Állami 
Vasutaknál volt géplakatos. Évek 
múltán megunta az utazást és 
földeket vett itt, Perbetén. Alig 
kezdtünk el gazdálkodni, amikor 
1938-ban meghalt édesanyám. 
Édesapám egyedül maradt ötünk-
kel. A bátyámat kivitték a frontra, 
így sokszor a nővéremmel jártunk 
szántani a nagy ökrökkel. A gaz-
dálkodás nem ment sehogy sem, 
mert a tojást, a tejet, a gabonát 
a háború alatt le kellett adni. 

Úgy tudom, Németországot is 

megjárta. 

Igen, úgy, mint sok más fi atal 
fi ú is. Amikor Szálasi és a nyila-
sok hatalomra kerültek, össze-
szedtek bennünket, és elvittek 
Németországba. Gyalog hajtottak 
Újvárba, a gimnáziumban átsze-
lektáltak bennünket. A túl fi ata-
lokat, gyengéket haza küldték. 
Azután bevagoníroztak bennünket 
és elindultunk Németország felé 
Csehországon át egészen Ham-
burgtól 45 km-re északra Kiel vá-
rosába a tengerpartra. Ott felrak-

tak a vonatra és délnek indultunk 
Augsburg irányába. Ott kaptunk 
egy nagy bombatámadást, mivel 
akkor már az amerikaiak mélyen 
bent jártak Németországban. 
Azután megszűnt minden ellen-
őrzés, az SS katonák is eltűntek, 
mindenki ment, amerre látott. 
Mi, fi atalabbak nem mertünk 
egyedül nekivágni az útnak, így 
bekerültünk a lágerbe. Romokat 
takarítottunk. Egy napi ételünk 
egy kis kocka kenyér meg fekete 
kávé volt. Nagyon gyengék vol-
tunk már, amikor aztán elvittek 
egy Donauworth nevű városba. 
Odajöttek a gazdák, és válogattak 
közülünk. Én szerencsés voltam, 
mert jó helyre kerültem a Sraiber 
családhoz. Jól emlékszem, szom-
bat volt, amikor megérkeztem. 
Kaptam vacsorát, tiszta ruhát, 
szobát. Vallásos emberek voltak, 
templomba is eljártunk vasár-
nap. Az én dolgom az volt, hogy 
etessem a teheneket, segítsek
a földeken. Az én gazdám asztalos 
és bognár volt, síléceket készített. 
Abban is segítettem neki. 

Hogyan élték meg a háború 

végét?

A falu melletti hegyoldalban 
csináltunk egy bunkert. Légiriadó 
volt, elindultunk, de az amerikaiak 
észrevettek bennünket és szét-
lőtték a bunker bejáratát. Visz-
szamentünk a pincénkbe, de az 
amerikaiaknak kellett a ház, így 
átmentünk egy másikba. Onnan 
jártunk haza az állatokat etetni. 

Józsi bácsi közben előkeresi 

a régi fényképeket, mutatja 

a német családot.

Ez itt Mihály, a legkisebb fi ú. 
Egyidősek vagyunk. Nagyon jól 
összebarátkoztunk. Sokáig leve-
leztünk, még Perbetére is eljött. 
A Sraiber családnál 14 hónapig 
voltam, aztán a honvágy haza-
hozott. Volt egy utazási igazolvá-
nyom, amivel minden probléma 

nélkül eljutottam egészen Komá-
romig. Ott egy ácsi fi atalmeber rá 
akart beszélni, hogy maradjak ott, 
mert tőlünk viszik el a magyaro-
kat. Én akkor már nagyon otthon 
akartam lenni, hát nekivágtam 
a hídnak gyalog. Vonattal Bajcson 
keresztül megérkeztem Újvárba. 
A jegykezelő nem akarta elfo-
gadni az utazási igazolványomat 
és le akart szállítani Udvardon 
a vonatról. Az volt a szerencsém, 
hogy a perbetei vasutasok ott vol-
tak velem. 1946.december 11-én 
értem haza. 

Hogyan alakult a sorsa a ha-

zatérés után ?

Sok fi atal akkoriban elment 
dolgozni a bányába Handlovára, 
küztük volt a bátyám és az öcsém 

is. Én Vágújhelyre mentem, mi 
építettük a villanytelepet. 1951-
ben onnan rukkoltam be két évre. 
1954-ben megnősültem, felépí-
tettük a családi házunkat. Köz-
ben elmentem dolgozni Ógyallára 
a mezőgazdasági felvásárló válla-
lathoz, innen mentem nyugdíjba. 
Szerettem ott dolgozni, engem is 
megbecsültek. Három gyerme-
künk született, van 6 szép uno-

kám és 4 dédunokám. 
A családban volt hagyomá-

nya a méhészkedésnek? 

A méhészkedés családunkban 
apáról fi úra szállt. Öregapám, 
Nagy Károly is méhész volt, apám 
is. Annyi méhet tartott, hogy el-
lássa a családot. Egy alkalommal 
felszállott a raj a magas szeder-
fára. Felmentem a létrán, lefűré-
szeltem az ágat, mozdulatlanul, 
hogy le ne essenek, aztán hoz-
tam lassan lefelé ággal együtt 
a méheket. Odavittem a kaptárhoz, 
megrántottam az ágat, letakartam 
a kaptárt és így meglett az első raj. 
A raj olyan, mint a fi atal pár: össze-
kerül és elkezd építkezni. Apám 
biztatott, hogy vágjak bele a mé-
hészkedésbe. Ez 1955-ben volt. 
Azóta méhészkedem. Kezdetben 

15-20 kaptár méhem volt a kert-
ben, majd 2 vándorkocsit is vet-
tem. Egy kocsiban 32 család van. 
Egy raj 3-4 kg súlyú. Később az 
egyik kocsit eladtam, mert 2 évig 
gondoztam a szövetkezet méheit. 
A méhek hozzáértő gondosko-
dást igényelnek, amikor kivisszük 
a vándorkocsit, naponta ellen-
őrizni kell, vizet kell vinni nekik. 
A lelkiismeretes munka mindig 

A lelkiismeretes munka mindig 

megadja a gyümölcsöt
A méhészkedés a falvakban elterjedt foglalatosság volt, hiszen a mézet természetes édesítő-

szerként használták a háztartásokban. Sok családban apáról fi úra szállt a méhészkedés tudo-

mánya, amely később megélhetési forrásként is jól szolgált a falusi embereknek. Nagy József 

mintegy 6 évtizede űzi ezt  a szép hivatást. Beszélgetésünk során egy rögös, nehézségekkel és 

sajnos, tragédiákkal is övezett, de nagyon szép és tartalmas életpálya rajzolódott ki. 
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megadja gyümölcsét. Sajnos, 
a permet és egyéb vegyszerek 
ártalmasak a méheknek, így sok 
méh elpusztulhat. A méhészkedés 
anyagilag is gyümülcsöző volt. 
A méz eladásából kapott pénzen 
meg tudtam venni az autómat, 
amely még most is működik. 

Mi kell ahhoz, hogy jó mé-

hész legyen az ember?

Tapasztalat, nyugodtság, türe-
lem, nem szabad megijedni a csí-

péstől. Egy alkalommal nem ta-
láltak vissza a méhek a kaptár-
ba, eltájolódtak, úgy kellett őket 
visszahordani. Akkor volt, hogy 
50 méh is megcsípett egyszerre, 
azt hittem, ki sem bírom. Azóta 
akármennyi megcsíp, nem árt. 
A méhészet az ilyen.

Józsi bácsi életének minden 

napját több, mint 6 évtizede töl-

tik ki a méhek, elhivatottsággal 

és szeretettel beszél ezekről 

a kedves kis rovarokról, ame-

lyek annyi örömöt okoznak 

neki. 

Volt egy idő, amikor abba akar-
tam hagyni. Amikor meghalt a fe-
leségem, elment a kedv, eladtam 
mindet. Egy idő után hiányoztak. 
Nem tudtam meglenni nélkülük. 
A fi atalokat csak biztatni tudom, 
hogy merjenek belevágni, mert 
nekem nagyon sok örömöt oko-
zott a méhészet. Ez egy szép mun-
ka. Örül az ember, amikor kinyitja 

a kaptárt, kiveszi a keretet, gyö-
nyörűen petéz az anya, szaporod-
nak a méhek...

Nagy Józsefet idén januárban 

a Szlovákiai Méhészek Szövet-

sége bronzméhecske érdem-

renddel tüntette ki sok évtize-

des szakmai munkájáért. Ehhez 

az elismeréshez gratulálunk és 

kívánunk jó egészséget, hogy 

még sokáig tudja tanácsokkal 

ellátni a falu méhészeit!

Mgr. Szabó Edit

Tretia júnová nedeľa patrí každoročne Dňu 
otcov. Tento sviatok vďačí za svoj zrod s naj-
väčšou pravdepodobnosťou Američanke s me-
nom Sonora Smart Dodd, ktorá cítila potrebu 
uctiť si všetkých otcov ako bol jej otec, veterán 
občianskej vojny William Smart. Bol to vskutku 
aj otec-hrdina, pretože po smrti jeho manžel-
ky sám vychovával a staral sa o ich päť detí. 
Jeho dcéra Sonora Louise vnímala svojho otca 
naozaj ako hrdinu a chcela, aby tak ako aj mat-
ky majú svoj deň, mali takýto sviatok aj všetci 
otcovia.

Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že atmo-
sféru šťastnej rodiny dotvára aj otec. Otec ako 
symbol pevnosti a istoty, ktorý na svoje chlap-
ské ramená ukladá všetky problémy a ťažkosti. 
Otec, ktorý dokáže poradiť a usmerniť. Šťastná 
rodina vidí v otcovi osobnosť, ktorá nesie zod-
povednosť a reprezentuje rodinu pred spoloč-
nosťou a svetom.

Jozue 1, 9
Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa! 

Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, 

čo podnikneš!

A májusi kora nyári napsütésben ismét az 
ógyallai Magnólia idősek otthonába vezetett 
az utunk, hogy Perbete Község Önkormány-
zata nevében jókívánságainkat fejezzük ki
a 90. születésnapját ünneplő özvegy Szabó Pé-
terné, született Geleta Erzsébetnek. Az idősek 
otthonában már szinte ismerősként fogadtak 
bennünket, ugyanis az elmúlt fél évben felhőt-
len boldogságunkra már második alkalommal 
látogattunk el ide.

Mikor beléptünk a szobába, az ünnepelt 
könnyekig meghatódott. Nem győzte elégszer 
megköszönni, hogy megemlékeztünk róla.

Kósa József, polgármester és Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető az önkormányzat nevében 
bőségkosárral, virágcsokorral és emléklappal 
kedveskedett.

Szabó Erzsébet, született Geleta 1927. má-
jus 26-án született Perbetén. Elmondása sze-
rint mindig szorgalmas volt, egész élete során 
nagyon sokat dolgozott. Előtörtek a régi, szép 
emlékek, amikről érzékenyen mesélt.

Férjét sajnos már negyven éve elveszítette, 
azóta egyedül él. Házasságukból két fi ú gyer-
mek született, mára két lány unokával és egy 
lány dédunokával bővült a család.

Bizonyára többen is emlékezünk és ismerjük 
Bözsi nénit, ugyanis huszonöt éven keresztül 
egészen nyugdíjazásáig a helyi alapiskolában 
takarított.

A szép, hosszú megélt kor a jó Isten ajándé-
ka. Mindenki dolgozzon sokat, mert ha munka 
van, minden van, és a munka éltet. Cél nélkül 
nem lehet élni. A túlélés a cél.

Kedves Bözsi néni!
További jó erőben, tartós egészségben eltöl-

tött boldog, békés éveket kívánunk. Családja 
szeretete aranyozza be hétköznapjait és ünne-
peit egyaránt. Isten éltesse Önt, hogy köztünk 
és szerettei között tölthessen el még számtalan 
boldog napot mindnyájunk örömére.

Szabó Andrea

anyakönyvvezető

A 90 éves Szabó Erzsébetet

köszöntöttük

Deň otcov 
18.6.2017
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„Megcélozni a legszebb álmot,

Komolyan venni a világot,

Mindig hinni és remélni,

Így érdemes a földön élni.“     

Június utolsó hetében községünk alapiskolái-
nak végzős tanulói búcsút vettek tanáraiktól, diák-
társaiktól, az iskolától.

A ballagó kilencedikeseket a hagyományokhoz 
hűen Kósa József, polgármester és Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető fogadta a községi hivatal dísz-
termében. Útravalóul a polgármester úr arra kérte 
a végzős növendékeket, hogy az alapiskolában 
megszerzett tudásra további ismereteket építse-
nek. Megköszönte a községünkben kifejtett tevé-
kenységüket a különféle rendezvényeken.

A köszöntő beszédet követően a ballagók alá-
írták községünk emlékkönyvét, majd átadásra 
került az önkormányzat ajándéka, egy községi 

címerrel ellátott golyóstoll.
Az alapiskolától búcsúztak:
1. Bálint Máté
2. Hatyina Balázs
3. Jakab Viktória
4. Pavlus Péter
5. Pinke Patrik
6. Pinke Vivien
7. Rancsó Alexandra
8. Slávik Bernadett
9. Vitai Christopher
Osztályfőnök: Mgr. Jakab Katalin

Kedves végzős lányok és fi úk!

Azt kéne kívánnom, hogy legyen az életetek 
akadályoktól és nehézségektől mentes, de eláru-
lok egy titkot – ez nem lehetséges. Így, inkább azt 
kívánom, hogy legyenek olyan célok az életetek-
ben, amikért érdemes erőfeszítéseket tenni, és 
a célok elérésekor semmivel fel nem érő örömöt 
átélni. 

Kívánom, hogy életteli és értelmes legyen az 
életetek! 

Végezetül Ady Endre szavaival búcsúzom:
„Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot 

tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy 

mindig ember legyen.”

Szabó Andrea, anyakönyvvezető

„Človek sa nenarodí dobrý alebo zlý, 

dobrým alebo zlým sa stáva prostredníctvom 

výchovy a prostredia, v ktorom vyrastá.“

Posledný júnový týždeň sa deviataci našich zá-
kladných škôl rozlúčili so svojimi učiteľmi, spolu-
žiakmi, so školou. 

Lúčiacich sa deviatakov privítali v slávnostnej 
sieni obecného úradu starosta obce Jozef Koša 
a Andrea Szabó, matrikárka. V rámci slávnostného 
príhovoru p. starosta požiadal lúčiacich sa žiakov, 
aby sa ďalej svedomito učili a stavali na doteraz 
získaných vedomostiach, základoch. Poďakoval 
sa im za ich doterajšiu prácu a účasť na rôznych 
podujatiach v obci. 

Po ukončení slávnostného príhovoru sa žiaci 
podpísali do pamätnej knihy a obdržali malý dar-
ček vo forme pera s erbom obce. 

So základnou školou sa rozlúčili:
1. Anna Mária Baráthová
2. Klaudia Élesztősová
3. Dárius Farkaš
4. Martin Jankó
5. Cynthia Lakatošová
6. Monika Lévaiová
7. Viktor Mihalovič
8. Richard Molnár
9. Alexander Pinke
10. Sebastian Šajben
Triedny učiteľ: Ing. Tibor Németh

Milé dievčatá a chlapci!

Mali by sme Vám zapriať, aby Váš život pokra-
čoval bez prekážok a vždy hladko, ale musíme 
Vám prezradiť jedno tajomstvo – toto nie je možné. 
Preto Vám radšej prajeme, aby ste mali vo svojom 
živote také ciele, pre ktoré sa oplatí bojovať a pri 
ich dosiahnutí sa ozajstne radovať.

Prajeme Vám, aby sa Vám naplnili všetky Vaše 
ciele a očakávania!    Andrea Szabó, matrikárka

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK...

ROZLÚČKA SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU

UZAVRELI MANŽELSTVO
Gábor Pintér a Brigita Petríková 22. apríla
Jozef Kiss a Mária Szöllősiová  20. mája
Tomáš Fekete a Kinga Halašiová 20. mája
Tomáš Krutek a Bc.Jana Halásová 24. júna
Vojtech Pécsi a Rita Szabó 1. júla

NOVORODENCI
Dávid Basternák, Jarmočná ulica 40 19. apríla
Karol Komár, Mierová ulica 122 3. mája
Mário Horváth, Mierová ulica 127  19. mája
Olivér Soóky, Pribeta 28. mája

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Pintér Gábor és Petrík Brigitta  április 22.
Kiss József és Szöllősi Mária  május 20.
Fekete Tamás és Halaši Kinga május 20.
Krutek Tomáš és Halásová Jana, Bc. június 24.
Pécsi Béla és Szabó Rita július 1.

ÚJSZÜLÖTTEK
Basternák Dávid, Vásártér utca 40 április 19.
Komár Károly, Béke utca 122 május 3. 
Horváth Mário, Béke utca 127  május 19.
Soóky Olivér, Perbete május 28.

OPUSTILI NÁS
Katarína Pinkeová (74), Družstevná ulica 9 11.apríla
Gabriel Jakab (78), Družstevná ulica 66 27. apríla
Elemír Piroška (63), Obchodná ulica 13 18. mája
Ján Závodský (85), Komárňanská ulica 10 15. júna
Ernest Benyó (88), Mierová ulica 35 15. júna
Ján Garai (60), Mierová ulica 130 9. júla

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Pinke Katalin (74), Sivatag utca 9 április 11.
Jakab Gábor (78), Sivatag utca 66 április 27.
Piroška Elemér (63), Kiskocsmaköz 13 május 18.
Závodský János (85), Komáromi utca 10 június 15. 
Benyó Ernő (88), Béke utca 35 június 15. 
Garai János (60), Béke utca 130 július 9.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

JÚL - SEPTEMBER

10.7.2017 - 14.7.2017 Letný rozprávkový tábor
17.7.2017 - 4.8.2017  Anglický jazykový tábor 

  s americkým lektorom

17.7.2017 - 21.7.2017 a 31.7.2017 - 4.8.2017 
  Letný biblický tábor 
  (Reformovaná kresťanská 
  cirkev)
20.8.2017   Slávnosť pri príležitosti 

  dňa sv. Štefana

September 2017  XII. Pribetské medzinárodné 
  stretnutie mažoretiek 
  a hasičská súťaž
10.9.2017   Hody

30.9.2017   Oberačkové slávnosti

Kulturális eseménynaptár: 

JÚLIUS - SZEPTEMBER

2017.7.10. - 2017.7.14. Nyári mese tábor
2017.7.17. -2017.8.4. Angol nyelvtanfolyam 

  amerikai lektor 

  vezetésével

2017.7.17. - 2017.7.21. és 2017.7.31. - 2017.8.4. 
  Vakációs Bibliahét - 
  Református Egyház
2017.8.20.  Szent István napi 

  ünnepség 

2017. szeptember XII. Perbetei Nemzetközi 
  Mazsorett Találkozó és 
  Tűzoltó verseny
2017.9.10.  Búcsú 

2017.9.30.  Szüreti ünnepség


