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Tisztítsuk meg a falut!  Vyčistime spolu našu obec!
A hosszú téli hónapok után itt a tavasz. Nemrég még a jeges, behavazott 

utakkal próbáltunk megbirkózni,  most pedig fokozatosan megkezdtük a 
tavaszi munkákat. Ennek keretében összegyűjtjük a lakosok által kihelye-
zett ágakat. Nagy örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat mellet mű-
ködő mezőgazdasági bizottság, a Privin-Perbor Polgári Társulás, a helyi 
vadásztársulat, valamint az Önkéntes Tűzoltó Testület, közösen indították el 
a „Tisztítsuk meg a  falut“ elnevezésű kezdeményezést. Első alkalommal 
március 23-án reggel 8 órakor a sportcsarnok elől indulva megtisztították 
a falu külterületeinek több pontját: a Fűri utca párkányi bevezető szakaszát, 
valamint a vadászháztól indulva a Sötét utat. Az összegyűjtött hulladékot 
a gyűjtőudvarra szállították. Nem csupán a szemetet szedték össze, hanem 
az ágaktól, bokroktól is járhatóbbá tették az utat. A csapat legfiatalabb tagja 
Voňák Alex volt, aki 10 éves kora ellenére is ügyesen dolgozott kis fűrészé-
vel. Úgy gondoljuk, hogy a fent nevezett szervezetek összefogása példaér-
tékű, és reméljük, hogy ez a kezdeményezés községünk lakosai körében 
is népszerűvé válik és a jövőben lehetőség szerint mások is csatlakoznak 
majd. Hiszen mindannyiunk számára fontos a  tiszta, élhető környezet ki-
alakítása, megóvása. Ez faluközösségünk minden tagjának felelőssége és 
kötelessége.

Gyűjtőudvarunk egész évben nyitva tart, ezért kérjük községünk lakos-
ságát, hogy az osztályozott hulladékot szíveskedjenek oda hordani! Tilos 
a Túlsó kertek alja és a Váczy sor közötti területen bármilyen hulladékot 
elhelyezni! A terület fokozott megfigyelés alatt áll és a megtisztítása folya-
matban van. 

Végezetül pedig minden perbeteinek kellemes húsvéti ünnepeket 
kivánunk Devecsery László Húsvét című versével.

Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.

Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.

Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.

Zsitva Norbert,  
polgármester

Zahorcsek Zoltán,  
alpolgármester

Po dlhých zimných mesiacoch tu máme znovu jar. Nedávno sme sa ešte 
pasovali so zasneženými a primrznutými cestami, a teraz už začínajú jarné 
práce. V rámci toho, sa nielen obec pustila do zbierania zeleného odpadu, 
ale takisto nás veľmi teší, že Komisia poľnohospodárstva pri obecnom za-
stupiteľstve, občianske združenie Privin-Perbor, miestne poľovnícke zdru-
ženie a miestni dobrovoľní hasiči spoločne iniciovali organizovanie brigád s 
názvom „Vyčistime svoju obec“. 

Prvý krát sa stretli 23. marca ráno o 8.00 hodine pred športovou halou. 
Vyčistili výstupnú časť Rúbaňskej ulice smerom na štúrovskú odbočku, ďa-
lej od poľovníckej chaty Tmavú cestu. Pozbierané smeti odviezli na zberný 
dvor separovaného odpadu. Nepozbierali len odpad, ale vyčistili aj cesty od 
kríkov a konárov. Najmladší člen brigády bol 10 ročný Alex Voňák, ktorý na-
priek svojmu mladému veku zručne pracoval so svojím malým náradím. 
Dúfame, že sa z tejto vydarenej akcie stane tradícia a nabudúce sa k našim 
aktivistom pridá ešte viac dobrovoľníkov.

Zberný dvor separovaného odpadu je otvorený celoročne, preto prosíme 
obyvateľov obce, aby vytriedený odpad odvážali na tento dvor. Je prísny 
zákaz vykladať odpad medzi ulicami Dlhá a Nový rad. Priestor bude pod 
prísnym dozorom, momentálne sa pracuje na jeho vyčistení. 

Na záver by sme radi popriali všetkým obyvateľom našej obce príjemné 
prežitie veľkonočných sviatkov! 

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce 
 Zoltán Zahorcsek, 
 zástupca starostu obce
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ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

28.12.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo  odkúpenie rodinného domu so s.č. 1082 a priľahlých pozemkov 

od Petra Sztojku a Eriky Bogdányovej za kúpnu cenu 8000 eur.
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie žiadosť TJ Družstevník Pribeta, Športová 14, Pribeta 

o zaujatie stanoviska k zotrvaniu futbalového mužstva dospelých v 5. lige a žiadosť o finančný príspevok na rok 
2019 a schválilo možnosť pridelenia dotácie na rok 2019 v sume 22.000,00 € v prípade splnenia podmienok:

    • zotrvanie v 5. lige
    • práca s miestnou mládežou.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo ponuku JUDr. Mateja Okályho, Maša 36/1063, Smižany na od-

predaj nehnuteľností – rodinného domu so s.č. 65 a priľahlých pozemkov do vlastníctva obce Pribeta za ponu-
kovú cenu 2,50 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo ponuku Andrei Lencsésovej, Margity Horváthovej, Valérii Kosz-
tolányiovej, Zuzany Nagyovej na odpredaj nehnuteľnosti – pozemku vedeného na LV č. 4079: parc. č. 1213 
o výmere 604 m2 za ponukovú cenu 1000 eur.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete neschválilo žiadosť CBA Slovakia, a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec 
o odkúpenie pozemku parc. č. 91/1 – parkoviska pri katolíckom cintoríne vo vlastníctve obce Pribeta za účelom 
výstavby predajne potravín a priľahlého parkoviska.

22.1.2019
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo príspevok vo výške 150 eur na organizovanie stolnotenisového 

turnaja žiakov.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie finančnej dotácie 200 eur pre ŠKD pri ZŠ s VJM 

– Alapiskola a 100 eur pre ŠKD pri ZŠ slov. na organizačné zabezpečenie, občerstvenie a dekoráciu na uspo-
riadanie karnevalu.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete  schválilo odpredaj nehnuteľnosti – parcely č. 2223/22 – zastavané plochy 
o výmere 153 m2, parc. reg. C KN do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Albert Zsitva a Andrea Zsitva, 
Hlavná 28, Pribeta za kúpnu cenu 459 eur.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie informáciu starostu obce o odmene pre zástupcu sta-
rostu od 1.2.2019 vo výške 7% z minimálneho platu starostu obce.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie správu starostu obce o pripravovanej investícii spo-
ločnosti Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava – vybudovanie optickej prístupovej siete v našej obci. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie výpoveď Františka Nagya – SPOLIMON, Dlhá 76, Pribeta 
na nájom nebytových priestorov v dome služieb na miestnosti č. 13 o  rozlohe 13,60 m2 a č. 19 o  rozlohe 
14,32 m2.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zazmluvnenie balíka služieb ponúkaných Tumultus o.z. v hodnote 
4500 eur na Dni obce Pribeta 2019, ktorý obsahuje vystúpenie hudobnej skupiny TNT, prenájom pódia, ozvuče-
nie, diskdžokeja a hudobné zabezpečenie večernej zábavy.

11.02.2019
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 

s názvom:  „Wifi pre teba v obci Pribeta“ a schválilo výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu 
zo strany obce Pribeta - 5%, t.j. do výšky maximálne 750,00 eur.

05.03.2019
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete  menovalo PETRA LENGYELA v zmysle §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb, 

o obecnej polícii za náčelníka Obecnej polície v Pribete od 1.4.2019.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo výšku dotácií z rozpočtu obce Pribeta na rok 2019 nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo predaj rodinného domu so s.č. 1400 a priľahlých pozemkov pre 
Anitu Halašiovú, Vojnická 35, Pribeta za kúpnu cenu 12.000 eur na zriadenie kvetinárstva.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo predaj rodinného domu so súpisným č. 691 a priľahlých pozem-
kov za kúpnu cenu 13.000 eur pre Gábora Balogha, Nádražná 23, Pribeta a Adrianu Miškovú. Cintorínska 3, 
Pribeta.  

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Základnej školy s VJM-Alapiskola, Školská 8, 946 55 
Pribeta o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie výpočtovej techniky vo výške 1000 eur.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie žiadosť Mikuláša Tornócziho a manželky Renáty Tor-
nócziovej, Hlavná 149, Pribeta o súčinnosť vo vyriešení dlhoročného problému, ktorý vznikol odpredajom par-
cely č. 2229/23 a 2229/25.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Silvie Geletovej, Lúčna 7, Pribeta  a Nikolasa Németha, 
Čalovec 193 o bezplatnú pomoc obce pri búraní rodinného domu na adrese Dlhá 8, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Andrei Basternákovej, Kvetná 31, Pribeta a Imricha Bas-
ternáka, Kvetná 31, Pribeta – nájomníkov nájomného bytu na Kvetnej ulici č. 31 o svojpomocnú rekonštrukciu 
nájomného bytu.

  
  
 Andrea Szabó

2018.12.28.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Sztojka Péter és Bogdányová Erika tulajdonában lévő 1082 

sz. alatti családi ház és a hozzá tartozó telkek megvásárlását 8000 eurós vételáron.
Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette a Perbetei Futball klub álláspontját, mely a felnőtt csa-

pat 5. ligában való megmaradására vonatkozott, egyben jóváhagyta a klub 2019-es évre vonatkozó, pénzügyi 
támogatásának kérvényét a következő feltételekkel: - az 5. ligában való megmaradás és a helyi utánpótlással 
– ificsapattal való foglalkozás

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta JUDr. Matej Okály, Maša 36/1063, Smižany, ingatlan el-
adásával kapcsolatos ajánlatát –  65-ös h.sz.alatti családi ház, illetve a hozzá tartozó földterület –  községi 
tulajdonba történő megvételét 2,50 eur/m2 vételáron.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Lencsésová Andrea, Horváthová Margita, Kosztolányiová 
Valéria, Nagyová Zuzana ingatlan eladására vonatkozó ajánlatát – az 1213-as parc. sz. 604 m2 kiterjedésű 
földterület - 1000 eurós vételáron történő megvásárlását.

Perbete Község Képviselő Testülete elutasította a CBA Slovakia, a.s. Dukelských hrdinov 2, Losonc, a 91/1 
sz. parcella megvásárlására vonatkozó kérvényét. A kérvényező ezen a területen egy élelmiszerboltot, illetve 
parkolót kívánt felépíteni. A megvételre kérvényezett parcella a katolikus temető parkolója.

2019.1.22.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta  egy a  diákok számára megrendezendő asztalitenisz-torna 

150 eurós támogatását.  
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta 200 euró értékű támogatás nyújtását a MTNY Alapiskola 

mellett működő IK, illetve 100 euró értékű támogatás nyújtását a SZTNY Iskola mellett működő IK részére. 
Mindkét támogatás az álarcosbál szervezésével kapcsolatos kiadások finanszírozására lesz fordítva (frissitők, 
dekorációk, szervezési kiadások).

Perbete Község Képviselő Testülete elfogadta a 2223/22 beépített területű, 153 m2 kiterjedésű, parcella 
közös tulajdonba történő eladását  Zsitva Albert és neje Zsitva Andrea, Fő utca 28, Perbete lakosoknak. A vételár 
459 eur.

Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette a  polgármester tájékoztatását az alpolgármester 
2019.2.1. hatállyal történő díjazásával kapcsolatban. A díjazás a polgármester alapbérének 7%-át teszi ki.

Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette a  polgármester tájékoztatását, mely a  Szlovak  
Telecom, r.t. – tervezett invesztíciójával volt kapcsolatos. Az említett cég optikai kábelek telepítését tervezi 
községünkben.

Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette Nagy Ferenc – SPOLIMON a Szolgáltatások Házában 
lévő  13-as számú 13,60 m2 területű, illetve a 19-es számú 14,32 m2 területű helységek bérletének felmon-
dását.. 

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a Tumultus Polgári Társulás által kínált 4500 eur értékű 
szolgáltatás-csomagot, mely a 2019-es Perbetei Falunapokkal kapcsolatos (a TNT együttes fellépése, színpad-
bérlet, hangosítás, lemezlovas, illetve az esti mulatsággal kapcsolatos teendők biztosítása).

2019.2.11
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a „Wifi Neked a faluban“ című  vissza nem térítendő hoz-

zájárulásra vonatkozó kérvény benyújtását. Jóváhagyta, hogy a projekt közös finanszírozása Perbete Község 
részéről maximálisan 5%, azaz 750,00 eur.

2019.3.5
Perbete Község Képviselő Testülete a SZNT Tt.564/1991-es A Községi Rendőrségről szóló törvénye alapján, 

2019.4.1. hatállyal  kinevezte LENGYEL PÉTER községi rendőrt  a Perbetei Községi Rendőrség parancsno-
kának.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a község költségvetéséből történő, 2019-es támogatások 
összegét a következőképpen:

 

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta az 1400 sz. ház és a hozzá tartozó telek  Halašiová Anita, Keszi 
utca 35, Perbete, 12 000 euró értékben történő eladását  virágüzlet létesítése céljából.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a 691 sz. ház és a hozzá tartozó telek 13 000 euró értékben 
történő eladását Balogh Gábor, Sallai utca 23, Perbete és Mišková Adriana, Temető utca 3, Perbete részére.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a MTNY Alapiskola, Iskola utca 8, Perbete kérvényét, mely-
ben 1000 euró értékű támogatásért folyamodott számítástechnikai eszközök vásárlása céljából.

Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette Tornóczi Miklós és neje Tornócziová Renáta, Fő utca 
149, Perbete kérvényét, melyben az Önkormányzat együttműködését kérték annak a több éves problémának 
a megoldásában, mely a 2229/23 és 2229/25-ös parcellák  hajdani eladásából keletkezett.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Geletová Silvia, Réti utca 7, Perbete és Németh Nikolas, 
Megyercs 193 kérvényét, mely a Túlsó kertek alja 8 sz. alatti családi házuk bontásával kapcsolatos  térítésmen-
tes községi  segítségre vonatkozott.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Basternáková Andrea, Virág utca 31, Perbete és Basternák 
Imre, Virág utca 31, Perbete, a Virág utca 31 sz., Perbete alatti bérlakás  bérlőinek kérelmét, mely bérlakásuk 
saját erőből történő felújítására vonatkozott.

  
 Ford. Mgr. Kovács-Csomor Endre

TJ Družstevník / Futball klub 22 000,00 €

Šachový klub/ Sakk klub 2 700,00 €

RÖPPER – volejbalové družstvo / RÖPPER – röplabda csapat 600,00 €

TJ Družstevník Pribeta – Stolnotenis / Asztaliteniszezők csapata 1 000,00 €

Lukostrelecký oddiel / Szürke Farkas Társulás 500,00 €

Slovenský poľovnícky zväz / Szlovák Vadász Szövetség helyi szervezete 100,00 €

Indofilipínske bojové umenie / Fülöp-szigeti botharc 700,00 € 

Slovenský červený kríž / Szlovák Vöröskereszt 600,00 €

Jednota dôchodcov / Nyugdíjasok klubja 300,00 €

ZPCCH / Civilizációs betegségekkel sújtottak helyi szervezete 300,00 €

Csemadok 3 800,00 €

Rákóczi Szövetség 400,00 €

Združenie maďarských rodičov / Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 850,00 €

Združenie maďarských rodičov – Learning enterprises / Angolul tanuló falvak 150,00 €

Združenie rodičov a priateľov školy / A Szlovák tannyelvű alapiskola szülőji 
szövetsége

600,00 €

Manócska – BABA MAMA Klub 300,00 €

DHZ Pribeta / Önkéntes Tűzoltó Testület 4 000,00 €

Rímsko-katolícka cirkev / Római Katolikus Egyház 600,00 €

Reformovaná kresťanská cirkev / Református Keresztyén Egyház 400,00 €

Letný tábor a Fotografický tábor / Református nyári és fényképész tábor 800,00 €

Evanjelický a.v. cirkevný zbor / Evangélikus egyház 200,00 €
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Tisztelt Perbetei Lakosok! 
A  Perbetei Hírmondón keresztül 
a Közbiztonsági és környezetvédel-
mi szakbizottság nevében szólok 
Önökhöz. A  téli időszak elmúltával 
ránk köszönt a  tavasz, ami termé-
szetszerűleg magával hordoz bizo-
nyos sajátosságokat, elsősorban 
a  környezetünkről való gondosko-
dás terén. Az ember életkörnyeze-
tébe tartozik minden, ami számára 
a létezéshez és fejlődéshez termé-
szetes feltételeket biztosít. Ilyen 
természeti összetevők közé tartozik 
például a  levegő, a  víz, a  kőzetek, 
a talaj és a  többi organizmus. Az 
életkörnyezetünkről való gondos-
kodás és védelem fontos feladata 

minden lakosnak, és  mindennapi 
életünk részévé kell hogy váljon. 
Hangsúlyozom, hogy mindennapi 
tevékenységeink megreformá-
lásával, vagy akár bizonyos fokú 
szemléletváltással is hozzájárul-
hatunk  környezetünk védelméhez, 
jobbá tételéhez, szépítéséhez. Ha 
elfogadunk néhány változtatást, és 
ezekre a jövőben fokozottan odafi-
gyelünk, rövid idő elteltével, szinte 
észre sem véve,  helyes, erkölcsös 
viselkedéssel jobbá, szebbé tehet-
jük környezetünket, és tudat alatt 
annak védelmezőjévé is válhatunk. 
A környezetvédelem egyik legfon-
tosabb része a  hulladék megfelelő 
osztályozása. A  zöldhulladék ese-
tében is elsősorban a  helyes osz-
tályozást, majd a   komposztálást 
emelném ki. Saját magunk részére 
is készíthetünk jó minőségű kom-
posztot, amit ha visszajuttatunk 

a termőföldbe, emelhetjük annak 
minőségét. A komposztálható zöld-
hulladékba tartozik az összes ter-
mészetes hulladék az udvarunkból 
és kertünkből. Az ideális komposzt 
többfajta kerti hulladékból készül. 
Ide tartozik a  kerti hulladék, te-
hát a  fű, falevél, széna, szalma, 
gyom, fűrészpor, faforgács, fanye-
sedék, föld, metszési hulladék, 
kihűlt fahamu vagy akár a faszén. 
A  zöldhulladék komposztálásával 
csökkenthetjük a  gyűjtőudvarra 
kihordott hulladék mennyiségét, 
és csökkenthetjük falunk utcáin 
az ősszel és tavasszal felhalmozó-
dó hulladékrakások mennyiségét. 
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, 

hogy a  gyűjtőudvarba térítésmen-
tesen kihordható az összes zöld-
hulladék. Igyekszünk a gyűjtőudvar 
nyitvatartását a lakosok igényeihez 
és az évszakhoz igazítani.  Akkor 
lehetünk elégedettek, ha minden 
lakosunk lehetőségeihez mérten 
hozzájárul környezetünk jobbá téte-
léhez, oly módon is, hogy gondozni 
és fejleszteni fogja lakókörnyezete 
közterülethez tartozó részét is. Jö-
vőbeli terveink közé tartozik a töb-
bi háztáji hulladék osztályozása 
feltételeinek javítása. Gondolok itt 
elsősorban a műanyag, papír, üveg, 
fém és a kommunális hulladékra. 
Megfelelő együttműködéssel job-
bak lehetünk, és szebb, élhetőbb 
környezetben tölthetjük minden-
napjainkat.

 Mgr. Šajben Pavol

Vážení občania! Prihováram sa 
k Vám prostredníctvom nášho spra-
vodaja v mene komisie pre ochra-
nu verejného poriadku a  ochrany 
životného prostredia. Po ukončení 
zimného obdobia prichádza jarné 
obdobie, ktoré prináša so sebou aj 
svoje zvláštnosti najmä v  oblasti 
starostlivosti o  naše životné pros-
tredie. Životným prostredím člove-
ka je všetko, čo vytvára prirodzené 
podmienky pre jeho existenciu a je 
predpokladom jeho ďalšieho vývo-
ja. Medzi jednotlivé zložky životné-
ho prostredia patrí najmä ovzdušie, 
voda, horniny, pôda ako aj ostatné 
organizmy. Starostlivosť a ochrana 
životného prostredia je veľmi dôle-
žitá úloha pre každého obyvateľa 
našej obce a  musí sa stať súčas-
ťou nášho každodenného života. 
Upriamením pozornosti na zmeny 
v našich každodenných činnostiach 
môžeme prispieť k  ochrane, zve-
ľaďovaniu a  skrášľovaniu životné-
ho prostredia. Prijatím niekoľkých 
zmien sa, ktoré sa po niekoľkých 
opakovaniach stávajú zvykom, 

a po prejdení určitej doby si človek 
ani neuvedomí a svojím správnym 
a  morálnym konaním prispieva 
k ochrane, skrášľovaniu a zveľaďo-
vaniu prostredia, v ktorom žije.

Jedným z dôležitých prvkov roz-
voja a ochrany životného prostredia 
je triedenie odpadu. Pri otázke ze-
leného odpadu by som chcel klásť 
dôraz najmä na jeho správne trie-
denie a  kompostáciu. Vytvorením 
kvalitného kompostu a jeho násled-
ným vrátením do pôdy prostredníc-
tvom vlastných záhrad prispievame 

k  zvýšeniu kvality našej vlastnej 
pôdy. Medzi kompostovateľný ze-
lený odpad patria všetky organic-
ké odpady z Vášho dvora a z Vašej 
záhrady. Ideálna je čo najrôznoro-
dejšia zmes materiálov. Sem patrí 
záhradný odpad ako tráva, lístie, 
seno, slama, burina, piliny, dreve-
ná štiepka, hlina, odrezky z viniča, 
vychladnutý popol a uhlie z dreva. 
Kompostovaním zeleného odpadu 
znížime objem vynášaného zele-
ného odpadu na náš zberný dvor a 
zamedzíme vytvoreniu jarného a je-
senného smetiska v uliciach našej 
obce. Chceli by sme upriamiť Vašu 
pozornosť na možnosť bezplatné-
ho uloženia zeleného odpadu na 
našom zbernom dvore. Naším cie-
ľom bude otváraciu dobu zberného 
dvora prispôsobiť Vašim potrebám 
s ohľadom na ročné obdobie. 

Budeme radi, ak každý občan 
našej obce v  rámci svojich mož-
ností prispeje k udržiavaniu kvality 
nášho životného prostredia, sta-
raním sa a  zveľaďovaním verejnej 
zelene najmä v okolí svojho obydlia. 

Naším cieľom do budúcnosti, je vo 
väčšej miere prispieť k  zlepšeniu 
podmienok  separovania ostaného 
odpadu z  domácnosti najmä trie-
deniu plastov, papiera, skla, kovov 
a ostatného komunálneho odpadu. 
Vzájomnou spoluprácou vieme byť 
lepší a vieme žiť v krajšom a kvalit-
nejšom prostredí. 

Mgr. Šajben Pavol
poslanec OZ Pribeta  

a predseda komisie OVP a OŽP

Környezetünk Naše životné prostredie

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | KÖRNYEZETVÉDELEM
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ZVÄZ PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI | POLGÁRI ÜGYEK TESTÜLETE 

Szülők és pedagógusok  
jótékonysági bálja 

Folyó év január 27-én bálozók 
népes csoportja gyűlt össze a 
perbetei kultúrház nagytermében. 
Ennek a napnak estéjén és éjsza-
káján került sor a hagyományos 
Szülők és Pedagógusok jótékony-
sági báljára a Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetsége Perbetei Alap-
szervezetének rendezésében.

A vendégeket népviseletbe öltö-
zött lányok, fiúk vezették a szépen 
feldíszített asztalokhoz. A gyermek 
néptáncosok bodrogközi tánca 
után, a Szülői Szövetség elnöke, a 
jelen cikk írója, mondta el nyitóbe-
szédét. Üdvözölte a megjelenteket, 
megköszönte a sokrétű támoga-
tást és segítséget, amely a bál 
előkészületeit övezte. Beszédében 
kifejezte nagyra értékelését azok  
felé, akik más településről is el-
jöttek hozzánk bálozni, és azon la-
kosaink felé is, akiknek gyermekei 
még vagy már nem látogatják a 
magyar iskolát vagy az óvodát, de  

ennek ellenére figyelemmel kísérik 
tanintézményeink sorsát, és nem 
zárkóznak el a támogatásuk elől 
sem. Örömét fejezte ki, hogy évről 
évre eljönnek, és részt vesznek 
ezen az ünnepi alkalmon. Meg-
emelte képzeletbeli kalapját köz-
ségünk szervezeteinek önkéntesei 
és az őket önzetlenül segítő társak, 
családtagok előtt. A jókívánságok 
és a koccintás után folytatódott a 
rövid kultúrműsor. Előbb Boldog 
Zsófika, egy tehetséges oroszlányi 
énekes lány mutatta be tudását, 
majd az iskola társastánccsoportja 
elegáns keringővel mutatta meg a 
bálozóknak, mi is a mai feladat. A 
tánc és a szórakozás! A pedagó-
gusok és a diákok közös táncával 
kezdetét vette a táncmulatság.

A kiváló élőzenéről közkívánatra 
ebben az évben is a méltán elis-

mert Apollo Band gondoskodott. 
A remek zene és hangulat immár 
a védjegyükké vált, korrektségük 
pedig példamutató. Hasonló jel-
zők illetik az ízletes és bőséges 
vacsora elkészítőit és a terem dí-
szítőit. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy mindig számíthatunk rájuk. 
A bál esszenciáját adó zene és 
tánc egészen a tombolahúzásig 
folytatódott. A nagyszámú aján-
dék látványa és természetesen 
a jótékonyság vezette nemes 
szándék rengeteg tombolajegy 
megvásárlására ösztönözte a bál 
közönségét. Kaptunk tombola-
díj-felajánlásokat vállalkozóktól, 
szervezetektől, intézményektől 
és magánszemélyektől. Megtisz-
telésnek érezzük az odafigyelés 
ilyen formáját is. Miután mindenki 
megnyerte vagy nem nyerte meg 
a maga díját, folytatódott a mu-
latság. A zenekar nem adta alább, 
reggelig húzta a talpalávalót. 

Hajnalban, vagy még azon is 
túl, kicsit elfáradva, de mégis jó 
érzéssel a szervezők azt mondhat-
ták, érdemes csinálni! Mert miről 
is szól ez az egész? Kit is támo-
gatunk? Hát azokat, akik majd 
utánunk jönnek. A gyermekeket. 
Önök, kedves bálozók, aki eljöttek 
idén is, itt voltak tavaly is, és ha 
Isten engedi, jövőre is itt lesznek, 
segítettek. Segítettek, hogy segít-
hessünk! Hogy szervezett kerete-
ken belül támogassuk ovisainkat, 
diákjainkat. Hogy odafigyeljünk a 
magyar iskolánkra és óvodánkra. 
Erre a közép-európai, magyar jö-
vőnkre. Hogy egyszer, lehet tán ki-
csit önző módon, azt mondhatjuk, 
hogy nem rajtunk múlott… 

  
 PhDr. Jakab Ferenc

90. születésnapja alkalmából, az eddigi hagyományokhoz hűen, Zsitva 
Norbert, polgármester és Szabó Andrea, anyakönyvvezető otthonában kö-
szöntötte Kecskés Zoltánné született Papp Erzsébetet.

Bözsi néni 1929. január 18-án Perbetén született egy nagy családba, 
mindig körülvette a család szerető ölelése. Egész életében sokat dolgo-
zott. Munkahelyein - a mezőgazdasági szövetkezet állattenyésztési rész-
legében, a fólia vasaldában, majd a lucerna szárítóban – mindig megbe-
csülték. 38 évvel ezelőtt innen ment rokkantsági nyugdíjba. 1951- ben 
ment férjhez Kecskés Zoltánhoz, akivel 50 évig éltek boldog házasságban. 
Két lányuk született, mára két unokával és négy dédunokával büszkélked-
het. 2002-ben veszítette el férjét de nem maradt egyedül ugyanis lányával 
él, aki azóta is segíti a mindennapokban. Bözsi néninek jó hangulatban és 
korához képest megfelelő egészségi állapotban telnek napjai.

Elmondása szerint hosszú, rögös volt az idáig vezető út, melyben voltak 
szép és ugyanakkor nehéz pillanatok is. Az ember életében a család és 
a szeretet a legfontosabb, a hosszú élet titka is ebben rejlik. Ma is érdeklik 
a hírek, szívesen olvas újságot, rádiót hallgat és tévét néz. Alig várja a jó 
időt, hogy botjára támaszkodva kisétálhasson a kertbe, vagy kiülhessen 
a hatalmas diófa árnyékába. Minden, ami körülvesz bennünket, magán 
hordozza az előttünk járó nemzedékek gondos kezének munkáját. A jelent 
köszönhetjük annak, hogy Bözsi néni és kortársai egy életen keresztül, 
gyakran áldozatokat vállalva végezték mindennapi feladataikat és nem 
menekültek el a kihívások elől.

 
Kedves Bözsi néni!

Perbete Község Önkormányzata és valamennyi lakosa nevében további 
jó erőben, tartós egészségben telt békés, boldog éveket kívánunk.  
 

  Szabó Andrea
anyakönyvvezető

90 éves szépkorú  
polgármesteri köszöntése
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MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK

 A  mozgás  fontos szerepet ját-
szik a gyermek lelki, érzelmi és 
szellemi fejlődésében. Óvodásaink 
a  februári hónap folyamán ismét 
ellátogathattak a közelünkben levő 
komáromi Olymp Center készség-
fejlesztő játszóházba, ahol lehető-
ségük nyílt többek között az ott ki-
alakított mozgásfejlesztő eszközök, 
egyensúlyozó padok, a mászófal és 
az ügyességi játékok kipróbálására. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
nagy örömöt okozott a  szabad 
futkározás, labdázás, valamint a 

nemrég felújított “hatalmas“ kék 
csúszdák kipróbálása. Mindenki 
megtalálhatta a saját kedvenc szó-
rakozását, hiszen a sport, a mozgás 
megtanít arra, hogy képesek le-
gyünk hinni önmagunkban és ma-
gabiztosabbak legyünk. Voltak bát-
rabbak és félénkebbek is egyaránt, 
de mindenki kellemesen elfáradva, 
új élményekkel gazdagodva térhe-
tett vissza az óvodába.

  
Mgr. Pinke Gabriella

A farsangi időszak a mulatozásról, bálokról, vidámságról, mókázásról 
szól. Ilyenkor, így idén is a Nyitnikék óvoda falai megtelnek vidámsággal, 
bolondozással, hogy elűzzük a telet, és várva várjuk a tavaszt.

Nagy izgalommal töltött el minket, amikor egy bohóc lány, „Pötyi 
bohóc“ érkezett hozzánk. Csodálatos külsejével, huncut mosolyával és 
humorával elkápráztatott mindannyiunkat. Mert neki a gitár nem gitár, 
hanem zongora, furulya, nagybőgő volt. Jót kacagtunk a sok-sok vidám-
sággal teli produkción. A műsor végén minden gyermek választhatott 
egy lufiállatkát. Volt zsiráf, afrikai ugróegér, nyuszi, cica, kutya. Mindenki 
örömmel vitte haza otthonába új szerzeményét. 

Balla Piroska

Fašiangy v materskej škole.

Mozgás, móka, szórakozás

Orrom krumpli, hajam kóc ...
Fašiangové obdobie sa v materskej škole nieslo v duchu veselosti a zá-

bavy. 
Naše triedy sme si vyzdobili pestrou výzdobou, hrali sme sa rôzne hry, 

oboznamovali sme sa s fašiangovými tradíciami, tancovali a spievali sme.
Jeden deň sme navštívili Olympcenter v Komárne, kde sa deti do sýtosti 

vyšantili v poschodovom skákacom hrade.
Najočakávanejším podujatím je pre deti každoročne karneval. 
Tentokrát sme sa v miestnom kultúrnom dome od rána prezlečení v mas-

kách hrali rôzne pohybové hry, súťažili sme, pretekali sa. Ako prekvapenie 
dostali deti obrovskú cukrovú vatu. Na záver boli všetky masky odmenené 
sladkou odmenou a medailou.

Takýmto spôsobom sme ukončili Fašiangy a už sa všetci tešíme na veľ-
konočné obdobie a množstvo tradícií s ním spojených.

 
 Jana Gáborová
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK

Dňa 12.2.2019 si naši najlep-
ší recitátori školy zmerali svoje 
umelecké schopnosti v  prednese 
poézie a  prózy v  troch kategóri-
ách v  obvodnom kole postupovej 
recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín vo Svätom Petre s ostatnými 
žiakmi z  obvodu. Našu školu re-
prezentovali: Christian Šipoš, Lara 
Lengyelová, Eva Jakabová, Barbo-
ra Kelebercová, Ferenc Zahorcsek, 
Kiara Geletová. 

To, že naši žiaci patria medzi 
najlepších mladých umelcov, do-
kazujú nasledovné umiestnenia. 
1. miesto v II. kategórii – próza zís-

kala Barbora Kelebercová, 6. roč.,
2. postupové miesto v II. kategó-

rii – próza získala Eva Jakabová, 
5. roč.,

3. miesto v II. kategórii – poézia 
získala Karina Laczová, 6. roč.,

3. miesto v II. kategórii – poézia 
získala Lara Lengyelová, 5. roč..

V ďalšom kole - v Komárne - nás 
reprezentovali Barbora Keleberco-
vá a Eva Jakabová.

V okresnej súťaži sa Barbora Ke-
lebercová umiestnila na peknom 3. 
mieste. Blahoželáme!   
  
 Mgr. Viktória Bednáriková

Vo štvrtok, 31. januára 2019, 
sa žiaci 7.-9. ročníka zúčastnili 
workshopu Rozhodovanie. Vďaka 
občianskemu združeniu Post Bel-
lum Sk sme mohli na pôde našej 
školy privítať lektorky workshopu, 
ktoré interaktívnymi metódami 
práce zapájali žiakov do proce-
su vzdelávania. Skúsené lektorky 
počas workshopu prostredníc-
tvom zážitku otvárali témy nútenej 
migrácie, antisemitizmu, xenofó-

bie. Žiaci prežili postupnú preme-
nu spoločenskej atmosféry v ob-
dobí tridsiatych rokov 20. storočia 
v Československu i na Slovensku. 
Workshop zároveň priblížil, ako 
sa vplyvom politických podmie-
nok mení život mladého dievčaťa 
Evy. Eva je mladá Židovka. Jej ži-
vot ovplyvňuje obdobie, kedy sa 
s mnohými ďalšími ľuďmi necítia 
bezpečne vo svojej vlasti. Eva je 
prinútená postaviť sa zoči-voči 

zásadnému životnému rozhodova-
niu opustiť svoj domov. Workshop 
v dobových reáliách demonštruje 
princípy fungovania zastupiteľskej 
demokracie, ale i vzostup antise-
mitizmu, neznášanlivosti a xeno-
fóbie v spoločnosti. Zároveň pred-
stavil tému migrácie z pohľadu   
jednotlivca zasiahnutého veľkými 
dejinami. Cez skutočný príbeh, 
prostredníctvom štruktúrovanej 
drámy a hrania rolí približuje dile-

my, ktorým ľudia v tom čase čelili.
V poslednej časti workshopu 

lektorky viedli diskusiu so žiakmi. 
Žiaci sa mali vyjadrovať o zážit-
koch z workshopu, osobnom prí-
nose, ale i uvažovať o nedávnej 
histórii Slovenska a veľmi kon-
štruktívne prepájať nedávne časy 
so súčasnosťou.

Mgr. Viktória Bednáriková

Obvodné kolo recitačnej 
súťaže Hviezdoslavov Kubín

Veľa zábavy, farieb, masiek, tanca, súťaží, sladkostí i výhier si užili malí 
i veľkí žiaci 22. februára 2019 na tradičnom školskom karnevale. Pod stre-
chou základnej školy sa opäť stretlo takmer 65 masiek, ktoré predstavovali 
rozprávkové bytosti, bojovníkov, postavy z rôznych fantastických príbehov, 
zvieratká, princezné, no nechýbali ani morské víly, roboty i reálne povolania. 
Táto nezvyčajná spoločnosť sa zabávala nielen pri netradičných súťažiach, 
ale aj pri bohatej tombole.

Natešení žiaci odchádzali zo školy z príjemnej zábavy na jarné prázdniny.

 Andrea Gáborová

Školský karneval

Rozhodovanie
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A  karácsonyi szünet jó alkalmat 
adott a  pihenésre, számvetésre 
tanárnak és diáknak egyaránt. Ja-
nuárban aztán új lendülettel tértünk 
vissza az iskolába, hiszen nem ke-
vés feladat várt ránk. Nemcsak a fél-
évi felmérésekre, hanem a tantárgyi 
és sportversenyekre is folytatódott 
a  felkészülés, gyakorlás. Elsőként 
a matematikai olimpia járási fordu-
lójára került sor, amelyen Pinke Kit-
ti (9.o.) eredményes lett. A 4. és 8. 
évfolyam számára megszerveztük 
a  Szép Magyar Beszéd elnevezésű 
kiejtési verseny iskolai fordulóját, 
iskolánkat járási szinten Molnár Do-
minik és Borvák Barbara képvisel-
ték szép sikerrel. Februárban részt 
vettünk a  történelmi olimpia járási 

versenyén, melynek győztese a  6.
osztályosok között Jakab András 
Gergely lett, a  8.osztályosok kate-
góriájában Lengyel Szilárd sikeres 
megoldóként a  4.helyet szerezte 
meg. Ugyancsak ebben a  hónap-
ban rendeztük meg a Tompa Mihály 
Vers-és Prózamondó Verseny iskolai 
fordulóját, amely a  40 résztvevővel 
iskolánk legnépszerűbb versenyei-
nek egyike. Az aranysávos minősí-
tést elért szavalók és prózamondók 
képviselték iskolánkat Ógyallán: 
Rancsó Nikolett (2.o.), Újhelyi Dóra 
(2.o.), Nyul Rebeka (2.o.), Pinke Zsó-
fia (3.o.), Tóth Viktor (3.o.), Molnár 
Anita Lilla (3.o.), Sipka Bálint (4.o.), 
Tóth Emília (6.o.), Vörös Emma (6.o.), 
Molnár Dominik (4.o.), Lévai Anna-

Bizony volt is nagy mulatság a félévi szünet előtti utolsó napon. Reggel 
mindenki megkapta a féléves munkájáról, teljesítményéről szóló értéke-
lést, majd a vidám színekben pompázó folyosó megtelt sok-sok különös 
figurával. Az iskola szinte minden diákja jelmezbe öltözött. Igazán ötletes, 
szép kivitelezésű jelmezek jelentek meg a zsűri előtt. Volt aki egyénileg, 
mások csoportban mutatkoztak be. Találkozhattunk a Pál utcai fiúkkal, egy 
félelmetes zombicsapattal, a kis Gézengúzokkal, egy igazi királyi udvarral, 
de megjelent Pinokkió, Pat és Mat, Julius Caesar, volt itt ördög és angyal, 
a Tenger Királya, a Bolygó Hollandi kapitánya és nem hiányozhattak az 
iskola fekete bárányai sem. Megjelent egy csésze forró csoki, egy zacskó 
popcorn, narancsdzsúz, egy fogságba esett kisegér, a Mignon ajándéka, 
egy Bálint-napi szivecske, szőlőfürt, egy valódi kacsalábon forgó vár, de 
voltak strandpapucsok, egy unikornis, hercegnők, vikingek, szuperhősök 
és egy csodálatos léghajó is. Nem maradhatott el a tombolahúzás sem. 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK

Itt a farsang, áll a bál... 

A rendszeres munka szép 
eredményeket hoz

mária (6.o.), Zahorcsek Sebastian 
(6.o.), Borvák Barbara (8.o.), Dudás 
Bianka (9.o.), Tátyi Dániel (9.o.), Gyó-
ni Gergely (9.o.), Pinke Kitti (9.o.). 
Aranysávos minősítéssel a  járási 
fordulóba jutottak Pinke Zsófia, Tóth 
Viktor és Zahorcsek Sebastian. A ke-
rületi fordulóban Hlinka Igor képvi-
selte iskolánkat, aki továbbjutott az 
országos versenyre. A  tavaszi szü-
netet megelőzően a matematikusok 
is megmérettették magukat. A  Zrí-
nyi Ilona Matematikaversenybe 26 
tanuló kapcsolódott be. Az országos 
összesítés nagyon szép sikert hozott 
a  3. osztályosoknak. Molnár Anita 
Lilla a 4., Pinke Zsófia az 5.helyezést 
érte el, csapatban, melynek tagja 
volt még Madarász Ferenc, a dobogó 
2.fokára állhattak fel. Társastáncosa-
ink idén először vettek részt a COM-
DANCE táncversenyen és mindjárt 
kiváló eredménnyel. A  kiscsoport 

a 2. helyet, a nagyok pedig az 1. he-
lyet szerezték meg kategóriájukban, 
így továbbjutottak a  nyitrai kerületi 
fordulóba. 

Amellett, hogy nagy hangsúlyt 
fektetünk a  tehetséggondozásra, 
fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek 
szép, értékes, maradandó kultúrális 
élményekben is részesüljenek. Az 
eltelt időszakban megtekintettük 
a  Hegedűs a  háztetőn c. előadást 
a komáromi Gimisz előadásában, az 
alsó tagozatosok a kis őzike, Bambi, 
a  felső tagozatosok pedig a  Padlás 
lakóinak történetével ismerkedtek 
meg a  Jókai Színházban. Március 
elején az Ifjú Szivek Táncszínház fer-
geteges előadásának lehettünk tanúi 
a  kultúrházban, majd Écsi Gyöngyi 
és Kováts Marcell a Teremtésmesét 
hozta el nekünk. 

 
 Mgr. Szabó Edit

A szülői szövetség jóvoltából értékes ajándékok leltek gazdára, de sen-
ki sem ment haza üres kézzel. A farsang elengedhetetlen finomságából, 
a fánkból is jutott mindenkinek. Jó hangulatban, vidáman zártuk az első 
félévet.

 Mgr. Szabó Edit

„Március 15-én este Pesten, Budán az ablakokban lobogtak a 
gyertyák, ébren álmodott a város.“ 

 (Szigethy Gábor)

A Csemadok Perbetei Helyi Alapszervezete március 15. előestéjén ren-
dezett megemlékezést az 1848/49-es forradalom- és szabadságharc tisz-
teletére. A község, a községünkben működő magyar intézmények és tár-
sadalmi szervezetek együtt emlékeztek a forradalom kitörésének napjára, 
annak eseményeire, valamint az azt követő időszakra. Rendezvényünket 
megtisztelte jelenlétével Tárnok Balázs, az Európai Unió parlamenti képvi-
selőjelöltje, a Rákóczi Szövetség magyarországi alelnöke, nemzetközi jo-
gász, valamint Gyarmati Tihamér, a Magyar Közösség Pártja nyitra megyei 
képviselője.

A  megemlékezés a  kultúrház udvarán elhelyezett kopjafánál kezdő-
dött. Lacza Anikó elszavalta Petőfi Sándor 15. március 1848 című versét.  
Ünnepi beszédet mondott Tárnok Balázs. Ezt követően Perbete Község Ön-
kormányzata, valamint a megjelent intézmények és társadalmi szervezetek 
képviselői elhelyezték az emlékezés koszorúit a kopjafánál. Az alapiskola 
tanulói kis zászlókat, nemzetiszínű virágokat készítettek, amelyeket ők is 
elhelyeztek a kopjafa előtt. Az Árvalányhaj Népdalkör a Szózatot énekelte 

1848 emléke el. A megemlékezés kultúrműsorral folytatódott a kultúrház nagytermében. 
Az Árvalányhaj Népdalkör 48-as dalokat énekelt. A Csemadok alapszerve-
zetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Megtekinthettük az alapiskola 
kis elsőseinek versekkel, dalokkal megtűzdelt forradalmi műsorát. Az ötö-
dik osztályos tanulók ajkáról a Magyar vagyok című dal zengett megható 
beleéléssel. Slávik Bernadett kifinomult előadásmóddal és mély üzenettel 
a Zaj című dalt adta elő ukulele kísérettel. A nyolcadikos és kilencedikes 
osztályosokból álló irodalmi színpad összeállítása a szabadság eszméjét 
hirdette, melynek végén a közönség velük énekelte, Ha én rózsa volnék… 

A megemlékezést nemzeti imádságunkkal zártuk.
Mgr. Török Sarolta



8

KULTÚRA | KULTÚRA 

A Csókos asszony c. operett 
Perbetén

Csemadok évzáró taggyűlés

Nőnapi bál

A Csemadok helyi alapszerve-
zetének vezetősége február 24-
én tartotta évzáró taggyűlését. A 
gyűlést megtisztelte jelenlétével 
Petheő Attila, a Csemadok Komá-
romi Területi Választmányának 
elnöke, valamint Zsitva Norbert, 
községünk polgármestere. 

„Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre 
elpárolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szerzi 

magának.“ 
 (Kodály Zoltán)

Ezekkel a  szavakkal kezdődött 
az éves beszámoló. Az alapszer-
vezet vezetősége abban a  szelle-
miségben dolgozik, és igyekszik 
összeállítani rendezvényeit, hogy 
bebiztosítsa minden nemzedék 
számára kultúránk - legyen az iro-
dalmi, történelmi vagy népi jellegű 
– megismerését. 

Az elmúlt évben, 2018. márci-
us 17-én koszorúzással, valamint 

ünnepi műsorral tisztelegtünk az 
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc nagyjai előtt. Ezen al-
kalmon került átadásra a perbetei 
kapu a  kultúrház udvarán. Alap-
szervezetünk május 26-án rendez-
te meg a VIII. Népművészeti Fesz-
tivált. Ezen a délutánon kézműves 
foglalkozásokra és vásárra, vala-
mint a  népművészeti csoportok 
seregszemléjére került sor, amit 
táncház követett. A  Napraforgó 
Néptánccsoport a Szent István nap 
alkalmából Bécsben a Szent István 
Dómban vett részt ünnepi megem-
lékezésen, valamint két csoportjá-
val képviselte községünket az azt 
követő népművészeti találkozón, 
ahol a Kárpát – medencéből érke-
ző csoportok mutatták be hagyo-
mányőrző művészetüket. Novem-
ber 18-án zenés visszatekintéssel 
emlékeztünk az elmúlt 100 évre. 
Ezzel a  műsorral szerettünk vol-
na tiszteletet adni a  hősöknek, 
akik vérüket adták egy eszméért, 
a  szabadságért, hazájukért, csa-

Januárban került bemutatásra Zerkovitz Béla – Szilágyi László Csókos 
asszony c. operettje, a Pesti Művész Színház előadásában két felvonás-
ban, a helyi kultúrház nagytermében. Operett szerelemről, színházról és 
a békebeli Pestről szól. A józsefvárosi bérház minden lakója nagy lázban 
ég, mert Pünkösdi Kató, a fiatal színinövendék és Dorozsmay Pista eljegy-
zésére készülnek. A sürgölődés kellős közepén váratlanul állít be Báró 
Tarpataky, akit a délután látott előadásban teljesen elbűvölt Kató tehetsé-
ge, ezért meginvitálja villájába, a Bajza utcába. A lány udvariasan vissza-
utasítja a báró ajánlatát, ám az eljegyzési ünnepség kudarcba fullad, így 
Kató bánatában mégiscsak elindul a Bajza utcába. Az előadást követően 
vacsorával kedveskedtünk a színészeknek, ahol elmondták, hogy ilyen 
hálás közönséggel nem mindig találkoznak, remekül érezték magukat 
mind a színpadon, mind nálunk, Perbetén. Azt is elmondhatom, hogy a 
közönség is nagyon jól szórakozott a csattanókon, az operettdalokat pe-
dig élvezet volt hallgatni. Ezúton is köszönjük a művészeknek a fergetes 
előadást. 

 

ládjukért. 40 szereplővel a  szín-
padon fejeztük ki véleményünket. 
Ne engedjük, hogy ez mégegyszer 
megtörténjen! A karácsonyi vásárt 
követően a  Napraforgó Néptánc-
együttes Betlehemes előadását 
tekinthettük meg. A  Magyar Kö-
zösség Pártja, A Rákóczi Szövetség 
és alapszervezetünk megrendezte 
a  IV. Magyar Bált. Aktívan részt 
vettünk a  község által szervezett 
rendezvényeken. Az Árvalányhaj 
Népdalkör, valamint a  Napraforgó 
Néptáncegyüttes csoportjai kép-
viselték szervezetünket és köz-
ségünket különböző helyi és köz-
ségünkön kívüli rendezvényeken. 
Az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyre kis mesemondóink 

mellett alapszervezetünket képvi-
selte Lacza Anikó, aki a regionális 
döntőn ezüstsávos minősítésben 
részesült. Elhangzott a  pénztári 
beszámoló, majd a jövő évi tervek, 
célkitűzések.

A kultúrműsorban szerepeltek az 
alapszervezet csoportjai, az Árva-
lányhaj Népdalkör és a Napraforgó 
Néptáncegyüttes, valamint Tárnok 
Katalin és Tárnok Boglárka éne-
keltek, Vörös Emma és Pokryvka 
Barbara pedig szavalatukkal színe-
sítették műsorunkat. 

Mindenkinek, aki segítette az el-
múlt év munkáját szívből köszön-
jük!

 
Mgr. Török Sarolta

Mi, a Margaret mazsorett és 
táncklub tagjai idén másodszor 
rendeztük meg a Nőnapi bált. Az 
ünnephez kapcsolódóan érkezés-
kor a hölgyeknek és lányoknak 
virággal kedveskedtünk. Az estét 

Borvák Andrea vezetésével a Tavi-
rózsák társastánc csoport nyitotta 
meg egy gyönyörű keringővel. A 
tánc után következett a megnyitó, 
ahol Nagy Krisztina magyar nyel-
ven, Fabuľa Bettina pedig szlovák 
nyelven köszöntötte a jelenlévő-
ket. Ezt követően az Ifjúsági és 
Senior csoportjainkkal előadtuk a 
mi táncos egyvelegünket. Az íz-

letes vacsora után kávéval, illet-
ve csokoládé szökőkúttal leptük 
meg vendégeinket, amely mellé 
zamatos gyümölcsöket kínáltunk, 
az asztalokon pedig támogatóink 
által felajánlott pogácsa, valamint 
bor és mini csokoládé várta őket. 
Természetesen az est elmaradha-
tatlan része a zene, a Nőnapi bál jó 

hangulatáról a nemesócsai Bravo 
Band gondoskodott hajnalig, s 
még annál is tovább. 

Ezúton szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket támogatóinknak, a 
helyi szervezeteknek, magánvál-
lalkozóknak a tombolába felaján-
lott díjakért, Dikácz Ferencnek a 
lufikból készült díszítést, Kocsis 
Gizellának és Szabó Annának a 

szalagdíszeket, s mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult a bál 
megszervezéséhez. Végül, de nem utolsó sorban Önöknek, kedves bálo-
zók, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Szeretettel várunk mindenkit jövőre, 
a 3. Nőnapi bálra.

 
Mgr. Ádámka Krisztina

Báró Tarpataky: EGYHÁZI GÉZA 
Pünkösdi Kató: FOGARASSY BERNADETT 
Dorozsmay Pista: CSENGERI ATTILA  
Ibolya Ede: CZETŐ ROLAND  

Salvotore: EGRI LÁSZLÓ 
Hunyadiné: ESZTERGÁLYOS CECÍLIA  
Rica Maca: CSEKE KATINKA 
Kubanek, hentes: HARSÁNYI GÁBOR  

Mgr. Ádámka Krisztina

Szereposztás:
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MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK 

A PERBOR Polgári Társulás a 
helyi önkormányzat és a Mezőgaz-
dasági Szövetkezet támogatásával  
megszervezte 17. Borversenyét.  
A borosgazdáktól 92 borminta ér-
kezett. A zsűri 14 arany, 44 ezüst 
és 20 bronzérmet osztott szét. 
A Champion- díjat  Káplocky Lász-
ló Zweigeltrebe bora vitte el. 

A fehérborok kategóriájában 
a következő sorrend alakult ki: 

 1. Szabó Tibor 
 2. Šesták Zoltán mérnök 
 3. Kubovics László

A vörösborok kategóriájának 
sorrendje 

 1. Szetei – Balogh Pincészet 
 2. Papp Győző mérnök 
 3. Kecskés Pincészet.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
borversenyünkön fogadhattuk a 
móri Borbarát Hölgyek küldött-
ségét, élükön Gruber Nóra bor-
királynővel, aki nagy tisztelettel 
adta át a nyerteseknek a serleget.  
A társulás egyik tagja, a Kecskés 
Pincészet Muscat Othonel bora 
szép ezüstérmet hozott el a Kárpát 

medencei Református Szőlészek 
és Borászok Fóruma elnevezésű 
nemzetközi versenyről, amelyet 
idén Eger melletti Cserépfalun 
rendeztek meg. Ezzel a Perbete 

Örülünk, hogy segíthetünk! 

Digitális lábnyomok

Borverseny 2019

Február 9-én tartotta évzáró tag-
gyűlését a Vöröskereszt Perbetei 
Alapszervezete. Elnöknőnk, Téglás 
Janette köszöntötte a megjelent 
tagokat és vendégeinket. Évzá-
rónkat megtisztelte jelenlétével 
Zsitva Norbert polgármester úr és 
Zahorcsek Zoltán alpolgármester 
úr, valamint Erdélyi Zoltán tiszte-
letes és Jakab Ferenc képviselő 
urak. A tavalyi évben  szervezetünk 
több sikeres rendezvénybe kap-
csolódott be, ilyen volt a nárciszok 
napja, a falunap, a jótékonysági 
ruhaárusítás, a karácsonyi vásár. 
Szervezetünk legfőbb prioritása el-
sősorban a véradások megszerve-
zése és lebonyolítása. A 2018-as 
év rendkívül sikeres volt a véradá-
sok terén, több kitüntetett vér-
adónak gratulálhattunk. Nagyon 
büszkék vagyunk mindannyiukra,  
sőt minden egyes véradónkra is, 
aki legyőzve önmagát, esetleges 
félelmét, eljött, hogy vérét adja 
másnak, ingyen, ismeretlenül és 
önzetlenül. Ők igazi példaképek!

Évzáró taggyűlésünk folytatása-
ként véradóink megvendégelésére  
került sor. Elnöknőnk itt már csak a 
véradóinkhoz szólt az elismerés és 
hála hangján. Kiemelte, hogy mi-
lyen fontos a beteg részére az em-
beri vér, melyet semmilyen gyógy-
szer nem képes helyettesíteni. 
Amikor az ember saját családján, 

barátain, vagy ismerősein segít, 
már ez is szép dolog, de amikor is-
meretlennek ad esélyt az „életre”, 
ezt nem lehet szavakkal kifejezni. 
Jó volt együtt lenni ilyen nagysze-
rű emberekkel. Szerencsére a régi 
többszörös véradók méltó példát 
mutatnak saját gyermekeiknek is, 
akik velük együtt vesznek részt a 
véradáson. 

Köszönjük minden eddigi és jö-
vendő véradónknak, hogy vállalko-
zik erre a nemes cselekedetre és 
segít. 

Véradások időpontjai: 
március 7.
június 27.
november 7.
Szeretettel várunk minden eddi-

gi és jövendő véradót!
Szeretném az alapszervezet ve-

zetősége nevében megköszönni 
támogatóinknak a segítségét: a 
községi hivatalnak, Ádámka Aran-
kának és a szövetkezetnek, Madi 
Andrea doktornőnek, a Pinke csa-
ládnak és mindenkinek, aki bár-
milyen módon támogatott minket 
- szívből KÖSZÖNJÜK!

„Az emberi nagyság gyakran 
kicsinyesnek tűnő apró tetteken 
ölt testet és így formálja szebbé 

a világot.“

Dikácz Erzsébet

A Szülők iskolája programsoro-
zatunk keretén belül a Manócska 
baba-mama klubba látogatott 
Horváth Dávid, online marketing 
szaktanácsadó és menedzser. A 
Budapesten tevékenykedő,  fia-
talokkal is foglalkozó szakember 
most a szülőket célozta meg ér-
dekes előadásával. Az interaktív 
beszélgetésünk témája a dinami-
kusan fejlődő technikai eszközök 
észszerű és megfontolt használa-
ta volt. Felhívta a figyelmet a kor 
modern vívmányainak előnyeire, 
ugyanakkor a lehetséges hátrá-
nyaira is. Kihangsúlyozta, hogy a 
„technológia állandó használata 
azzal is együtt járhat, hogy az em-
ber bizonyos készségeit elveszti, 
például a szociális készségeit. A 
fiatalabb generáció függ leginkább 
a technológiától, ugyan állandóan 
elérhetők lehetnek majd online az 
ismerőseik számára, a valódi ta-
lálkozásokra, valódi kapcsolatokra 

kevesebb idejük jut majd. Csak 
találgatni lehet, hogy a felnövő if-
júság helyzete milyen lesz 10 év 
múlva, de van néhány tényező, 
amiből lehet következtetni bizo-
nyos jellemzőkre. Az érintőképer-
nyő használatával fejlődnek a gye-
rekek kinesztetikus (test-érzékleti) 
képességei, viszont ezzel a látási 
és hallási csatornától veszik el a 
lehetőséget. Általánosságban kije-
lenthető, hogy a mai kor gyerme-
keinek az első emlékei között sze-
repelnek majd az érintőképernyők, 
a tabletek és az okostelefonok.” Az 
előadó a Snapchat-Insta-függésről 
is ejtett néhány szót. A szülőkön, 
azon belül is a családokon a fele-
lősség, hogy a gyermekekkel több 
minőségi időt töltsenek el együtt, 
kiszorítva így a digitális technika 
egyénre gyakorolt káros hatásait.

Bc. Juhász Tímea

név a borászok között is, a szé-
les Kárpát-medencében ismertté  
válhatott.

  
Kecskés Imre
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ŠPORT | SPORT 

V knihe proroka Ámosa  v 8. kapitole čítame: „Hľa, prichádzajú dni, 
znie výrok Hospodina, Pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad 
po chlebe, a smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov.”

 V súvislosti s pôstnym obdobím, ktoré prežívame, častokrát počú-
vame o striedmejšej strave, o nekonzumovaní mäsa a mnohých ďal-
ších potravín. Mnohí povedia, že keď majú chlieb, majú všetko. Chlieb 
je poživeň stará ako ľudstvo samo. Chlieb je  synonymom Božieho 
daru. Chlieb je tak vzácny, že aj Pán Ježiš ho vložil do svojej modlitby, 
ktorú nás naučil.

V modlitbe Pánovej  sa modlíme: chlieb náš každodenný daj nám 
dnes. Človek vydrží bez jedla pár dní, bez vody ešte menej, a bez ich 
nedostatku sa dostavia následky: organizmus chradne, lebo mu chýba 
energia, tekutiny a živiny. Preto jesť a piť patrí k základným potrebám 
človeka. 

No nielen telesný hlad hlad môže mať tragické následky, ale aj du-
chovný hlad sa môže zle skončiť. Zamysleli sme sa už niekedy nad 
tým, čo by sa stalo, keby zo sveta zmizlo Božie slovo, všetky knihy 
modlitieb, duchovných piesní, všetko, čo súvisí s Božím slovom? Chý-
balo by to niekomu? Myslím, že ÁNO. Slovo Božie bolo vo svete  od 
stvorenia sveta, bude až do jeho konca, lebo je veľmi potrebné, lebo je 
naším duchovným chlebom, je to chlieb pre naše duše. Pán Ježiš nám 
radí: „Usilujte sa nie o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý bude pre 
večný život, ktorý nám dá Syn, človeka.” 

Mať telesný chlieb je dobré, ale sýtiť sa duchovným chlebom je ešte 
lepšie. Bez Božieho slova by sme boli duchovne mŕtvi. To si uvedomili 
aj Izraelci, lebo Ámos predpovedá, že im začne veľmi chýbať, že budú 
hľadať všade vo svete Božie slovo, ale že ho nikde nenájdu.

Nechá však Pán Boh takto úplne vyhladovať svoj ľud? Nechá ich 
duchovne umrieť? Pán Boh je predsa dobrý a láskavý, a nechce smrť 
človeka. Preto nám poslal svojho Syna, ktorý nás chce nasýtiť svojím 
slovom. On Sám je tým chlebom, daným nám z neba, aby nás sýtil v 
našom živote.  Tak vyznáva o sebe: „Ja som chlieb života. Kto prichá-
dza ku mne, nikdy nebude hladný, a kto verí vo mňa, nikdy nebude 
smädný.” Nemusíme sa báť, že budeme mať málo tohto duchovného 
chleba, lebo On prišiel pre všetkých ľudí. 

Čo máme robiť my, aby sme tento duchovný chlieb získali, a mali 
ho stále dostatok? Veriť v Toho, ktorého Boh poslal - teda veriť v Pána 
Ježiša Krista. Veriť Jeho slovám, počúvať ich s úprimným srdcom, a 
nechať ho prúdiť v sebe, ako potrebné živiny a vitamíny. 

Usilujme sa preto využiť i tohtoročné pôstne obdobie k zamysleniu 
sa nad tým, ako je to s nami, ako my túžime po spoločenstve s Bohom?  
Pán Ježiš Kristus prišiel kvôli nám, prijmime Ho a odovzdajme sa do 
Jeho milostivých rúk, aby Jeho smrť a vzkriesenie boli pre nás cestou, 
vedúcou do večného života.

Pán Ježiš nám takýto program života ponúka. Je ťažké vytrvať, do-
držiavať ho v tomto rýchlom tempe života. Napriek tomu nás vyzýva, 
aby sme sa odovzdali do Jeho rúk a s Jeho pomocou vytrvali na tejto 
ceste. Nech aj o nás platí, že patríme medzi tých, ktorí Božie slovo 
počúvajú, podľa neho žijú a vyživovaní sú ním až do konca svojho po-
zemského života. 

Pokojné prežívanie pôstneho obdobia a milostiplné sviatky Pánovho 
vzkriesenia Vám z celého srdca želá

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

„Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az 
arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, 
aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet 

neked.”  

A asztalitenisz klub vezetőjének, Uzsák Miklósnak, valamint a klub tagjai-
nak közreműködésével 2019. március 8-án rendeztük meg az iskola torna-
termében a IV. Újévi Asztalitenisz Tornát a helyi magyar és szlovák tannyelvű 
alapiskola tanulói számára. A versenyre a két iskolából 27 tanuló nevezett 
be. A versengés két kategóriában folyt. Az 1-5. évfolyamosok között a követ-
kező eredmények születtek: 1. hely: Boris Bednárik, 2. hely: Rancsó Ádám, 3. 
hely: Tóth Gábor. A 6-9. évfolyam végeredménye: 1. hely: Gyóni Gergely, 2. 
hely: Hlinka Igor, 3. hely: Adam Bednárik. Minden résztvevőnek gratulálunk!

 Záležák István

IV. ÚJÉVI ASZTALITENISZ TORNA

Falukupás versenyünk 2018. 
december 29-én zajlott. Hagyo-
mányosan a 13 fordulóból kellett 
a  maximumot kihozni. Elég gyor-
san eltelt a  délelőtt, és féltávnál 
meglepő nevek kerültek az élboly-
ba. A frissen elkészült gulyás elfo-
gyasztása után ismét belelendül-
tünk a  játékba. Néhányan várták 
az új lendületet a verseny második 
felére, de ezen a  falukupán egy 
nagyon jó versenyzéssel újabb név 
került fel az eddigi győztesek nevei 
mellé. Kiválóan és megérdemelten 
Gyóni Gergely zsebelte be az első 
helyért járó díjakat, utána Ostružlík 
Márk és Rancsó Márk végeztek. 
Fiatalok közt is zajlott a dobogóért 
a csata, első helyen Gyóni Ger-

gely, a másodikon Szabó Ákos és 
harmadikon pedig Szabó Gergely 
végzett.

Idén január 5-én Érsekújvárban  
kezdtük meg az év első versenyét. 
Rapid versenyt hirdettek meg, amit 
mindannyian kedvelünk. Klubtag-
jaink közül Mészáros Éva 3. helyen 
zárta a versenyt, utána következett 
a 8. Ostružlík Márk, a 13. Rancsó 
Márk, a 23. Zsitva Norbert, többiek 
pedig a  tabella második felében 
végeztek az 50 versenyző közül.

A  3. sakkliga 5. fordulójában 
Nyitra C csapata ellen sajnos ki-
kaptunk 5-3 arányban, ezután 
egy újabb vereséget szenvedtünk 
Podhajská csapatától, ahol az el-
lenfél az összes táblán erősebb 

volt nálunk, és 5,5-2,5 arányban 
kikaptunk, így hátrébb kerültünk 
a  tabellán. A  7. forduló Nyitra B 
ellen kiegyensúlyozott küzdelemet 
hozottt, 4-4-es eredménnyel zárult 
a meccs. Ezután Mocsonok csa-
pata ellen nagynehezen 4,5-3,5 
arányban bezsebeltük az értékes 
pontokat. A  9.fordulóban sokunk-
nak nagyon jól ment a  játék Ér-
sekújvár csapata ellen, így végül 
esélyük sem volt a győzelemre. 
6,5-1,5 eredménnyel végződött 
a mérkőzés. Az utolsó forduló-
ban Léva csapata volt az ellenfél. 
Gyenge felállításban tudtunk kiáll-
ni, és ez meg is bosszulta magát, 
az eredmény 6-2 lett az ellenfél 
javára. Ezzel az eredménnyel saj-
nos már nem tudunk a  dobogóra 
állni a szezon végén, de a 4. hely 
biztosítva van, így is számunkra 
már az utolsó forduló előtt. Az első 
három helyért még meg kell küz-

deniük a  csapatoknak, mégpedig 
Tapolcsány, Podhajská és Nyitra C 
csapatának. 3.ligás csapatunkból 
még kiemelném az idei falukupa 
győztesünk, Gyóni Gergely telje-
sítményét, aki több alkalommal 
is kapott lehetőséget a  3.ligában.  
6 játszmából 5 pontot gyűjtött, így ő 
lett csapat legsikeresebb játékosa. 
 A  4.ligában sajnos folytatódtak 
a  vereségek, és  a  tabella végé-
ről esélyünk sincs feljebb kerülni. 
Igaz, minden mérkőzésben kikap-
tunk, de mivel a  papírforma min-
dig az ellenfél mellett szólt, nem 
nagyon lehet csodálkozni azon, 
hogy így alakultak az eredmények. 
Még 2 forduló hátra van, Verebély 
és Komárom csapatai ellen. Bízom 
benne, hogy minden egyes játszma 
után fejlődtünk, és a jövőben ezek 
a  tapasztalatok visznek majd fel-
jebb minket. 

 Ostružlík Márk

SAKK
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Az idei farsangi időszak az el-
múlt esztendőkhöz viszonyítva 
jóval hosszabb volt, így a böjt 
kezdete kora tavaszra tolódott ki. 
Arra az időszakra, amikor a napok 
hosszabbodását követően lassan 
az idő is javulni kezd, többet süt 
a nap és egyre melegebb van. El-
kezdődnek a kerti munkák, a fák 
rügybe borulnak, és a természet is 
kezdi visszanyerni színeit. A zord, 
és hideg napok után, amelyben 
az ember legszívesebben bezár-
kózott a biztonságot nyújtó otthon 
falai közé, egyre gyakrabban tár-
ja szélesre az ablakot és engedi, 
hogy beszivárogjon a tavasz friss 
illata, amely újból a természetbe 
csábítja ki az embert. Így van ez 
mindnyájunkkal. Vágyakozunk töl-
tekezni, felfrissülni! Mindez pedig 
nem csak a megfogható, fizikai, 
testi dolgokra vonatkozik, hanem 
a lelkiekre is. Nemcsak a testnek 
van szüksége felfrissülésre, ki-
mozdulásra, hanem a lelkünknek 

is. Mindaz, ami ránk rakodott az 
elmúlt hónapok bezártságában, 
azt le kell porolni magunkról. A böjt 
ennek az időszaka, a lélek tavaszá-
nak ideje. Ki kell tárnunk a szívün-
ket és beengedni Isten lelkét, hogy 
megújítson bennünket. Új gon-
dolattal és indulattal töltsön meg, 
de ami a legfontosabb Ő maga 
töltse be életünket. Úgy, ahogy 
nagytakarítást végzünk otthona-
inkban, vagy éppen a ház körül, 
előkészítve a talajt a veteménye-
zésre, úgy rendezzük, készítsük 
szívünket is, és engedjük, hogy 
közelebb kerülhessünk hozzá, sőt 
életünk része, vezetője lehessen. 
A böjt így nem megrövidít, vagy 
éppen szegényebbé tesz, hanem 
gazdagít. Sőt nem egy komor ál-
lapotot akar ránk erőltetni, hanem, 
éppen az ellentétjét! Azt akarja az 
Úr, hogy jól érezzük magunkat és 
egyre jobban érezzük magunkat, 
mert olyan dolgoktól szabadít meg,  
ami elválaszt bennünket Tőle.

 Egy rövid történettel szemlél-
tetném: Egy távol-keleti kis város 
repülőterén hatalmas zivatar tört 
ki. Az utasok igyekeztek minél ha-
marabb felszállni a belföldi járatra, 
annak reményében, hogy minél ha-
marabb hazaérnek a rossz időben. 
Miután szinte bőrig ázva sikerült 
elfoglalni a helyüket az utaskísé-
rők elkezdték bezárni a repülőgép 
ajtaját. Miután ez is megtörtént 
egyszer csak arra lettek figyelme-
sek, hogy a szakadó esőben egy 
utas lemaradt, aki kabátjába bur-
kolózva, sűrű léptekkel iparkodott 
a gép felé. Odaérve erőteljesen 
kopogott. A bent lévők hiába inte-
gettek, hogy késő, már nincs lehe-
tőség felszállni. A kint maradt em-
ber továbbra is kitartóan ütötte az 
ajtót. Az utaskísérők próbálkozása 
is hiábavalónak tűnt, nem sikerült 
meggyőzni, hogy hagyja abba. En-
gedve a kitartó próbálkozásnak, 
miután kinyitották a repülő ajtaját,  
megdöbbenve vették tudomásul, 

CIRKEV   |   EGYHÁZ

A Virágvasárnap szertartásában 
a  Passió felhangzása előtt egy 
szólóénekes ajkán elhangzik az 
„Istenem, Istenem miért hagytál 
el engem? kezdetű zsoltárrészlet. 
Ennek végén hangzik el a követke-
ző: „És én hirdetem a  te nevedet 
atyámfiainak, az ekklézsia köze-
pette dicsérlek Téged. És hirdette-
tik az Úr a jövendő nemzedéknek, 
a  népnek mely egykor születik, 
melyet majdan az Úr teremt“. Ez 
a prófécia beteljesedett az Úr Jé-
zusban, és beteljesedőben kell 
lenni az ekklézsia, az egyház éle-
tében az idők végezetéig.

Az Úr Jézus, Igaz és örök Főpa-
punk életével, üdvöthozó szenve-
désével és halálával kinyilatkoz-
tatta nekünk az Atyát, tökéletesen 
megdicsőítette és végbevitte a ki-
engesztelés és megváltás művét.  
Az ő parancsára, végrendeltére, 
hirdettetik az Atya szerte a világon. 
Szóban, szóval, az evangélium 
befogadására hívó prédikációval, 
hitbeli tanítással, katekézissel 

a Lélek és a tanúságtétel erejében. 
Nemcsak szóval, hanem főként 
a  szentmiseáldozat ünneplésével 
„halálodat hirdetjük Urunk, és hit-
tel valljuk feltámadásodat, amíg el 
nem jössz“. A  liturgiában a  meg-
váltás műve folytatódik, megjelenül 
és gyümölcse kiosztódik.

Hirdettessék és hirdettetik az 
Úr a  következő nemzedékeknek. 
Fontos, hogy bevonjuk a  húsvéti 
titok megünneplésében a fiatalabb 
korosztályokat. Ezért már március 
elejétől tanuljuk a  hittanórán és 
katekéziseken a  nagyhét énekeit, 
az idei évben különösen is a virág-
vasárnapra helyezzük a hangsúlyt, 
a következő évben pedig folytatjuk 
a többi nagyheti ünneppel. 

Fontosnak tartom, hogy keresz-
tény családjaink, megtervezzék 
szépen a  nagyhét ünnepeinek 
megtartását. Meg kell teremteni 
a  külső és belső csöndet, a  szív 
megtisztítása a  bűnbánatban és 
a  kiengesztelődés szentségében 
kulcsfontosságú a felkészülésben. 

Be kell tervezni   napirendünkbe 
a  szertartásokon való részvételt.  
Érdemes megtervezni a nagypén-
tek és nagyszombat böjtös étkezé-
seit is. A tv és internethasználatot 
csak az ünneppel kapcsolatos dol-
gokra ajánlatos korlátozni. Az ün-
nepek alatti kis szabadidő ünnep-
hez méltó eltöltésére is gondolni 
kell. Nagypénteken, vagy Nagy-
szombaton ellátogathat a  család 
valamelyik szép kálváriára, pl. 
az udvardi kálváriára, a  temetők 
keresztjeihez, vagy a  faluszéli 
feszületekhez. Csendes termé-
szetbeni tartózkodás is segítheti 
az elmélyülést. A  fiatalok, férfiak 
vállaljanak őrzést nagyszomba-
ton a  Szentsírnál, fél órás vál-
tásban cserélkezhetnek. Fontos, 
hogy a  passió énekesei közé is 
fokozatosan kerüljenek be férfiak 
a  fiatal nemzedékekből. A  feltá-
madási körmenetben legyenek 
jelen a hívek minden nemzedéké-
nek képviselői, gyermekek, ifjak, 
családosok, középkorúak, idősek, 

hogy az Úr feltámadásának örömét 
kicsik és nagyok megtapasztalják.  
A család segítse, hogy a gyerme-
kek és az ifjúság beavatást nyerje-
nek Krisztus titkába. Az idei húsvét 
már javában a tavasz közepén lesz: 
„Az újjászülető természet hirdeti, 
Krisztussal visszatér mindenbe az 
élet. S a Győzedelmes Krisztust az 
alkotót, zöld erdők ligetek, virágok 
ünneplik!“ Vigyázzunk és gondos-
kodjunk arról, nehogy éppen mi, a 
Krisztus által megváltott emberek 
maradjunk ki ebből a  kozmikus 
ünneplésből. Ünnepeljük Urunkat 
akiről énekeljük „Alvilág leláncolt 
foglyait feloldja, s  mind a  mi lent 
hevert a  magasba hívja. Számta-
lan népek tömlöce megnyílik, s az 
égbe felmenőt szabadok követik!“ 
Áldott húsvéti ünnepeket! 

  
 ThDr. Józsa Attila,  
 esperes plébános

„Húsvéti boldog lélekkel!“

hogy a kint rekedt személy nem 
más, mint a pilóta. 

 Így, első hallásra talán tréfás 
történetnek hangzik, de koránt 
sem az. Sajnos a mai világban is 
sokan pilóta nélkül szállnak fel 
az élet repülőjére. Vezető nélkül 
élnek. Csak a saját erejében és 
ösztöneiben bízik az ember. A 
böjt ideje pont erre hívja fel a fi-
gyelmet és ad lehetőséget, hogy 
mérlegeljük életünket, és megta-
nuljunk felelősségteljesen dönte-
ni. Tudatosítani, hogy szükségünk 
van vezetőre, irányítóra. Egy-egy 
perc elcsendesedés ma is köze-
lebb vihet bennünket Jézushoz és 
meghallhatjuk, hogy van valaki, 
aki ma is kopogtat a szív ajtaján, 
bebocsátást várva. A kérdés, hogy 
meghalljuk-e és beengedjük-e Őt?

 
 

Mgr. Erdélyi Adél  
és ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok
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Kedves fotósok !

Perbete Község önkormányzata karöltve az Iskola és 
kultúrügyi szakbizottsággal és a Polgári ügyek testületével, 
meghirdeti az amatőr fotósok versenyének 1. évfolyamát. 

A fotópályázat, célja a fotográfiának, mint a vizuális kul-
túra szerves részének, meghonosítása és fejlesztése a falu 
közössége keretein belül.

Tekintve, hogy ez egy új kezdeményezés, amivel termé-
szetesen hagyományt szeretnénk teremteni, az első évben 
egy általános témát adunk meg, mégpedig: PERBETE... A 
HELY címmel. Várunk minden fotót, aminek témája Perbete. 
A kivitelezést az alkotók fantáziájára és ügyességére bízzuk. 

A verseny két kategóriában zajlik: 
1. 16 éves korig
2. 16 éves kortól
 

A pályamunkák leadásának határideje: 2019. május 31.
Minden érdeklődő 3 szabadon választott  technikával 

készített fotót adhat le elbírálásra. A pályamunkákat kérjük 
digitális formátumban eljuttatni a  jakab.feri@centrum.sk 
e-mail címre vagy pedig adathordozón személyesen átadni 
Jakab Ferencnek. A fotóknak kérjük adjanak címet és tün-
tessék fel a készítő nevét, életkorát valamint elérhetőségét. 
Az alkotásokat szakmai zsűri a bevett szabályok szerint  bí-
rálja el. A zsűriben fotóművészek és fotográfusok foglalnak 
majd helyet. Az eredményhirdetés és a díjazott, valamint ki-
állításra javasolt képek tárlata a  falunapok keretén belül 
kerül megrendezésre.

 Jó fényt kívánunk!

Immár 5. alkalommal került sor 
a hagyományos Perbetei Magyar 
Bálra a Magyar Közösség Pártja és 
a Csemadok helyi szervezete, vala-
mint a Rákóczi Szövetség alapszer-
vezte rendezésében február 16-án. 
A helyszín idén is a sportcsarnok 
volt. Ebben az évben is sokan 
megtiszteltek minket jelenlétükkel, 
közel 470 voltunk. Az ünnepélyesen 

Milí fotografi!   
 

Samospráva obce Pribeta spolu s Komisiou školstva a kul-
túry a Zborom pre občianske záležitosti vyhlasuje 1. ročník 
súťaže  pre amatérskych fotografov.

Cieľom tejto fotosúťaže je udomácnenie a rozvíjanie tvo-
rivej fotografie, ako súčasti vizuálnej kultúry, medzi obyva-
teľmi našej obce.

Vzhľadom na to, že táto iniciatíva je nová, samozrejme 
naším cieľom je z tejto aktivity vytvoriť tradíciu, zadaná téma 
bude všeobecná, a  to: MOJE MIESTO... PRIBETA. Čakáme 
fotografie, ktorých témou je Pribeta. Ich vyhotovenie pone-
chávame na šikovnosť a fantáziu tvorcov.

Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách:
1. do 16 rokov  
2. od 16 rokov
 

Lehota na odovzdanie prác je do 31.mája 2019.
Každý záujemca môže odovzdať 3 fotografie, ktoré boli 

vytvorené ľubovoľnými fotografickými technikami na posú-
denie. Prosíme o zaslanie prác v digitálnej podobe na ema-
ilovú adresu jakab.feri@centrum.sk alebo osobne na nosiči 
dát Františkovi Jakabovi. Uveďte názov fotografií, meno 
a vek tvorcu ako aj kontakt. Zaslané práce bude posudzo-
vať odborná porota pozostávajúca z umeleckých fotografov 
a  fotografov, na základe stanovených pravidiel. Vyhlásenie 
výhercov a výstava z vybraných fotografií sa bude konať v 
rámci Dní obce.

 
 Prajeme Vám dobré svetlo!

felöltöztetett sportcsarnok elvará-
zsolt bennünket. Finom vacsora, 
borok, koktélbár és 2 színvonalas 
együttes biztosította a jó hangula-
tot. Számos értékes tombola ke-
rült kisorsolásra az este folyamán. 
Köszönjük a támogatóinknak! Idén 
is az alapiskola nyolcadik és kilen-
cedikes tanulói nyitották meg a bált 
az egyik legszebb magyar tánccal, 
a palotással. Felléptek még a Mar-
garet Mazsorett és Táncklub tagjai 

is, valamint számos hazai és külföl-
di verseny győztesei, az Érsekújvári 
VIVA tánciskola két ifjú tehetsége, 
Kostyál Kornélia és Illés Roderik. 
Az este folyamán még fellépett 
Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László 
operett és nóta énekesek. Idén is 
jó hangulatban telt a bál. Reméljük, 
mindenki jól érezte magát, és jövő-
re ismét találkozunk.

 Mgr. Sukola Anita 
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 
APRÍL – JÚN

26.4. Okresná degustácia vín organizovaná
  Reformovanou kresťanskou cirkvou
Oslavy Dňa matiek: 
 5.5.  ZŠ s VJM  
 7.5. MŠ s VJM 
 10.5. ZŠ slov. 
 14.5. MŠ slov. 
 16.5. MO Jednoty Dôchodcov
 29.5. MO ZPCCH
19.5. IX. Folklórny festival organizovaný 
  MO CSEMADOK
26.5. Prvé sväté prijímanie
1.6.  Deň detí
2.6.  Konfirmácia 
21.-22.6. Dni obce Pribeta 
Rozlúčka predškolákov:   
 25.6. MŠ slov. 
 26.6. MŠ s VJM
Rozlúčka so školou:        
 27.6. ZŠ s VJM,  
 28.6. ZŠ  slov.

Kulturális eseménynaptár: 
ÁPRILIS - JÚNIUS

ápr. 26. Református Egyház által rendezett  
  Komárom Megyei Borverseny  
Anyáknapi ünnepségek:
 máj. 5. Magyar TNY Alapiskola 
 máj. 7. Magyar TNY Óvoda 
 máj. 10.  Szlovák TNY Alapiskola 
 máj. 14. Szlovák TNY Óvoda 
 máj. 16. Nyugdíjas Egyesület HSZ 
 máj. 29.  Civilizációs Betegségekkel 
  Sújtottak HSZ
máj. 19. IX. Népművészéti Fesztivál  
  a Csemadok ASZ  rendezésében
máj. 26. Elsőáldozás
jún. 1. Gyermeknap
jún. 2. Konfirmáció 
jún. 21.-22. Perbetei Falunapok 
Ballagások:  
 jún. 25. Szlovák TNY Óvoda 
 jún. 26. Magyar TNY Óvoda,  
 jún. 27. Magyar TNY Alapiskola 
 jún. 28. Szlovák TNY Alapiskola

NOVORODENCI

ÚJSZÜLÖTTEK

Nikolas Vígh  31.decembra 
Daniel Kosik 10 . januára 
Dia Pozsonyiová  18. januára

Vígh Nikolas december 31. 
Kosik Daniel január 10.
Pozsonyi Dia január 18.

OPUSTILI NÁS
Teofil Užák (73) 17. decembra
Juraj Jakab (76) 12. decembra  
Magdaléna Laczová (89) 25. decembra
Jozef Pavlik (62) 5. januára
Irena Balážová (63) 6. januára
Ondrej Szolár (62) 14. januára
František Papp (74) 25. januára
Eva Hodálová (71) 5. februára 
Jozef Bórik (67) 20. februára
Ladislav Geleta (79) 27. februára
František Salgó (74) 9. marca
Ondrej Tóth (67)  11.marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Užák Teofil (73) december 17. 
Jakab György (76) december 12. 
Lacza Magdolna (89) december 25. 
Pavlik József (62) január 5.
Baláž Irén (63) január 6.
Szolár András (62) január 14.
Papp Ferenc (74) január 25.
Hodál Éva (71) február 5.
Bórik József (67) február 20.
Geleta László (79) február 27.
Salgó Ferenc (74) március 9.
Tóth András (67) március 11.

Fotópályázat!

Bál 2019

Fotosúťaž! 


