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Prvého marca 2015 sa spus-

tila činnosť Komunitného centra 
v našej obci. Zriadenie centra 
bolo umožnené vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu. 
Poslaním komunitného centra 
je prostredníctvom poskytovania 
komplexných sociálnych a komu-
nitných služieb prispieť k sociál-
nemu začleňovaniu osôb sociálne 
vylúčených, tak na individuálnej, 
ako aj na lokálnej úrovni. Našim 
cieľom je zvyšovanie sociálnych 
zručností, poskytovanie poraden-
skej činnosti a poskytovanie vzde-
lávacích a voľnočasových aktivít. 
V miestnosti na prvom poschodí 
kultúrneho domu zamestnanci 
centra pomôžu deťom pri prí-
prave na vyučovanie, napomôžu 

rodinám zapojiť sa do sociálneho
a kultúrneho života. Občania majú 
príležitosť rozvíjať svoje počítačo-
vé znalosti a tiež majú príležitosť 
pre vzájomnú interakciu a spoloč-
né aktivity. 

Pracovníci komunitného cen-
tra srdečne očakávajú všetkých 
záujemcov; deti, seniorov, neza-
mestnaných, občanov v nepriaz-
nivej sociálnej situácii. 

Komunitné centrum v Pribete 
prijíma svojich klientov od pon-
delka do piatku od 800 hod. do 1600 

hod. 
Navštívte nás a presvedčte 

sa, ako u nás môžete príjemne
a užitočne stráviť svoj voľný čas. 

Mgr. Andrea Šukolová
a Mgr. Monika Zsitvová

2015. március 1-től megkezd-
te falunkban működését a kö-
zösségi központ, amelynek lét-
rejötte az Európai szociális alap 
támogatásával valósulhatott meg. 
A központ megalakulásának cél-
ja, átfogó szociális és közösségi 
szolgáltatások nyújtásával javítani 
a szociálisan hátrányos helyzetbe 

került egyének társadalmi hely-
zetén, egyéni és helyi szinten. 
További célunk a szociális kész-
ség növelése, tanácsadásnyújtás 
valamint oktatási és szabadidős 
tevékenységek szervezése. A kul-
túrház első emeletén kialakított 
helyiségben a centrum alkalma-
zottai elsősorban gyerekeknek 

nyújtanak segítő kezet. Segíte-
nek az iskolai felkészülésben és 
olyan programokat szerveznek, 
amelyek az ide betérők különböző 
képességeit és készségeit fejlesz-
tik. Mindenki számára lehetőség 
nyílik fejleszteni számítógépes 
ismereteit. Az ide látogatók ér-
deklődési körüknek megfelelő 
szabadidős tevékenységeken is 
részt vehetnek, közös tevékeny-
ségek végzésére és ismerkedésre 
is lehetőség adódik. 

A közösségi központ munka-
társai hétfőtől péntekig, 800 órától 
1600 óráig várják az érdeklődő-
ket; gyerekeket, időseket, mun-
kanélkülieket, szociálisan hát-
rányos helyzetbe került egyéneket 
és családokat.

Látogassanak el hozzánk 
és győződjenek meg róla, hogy 
a kommunális központban ho-
gyan tölthetik kényelmesen és 
hasznosan szabadidejüket.

 Mgr. Sukola Andrea 
és Mgr. Zsitva Mónika

ISSN 1338-9912



SAMOSPRÁVA OBCE | KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2

Pedagógusnap alkalmából 

köszöntjük mindazokat, 

akik tanítanak, oktatnak, 

nevelnek bennünket!

V I. štvrťroku 2015 sa konali dve 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Pribeta, z ktorých Vám prinášame tieto 

najzaujímavejšie témy:

Az első negyedévben a perbetei képviselő 

testület kétszer ülésezett. A napirendi 

pontokból kiválogattuk a legérdekesebb 

témákat, amelyek a következők:

Varga Mátyásné 
Rövid Irén 1975-ben 
lelkes fi atal pedagó-
gusként lépte át elő-
ször a Perbetei Ma-
gyar Tannyelvű Alap-
iskola küszöbét, s ez
a lendület, folyamatos
tenni akarás, kitar-
tással és következe-
tességgel párosulva

egész pedagógiai pályafutását jellemezte. 
2014-es nyugdíjba vonulásáig oktatta lelkiis-
meretesen, hivatása iránti elkötelezettséggel 
a perbetei gyermekeket. 

Hosszú évekig orosz majd szlovák nyelvet 
tanított, diákjaival szép sikereket ért el az orosz 
nyelvi olimpiákon, a Poznaj slovenskú reč kiejtési 
versenyen és a Dobré slovo szavalóversenyen.
A tanításon kívül mindig is szívügye volt – és ma 
is az – a sport. A kilencvenes években a röplab-
dacsapat két alkalommal is bejutott az országos 
fordulóba, amelyben 1993-ban bronzérmes lett, 
1996-ban a 6. helyen végzett. Iskolánkban szer-
vezője volt a Barátság Vándorserleg Strandröp-
labda Tornának, 2008-ban pedig a Slávia Sport-
egyesület megalakulása évfordulójára rendezett 
találkozónak. Falunkban továbbra is tevékenyen 
részt vesz a röplabda népszerűsítésében, s nagy 
öröm számára, hogy lelkes fi ataloknak adhatja át 
a stafétabotot. 

„Én magam is sokat köszönhetek szüleimnek 
és azoknak a pedagógusoknak, akik tanácsaikkal 
példamutatásukkal formáltak, ösztönöztek. Szép 
Ferenc igazi „lámpás” volt a Munka utcai alapis-
kola élén, Gáspár Tibor és Fónad Ilona a komáro-
mi magyar gimnázium nagy tudású tanárai. A fő-
iskolán egy igazi nagybetűs tanár, Horváth István 
tanítványa lehettem, aki nemcsak a szakmájának 
volt igazi mestere, de emberi tulajdonságai is 
példaként szolgáltak számunkra. Úgy érzem, ezt 
a hivatást rám szabták. Nagyon szerettem ta-
nítani. Az osztályban, a közösségben mindig 
a gyermek a legfontosabb. A komáromi járás má-
sik végéből, Keszegfaluról származom. Perbetén 
maradtam. Megszerettem az embereket, s úgy 
érzem, rögtön befogadtak. A fi atal kollégákat arra 
buzdítanám, hogy minden gyermekben találják 
meg a jót. Az élet nehézségein mindig az segít 
át, ha előre nézünk. Az elmúlt idő pozitív emlékei 
visznek előre.”

Közel négy évtizedes kiváló pedagógiai 
munkájáért Nyitra megye kitüntetésben ré-
szesítette, amelyhez szívből gratulálunk!

Szabó Edit

30.1.2015
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo plnenie roz-

počtu obce Pribeta za rok 2014 a úpravu rozpočtu obce 
na rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie plá-
ny práce jednotlivých komisií na rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkup ďal-
ších pozemkov na priestranstve oproti obecnému úradu 
od Vojtecha Tornócziho, Tibora Tornócziho, Jozefa Tornóczi-
ho a Kolomana Tornócziho, ďalej od Gertrúdy Hosszú a Pri-
sky Labodovej a od Róberta Horvátha. 

13.3.2015
Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo Mgr. Endre 

Kovács-Csomora do funkcie hlavného kontrolóra obce 
Pribeta od 1.4.2015.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo príspevok 
v sume 1500 eur z rozpočtu obce na sochu sv. Štefana 
v Miléniovom parku. Zvyšné výdavky na sochu budú hra-
dené z dotácie od Zsolta Kovács-Csomora a z verejných 
zbierok. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo výšku fi -
nančných prostriedkov poskytnutých z účelového fondu 
z rozpočtu obce Pribeta na rok 2015 pre právnické osoby 
a fyzické osoby – podni-
kateľov nasledovne:

Obecné zastupiteľ-
stvo v Pribete určilo 
v súlade so zákonom 
NR SR č. 253/1994 Z. 
z. plat starostu obce 
od 1.4.2015 vo výške 
2185,00 €.

Obecné zastupiteľ-
stvo v Pribete odročilo 
žiadosť dôchodcov obce 
Pribeta o poskytnutie 
peňažného príspevku 
na stravovanie pre dô-
chodcov.

Obecné zastupiteľ-
stvo v Pribete schválilo 
žiadosť Ruženy Bathóo-
vej o odkúpenie spo-
luvlastníckeho podielu 
o výmere 4 m2 z po-
zemku vedeného na LV 
č. 4720, parc. č. 910/2 
– záhrada od obce Pri-
beta v podiele 168/1344 
v sume 3 eurá/m2.

Obecné zastupiteľ-
stvo v Pribete schválilo 
žiadosť Tibora Földesa 
o odkúpenie parciel 
pred rodinným domom 
– parc. č. 2223/18 
a 2223/19 – zastava-
né plochy o výmere 
39 a 138 m2 od obce 
Pribeta v sume 3 eurá/
m2.

2015.1.30.
A perbetei képviselő-testület jóváhagyta a 2014-es év 

költségvetésének teljesítését és a 2015-ös év költségveté-
sének átdolgozását.

A képviselő-testület tudomásul vette az egyes szakbi-
zottságok terveit a 2015-ös évre.

A képviselő-testület jóváhagyta a községi hivatallal 
szemben levő további földterületek megvásárlását a követ-
kező személyektől: Tornóczi Béla, Tornóczi Tibor, Tornóczi 
József, Tornóczi Kálmán, Hosszú Gertrúd, Laboda Piroska 
és Horváth Róbert.

2015.3.13.
A perbetei képviselő-testület döntése alapján 2015. 

április 1-től Mgr. Kovács-Csomor Endre tölti be a falu 
főellenőrének tisztségét.

A képviselő-testület jóváhagyta az 1500 euró érté-
kű támogatást a Millennium parkban elhelyezendő Szent 
István szobor elkészítésére. A szobor további költsége ado-
mányokból valamint Kovács-Csomor Zsolt felajánlásából 
lesz térítve. 

A perbetei képviselő-testület jóváhagyta a 2015-ös 
évre a költségvetési keretösszeg elosztását a helyi szer-
vezetek, intézmények és magánszemélyek támogatására

a következőképpen:
A perbetei képvise-

lő-testület a 253/1994-
-es számú jogszabály 
szerint meghatározta 
a polgármester fi zeté-
sét, melynek összege 
2015.4.1-től 2185,00 
euró.

A perbetei képvise-
lő-testület elhasztotta 
a nyugdíjasok által be-
nyújtott kérelem jóvá-
hagyását, mely szerint 
étkezési hozzájárulást 
igényeltek.

A perbetei képvise-
lő-testület jóváhagyta 
Bathó Ružena kérvé-
nyét, melyben kérel-
mezte a 4720-as számú 
tulajdonjogi lapon veze-
tett 910/2-es parcellán 
található közös tulajdon-
ban lévő 4 m2 földterület 
megvásárlását 3 euro/
m2 értékben.

A perbetei képvise-
lő-testület jóváhagyta 
Földes Tibor kérvényét, 
melyben kérelmezte 
a háza előtt levő föld-
terület megvásárlását 
Perbete községtől - 
2223/18 és 2223/19-es 
parcella, 39 és 138 m2 
3 euró/m2 értékben.

Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek 
nyers gyémántját,

szép vigyázattal, csendben csiszoljam 
kristályba!

Németh László

 Schválené/
Jóváhagyott

A. Šport / Sport  
TJ Družstevník / Futball Klub 16 000 €
Šachový klub / Sakk klub 2 400 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Volejba-
lové družstvo / Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége – 
Röplabda egyesület

200 €

TJ Družstevník Pribeta – Stolnotenis / Asztaliteniszezők 
csapata

300 €

Lukostrelecký oddiel / Szürke farkas társulás - Íjász 
csoport

300 €

Slovenský poľovnícky zväz / Szlovák Vadász Szövetség 100 €
SPOLU / Összesen 19 300 €

B. Kultúra / Kultúra  

Slovenský červený kríž / Szlovák Vöröskereszt Helyi 
Szervezete

500 €

Jednota dôchodcov / Nyugdíjasok klubja 300 €
ZPCCH / Civilizált Betegségekkel Sújtottak Helyi Szer-
vezete

300 €

Csemadok 1 800 €
Rákóczi szövetség 400 €
Združenie maďarských rodičov / Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetsége

400 €

Združenie maďarských rodičov - Angolul tanuló falvak 150 €
Združenie rodičov a priateľov školy / A Szlovák Tannyel-
vű Alapiskola Szülői Szövetsége

300 €

Tumultus o.z. / Tumultus Polgári Társulás 300 €
ZOMOS - Miestny klub Pribeta / Szlovákiai Városok és 
Falvak Polgárai Társulásának Helyi Klubja

100 €

DHZ Pribeta / Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6000 €
SPOLU / Összesen 10 550 €

C. Cirkev / Egyházak  

Rímskokatolícka cirkev / Római Katolikus Egyházközös-
ség

600 €

Reformovaná kresťanská cirkev / Református Egyház-
közösség

400 €

Baba-Mama klub 200 €
Nyári gyermektábor 500 €
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi / Evangelikus Egyház-
közösség

200 €

SPOLU / Összesen 1900 €
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Író – olvasó találkozó 
Március 13-án falunk lakosai író 

- olvasó találkozón vehettek részt
a kultúrházban. Vendégünk, Szo-
molai Tibor író volt. A rendezvény 
résztvevőit Szabó Edit, a Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgató-
nője üdvözölte.

Szomolai Tibor Vágsellyén szüle-
tett, Alsószeliban nevelkedett, a po-
zsonyi Duna utcai gimnáziumban 
érettségizett, majd a műszaki egye-
temen szerzett építőmérnöki okleve-
let. A rendszerváltás után magánvál-
lalkozó lett. Erdei gombákkal kezdett 
el foglalkozni.

„Családi kapcsolatok révén Ri-
maszombatba kerültem, s mivel 
Gömör jó kis gombatermő vidék, itt 
maradtam, s mai napig is itt vállalko-
zok. Ebből élek. Ez a tevékenység jel-
legéből kifolyólag nyári-őszi munka. 
Januártól-májusig több szabad időm 
van, és így ki tudom élni az alkotás 

iránti vágyamat” – hallhattuk az 
írótól. Írással csak a 40-es éveinek 
végén kezdett el foglalkozni. Első 
cikkei a Fáklyavivő című lapban je-
lentek meg, majd ugyanezzel a cím-
mel írta első regényét. A Fáklyavivő 
című könyvében Isten és egyház, 
papok és hívek, politika és közélet 
színes kavalkádja jelenik meg. Egy 
képzeletbeli gömöri kisváros polgá-
rainak az életébe enged bepillantást. 
A Fáklyavivő főhőse látszólag a lehe-
tetlennel próbálkozik: feltámasztani 
a tétlenségből és a közönyből a kép-
zeletbeli gömöri kisváros egyházi és 
nemzeti közösségét.

Második regényének ötletét, a Fel-
vidéki Saga címen megjelent köny-
vet, egy nagy családi találkozó ih-
lette. A saga családtörténetet jelent. 
A regény az 1848-as szabadság-
harctól napjainkig kíséri fi gyelem-
mel egy mátyusföldi család életét 

és történetét. Az író csak annyira 
merül bele a nagy történelem tagla-
lásába, hogy kiemel néhány jelentős 
történelmi eseményt. Ezek lábjegy-
zetekbe sorolva adnak eligazítást 
az olvasónak. Nem egy történelem-
könyvet tarthatunk a kezünkben. 
A szerző hangsúlyozta, hogy úgy 
írta le az eseményeket, ahogyan azt 
a falusi emberek megélték, elme-
sélték. Szomolai Tibor könyvei nem 
szokványos kötésben jelentek meg, 
hanem a könyvek törzsüknél színes 

szalaggal vannak átfűzve. Azok, akik 
megvásárolják egy igazán egyedi, 
különlegesen szép könyvet kapnak 
kézhez. „A kiadványnak emiatt is lel-
ke lesz, hiszen kézi munka” - vallja 
az író. A jelenlévők fi gyelmesen hall-
gatták a szerzőt, aki a könyveinek 
bemutatása mellett rengeteg érde-
kes, tanulságos és megható történe-
tet mesélt még el. 

A rendezvény kötetlen beszélge-
téssel, könyvvásárlással és dediká-
lással zárult.      Mgr. Zsitva Mónika

GYÉMÁNTLAKODALMÁT

ÜNNEPELTE A KOLLÁR HÁZASPÁR

„Az évek múlásával
a ránc elmélyül,
a papír megsárgul,
de a szeretet, ha igaz,
soha nem fakul,
a kötés – életre szól !“

Hatvan évvel az eskü után 
szeretetben élni drága kincs, épp 
olyan, mint a gyémánt, amely 
erős, ritka és ragyogó, akárcsak 
az a kapcsolat, amelyben a házas-
társak ennyi évet töltöttek együtt.

Kevés házaspárnak adatik 
meg, hogy hatvan évig éljenek 
együtt, tiszteletben, békességben, 

szeretetben. E nem mindennapi-
nak számító évforduló még egy 
falu életében is nagy eseménynek 
számít.

Kollár Károlyt és feleségét, Kol-
lárné Geleta Magdolnát gyémánt-
lakodalmuk alkalmából köszön-
tötte Kósa József, polgármester, 
Szabó Andrea, anyakönyvvezető 
és Ádámka Aranka a szociális 
bizottság elnök asszonya, akik 
a sok jókívánság mellett Perbete 
Község Önkormányzata nevében 
ajándékkal, bőségkosárral és vi-
rágcsokorral kedveskedtek az 
ünnepelteknek.

Látogatásunk során boldogan 
tapasztaltuk, hogy korát megha-
zudtoló kedves házaspár fogadott 
bennünket, hiszen Karcsi bácsi és 
Magdus néni hála Istennek igen 
jó fi zikai és szellemi erőnlétnek 
örvend.

A jubiláló házaspárral mi is fel-
idéztük a múltat, megismerkedé-
sük történetét.

Karcsi bácsi Csúzipusztán szü-
letett, majd a család Szentist-
vánra költözött. Népes családból 
származik, heten voltak testvérek. 
Boldogan mesélt, emlékezett visz-
sza gyermekkorára, szüleire, test-
véreire. A család dohánytermesz-
téssel foglalkozott. Az alapiskola 
elvégzése után Anyalán inasként 
dolgozott egy műhelyben. Köz-

ben Érsekújvárott elvégezte az 
ipari iskolát, majd besorozták 
katonának. A katonaköteles évei 
után nagy futball szurkoló lévén 
a perbetei futballpályán pillantott 
meg egy szép, mosolygós lányt. 
„Ez a pillantás sorsdöntő volt, 
mert megakadt rajta a szemem és 
nem sok udvarlás után feleségül 
is vettem.” – mesélte meghatot-
tan Karcsi bácsi. 

Aktív évei alatt Szentmiklóson 
dolgozott mint gépész – kovács 
egészen nyugdíjba vonulásáig. 

Magdus néni tősgyökeres per-
betei. Négyen voltak testvérek. 
Nem volt könnyű a gyermekkora, 
már 12 évesen napszámosként 
dolgozott. Férjhez ment, vezette 
a háztartást, szüleinek segített, 
akikkel húsz évig éltek együtt.

Nyugdíjas éveik alatt méhé-
szettel foglalkoztak és Karcsi bá-
csi söprűket készített. Nagyon sok 
perbetei családnál található söprű 
dícséri a keze munkáját. 

A község támogatásának kö-
szönhetően tavaly ősztől Benyó 
Ágnes nyújt segítséget az idős há-

zaspárnak a mindennapi munkák 
elvégzésénél nagy odaadással és 
szeretettel. 

Arra a kérdésre, hogy „mi 
a békés együttélés és a hosszú 
házasság titka” - annyit mond-
tak: „Számunkra elsősorban ez 
a jó Isten ajándéka. Mindig kell 
egymásra időt találni, tisztelettel 
viseltetni a másik iránt, továb-
bá sokat kell tűrni, de engedni is 
tudni kell! Legfontosabb az, hogy 
meg kell tanulni megbocsátani 
egymásnak.” 

Kedves Karcsi bácsi és Mag-
dus néni !

Perbete Község Önkormány-
zata és a saját nevemben szívből 
kívánok nyugalmas, boldog, sze-
retetben bővelkedő, egészséges 
életet! 

Isten éltesse Önöket még so-
káig, hogy köztünk és szeretteik 
között tölthessenek sok-sok bol-
dog napot mindnyájunk örömére.

Gratulálok 60. házassági év-
fordulójukhoz!

Szabó Andrea
anyakönyvvezető

KULTÚRA

b É kúj áá l é á k i d i kák
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NÁVŠTEVA GAZDOVSKÉHO DVORA BRANOVO FAŠIANGY V MATERSKEJ ŠKOLE

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL...

„SÜSS FEL NAP” 

GYERMEK NÉPDALVERSENY

Ako vieme, na Slovensku vy-
rastá pokolenie detí, ktoré videli 
živé zviera len na televíznej obra-
zovke alebo v počítači. A bohužiaľ 
platí to aj o deťoch vyrastajúcich 
na dedine. Nakoľko naša mater-
ská škola je zameraná aj na en-
vironmentálnu výchovu a do edu-
kačného procesu začleňujeme aj 
prvky poznávania prírody a zvie-
rat, túto jar sme pre deti pripravili 
výlet na gazdovský dvor Branovo. 
Na deti tam čakalo obrovské pre-
kvapenie. 

Vo výbehu pre kozičky beha-
li malé kozliatka, zvedavo okolo 

detí šantili a nechali sa od detí aj 
pohladkať. Malé jahniatka boli bo-
jazlivejšie a skrývali za mamami.

Deti mali možnosť nakŕmiť 
koníky mrkvou, čo im doniesli 
a zblízka si pozrieť aj zajačiky, 
sliepky, krásne holuby a ako bo-
nus sa im predviedol hovoriaci 
papagáj.

Živé zvieratá deti fascinovali 
a užívali si možnosť pozorovať ich 
z bezprostrednej blízkosti.

Na záver si svoje dojmy a zá-
žitky nakreslili.

Renáta Kmetyóová

Fašiangové obdobie sa ne-
odmysliteľne spája so zábavou, 
tancovačkami a u nás v materskej 
škole s karnevalom. Aj tentokrát 
sme všetci počítali koľkokrát sa 
ešte musíme vyspať, aby k nám 
prišiel šašo Ľuboš a mohli sme 
sa prezliecť do masiek. Rodičia 
pripravili naozaj pestré masky

a deti sa premenili na víly, pavú-
kov, indiánov, policajtov... Šašo si 
pre deti pripravil veselý program, 
kopu hier, diskotéku a na záver 
pre všetkých vyrobil balónové 
zvieratká. Cítili sme sa veľmi dob-
re a už dnes sa tešíme na ďalšie 
Fašiangy.

 Jana Gáborová

A „farsangi bál“ gyermekeink 
örömére sok meglepetéssel volt 
tele. Mese- és szuperhősök, szí-
nes tündérek, királykisasszonyok 
lepték el február 13-án, délután 
a helyi kultúrház nagytermét. 
Nem meglepő, hiszen a Perbetei 
Nyitnikék Óvoda idén is megszer-
vezte a hagyományos farsangi 
mulatságot. A jelmezbe öltözött, 
vidám gyermekek büszkén mu-
tatták egymásnak ötletes jelme-
zeiket. Bemutatkozás gyanánt egy 

kis műsorral lepték meg a néző-
közönséget. Ezt követően megle-
petésvendégünk, Ágoston Anita 
szórakoztatta a kis ovisokat, akik 
felhőtlenül táncolhattak az egész 
délután folyamán. A megérdemelt 
farsangi csokitorta is az asztalra 
került mindenki nagy örömére. 
A vidám farsangi hangulat így 
idén sem maradt el. Köszönjük 
a segítőkész szülők támogatását, 
akik hozzájárultak a gyermekeink 
öröméhez!  Balla Piroska

Az idén első alkalommal kap-
csolódhattak be óvodásaink a kis-
újfalui Kultúrcentrumban meg-
rendezett „Süss fel nap” népdal-
versenybe. A gyerekeknek saját 
maguknak kellett készíteni rajzos 
jelentkezési lapot, melyet nagy 
örömmel festettek meg. A verseny 
közös beénekléssel kezdődött, 
majd a zsűri elnöke köszöntötte 
a szülőkkel, nagyszülőkkel, peda-
gógusaikkal érkezett kisgyerme-
keket. Óvodánkat 3 kiscsoportos 

gyermek 2-2 gyermekdallal kép-
viselte: Krutek Kornél – Megfog-
tam egy szúnyogot, Cirmos cica 
haj, Molnár Anita Lilla – Jön
a kocsi, Én kicsike vagyok és Tóth 

Viktor – Bújj, bújj zöld ág, Csicseri 
borsó. A verseny végén minden 
szereplő oklevelet és kézzel fes-
tett ajándéktárgyat vehetett át. 
Fantasztikus nap volt. Büszkék 
vagyunk a mi kicsi ovisainkra! 

Mgr. Pinke Gabriella
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KARNEVAL V NAŠEJ ŠKOLE

PREDŠKOLÁCI V ŠKOLE

„FÖRGETEGES EZ A BÁL!”

ISMERKEDÉS AZ ISKOLÁVAL

Chystajte si deti masky, bude 
 smiech a špás! 
Fašiangový karneval dnes prišiel 
 medzi nás. 
Kráľ a šašovia, všetci sú už tam, 
detský karneval, práve prišiel 
 k nám. 
Tak sa teda na tú slávu aj ty 
 pozrieť príď, 
príď sa s nami zahrať na to, 
 čím by si chcel byť.

Fašiangy sú symbolom vese-
losti, zábavy a hlavne obdobím 
maškarných plesov a karneva-
lov. Takýto fašiangový karneval 
nechýbal ani na našej základ-
nej škole. Uskutočnil sa v piatok 
27. februára na chodbe školy. 
Žiaci si pripravili masky, ktorými 
nás opäť milo prekva-
pili. Ani tento rok sa 
veru fantázii hranice 
nekládli. Žiaci predsta-
vili a predviedli svoje 
masky ostatným žia-
kom a prítomným rodi-
čom. Počas promenády 
ich sledovala bystrým 
okom naša odborná 
porota, ktorá neskôr 

vyhlásila desať najoriginálnejších 
masiek tohto podujatia. Piatkové 
dopoludnie skvelej zábavy, súťaží 
a hier v spoločnosti rozprávko-
vých bytostí od výmyslu sveta, 
si podmanilo všetkých navôkol 
a pohľad na tancujúcich šašov, 
princezné, čertov, zvieratká sa ne-
dal ničím nahradiť. Všade, kam ste 
sa obzreli, ste mohli vidieť úsmev 
a žiarivé oči našich zamaskova-
ných žiakov. Keď už boli všetci 
z tanca a súťaží príjemne unavení, 
prišla na rad obľúbená tombola, 
v ktorej žiaci povyhrávali zaujíma-
vé ceny. Deťom sa takto strávený 
deň páčil. Všetci sa už teraz teší-
me na budúci rok a sme zvedaví, 
akými maskami nás opäť prekva-
pia. Mgr. Lucia Benková

Predškoláci z materskej školy 
s radosťou očakávajú veľkú zme-
nu vo svojom živote, keď sa stanú 
veľkými školákmi. Už od septem-
bra sa v škôlke pripravujú rôznymi 
aktivitami a činnosťami na zápis 
do 1. ročníka. Tomu predchá-
dza aj návšteva prvákov v škole.
Aj tento rok 20. januára 2015 pri-
šli navštíviť svojich bývalých ka-
marátov v 1. triede. Boli zvedaví, 
ako to v škole vyzerá, čo všetko 
sa už prváci od septembra nauči-
li, a aká je ich nová pani učiteľka. 
Prváci im ukázali, ako pekne ve-
dia čítať, písať a počítať. Potom im 
zaspievali a zahrali na zobcových 

fl autách. V závere hodiny si vy-
menili úlohy a predškoláci zahrali 
prvákom pripravenú rozprávku 
O veľkej repe.

 Po vydarenej návšteve v ško-
le ich čakal veľký deň – zápis do 
1. triedy. Vo štvrtok 5. februára pri-
šli spolu s rodičmi, aby predvied-
li, čo všetko sa v škôlke naučili. 
Kreslili, písali, počítali, spoznávali 
farby a geometrické tvary, spieva-
li pesničky a recitovali básničky. 
K dobre zvládnutej úlohe patrí aj 
odmena – deti dostali farbičky, 
vymaľovánky aj sladkosti.

Dúfame, že budú dlho spo-
mínať na prvé chvíľky strávené 

v škole a s radosťou 
budú očakávať 1. sep-
tember, kedy sa stanú 
naozajstnými žiakmi 
našej školy. Aj pani 
učiteľky sa už tešia na 
15 zapísaných prváči-
kov.

PaedDr. Adriana 

Valachová

A idei tavaszi szünet előtti utol-
só nap rendeztük meg a hagyo-
mányos álarcosbált. A kultúrház-
ban vidám színekbe öltözött terem 
és jó zene fogadta a bálozókat. 
Hamarosan megkezdődött a jel-
mezek bemutatkozása, amely so-
rán nem maradhattak el a szelle-
mes kérdések, frappáns válaszok, 
vidám kis versek 
és rövid jelenetek 
sem. A jelmeze-
ket igényességük, 
eredetiségük, ki-
do lgozot tságuk 
és egyediségük 
alapján bírálta el 
a zsűri. A jelme-
zek változatos-
sága, ötletessége 
a gyermekek és 
a szülők kreativitását dicséri. 
A színes társaságban ott volt 
Pókember, Superman, a sok-sok 
hercegnő és tündér, szellem és 
boszorkány, kéményseprő, ro-
bot, dominó, tigris, papagáj, Pi-
roska, indián, táncosnő, pincér 
és pincérnő, traktorista, fáraó. 
A jelmezes felvonulás után követ-
kezett a meglepetés Nyers Gyula 

bácsi személyében, aki szebbnél 
szebb formájú és színű vattacu-
korral érkezett. A tavalyi sikeren 
felbuzdulva a karnevál karaoke-
showval folytatódott. A jelentke-
zők nagy száma arról tanúskodik, 
hogy gyermekeink szeretnek és 
tudnak is énekelni. Természete-
sen a tantestület is bekapcso-

lódott közös éneklésre invitálva
a gyermekeket és a szülőket.
A tánc sem maradhatott el: a ka-
csatánc és a limbó-hintó megmoz-
gatott kicsit és nagyot egyaránt.
A jó hangulatú álarcosbál nem ér-
hetett véget a tombolahúzás nél-
kül. A szerencsés nyertesek szép 
díjaknak örülhettek.

Mgr. Szabó Edit

Február 11-én reggel az is-
kola könyvtárában gyülekezett 
a beíratkozásra váró 21 kisgyer-
mek. Izgatottan, szemükben csil-
logó érdeklődéssel ismerkedtek 
a tereppel. Rövid bemutatkozás 
után a hangulat hamar oldódott, 
s kezdetét vette a játék. Játék 
közben a tanító nénik, Pinke 
Andrea, valamint Török Sarolta, 
megfi gyelték a gyerekek beszéd-
készségét, szókincsét, logikáját, 
számfogalmát, irányérzékét, szín-
ismeretét, általános ismereteit, 
valamint grafomotorikus kész-
ségét. Egyéni előadásokra is sor 
került. A gyerekek vers- és daltu-
dásukat is bemutatták. A gyerme-

kek érettségének megfi gyelését 
segítette Misák Judit gyógypeda-
gógus. A foglalkozások befejezté-
vel kis ajándékkal kedveskedtünk 
az iskolába vágyó gyerekeknek. 
Mindeközben a szülőknek Kiss 
Mária gyógypedagógus tartott 
előadást az iskolaérettségről és 
az iskolakezdés nehézségeiről. 
Szívesen válaszolt a szülők egyé-
ni kérdéseire is. Majd a közösen 
elköltött tízórai után átsétáltunk 
a kultúrházba, ahol a Kuttyomfi tty 
Társulat Cirkusz Hungarikusz 
című előadását tekinthettük meg. 

Találkozzunk szeptemberben!
Mgr. Török Sarolta
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„Ébredj István király, 

téged magyar kíván…”  
Minden nép, vagy akár egy kisebb emberi 

közösség szellemi állapotát kifejezi: hogyan vi-
szonyul múltjához, hogyan becsüli meg szent 
ereklyéit, őseit – hőseit, ősi hagyományait, 
mert múlt nélkül nincsen jövő, nincsen gyara-
podó közösség. 

Talán az előbbiekben ki-
fejtett gondolatok jegyében 
született meg az a gondolat, 
a fejemben, hogy szülőfalunk-
ban itt lenne az ideje egy Szent 
István szobor felállításának, 
ám ezt a gondolatot sokáig 
megtartottam magamnak. Míg-
nem, 2014. augusztus 20-án
a perbetei Millenniumi emlék-
mű Szent István-napi meg-
koszorúzása alkalmából ösz-
szefutottam egy régi kedves 
ismerősömmel, aki az alábbi 
szavakkal indította beszélgeté-
sünket: Na Endrém, ti is szépen 
megkoszorúztátok a „semmit”! 
Milyen szépen kiegészítené ezt 
a Millenniumi emlékművet egy 
jó kis Szent István szobor! Hisz 
így az emlékművet a fi atalok 
– nagyon sajnálatosan – az is-
mert amerikai fi lmsorozat után 
csak „Csillagkapunak” nevezik. 
Megleptek ezek a szavak, de egyben meg is 
örvendeztettek. Lám, nem csak az én fejemben 
fordult meg egy Szent István szobor felállításá-
nak ötlete szűkebb pátriámban.

Még ugyanezen év októberében az udvardi 
Csemadok vezetője Salgó Tibor mérnök ba-
rátom felkért, hogy nem tartanék-e ünnepi 
beszédet október 6-án, az aradi vértanúk 
emléknapján Udvardon. Természetesen öröm-
mel vállaltam a feladatot és teljes pompában 
megjelentem a megjelölt napon az udvardi 
Csemadok székházban, ahol tátva maradt
a szám, ugyanis a székház előtt egy csodálatos 
Szent László szobor látványa fogadott. Hallot-
tam én már erről a szoborról Tibor barátomtól, 
de a szobrot magát akkor szemlélhettem meg 
először testközelből és mondhatni igencsak le-
nyűgözött! Kaptam az alkalmon és az ünnepi 
beszéd után tartott rövid baráti összejövetelen, 
kifaggattam Salgó Tibor barátomat a szobor 
történetével kapcsolatban. Kiderült, hogy az 
udvardi Szent László szobor felállításának öt-
lete Tőle származik, illetve a szobor elkészítése 
és felállítása is az Ő menedzselésével történt. 
Azonnal megemlítettem, hogy nekünk is mi-
lyen jó lenne Perbetén egy hasonló Szent Ist-
ván szobor. Tibor barátom azonnal felajánlotta 
segítségét, és megígérte, hogy ha komolyan 
gondolom a dolgot, szívesen összehoz egy 

találkozót a szobor készítőjével, Lebó Ferenc 
győri szobrászművésszel. Közölte, hogy az ő 
szobruk bronzból készült és 7000 euróba ke-
rült, valószínűleg ugyanennyibe „fájna” nekünk 
egy hasonló nagyságú bronz Szent István szo-
bor is. Ebben maradtunk.

2014 őszén perbetei polgártársaim meg-
tiszteltek azzal, hogy bizalmat szavaztak ne-
kem és megválasztottak a helyi önkormányzat 
képviselőjének. Mint friss képviselő azonnal 
szorgalmazni kezdtem a szobor ügyét. Ebben 
az időszakban egy családi összejövetel alkal-
mából megemlítettem a szobor ötletét testvér-
öcsémnek, Kovács-Csomor Zsolt mérnöknek, 
aki azonnal átlátta és felismerte egy ilyen kez-
deményezés jelentőségét, és a szobor költsé-
geire felajánlott 3500 eurónyi összeget. Ez már 
nagyon jó kiindulási alapnak bizonyult a szo-
bor gyakorlati megvalósításának ügyében. Ki-
sebb-nagyobb győzködés után Perbete Község 
Önkormányzatának kulturális és - pénzügyi 
bizottsága, illetve képviselő-társaim is magu-
kévá tették a szobor ügyét és végül a március 
13.-i testületi ülésen megszavaztak 1500 euró-
nyi összeget, amivel majd a község járul hozzá 
a megvalósításhoz.

Már korábban ellátogattam Károly atyához, 
a helyi katolikus plébánoshoz és megérdek-
lődtem az álláspontját a szobor felállításának, 
valamint a tervezett helyszínnek az ügyében, 
hiszen Szent István királyunk tulajdonképpen 
ugye a római katolikus egyház szentje is. Ká-
roly atya nagy örömömre lelkesen és pozití-
van állt a szobor ügyéhez és nagyon örült az 
ötletnek, mert ahogy közölte Őt is régóta fog-

lalkoztatta egy hasonló szobor elhelyezésének 
a gondolata.

Időközben Salgó Tibor barátom is állta a sza-
vát, és megvalósult a magyarországi szobrász-
művésszel való találkozó is, melyen rajtam és 
Salgó Tibor barátomon kívül részt vett még 

Zsitva Norbert, helyi MKP el-
nök, illetve Károly atya is. Meg-
szemléltük a szobor tervezett 
felállításának helyszínét, ezt 
a művész bemérte és na-
gyon pozitívan értékelte azt, 
ugyanis az volt az álláspontja, 
hogy a szobor tulajdonkép-
pen kiegészíti és teljessé teszi 
a Millenniumi emlékművet. 
Megállapítottuk, a szobor össz-
költségét is, amely az udvardi 
szoborhoz hasonlóan 7000 
euró lett. 

 A továbbiakban Perbete 
Község Önkormányzata és a fő
támogató Kovács-Csomor Zsolt 
szerződést kötött a támogatás-
ról, illetve a támogatás összege 
is letétbe került. A szerződés le-
szögezte, hogy az önkormány-
zat 1500 eurós támogatása 
mellett egy nyilvános gyűjtés 

is indul majd a költségek fede-
zésére.

A Kovács-Csomor Zsolt által felajánlott tá-
mogatás összegét, még 2015 februárjában 
Kósa József polgármester úrral közösen jutat-
tuk el Lebó Ferenc művész úrhoz, aki azt elő-
legként átvette, illetve a művész úr műtermé-
ben megnézhettük a majdani szobor gipszből 
készült makettjét is. A művész úr ígéretet tett, 
hogy 2015. augusztus 20-án a szobor a ter-
vezett talapzattal és kiegészítőkkel együtt át-
adásra kerülhet. Itt tart pillanatnyilag a perbetei 
Szent István szobor megvalósulásának történe-
te. Úgy látszik, ha az ígéretek megvalósulnak 
(és miért ne valósulnának meg!) 2015. augusz-
tus 20-án egy nagyobb szabású ünnepség ke-
retében avathatjuk fel községünk új szimboli-
kus jelentőségű művészi alkotását a perbetei 
Szent István szobrot.

A szobor ügyében képviselőtársaimmal foly-
tatott eszmecserékben néhány kérdés fogal-
mazódott meg képviselőtársaim részéről. Ezek 
a következők voltak: 

– Miért éppen Szent István szobrot állítsunk 
Perbetén?

– Miért éppen a Millenniumi emlékmű ki-
egészítéseképpen valósuljon meg a szobor?

– Miért éppen Lebó Ferenc szobrászmű-
vészt favorizáljuk mint alkotót? 

Szent István monogramja



DEJINY | TÖRTÉNELEM

7

Egy nap a múltról - a jövőért Znova sú tu sviatky!
Március 15-én délután a refor-

mátus templom előtti Kálvin téren 
kokárdát mellükre tűzve gyülekez-
tek az emberek. Nem a megszokott 
helyen. E fontos nap egy kivételes 
eseménnyel bővült. Turulmadár ke-
rült az 1. világháborúban elesettek 
tiszteletére emelt emlékműre, oda, 
ahonnan 2005-ben ellopták. A tu-
rulmadárhoz kapcsolódó hitvilágról, 
valamint a szobor elhelyezésének 
jelentőségéről Kovács-Csomor End-
re képviselő úr beszélt érdekfeszí-
tően. Ezt követően Erdélyi Zoltán 
tiszteletes úr közölt értékes gon-
dolatokat, majd megáldotta az em-
lékművet, valamint a gyülekezetet. 
A koszorúzás alatt az Árvalányhaj 

Népdalkör énekelt. A megemléke-
zés a kultúrház udvarán folytató-
dott. Mivel 2015-ben ünnepeljük 
Jókai születésének 190. évforduló-
ját, az ünnepi beszédben Jókai sze-
mélyét megvilágítva követhettük az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeit. Majd Perbete 
Község Önkormányzata, valamint
a falunkban műkődő intézmények 
és szervezetek elhelyezték az em-
lékezés koszorúit a kopjafánál. 

Az ünnepi műsor a kultúrház 
nagytermében folytatódott. Megte-
kinthettük az Árvalányhaj Népdalkör 
előadását, a Nyitnikék Óvoda gyer-
mekeinek verses zenés összeállítá-
sát, a Magyar Tanítási Nyelvű Alap-

iskola énekkarát és 
irodalmi színpadát, 
végül az alapiskola 
jelenlegi és volt diák-
jai palotást táncoltak.

Egy nap, amelyen 
méltóképpen em-
lékeztünk a múltra,
a hősökre, őseinkre. 
Egy nap, amely a jö-
vőbe mutat, felelős-
séget várva tőlünk 
népünk, nemzetünk, 
kultúránk fennmara-
dásáért. 

Mgr. Török Sarolta

„Znova sú tu sviatky!“ Povieme si 
vzdychajúc. I keď je tento povzdych 
obecne zaužívaný, každý pod ním ro-
zumie iné. Niektorým sa zdá sviatok 
ťarchou, ledva čakajú kedy skončí. Pre 
iných je to radostná správa, že sa blížia 
prázdniny, pre iných je to možnosť na 
pár dní vystúpiť zo stereotypu každo-
denných pracovných povinností. Ďalší si 
len preto povzdychne, aby si pripomenul, 
že je o rok starší. Vieme dobre, že na Veľ-
kú noc slávime zmŕtvychvstanie Krista. 
Čo to pre nás znamená? Ak túto správu 
o zmŕtvychvstalom Pánovi prijmeme, ako 
každú inú správu, ktoré sa na nás z tele-
vízie a z počítača hrnú, tak nepochopíme, 
prečo ju treba každoročne osláviť. Tak sa 
oslava Veľkej noci zúži na folklórnu sláv-
nosť, ktorá bude čím ďalej, tým drahšia, 
až natoľko, nakoľko sa zvýši cena akcio-
vých čokoládových vajíčok a zajačikov 
z predajní. Práve nimi obdarúvame naše 
deti a vnúčatá, za krátku chvíľu nám 
darovanej pozornosti. Ale takáto oslava 
nedvíha myseľ, a nenapĺňa srdcia. Stane 
sa iba pomíňajúcim sa povzdychom. 

Pred 15 rokmi nás sv. Ján Pavol II 
voviedol do tretieho tisícročia heslom 
„Tiahni na hlbinu!“ Latinsky Duc in al-
tum. Je to Kristov príkaz, ktorý dal Petro-
vi, po celoročnom neúspešnom rybolove. 
V evanjeliu sa dočítame, že Peter poslú-
chol Krista, a siete sa naplnili rybami. 
Hoci sám bol skúsený rybár, vedel, že je 
malá šanca chytiť ryby do siete cez deň, 

ak sa to v noci nepodarilo. Ale na Pánovo 
slovo sa udeje zázrak. Moderný človek 
21. storočia, si má za srdce zobrať Kris-
tov príkaz a má ísť na hlbinu, inak ne-
pochopí skutočnú hĺbku slávenia. Oslavy 
budú prázdne, darmo budú niesť hlboké 
myšlienky, ak nebude človeka, ktorý za-
tiahne na ich hlbinu. V opačnom prípade 
zostaneme len pri našich nezdaroch, ako 
Peter, ktorý celú noc chytal ryby a nič 
nechytil. Darmo si oblečieme sviatočné 
šaty, aby sme si zabezpečili slávnostnú 
atmosféru, ktorá je často určitými von-
kajšími prostriedkami ešte stupňovaná. 
Ako stroskotanci ostaneme na ostrove 
samoľúbosti nášho sklamaného srdca. 

Až keď Peter poslúchne svojho maj-
stra, a zatiahne na hlbinu, zažije zázrak 
i radosť z úspechu. Preto prajem drahým 
čitateľom, aby mali odvahu tohtoroč-
nú Veľkú noc zájsť na hlbinu. Aby sme 
spolu so Zmŕtvychvstalým Kristom zažili 
skutočnú Veľkonočnú radosť. Aby sme 
neslávili len tak povrchne. Ako všetky 
sviatky, na ktoré sme si zvykli a ktoré 
sa raz pominú. Z ktorých majú osoh 
len úspešné obchodné reťazce. To však 
predpokladá nielen povzdychnúť si, že 
zasa ide sviatok označený červeným pís-
mom v našom kalendári. Ale mať odvahu 
zájsť na hlbinu srdca, a tam sláviť. Toto 
nestojí žiadne peniaze, a predsa oboha-
cuje nás i tých druhých.

PaedDr. Karol Balogh

Ezekre a következőképpen lehet válaszolni:

1. I. (Szent) Istvánnak (997/1000-1038) 
mint az első keresztény és államalapító ma-
gyar uralkodónak hajdanán élő kultusza volt 
Perbetén és környékünkön. Bizonyítja ezt
a perbetei katolikus templomban látható őt áb-
rázoló freskó is. A hagyomány szerint a fi atal 
uralkodót Bényben övezték fel karddal a kísé-
retéhez tartozó német lovagok és seregével 
innen indult el az ellene lázadó Koppány vezér 
elleni ütközet megvívására. 

2. A perbetei Millenniumi emlékmű tetején 
egy stilizált Szent Korona-ábrázolás látható, 
amelyet a hagyomány Szent István koroná-
jának tulajdonít. A Korona alsó abroncsán
a következő felirat látható 1000 – 2XXX. Ezek 
a jelek évszámokat jelképeznek, ugyanis Kr.u. 
1000-ben koronázták meg Szent István ki-
rályunkat, akivel tulajdonképpen elkezdődött 
a keresztény királyság korszaka e térségben. 
Maga a Millenniumi emlékmű pedig 2000-
ben került felállításra és egyben az ezer éves 
keresztény hagyományokat szimbolizálja. 
(Millennium – ezer év) 

3. Lebó Ferenc ősei felvidéki származású-
ak. Nagyapját a II. világháború után Udvardról 

telepítették ki az ún. lakosságcsere 
idején. Jelentős szobrászművész. 
Olyan ikonikus alkotások kerültek ki 
a keze közül, mint az udvardi Kitelepí-
tettek Emlékműve, mely az idők során
a felvidéki magyar sors szimbólumá-
vá vált. Ezért az alkotásáért megkap-
ta Udvard Díszpolgára címet is. Egy 
ilyen jelentőségű művész alkotná a mi 
Szent István királyt ábrázoló mellszob-
runkat is.

Végezetül a szobor fi nanszírozá-
sával kapcsolatban hadd zárjam so-
raimat egy 1841-es Széchényi István 
idézettel, amely véleményem szerint 
mindent elmond a helyzetünkkel kap-
csolatban. „Bizony a magyarnak senki 
sem ad pénzt, ha nem ad maga-ma-
gának, mert ha saját maga nem gon-
dol magával, saját maga nem ápolja 
magát, s nem eszközli előmenetelét, 
ugyan a világ hátán ki mívelje mindezt 
érette s ki szeresse őt erősebben, mint 
ő maga-magát? Nem, nem. Rajtunk 
senki sem fog segíteni, de nem is se-
gíthet, mint mi magunk!”

Mgr. Kovács-Csomor Endre A perbetei Szent István szobor makettje
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„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden em-
bernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak 
közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember 
által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan 
meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki
a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az 
ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” 1Kor 15, 19-23

Asi niet človeka, ktorý by sa 
netešil z nastávajúceho nového 
obdobia v prírode. S radosťou 
sledujeme ako sa všetko začína 
prebúdzať k novému životu. Ra-
dostný je pohľad na prvé jarné 
kvety, na zeleň, ktorej je okolo 
nás stále viac a viac. 

Ak toto platí vo vonkajšom 
svete, tak oveľa viac je na do-
sah aj nový život v duchovnom 
ohľade. Všetci kresťania sa blížia 
k vyvrcholeniu pôstneho obdobia. 
Aj my sledujeme krok za krokom 
záverečnú časť pozemského 
života nášho Pána a Spasiteľa, 
Ježiša Krista., v ktorej si budeme 
pripomínať Jeho utrpenie, bo-
lestné ukrižovanie, ale aj slávne 
vzkriesenie.

Že On bol skutočným člove-
kom z mäsa a kostí niet pochýb. 
Mnohí Ho videli, dotýkali sa Ho, 
stolovali s Ním a videli aj Jeho 
rany a bolesti. No mnohí nevedia 
pochopiť, že tento Ježiš Kristus je 
aj pravý Boh. Prijať Ho takéhoto 
môžeme jedine vierou, ktorá je 
Božím darom. Bez tejto viery ne-
dokážeme a nemôžeme pocítiť 
a prijať požehnanie a víťaziacu 
silu, ktoré vytekajú z golgotského 
kríža. 

Ide tu o div viery. Vieme to 
oceniť a prijať? Veď „On vzal na 
seba podobu služobníka, podob-
ným sa stal ľuďom, a keď sa zja-
vil ako človek, ponížil sa a po-
slušný bol až do smrti, a to až do 
smrti na kríži.” 

Pán Ježiš je aj naším služobní-
kom. Byť služobníkom možno nie 
je moderné, ale je to veľká vec. 

To potvrdil i Pán Ježiš keď svo-
jim učeníkom povedal: „Kto chce 
byť medzi vami veľký, nech je va-
ším služobníkom.” A On to napl-
nil dokonale, lebo nezostal len pri 
slovách, ale Jeho skutky lásky sú 
tým najlepším svedectvom. Jeho 
cesta poníženia, potupy a se-
baobetovania bola cestou lásky 
a požehnania v tej najväčšej 
možnej miere. Napokon zvíťazil, 
lebo bol poslušný svojmu nebes-
kému Otcovi. 

Blížiace sa veľkonočné sviat-
ky kladú pred nás viaceré otáz-
ky: Aký je môj postoj k Ježišovi? 
Je to postoj úprimnej viery, po-
kory, vďačnosti a lásky? Alebo je 
to postoj nevery, pýchy, samoľú-
bosti a nenávisti? Či to chceme, 
alebo nie, musíme sa rozhodnúť, 
či chceme byť Ježišom a prijať 
všetko, čo nám ponúka, alebo 
či ho odmietneme. Táto životná 
voľba je v našich rukách. Nikto 
ju nemôže urobiť za nás, alebo 
namiesto nás. Naše rozhodnutia 
nás vedú potom buď po ceste ži-
vota, alebo po ceste záhuby. 

Ukrižovaný a vzkriesený Pán 
nás volá, pozýva na cestu života. 
Prijmime Jeho ponuku, dovoľ-
me Mu, aby v našich srdciach 
zažal neuhasiteľný oheň pravej 
a zachraňujúcej Božej lásky. Veď 
vštepované slovo o Kristovom 
kríži a Jeho vzkriesení je na spa-
senie každému veriacemu.

Požehnané prežitie sviatkov 
Pánovho vzkriesenia Vám všet-
kým zo srdca želá 

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

„Újra itt a húsvét ünnepe!” 
Sóhajtunk fel. S bár ez a sóhaj 
egyforma, mégis más, különböző 
oka van kijelentésünknek. Van, 
aki az ünnepekben terhet lát, 
mert megterheli költségvetését. 
Van, aki e sóhajjal kifejezi azt 
a tényt, hogy egy évvel idősebb 
lett. De vannak, akik örülnek, hogy 
újra pár szabad napuk lesz, ami-
kor nem kell iskolába menni és 
a munka megszokott mókuske-
reke megáll néhány napra. Tud-
juk jól, hogy húsvétkor Krisztus 
feltámadását ünnepeljük. De mit 
jelent ez számunkra? Mert ha ezt 
csak egy a bennünket mindennap 
elárasztó, megszokott hírek közé 
soroljuk, ha csak megszokott in-
formációnak tartjuk, akkor nem 
fedjük fel a valódi értelmét annak, 
hogy miért kell az idén újra a fel-

támadást megünnepelni. A húsvét 
ünnepe a mindinkább népi hagyo-
mánnyá vált folklórszokássá válik. 
Ahol az egyre dráguló akciós tojás 
és csoki nyuszik, amellyel meghá-
láljuk gyerekeink s unokáink pár-
perces fi gyelmét, nem gazdagít, 
nem emel fel. Így csak múlandó 
sóhaj marad.

Amikor szent II. János Pál pápa 
elindított minket 15 évvel ezelőtt 
az új évezredbe akkor az evangé-
lium egyik rövid mondatát aján-
lotta fi gyelmünkbe, ahol Krisztus 
szól a Péternek az egész éjszaka 
eredménytelen halfogás után, így 
szólt hozzá: „Evezz a mélyre.” 
Duc in altum latinul. Ez kell, hogy 
legyen a modern ember fő jelsza-
va, mert ha felületesek maradunk, 
ünnepeink kiüresednek. Ha nem 
a feltámadt Krisztus fog bennün-

ket ösztönözni a mélyre, vagyis 
újra felfedezni az ünnep valódi 
mélységét, annak örömteli és 
a maga titkaiban felfedezendő ér-
telmét, akkor megmarad a kudarc 
a szürkeség. Hiába öltünk ünnepi 
ruhát, hogy ünnepélyessé tegyük 
a hangulatot, sőt külső hangulat-
felemelő tényezőkkel fokozzuk 
azt, megmaradunk az élet kudar-
cai közepette, mint aki az önzés 
szigetén hajótörést szenvedett. 
Péter, az evangélium tanúsága 
szerint, egész éjszaka halászott 
és semmit sem fogott. Tapasztalt 
halász volt, tudta, hogy fényes 
nappal még kevesebb az esélye 
annak, hogy hálójába halat fogjon. 
Még szót fogad mestere Krisztus 
szavának: „Evezz a mélyre!” 

Mert csak ez után lett sikeres, 
csak ez után telik meg a hálója 

halakkal. Kívánom minden kedves 
olvasónak, hogy az idei húsvé-
tot ne felületesen, „megszokott” 
menetben élje meg! Mint valamit, 
ami úgy is elmúlik. Vagy mint, 
olyan napokat, amelyből csak 
a fogyasztói iparnak van haszna. 
Legyen bátorságunk nem csak 
tudni, hanem életünk kudarcai-
nak ellenére, feltámadt Urunkkal 
a mélyre evezni. Így majd vele 
megtanuljuk az igazi lelket be-
töltő, és azt felemelő ünneplést. 
De ennek feltétele, hogy nem csak 
felsóhajtunk, mert egy piros betűs 
megszokott ünnep jön, hanem 
nekibátorkodunk a mélyre evezni, 
a szív mélyén ünnepelni. Ez nem 
kerül semmi pénzbe és mégis 
minket, de másokat is gazdagít. 

PaedDr. Balogh Károly

Kedves Perbeteiek!

A húsvéti ünnepkörhöz érkezve 
ismét felgyorsulnak a hétközna-
pok. Teendők sokasága, amiket el 
kell intézni készülődve az ünnepre. 
Rohanás, takarítás, főzés. Minden 
rendben legyen, ha benéznek a ro-
konok, ismerősök, öntözők. 

A böjt, mint lelki épülés, Istenhez 
való közelebb kerülés lehetősége 
egyre inkább megszűnőben van. 
Inkább jellemzi életünket vágya-
ink elérése és megélése. Ismerős 
mindnyájunknak a mondás: „egy-
szer élünk” és ezzel támasztjuk alá 
belső igényeink jogosságát, és tart-
juk mélyaltatásban lelkiismeretün-
ket. Mint, ha valóban csak egyszer 
élnénk.

Pál ebben a mostani ünnepben 
viszont egy egészen más dolgot 
mond nekünk. Szinte szöges ellen-
tétben van azzal, amit mi elképze-
lünk. – „Ha csak ebben az életben 
reménykedünk…” – Mit is akar 
mondani ezzel Pál? Van másik élet? 
Milyen másik élet? Az apostol arról 
az életről beszél, ami nem ez, ami-
ben vagyunk, és ami földi létünkre 
nézve korlátok közé zár bennünket. 
Egy olyan életről beszél, amiben le-
bomlanak ezek a korlátok, és ami 
már itt ezen a földön a Krisztusba 

vetett hit által, elnyerhetővé válhat 
számunkra. Ez a másik élet teszi 
lehetővé, hogy ne saját gondolata-
ink, vágyainak rabságában éljünk, 
hanem felszabadultan, félelmek 
nélkül. Két dolog kötözi meg a mai 
kor emberét: a bűn, és annak kö-
vetkezménye a halál. A mindennapi 
bűnök súlya alatt élünk, és az el-
múlás félelmében. Jézus ebben járt 
előttünk és nyitotta meg a másik 
élet – az ezt követő – lehetőségét. 
Húsvét erről szól. A megtöretett test, 
és kiontott vér – Jézus kereszthalá-
la, hirdeti számunkra a bűnből való 
szabadulást. Az üres sír – Jézus fel-
támadása pedig hirdeti számunkra 
a halál felett aratott győzelmét.

Akik pedig hiszünk abban, hogy 
Jézus eltörölte a bűnt és a halált, 
azok számára az örök élet készíte-
tett el. Azok nem mennek ítéletre, 
hanem általmentek már most a ha-
lálból az életre.

Húsvét örömüzenete ebben van: 
Él az Úr, és általa mi is élhetünk!

Isten áldásában gazdag, és a fel-
támadás evangéliuma megtapasz-
talásának reményében kívánunk 
Áldott ünnepeket!

Mgr. Erdélyi Adél 

és Mgr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorotok
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MENŐ MANÓ TORNA ZAČALA SA FUTBALOVÁ JAR
A Perbetei Manócska Baba-Mama 

Klubban a „Ringató” zenei foglal-
kozás mellett lehetőség van bele-
kóstolni és aktívan is bekapcsolódni 
a babatornába. Vidám, az anyukák 
körében nagyon kedvelt csoportos 
baba-mama tornáinkon a foglalkozás 
első részében 7-8 gyakorlatot hajtunk 
végre, a mondókákhoz, énekekhez 
pedig mindig egy adott mozgásfor-
mát társítunk. Nagyon fontos, hogy 
a gyakorlatok során a gyermekével 
az anya szemkontaktusban marad-
jon. Az aktív testmozgás tekintetében 
vannak az úgynevezett eszköz nélküli 
és az eszközzel végzett tornagya-
korlatok. Foglalkozásunk második 
részében Fitt-Ballokat használunk, 
mellyel a kisgyermekek testtartását, 
izomtónusát, erőnlétét, egyensúlyát, 
valamint a vesztibuláris képességét 
fejlesztjük. Az „óriás” labdán végzett 

mozgástevékenységek a legked-
veltebbek a kisgyermekek körében. 
Felettébb ajánlottak, sőt kimondottan 
hasznosnak bizonyulnak. Nem csu-
pán kényelmi szempontok miatt, ha-
nem az egyensúly, térérzék és a baba 
mozgáskoordinációjának a fejlesztés 
szempontjából is. A szabad tevékeny-
ség keretében különféle mozgásfej-
lesztő eszközöket próbálhatnak ki
a gyerekek, akik játszva tehetik 
próbára ügyességüket, szüleik örö-
mére. A baba-mama torna 10 hóna-
pos kortól 3 éves korig ajánlott. Sok 
szeretettel várjuk a mozogni vágyó 
csöppségeket és azok szüleit, min-
den pénteken 17:00 órától a Kálvin 
téri régi református alapiskola épü-
letében. Köszönetet mondunk a játék 
és tornaeszközök bebiztosításáért 
a klubtagoknak és azok családjának. 

Bc. Juhász Tímea

2015. január 3-án a helyi 
kultúrházban vette kezdetét az 
év első sakktornája. A versenyt 
megemlékezésként is tartjuk volt 
edzőnk Pilinsky János tiszteletére, 
aki hosszú évekig vezette a helyi 
klubbot. Hagyományosan a helyi 
játékosok, és meghívott résztve-
vők sakkozhattak a falu kupájá-
nak elnyeréséért. A párosítások 
11 fordulós svájci rendszerben 
zajlottak 2x 10 perces játékidővel. 
A délutánig tartó küzdelemben 
két csoportban volt eredményhir-
detés, amely a következőképpen 
alakult. Az alapiskolásoknál a leg-
jobb Szabó Gergely (1. hely), Sza-
bó Ákos (2. hely) és Gyóni Gergely 
(3. hely) lettek. A felnőttek kategó-
riájában a képzeletbeli dobogóra 
Ostružlík Márk (1. hely), Zsitva 
Norbert (2. hely) és Rancsó Márk 
(3. hely) állhattak. Természetesen 
a többi játékos is díjazásban ré-

szesült, ahogy az minden évben 
lenni szokott.

2015. március 14-én befeje-
ződött az 5. liga szezonja. A jórészt 
fi atal gyerekekből álló csapatnak 
sikerült a 3. helyig felverekednie 
magát, aminek nagyon örülünk. 
Bízunk benne, hogy a következő 
szezonban sikerül még ennél is 
szebb eredményt szállítani. 

A cikk írásának idején még 
hátra van a 3. ligából az utolsó for-
duló, melyet 2015. március 29-én 
Perbetén játszuk Vágsellye csapa-
tával. Az már eldőlt, hogy a dobo-
góról sajnos lemaradunk, de még 
szépíthetünk az eredményünkön. 
A 12 csapat közül a 4. vagy az
5. helyre vagyunk esélyesek. Azt 
már mindenképp nagy sikerként 
értékeljük, hogy a kitűzött cél, 
vagyis a bennmaradás sikerült. 
Az pedig még bíztatóbb, hogy 
a következő szezonban a dobogó-

ra is esélyes a jelenlegi csapat-
összeállítás. 

Tavasztól újra meg vannak 
hirdetve különbözö gyerekeknek 
ill. felnőtteknek szóló versenyek, 
melyeken szeretnénk részt venni 

és szép eredményekkel hazatér-
ni. Remélhetőleg a legközelebbi 
cikkben be tudunk majd néhány-
ról számolni.

Ostružlík Kristián

8. 3. 2015 sa otvorili brány futba-
lových štadiónov, a tým sa začala aj 
futbalová jar. Do jarnej odvetnej časti 
sa zapojí 16 mužstiev a medzi nimi 
nemôže chýbať ani náš tím - TJ Druž-
stevník Pribeta.

Prvý majstrovský zápas dospe-
lých nedopadol najlepšie. Súper FK 
TJ Lokomotíva Kozárovce dal nášmu 
mužstvu poriadne zabrať, a aj keď sa 
prvý polčas zdalo, že to máme v hrsti, 
nakoniec bol výsledok 2:3.

15. 3. 2015 vycestovalo mužstvo 
dospelých do Svätého Petra, kde sa 

nám podarilo získať prvý jarný bod 
a výsledok bol 0:0. Do mužstva pri-
budlo niekoľko nových hráčov L. Házi, 
R. Varga, D. Palovčík, I. Mayer, P. Rigó.

Mužstvá dorastu a žiakov budú aj 
v jarnej odvetnej časti bojovať o čo 
najlepšie umiestnenie vo svojich súťa-
žiach. Mužstvo dorastu bojuje o čo naj-
lepšie umiestnenie, žiaci o prvé body 
do súťaže.

Mužstvám prajeme veľa úspechov 
a nech sa vyhýbajú zraneniam!

Barbora Lengyelová

SAKK
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Po viac ako 50 rokoch od po-
stavenia telocvične prišiel čas na 
jej obnovu a opravu. Čiastočná 
rekonštrukcia sa uskutočnila aj 
v nedávnej minulosti, keď sa vy-
menila väčšina okien. V najkritic-
kejšom stave boli sociálne zaria-
denia, sprchy a strecha budovy.

Obec Pribeta ako zriaďovateľ 
školy požiadala Okresný úrad Nit-
ra, odbor školstva o poskytnutie 
fi nančných prostriedkov na hava-
rijnú situáciu – Havarijná situácia 
okien, strechy a sociálnych za-
riadení telocvične ZŠ s VJM a ZŠ 
s VJS Pribeta.

V decembri 2014 bola dotá-
cia schválená a na rekonštrukciu 

telocvične sme dostali od Okres-
ného úradu Nitra, odboru školstva 
spolu 34 698 €. V januári 2015 sa 
začali realizovať prvé stavebné 
práce na akcii „Telocvičňa Pribe-
ta – havarijný stav“. Zhotoviteľom 
stavebných prác bola spoločnosť 
DARTON s.r.o., Ul. práce 4933, 
945 01 Komárno. Práce boli ukon-
čené v piatok 13. marca 2015, 
kedy bola vynovená budova odo-
vzdaná školám do užívania. Telo-
cvičňu v areáli školy na Školskej 
ulici využívajú obe základné školy 
na vyučovanie telesnej a športovej 
výchovy. 

Mgr. Andrea Laczkóová

Rekonštrukcia telocvične

Rozprávkové dopoludnie 

v obecnej knižnici

VYDALI SME SA CESTOU PREVENCIE

Po rokoch beznádejného blú-
denia v problematike túlavých 
psov, sme sa snáď, vydali tou 
správnou cestou. Sme však len na 
začiatku a nemôžeme čakať, že sa 
zázraky udejú na počkanie. 

Pred pár rokmi sme vyskú-
šali spoluprácu s fi rmou, ktorá 
nám mala zabezpečovať odchyt 
túlavých psov. Žiaľ, sľubovaná 
spolupráca sa nevyvinula podľa 
našich predstáv. Potom sa dlhšie 
nič nedialo, aj keď sme problémy 
s túlavými psami vedeli presne 
pomenovať: nekontrolované mno-
ženie, ignorácia a ľahostajnosť 
zo strany majiteľov, vypúšťanie 
psov z iných obcí v chotári obce. 
Preto sme na prvom zasadnutí 
Komisie na ochranu verejného 
poriadku a životného prostredia 
dňa 7.1.2015 podrobne rozobrali 
všetky dostupné možnosti a roz-
hodli sme sa čo najskôr nadviazať 
spoluprácu so Slobodou zvierat 
v Bratislave. Na zaslaný mail sa 
nám promptne ozvala inšpektorka 
Slobody zvierat p. Romana Bře-
zinová, s ktorou sme dohodli dva 
spôsoby spolupráce: kastračný 
program v rámci prevencie a od-
chyt psov a ich umiestnenie do 
karantény. 

Kastráciu psov sme si dohodli 
na víkend 28.2. – 1.3.2015, kedy 
sa nám podarilo vysterilizovať 
a teda zabrániť ďalšiemu mno-
ženiu 31 psov. Zároveň sa nám 
podarilo presne zmapovať výskyt 
psov hlavne u problémových maji-
teľov. Na Dlhej ulici sme medzitým 

vybudovali 5 záchytných koter-
cov, do ktorých budú prechodne 
umiestnené odchytené zvieratá 
a následne odvezené do karanté-
ny do útulku zvierat v Bratislave. 

Na záver žiadame všetkých 
obyvateľov našej obce, aby dô-
sledne zatvárali svojich psov a za-
bránili ich potulovaniu sa v obci. 
Treba mať na pamäti, že majiteľ je 
za psa plne zodpovedný. V zmysle 
platných predpisov je akýkoľvek 
voľný pohyb psov na území našej 
obce ZAKÁZANÝ!

V prípade dostatočného 
počtu nahlásených psov je mož-
né vytýčiť ďalší termín sterilizá-
cie. Občania, ktorí majú záujem 
o kastráciu svojich psov sa 
môžu naďalej hlásiť u obec-
ných policajtov.

Ing. Soňa Zahorcseková 

Komunitné centrum v Pribe-
te dňa 26. 3. 2015 usporiadalo
z príležitosti „Marca - mesiaca 
knihy“ rozprávkové dopoludnie 
pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ 
Pribeta. Hovorí sa, že kniha je 
priateľ človeka, preto sme deti 
pozvali do obecnej knižnice. 

Prvákom pani učiteľka vy-
svetlila, čo vlastne knižnica je 
a žiaci mali možnosť oboznámiť 
sa s knihami. Prezradili nám, že 
niektoré aj predtým navštevova-
li knižnicu. Radi čítajú, veď čítať 
dobrú knihu je zábava, s ňou ni-
kdy nie sú samé, pretože s hlav-
nými postavami prežívajú rôzne 
príbehy. Pre žiakov bol pripravený 
rozprávkový kvíz, ktorý mali lúštiť 
najprv v skupinách a potom sme 
si spoločne prešli všetky otázky. 
Deti boli šikovné, všetky poznali 
správne odpovede. 

Potom nasledovali rozprávky. 
Pracovníčka komunitného cen-
tra im prečítala príbeh o rybárovi 
a zlatej rybke. Aj deti sa predviedli 
a ukázali nám ako vedia čítať - 
prečítali rozprávku Princezná na 
hrášku. Po čítaní sme sa presu-
nuli do miestnosti komunitného 
centra, kde si deti mohli vyfarbiť 
obrázky rozprávkových postáv. 

Nakoniec sme sa vrátili späť 
do knižnice. Deti, ktoré ešte ne-
mali čitateľský preukaz, mali 
možnosť bezplatne sa prihlásiť do 
knižnice. Túto možnosť využili až 
deviati a hneď si aj vypožičali ne-
jaké knihy. Čítanie nás obohacuje, 
lebo si ním rozširujeme slovnú 
zásobu, vedomosti, predstavivosť 
a fantáziu. Dúfame, že sme deťom 
spríjemnili tento marcový deň.

Mgr. Andrea Šukolová
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Az 1. Perbetei Magyar Bál 

A XIII. Perbetei Borverseny„NAJtrieda”, avagy a LEGosztály
Idén a kilencedikesek elnyer-

ték a „NAJtrieda” avagy a LEG-
osztály címet. Néhányan, akik sze-
mélyesen is ismerik az osztályt, 
most meglepődtek, hogy miért és 
miben vagyunk a LEGek… Miről 
is van szó? Decemberben az egyik 
diákom ráakadt egy versenyre, 
amelyre az osztályképpel lehetett 
benevezni. A versenyt az nyerte 
meg, akinek a fotóját a legtöbben 
kedvelték. Gondoltuk, megpróbál-
juk. Osztályfőnökként csak ekkor 
olvastam el aprólékosan a szabá-
lyokat, s jöttem rá mennyire nem 
korrekt csatába kezdtünk bele. 
A szavazatokat sajnos meg lehetett 
vásárolni, így a győzelmet is. Nem 
tartottam ezt már tisztességesnek, 
s ennek tudatában szerettem volna 
feladni az egészet. Néhányan az 
osztályból azonban nem engedték, 
s kérték, hogy folytassuk a kihí-
vást, de ehhez arra volt szükség, 
hogy pénzt szerezzünk. Decem-
bert írtunk, karácsony közeledett, 
ill. a karácsonyi vásár. Az osztály 
mézeskalácsot sütött, valamint 
készített néhány eladásra szánt 
csecsebecsét. Mindent eladtunk, 
azonban ez kevés volt. Tovább 
gyűjtöttünk, megszólítottunk főleg 

helyi magánvállalkozókat, hogy tá-
mogassanak minket. A legtöbben 
pedig támogattak, s itt megmu-
tatkozott, hogy az összefogás mire 
képes. Ez úton, újra köszönöm 
minden támogatónknak az anya-
gi hozzájárulást, valamint minden 
ismerősömnek, barátomnak, kollé-
gámnak és mindenkinek, aki sza-
vazott, köszönjük. Január 12-én 
14.00 órakor a Perbetei Magyar 
Tanítási Anyanyelvű Alapiskola 
megnyerte az ország legviccesebb 
osztálya címet, amelynek fődíja 
egy három napos kirándulás volt 
a Tátrában. Egy vidéki magyar isko-
la, számomra sokáig hihetetlennek 
hangzott, s láss csodás, sikerült…
Az ezt követő hetekben néhány 
nehézségbe ütköztünk, de minden 
jó, ha a vége jó… Március elején 
realizálódott a kirándulás, amely az 
én életemben is a legjobbak közé 
fog sorolódni. Örülök, hogy láthat-
tam, hogy mennyire barátságos, 
kedves, egymásra odafi gyelő, ösz-
szefogó tud lenni ez a pici osztály. 
Az élmény bennünk sokáig fog élni, 
az osztályközösséget is közelebb 
hozta. Ahogy pedig őket idézzem: 
„Ami Tatralandiában történt, az ott 
is marad.”            Lengyel Zsuzsa

Amint ezt tudni lehet, a per-
betei emberek is büszkélkedhet-
nek szép szőlőskertekkel, ami 
ehhez még hozzá tartozik, ízletes 
borokat készítenek. A tavalyi év 
nagyon keserves volt a gazdák 
számára. Amint a környék szőlőit, 
úgy a miénket sem kímélte a be-
tegség. Éppen ezért kellemes meg-
lepetés volt a rendezők számára, 
hogy 91 borminta érkezett elbí-
rálásra. A szakmai zsűri 11 arany, 
37 ezüst, 24 bronzérmet adott ki. 

A Champion-díjat Kékesi Tibor 
Zöld Veltelíni bora nyerte meg. 
A borverseny most első alkalom-
mal újszerű, zártkörű megrende-
zésben volt. Az eredményhirdetést 
fi nom marhagulyás és kellemes 
zene követte. Egyben megra-
gadom az alkalmat és megkö-
szönöm a vezetőség nevében 
mindazoknak a munkáját és az 
adományát, akik hozzájárultak 
a borversenyhez.

Az első magyar bál megren-
dezésének terve már régóta ott 
motoszkált az emberek fejében. 
Magyar Közösség Pártja, a Cse-
madok és a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetei által került meg-
rendezésre ez év február 14-én az
1. Perbetei Magyar Bál a nagy ér-
deklődésre való tekintettel a he-
lyi kultúrház épületében. Mivel 
Bálint napra esett a bál, minden 
kedves hölgyet egy szál szegfűvel 
fogadtak a szervezők. A férfi akról 
sem feledkeztünk meg, akik fi nom 
pálinkával hangolódhattak az esté-
re. A falu fi ataljai palotásruhában 
gondoskodtak arról, hogy mindenki 
megtalálja a saját asztalát. Miután 
mindenki megérkezett, kezdetét 

vette az este, és egy szép palotás 
táncot láthattunk. Azután követke-
zett Zsitva Norbert köszöntője és 
a bál hivatalos megnyitása. Ezzel 
még nem ért véget a programok 
sora, mert Szűcs Erika táncosai 
ajándékoztak meg bennünket kor-
társ táncukkal. Ezt követte a fi -
nom vacsora és a kellemes zene, 
amiről a Rubin zenekar gondosko-
dott. Éjfél körül kihúzásra kerültek 
a tombola díjak, köszönjük a sok 
ajándékot, amikkel támogatták 
a rendezvényt. A mulatság egészen 
hajnalig tartott, reméljük mindenki 
jól érezte magát. Bízunk benne, 
hogy sikerült hagyományt terem-
teni és hogy, találkozunk jövőre is!

Mgr. Sukola Anita

Champion Kékesi Tibor Zöld Veltelíni

FEHÉR BOROK
 1.  Fazekas Tibor Zöld Veltelíni
 2.  Kurucz Zsolt  Szürkebarát – félédes
 3.  Kékesi Tibor Olaszrizling

VÖRÖS BOROK
 1. Papp Ferenc Alibernet
 2.  Szabó Benő Szentlőrinci rosé
 3.  Majoros József  Merlot

ARCHÍV BOROK
 1. TSz Perbete Olaszrizling

Kecskés Imre



KRONIKA | KRÓNIKA

Veselé Veľkonočné sviatky
všetkým našim čitateľom želá

Redakčná rada

Minden olvasónk számára kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván

A Szerkesztőbizottság
UZAVRELI MANŽELSTVO

Ing. Csaba Nagy a Mgr. Mónika Telkesi 31. januára
Ľuboš Ondrejkovič a Oľga Tanková  31. januára
Zoltán Szetei a Alexandra Pinkeová 14. marca

NOVORODENCI
Zoé Hégérová, Ružová 6 15. januára
Marek Horváth, Pribeta 24. januára
Dorina Pozsonyi, Komárňanská 13 9. marca

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Ing. Nagy Csaba a Mgr. Telkesi Mónika  január 31.
Ondrejkovič Ľuboš a Tanková Olga január 31.
Szetei Zoltán és Pinke Alexandra március 14.

ÚJSZÜLÖTTEK
Hégér Zoé, Berencsik köz 6 január 15.
Horváth Marek, Perbete január 24.
Pozsonyi Dorina, Komáromi utca 13 március 9.

OPUSTILI NÁS
Juliana Sólyová (94), Modranská 65 11. januára
Alojz Uzsák (74), Športová 8 18. januára
František Kun (51), Nový rad 69 11. februára
Helena Paluková (73), Hlavná 103 1. marca
Mária Kissová (69), Hlavná 210 4. marca
Jozef Hegedűs (91), Mierová 145 19. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Sólya Júlia (94), Madari uca 65 január 11.
Uzsák Alajos (74), Sport utca 8 január 18.
Kun Ferenc (51), Váczy sor 69 február 11.
Paluk Ilona (73), Fő utca 103 március 1.
Kiss Mária (69), Fő utca 210 március 4.
Hegedűs József (91), Fő utca 145 március 19.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

APRÍL - JÚN

11.4.2015 Divadelné predstavenie 
 „Négy férfi  gatyában“
24.4.2015 Jarné ťaženie na školskom dvore
máj 2015 Oslavy Dňa matiek
 3.5.2015 - ZŠ s VJM 
 6.5.2015 - MŠ s VJM 
 7.5.2015 - ZŠ slov.
 8.5.2015 - ZPCCH
 13.5.2015 - Jednota dôchodcov
 15.5.2015 - MŠ slov.
10.5.2015 Prvé sväté prijímanie
16.5.2015 Folklórny festival organizovaný MO Csemadok
17.5.2015 Konfi rmácia
30.5.2015 Deň detí
31.5.2015 Hody
6.6.2015 Športový deň organizovaný ZO Jednoty 
 dôchodcov
19.-20.6.2015 Dni obce Pribeta
30.6.2015 Ukončenie školského roka 

Kulturális eseménynaptár: 

ÁPRILIS - JÚNIUS

2015.4.11. „Négy férfi  gatyában” – színházi előadás
2015.4.24. Tavaszi hadjárat az iskolaudvaron
május 2015 Anyák napi ünnepségek
 2015.5.3. – Magyar Tannyelvű Alapiskola 
 2015.5.6. – Magyar Tannyelvű Óvoda
 2015.5.7. – Szlovák Tannyelvű Alapiskola 
 2015.5.8. – Civilizációs Betegségekkel Sújtottak 
                      Helyi Szervezete
 2015.5.13. – Nyugdíjas Egyesület Helyi Szervezete 
 2015.5.15. – Szlovák Tannyelvű Óvoda
2015.5.10. Elsőáldozás
2015.5.16. Népművészéti fesztivál a Csemadok Helyi 
 Szervezete rendezésében
2015.5.17. Konfi rmáció
2015.5.30. Gyermeknap
2015.5.31. Búcsú
2015.6.6. Sportnap a Nyugdíjas Egyesület Helyi Szervezete 
 szervezésében
2015.6.19.-20.  Perbetei Falunapok
2015.6.30. A tanév befejezése

ÚDAJE Z REGISTRA OBYVATEĽOV 

A NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ ADATOK

Zmeny v r. 2014 Celkom Muži Ženy
Változások a 2014-es évben Összesen  Férfi ak Nők
Narodenie (születés):  20  9 11
Prihlásenie (bejelentkezés):  26 12 14
Úmrtie (elhalálozás):  37 16 21
Odhlásenie (kijelentkezés):  28 13 15
   
Počet obyvateľov k 31.12.2014 Celkom Muži  Ženy
A lakosok száma 2014.12.31.-én Összesen  Férfi ak Nők
Trvalý pobyt (állandó lakhely): 2896 1441 1455
Prechodný pobyt (átmeneti lakhely):  32  17  15
Cudzinci (külföldi állampolgár):  14  11  3
   
Uzavreli manželstvo v r. 2014 Celkom Z toho v Pribete
2014-ben házasságot kötöttek Összesen Ebből Perbetén
Sobáš (házasság): 5  2

Pribeta

Kultúrny dom

11. 4. 2015

1800 hod

Perbete

Kultúrház

2015. 4. 11.

1800 óra

Vstupné / Belépő:

predpredaj/elővételben

10,- €

na mieste/a helyszínen

12,- €


