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Po dvoch mesiacoch krásnych slneč-

ných dní končí pokojný rytmus prázdnin 
a dovoleniek a vystrieda ho dlhodobejšie 
pracovné tempo ako žiakov, tak aj uči-
teľov. Všetci oddýchnutí, v dobrej nálade, 
plní síl a elánu sú pripravení plniť všetky 
úlohy a povinnosti, ktoré nás aj v tomto 
školskom roku čakajú. 

S veľkou radosťou sme privítali 2. sep-
tembra v našej školskej rodine našich 
najmladších žiakov – prvákov. Prišli 
v sprievode svojich rodičov s kytičkami 
v rukách a s veľkým úsmevom na tvá-
ri. Niekoľkými slovami sa im prihovorila 
triedna učiteľka Mgr. Miriam Štibrány-
ová, ktorá im prezradila, čo všetko ich 
v prvej triede čaká.

Starší žiaci už neboli takí prekvapení, 
dobre vedia, ako to v škole chodí, ale 
boli tiež zvedaví na svojich spolužiakov 
a nových učiteľov, nové predmety, ale 
i na zmeny, ktoré ich v novom školskom 
roku čakajú. Zmeny nastali v Štátnom
vzdelávacom programe, ktorý je od 
1. septembra 2015 inovovaný a platný 
pre ročníky 1. a 5. To znamená, že rám-
cové učebné plány umožňujú menej 
voliteľných hodín Školského vzdelá-
vacieho programu a mení sa aj obsah 
vzdelávania predmetov v týchto roční-
koch. Testovanie v tomto školskom roku 
bude čakať po novom už nielen devia-
takov, ale aj piatakov. Školská refor-
ma sa bude týkať aj ostatných žiakov 
a postupne sa bude zavádzať v ďalších 
školských rokoch. Žiakom pribudne viac 
hodín techniky, posilní sa vyučovanie 
prírodovedných predmetov a škola bude 
povinná ponúknuť žiakom z rámca voli-
teľných hodín podľa mož-
ností školy aj druhý cudzí 
jazyk. Inovované ŠVP vy-
medzujú anglický jazyk ako 
prvý cudzí jazyk, ktorý sa 
vyučuje od 3. ročníka.

Tieto zmeny majú po-
zitívne vplývať na žiakov, 
uľahčiť im vzdelávanie
s využitím informačných 
technológií a pre učiteľov 

odbúravanie byrokracie a väčšiu voľnosť 
výberu foriem a metód práce. Verím, 
že naši žiaci nájdu radosť a uspokojenie 
z nadobúdania nových vedomostí a rov-
nako ako aj v minulom školskom roku 
budú úspešne reprezentovať školu v rôz-
nych súťažiach a predmetových olym-
piádach. Plánujeme naďalej pokračovať 
v našich školských projektoch a zapájať 
žiakov do zberu druhotných surovín, ba-
térií a drobného elektronického odpadu.

Rada by som všetkým pripomenula, 
že naša škola neoddychovala ani cez 
prázdniny, v rámci našich fi nančných 
možností i pomoci zriaďovateľa sa celý 
júl pracovalo na komplexnej rekonštruk-
cii dievčenských toaliet. Touto cestou 
by som sa chcela poďakovať pánovi 
starostovi, obecnému zastupiteľstvu i ro-
botníkom, ktorí sa podieľali na vylepšení 
hygienických podmienok školy. Ďakujem 
aj našim sponzorom, rodičom a prispie-
vateľom 2% svojich daní za podporu na-
šej školy, pracovníkom obecného úradu 
a miestnym organizáciám za dobrú spo-
luprácu. Na záver by som sa pristavila 
pri našich deviatakoch, ktorí sa s nami 
na konci tohto školského roka rozlúčia. 
Čaká ich náročná príprava na prijímacie 
skúšky i testovanie, ale majú svoje pred-
stavy a ciele do budúcnosti, ktoré treba 
splniť. Verím, že všetko dobre dopadne, 
budú úspešní a všetci prijatí na stred-
né školy. Želám nielen deviatakom, ale 
všetkým žiakom, rodičom, pedagógom 
i ostatným pracovníkom našej školy veľa 
zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov 
v nastávajúcom školskom roku.

Mgr. Andrea Laczkóová

2015. szeptember 2-án az iskola előtti 
téren került sor a tanévnyitó ünnepség-
re, amelyet megtisztelt jelenlétével Kósa 
József polgármester, ThDr. Erdélyi Zoltán 
református tiszteletes, Mgr. Erdélyi Adél 
tiszteletesasszony, PaedDr. Balogh Ká-
roly római-katolikus plébános, Ádámka 
Aranka, a mezőgazdasági szövetkezet 
elnökasszonya és Seszták Anita, a Szlo-
vákiai Magyar Szülők Szövetsége Perbetei 
Alapszervezetének elnöke. Az ünnepséget 
Pinke Vivien 8. osztályos tanuló nyitotta meg 
Sajó Sándor A magyar nyelv című versével. 
A polgármester úr köszöntőjében kiemelte 
az anyanyelven való oktatás fontosságát, 
valamint a pedagógusoknak és a gyer-
mekeknek eredményes munkát kívánt 
az új tanévben. A leendő elsősök rövid 
versösszeállítással mutatkoztak be, majd 
a 9. osztályosok ajándékcsomagot adtak át 

iskolánk 17 új kisdiákjának. A tanévnyitó 
keretén belül került sor az iskolai könyv-
tár átadására, amely új helyre költözött. 
A könyvtár a perbetei születésű Jászai 
Mari - díjas színművész és író, Pándy Lajos 
nevét viseli. A csodálatos nagykendő c. me-
sekönyvből Szlávik Bernadett és Lacza Ani-
kó olvasott fel. A színművész-író özvegye, 
Hedda asszony néhány nap múlva látoga-
tott el iskolánkba. Meghatódva, de nagy 
örömmel lépett be a könyvtárba. Ajándékul 
hozta nekünk azokat a könyveket, amelye-
ket még Lajos bácsi válogatott ki a perbetei 
gyerekek és az iskola számára. A Szózat 
elhangzása után a gyerekek is megtekin-
tették az új könyvtárat. Reméljük, mindenki 
talál majd benne kedvére való olvasmányt!

Iskolánk tevékenysége az idén egy új 
programmal gazdagodott. A tanulók önálló 
információgyűjtését, kreativitását, együtt-
működését fejlesztő, az ismeretszerzés 
– átadás folyamatát élményszerűvé tevő 
projektmódszer népszerűsítése céljából 

a hagyományos egészségnapot kibővítet-
tük úgy időben, mint témában. Az embe-
riség legősibb, legfontosabb és legsokszí-
nűbb élelmiszerével, a kenyérrel foglal-
koztak. A tanulók a tanítási órák keretén 
belül járták körül a témát – szólásokat, 
közmondásokat, népdalokat, mondókákat 
gyűjtöttek, irodalmi műveket elemeztek 
magyar és szlovák nyelven, fogalmazást 
írtak, megvizsgálták a kenyér szerepét 
a vallásokban, gondolati térképeket készí-
tettek angol nyelven, megrajzolták – meg-
festették az aratás, a kenyérsütés egyes fá-
zisait, leporellóban ábrázolták a történelem 
folyamán kialakult malomfajtákat, meg-
jelenítették a búzaszem útját, sólisztből, 
gyurmából péksüteményeket formáztak, 
magvakból képeket készítettek, ízletes 
kenyeret sütöttek. A szükséges informáci-
ók gyűjtése is több módon történt: tanul-

mányi kiránduláson vettünk részt a per-
betei szövetkezetben, a Coop Jednota üz-
letben, a gútai malomban, pékségben, 
hotelban, beszélgetésre hívtuk a perbetei 
pékmestereket, Fazekas Ferencet és Csipa 
Jánost, a kenyérsütéshez lisztet, lisztmin-
tákat, különböző pékárut, ismertető lapokat 
kaptunk a kisújfalusi, bátorkeszi és gútai 
pékségekből, a gyerekek kihasználták 
a könyv és az internet adta lehetőségeket. 
Nem feledkeztünk meg arról sem, hogy az 
egészséges életmód fontos része a zöldség 
és gyümölcsfogyasztás, valamint a sport, 
a mozgás. A kiállítás és a projekt-hét fo-
lyamán készült látványos és tartalmas pro-
jektmunkák az iskola folyosóján megtekint-
hetők. Iskolánk nyitott az új lehetőségek, új 
módszerek irányában, hiszen célunk, hogy 
gyermekeink magas szintű, használható 
tudás birtokába jutva, megfelelő anyanyelvi 
és idegen nyelvi ismeretekkel szilárd ala-
pokkal lépjenek ki az életbe. Az új tanévben 
is erre szeretnénk törekedni.  Mgr. Szabó Edit
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PROJEKTY

7. 7. 2015
Obecné zastupiteľstvo schválilo od-

kúpenie, resp. zámenu pozemkov pod 
čistiarňou odpadových vôd s nasledovnými 
vlastníkmi: Agrocontract Mikuláš a.s., Ján 
Szalay, Hurbanovo, Róbert Koppan, Nové 
Zámky, Alžbeta Dikáczová, Pribeta, Katarí-
na Vörösová, Pribeta a Tibor Varga a manž. 
Ing. Margita Vargová, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zakú-
penie exteriérových hračiek na detského 
ihrisko v areáli materskej školy v hodnote 
4000,00 €.

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo so 
zriadením a uložením elektromeru na po-
zemku vo vlastníctve obce pred budovou 
bývalej pekárne, ktorá je rekonštruovaná 
na polyfunkčný objekt. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo pos-
kytnutie stavebného materiálu 2 q cemen-
tu a 2,5 m3 štrku pre Petra Medovarského 
na výstavbu mosta pred novostavbou ro-
dinného domu na Podzáhradnej ulici.

Obecné zastupiteľstvo schválilo od-
predaj pozemku vo vlastníctve obce pred 
rodinným domom Vojtecha Horvátha
a manž. Elenu Horváthovú za cenu 
3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo schválilo od-
predaj pozemku vo vlastníctve obce pred 
rodinným domom Petra Hóku za cenu 
3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dotá-
ciu vo výške 500 eur pre Xavéra Vörösa na 
účasť na majstrovstvách sveta FIM JUNIOR 
MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP 
2015, EL MOLAR SPAIN.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedo-
mie, že MUDr. Konstandina Vargová odstú-
pila od ponuky na zriadenie stomatologic-
kej ambulancie v našej obci. 

8. 9. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 

na vedomie, že bola zhotovená Dokumen-
tácia pre územné rozhodnutie k výstavbe 
obecnej kanalizácie a intenzifi kácii ČOV, 
ktorú predložil Jozef Koša, starosta obce. 
Poslanci dostali dokumentáciu na preštu-
dovanie do nasledujúceho zasadnutia OZ.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo ponuku Mikuláša Sipku, Pribeta 
na darovanie spoluvlastníckeho podielu 

4/10 z rodinného domu a priľahlého po-
zemku na adrese Komárňanská 54, Pri-
beta obci s podmienkou, že obec vyčistí 
uvedený pozemok, pretože on kvôli svojmu 
zdravotnému stavu a veku tak nevie urobiť. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkúpenie pozemkov do vlast-
níctva obce od Lívie Némethovej, Pribe-
ta, a to parc. č. 499 – záhrady o výmere 
78 m2 a parc. č. 502/2 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 34 m2. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie stavebného materi-
álu 2 q cementu a 2,5 m3 štrku

• pre Júliusa Nyírő, Družstevná 15, 
Pribeta na opravu mosta pred rodinným 
domom. 

• pre Anitu Hókovú, Komárňanská 8, 
Pribeta na prístavbu mosta pred rodinným 
domom.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie žiadosť rodičov detí MŠ 
s VJM, Kvetná 39, Pribeta o udržiavanie 
pieskoviska na dvore materskej školy 
a upozornenie na ďalšie nedostatky: chod-
níky, odkvapové žľaby, oplotenie a poklop 
na žumpe, ktoré treba napraviť.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 
na vedomie žiadosť riaditeľky Materskej 
školy, Kvetná 39, Pribeta o rozšírenie ka-
pacity Materskej školy, Kvetná 39, Pribeta, 
nakoľko rozhodnutím RÚVZ Komárno zo 
dňa 17.8.2015 č. RH 1742/2015 je určená 
kapacita MŠ na 20 detí a žiadalo zabez-
pečiť rozšírenie kapacity Materskej školy, 
Kvetná 39, Pribeta aj prípade, že nebude-
me úspešní v projekte rozšírenia kapacity 
MŠ prostredníctvom Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
bralo na vedomie, že oberačková ve-
selica v obci Pribeta sa bude konať dňa 
10.10.2015 od 15:00 hod. vystúpením detí 
a žiakov z miestnych MŠ a ZŠ, miestnych 
umeleckých súborov a zahraničného inter-
preta – CSOCSESZ.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie fi nančnej dotácie 
100,00 € na akciu Súboj susedov pre 
občianske združenie Športový klub B-FIT, 
Bajč 443.

Rok 2015 pokračoval v nastole-
nom trende rozvoja v sociálnej ob-
lasti pomocou dotácií z Európskej 
únie. Tento rok sme realizovali štyri 
takéto projekty: Terénna sociálna 
práca, Podpora opatrovateľskej 
služby, Občianska hliadka a Ko-
munitné centrum. Okrem veľkého 
prínosu vo forme poskytovania so-
ciálneho poradenstva, komunitnej 
práce, terénnej sociálnej práce, 
ochrane verejného poriadku a po-

moci odkázaným spoluobčanom sa 
nám touto cestou podarilo zamest-
nať 19 miestnych občanov. Pevne 
veríme, že budeme vedieť pokra-
čovať v začatej ceste a ministerstvo 
nám umožní čerpať ďalšie dotácie. 

Využili sme aj možnosť zamest-
nať uchádzačov o zamestnanie
s pomocou ÚPSVaR Komárno, ktorí 
boli zodpovední za čistenie prí-
cestných jarkov na odvod dažďovej 
vody, čistenie Michalovského kaná-

la, a traja z nich pracovali na obnove 
budov vo vlastníctve obce. 

Momentálne máme rozpracované 
dva nové projekty – obnovu spev-
nených plôch a okolia kultúrneho 
domu a rozšírenie kamerového sys-
tému o 4 nové kamery – pri oboch 
kostoloch, pri kultúrnom dome a pri 
zbernom dvore.

Pred nami je však ťažký oriešok 
v podobe kanalizácie obce, zatiaľ 
pracujeme na usporiadaní pozem-
kov pod čistiarňou odpadových 
vôd. Takisto nás trápi havarijný stav 

omietky na základných školách
a hľadáme schodnú cestu na rie-
šenie tohto problému. Veríme, že 
sa nám v budúcnosti podarí čerpať 
fi nančné prostriedky aj na výstav-
bu nového námestia cez program 
LEADER prostredníctvom Združenia 
Dvory a okolie. 

Sme otvorení všetkým novým 
výzvam a možnostiam čerpať do-
tácie na obnovu našej obce v pro-
spech všetkých jej obyvateľov.

Ing. Soňa Zahorcseková

2015. 7. 7.
A képviselő-testület jóváhagyta

a szennyvíztisztító alatti földterületek meg-
vásárlását, illetve cseréjét a következő 
tulajdonosokkal: Agrocontract Mikuláš a.s., 
Ján Szalay, Ógyalla, Róbert Koppan, Érsek-
újvár, Alžbeta Dikáczová, Perbete, Katarína 
Vörösová, Perbete és Varga Tibor és neje 
Ing. Margita Vargová, Perbete.

A képviselő-testület jóváhagyta 
4000,00 € értékben kültéri játékok vásár-
lását az óvoda területén lévő gyermekpark 
részére.

A képviselő-testület beleegyezett 
elektromos mérőóra telepítésébe és annak 
elhelyezésére azon a község birtokában 
lévő területen, mely a régi pékség – mely 
polifunkciós házzá épül át – előtt helyez-
kedik el.

A képviselő-testület építkezési támo-
gatást nyújtott – 2 q cement és 2,5 m3 
kavics – a Kertek alja utcán épülő családi 
ház előtti híd megépítéséhez Medovarsky 
Peter lakosunk számára.

A képviselő-testület jóváhagyta Hor-
váth Vojtech és felesége Elena családi háza 
előtti községi tulajdonú terület eladását 
3€/m2 értékben.

A képviselő-testület jóváhagyta Hóka 
Péter családi háza előtti községi tulajdonú 
terület eladását 3€/m2 értékben.

A képviselő-testület Vörös Xavér ré-
szére, a FIM JUNIOR MOTOCROSS WORLD 
CHAM-PIONSHIP 2015, EL MOLAR SPAIN 
világbajnokságon való részvételre 500€ 
összegű támogatást hagyott jóvá.

A képviselő-testület tudomásul vet-
te, hogy MUDr. Konstandina Vargová elállt 
azon ajánlatától, hogy fogorvosi rendelőt 
hoz létre községünkben.

2015. 9. 8.
A képviselő-testület tudomásul vette, 

hogy elkészült a községi kanalizáció és
a szennyvíztisztító telep intenzifi kációjával 
kapcsolatos tervdokumentáció, melyet 
Kósa József polgármester terjesztett elő. 
A képviselők a tervdokumentációt a követ-
kező testületi ülésig tanulmányozás céljá-
ból megkapták.

A képviselő-testület jóváhagyta, Mi-
kuláš Sipka, Novozámocká 1, Perbete, 
ajándékozásra vonatkozó ajánlatát a Ko-

máromi utca 54-es házszám alatt található 
közös tulajdonú családi ház, illetve e mel-
lett elhelyezkedő udvar 4/10-ére vonat-
kozóan, azzal a feltétellel, hogy a község 
kitisztítja az előbbi telket, mivel az ajándé-
kozó egészségügyi állapota és kora ezt már 
nem teszi lehetővé. 

A képviselő-testület jóváhagyta Né-
methová Lívia, Perbete, tulajdonában lévő 
78 m2 területű 499-es parcellaszámú kert, 
valamint a 32 m2 területű, 502/2 parcella-
számú beépített térség és udvar községi 
tulajdonba vételét.

A képviselő-testület 2 q cement és 2,5 
m3 kavics építkezési támogatást nyújtott 

• Nyírő Július, Družstevná 15, Perbete 
részére, a családi ház előtti híd javításához.

• Hóková Anita, Komárňanská 8, Per-
bete, részére a családi ház előtti híd meg-
építésére.

A képviselő-testület tudomásul vette, 
a MTNY Óvoda, Kvetná 39, Perbete, szü-
lőinek kérését az óvoda homokozójának 
karbantartására vonatkozóan, valamint
a további hiányosságokra való fi gyelmez-
tetésüket: (járdák, vízlefolyók, kerítés, 
szennyvíztároló fedele), melyek javításra 
szorulnak.

A képviselő-testület tudomásul vet-
te a SZTNY Óvoda, Kvetná 39, Perbete 
igazgatónőjének az Óvoda kapacitásának 
bővítésére vonatkozó kérvényét, miután 
a Komáromi Területi Közegészségügyi Hiva-
tal 2015.08.17-i RH 1742/2015 számú ha-
tározata alapján a SZTNY Óvoda kapacitása 
20 gyermek. Kérte továbbá az Óvoda ka-
pacitásának bővítését abban az esetben is, 
ha a község nem lesz sikeres a SZK Iskola-
ügyi Minisztériuma által, az óvodák kapaci-
tásának bővítésére kiírt pályázatban.

A képviselő-testület tudomásul vet-
te, hogy a perbetei Szüreti Vigadalom 
2015.10.10-én, 15:00 órai kezdettel kerül 
megrendezésre, mely alkalomból fellép-
nek a helyi alapiskolák és óvodák tanulói 
és gyermekei, valamint a helyi művelődési 
csoportok. Külföldi előadó: CSOCSESZ.

A képviselő-testület 100 € támoga-
tást hagyott jóvá a bajcsi B-FIT Sportklub 
Polgári Társulás részére a „Szomszédok 
Párbaja“ nevű sportrendezvény megszer-
vezéséhez.
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Baba-mama találkozó Perbetén

Sportnap-Szomszédok párharca

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉN
„Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékes-

ség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit 
megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fi aikat 
gyámolítsák, a fi ak pedig azért fi ak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.“ 

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

Augusztus 20-án a katolikus 
templomban gyülekezve indult 
az a rendezvénysorozat, amely 
ebben az évben az ünnepet em-
lékezetessé tette. Az egyházi mél-
tóságok bevonulását népviseletbe 
öltözött gyermekek kísérték. Fa-
lunk szülötte, Nagy Péter plébá-
nos úr Balogh Károly és Solčian-
sky Anton atyával megtartotta 
a szentmisét, melyet Erdélyi Zol-

tán tiszteletes úr prédikációja kö-
vetett. A kenyérszentelés, a min-
dennapi kenyér megáldása után 
a jelenlévők a templomból kivo-
nulva fogyaszthattak is az új ke-
nyérből.

A Millenniumi emlékműnél foly-
tatódott a megemlékezés állam-
alapító Szent István királyunkra, 
akinek szobrával bővült az em-
lékmű. A szobrot Lebó Ferenc 

szobrászművész készítette. Rész-
leteket hallhattunk Szent István 
király Imre herceghez intézett 
intelmeiből Krutek Andrea előadá-
sában, valamint az Árvalányhaj 
Népdalkör is István királyt idézte 
énekében. Kovács Csomor Endre 
tartott ünnepi beszédet, melyben 
első királyunkat méltatta. Ezt kö-
vetően Kósa József polgármester 
úr és Petheő Attila, a Csemadok 
Területi Választmányának elnöke 
leleplezte a szobrot. Tárnok Ka-
talin méltatta Lebó Ferenc alkotó 
munkáját. Majd Perbete Község 
Önkormányzata, a községünkben 
működő szervezetek és oktatási 
intézmények képviselői elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit Szent 
István király szobránál.

A rendezvény a már megszo-
kott módon folytatódott a régi 
katolikus iskola udvarán, ahol 
már terített asztal, kézművesek, 
szalmavár, íjászat, eskrima harc-
művészet várta az oda látogató-
kat. Az udvarra a perbetei kapu 
elkészített mása alatt léphettünk 
be. Természetesen a múzeumot 
is meg lehetett tekinteni és nem 
maradt el a népviseletben való 
fényképezkedés sem. Kis fotómű-
vészeink is bemutatkoztak leg-
újabb fotóikkal, amelyeken közsé-
günk szakrális emlékeit örökítet-
ték meg. Az idei év új gasztronó-
miai élménye a retro limonádé 
volt. 

Az esti órákban Slávik Bálint 
adott koncertet, valamint leve-
títésre került az István a király 
rockopera. 

Már sötétedett, amikor a telje-
sen megsemmisített szalmavárat 
elfoglalói elhagyták és lassan ki-
ürült az udvar.

Köszönet mindenkinek, aki se-
gített a szervezésben és megva-
lósításban!

Mgr. Török Sarolta

Július utolsó napja meghatározó jelentőséggel bírt a Manócska ba-
ba-mama klub életében. Elsőként szerveztük meg járásunkban a Baba-
-mama találkozót. Fontosnak tartjuk, hogy baráti kapcsolatot ápoljunk 
a közeli környezetünkben aktívan müködő baba-mama klubokkal és azok 
tagjaival. Vendégeink az idén Búcsról, a Szivárvány baba-mama klubból 
érkeztek. A vidám családi délelőtt receptje: végy egy nagy adag játékot, 
ugyanannyi jókedvet és fűszerezd meg sok-sok szeretettel! Köszönjük 
szépen a program terén nyújtott segítséget minden kedves támoga-
tónknak.  Bc. Juhász Tímea

2015. szeptember 19-én má-
sodik alkalommal került megren-
dezésre a Szomszédok párharca 
elnevezésű sportnap. A rendez-
vénynek a helyi futballpálya adott 
otthont. A tornán a hazai verseny-
zők mellett a szomszédos Bajcs 
község sportolói is képviseltették 
magukat.

A megnyitó után került sor 
a távfutásra, az ügyességi és aka-
dálypálya versenyekre, melyeken 
úgy felnőttek, mint gyerekek is 
szép számban indultak. 12 órától 
a foci torna kezdődött. A hazai 
csapatok mellett a MOST-HÍD pol-
gári párt országos válogatottja is 

bemutatkozott. A versenyek köz-
ti szünetekben a Margaret Mazso-
rett és Táncklub szórakoztatta 
a közönséget. A délutáni órákban 
került sor a tombolahúzásra, majd 
ezt követte a versenyek kiértéke-
lése. A nyertesek értékes díjakkal 
távozhattak a rendezvényről, me-
lyeket a szervezők, és helyi támo-
gatók biztosítottak.

A nap végére kellemesen el-
fáradva, egy jó hangulatú sport-
rendezvény élményével lettünk 
gazdagabbak, bízva a folytatás-
ban, hogy jövőre még több fi atalt 
sikerül megmozgatnunk.

Biró Attila
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2015. JÚLIUS 6. – 10.

1. NÉPMŰVÉSZETI – TÖRTÉNELMI GYERMEKTÁBOR PERBETE

2015. július 6-án hétfőn, vidám
gyermekzsivaj töltötte be a helyi
kultúrház környékét, ugyanis 22 
kisebb – nagyobb vakációzó gyer-
mek, vidám hangulatban, csil-
logó szemekkel várta a helyi ön-
kormányzat által szervezett 
1. Népművészeti – Történelmi 
Gyermektábor megnyitását. Nem 
kellett sokáig várniuk, mert délelőtt 

9 órakor Mgr. Kovács-Csomor 
Endre pedagógus, táborvezető kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 
rövid programismertető után, ün-
nepélyesen meg is nyitotta a tá-
bort.

A tábor első napja, azaz a hét-
fői nap a kézműves-foglalkozások 
jegyében telt el. A táborozók cso-
portokra oszolva, főleg helyi kéz-
művesek vezetésével forgószín-
padszerű felosztásban különböző 
hagyományos népi gyökerű kéz-
műves technikákat sajátíthattak 
el, illetve készíthették el saját kis 
tárgyaikat. Volt itt szerencsefa ké-
szítés, gyönygyfűzés Tárnok Kata-
lin vezetésével, Mgr. Lacza Elena 
a kosárfonás fogásaival ismertette 
meg a gyereket, míg Varga And-
rea izsai bőrművesmester segít-
ségével különböző bőr karkötők 
és egyéb kis ékszerek készül-
tek. A tízórai, majd a fi nom ebéd 
után – melyet a helyi alapiskolák 
szakácsnői készítettek, illetve
a táborozók az iskolai ebédlőben 
fogyasztottak el – délután is foly-
tatódtak a foglalkozások. (Ezúton 

szeretnénk köszönetet mondani 
a szakács néniknek egész heti 
helytállásukért, valamint a nagyon 
fi nom ebédekért, tízóraikért és 
uzsonnákért). Majd kezdetét vette 
az elkészült tárgyak kiállítása és 
a közös fotózás.

A keddi nap a népi énekek 
tanulásának jegyében telt. Mgr. 
Brath Tibor igazgató úr, valamint 
a helyi Árvalányhaj Népdalkör 
nagysikerű interaktív énekórát 
tartott a táborozóknak, megismer-
tetve őket többek közt a perbetei 
népzenei hagyományokkal. RNDr. 
Guban József tanár úr pedig har-
monikával kísérte a táborozók sa-
ját kis hangszereikkel kiegészített 
közös énekét.

A szerda a történelem jegyé-
ben telt, ugyanis Mgr. Kovács-
Csomor Endre délelőtt képek vetí-
tésével összekapcsolt rendhagyó, 
interaktív történelem órát tartott 
a nebulóknak, melynek címe „Fe-
jezetek a honfoglalás korának 
viselet és fegyvertörténetéből“ 
volt. A foglalkozáson az előadó 
honfoglaláskori viseletben adott 
elő, valamint bemutatta a kor ti-
pikus fegyvereit, viseletdarabjait. 
Az órát követően, a táborozók raj-
zokon örökíthették meg a nekik 
tetsző tárgyakat, motívumokat, 
majd délután a Szürke Farkas 
íjászcsoport tagjainak Izsák Pat-
riknak és Nagy Viviennek köszön-
hetően egy íjászfoglalkozáson ki 
is próbálhatták honfoglaló őseink 
csatadöntő fegyverét a félelmetes 
visszacsapó íjat.

Csütörtökön a táborozókat 
nagyon intenzív „néprajzos“ nap 
várta, ugyanis Mgr. Szabó Edit 
a helyi Magyar Tannyelvű Alap-
iskola igazgatónője, valamint 
munkatársai, Mgr. Jakab Katalin 
tanárnő, id. Szabó Edit, valamint 
Szlávik Szilvia és Bálint Zsuzsan-

na táncoktatással egybekapcsolt 
újabb kézműves tevékenységgel 
várták a táborozókat a volt kato-
likus iskola épületében. Volt ezen 
a napon tánctanulás, fonás-szö-
vés, szappanfőzés, sőt még a vá-
lyogvetés rejtelmeibe is belekós-
tolhattak a táborozó gyerekek. 

A péntek délelőtt a magyar 
népmese, a délután pedig a nép-
tánc jegyében telt. Délelőtt ugyan-
is Écsi Gyöngyi az „Élet vize“ című 
népmesét adta elő, melyet nagyon 
élveztek a gyerekek, ugyanis 
a mese folyásába őket is bekap-
csolta az előadó. A hosszú elő-
adás során számtalan, már-már 
feledésbe merült kizárólag csak 
a magyar népmesékre jellemző 
népmesei motívum került be-
mutatásra. Délután a táborozók
a tábor utolsó napjának jegyé-
ben tábortűznél sütögettek, majd 
a tábor utolsó közös foglalkozása-
ként megtekinthették a meghívott 
Bellő, valamint a Megyer Nép-

táncegyüttes fergeteges prog-
ramját, végül, bemutatták saját, 
előző nap a volt katolikus iskolai 
tánctanuláson tanult táncukat, 
a szép számban megjelent közön-
ség (szülők, ismerősök) előtt.

Reméljük, hogy a táborozók jól 
érezték magukat a foglalkozáso-
kon és reméljük kedves táboro-
zók, hogy jövőre találkozhatunk 
Veletek ugyanekkor ugyanitt. 
Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani Ádámka Erikának, Mgr. 
Sukola Andreának, Répás Máriá-
nak, Bc. Sipka Piroskának és Mgr. 
Farkas Zsanettnek, valamint Ja-
kab Máriának a tábor érdekében 
végzett egész heti munkájukért 
s legvégül, de nem utolsósorban 
Ing. Soňa Zahorcsekovának a tá-
bor projektjének a kidolgozásáért, 
ugyanis táborunk a Szlovák Kor-
mányhivatal támogatásával jöhe-
tett létre.

Mgr. Kovács-Csomor Endre

 táborvezető

Ezzel az aranymondással zá-
ródtak 2015. július 20-tól 24-ig, 
illetve az augusztus 3-tól 7-ig 
tartó gyülekezeti táboraink. Ebben 
az esztendőben a táborainkban 
összesen 108 gyermek vett részt. 
Róluk 11 csoportvezető, 7 segítő 
és a konyhán 26 asszonytestvé-
rünk gondoskodott. Ezen embe-
reken kívül még számos gyüle-
kezeti, illetve falubeli testvérünk, 
szervezetünk segítségét élvezhet-
tük. A fi atalok öt napon keresztül 
ismerkedhettek meg Eszter köny-
vével, amely alapján a következő 
fontos üzenetet vihették haza: 
Tudd, kire hallgass! Tedd, amit 
tenned kell! Gondolkodj, mielőtt 
cselekszel! Állj ki magadért! Em-
lékezz a jóra!

Reménység szerint a gyerme-
keink ebben az esztendőben is-
mét gazdagodhattak és fejlődhet-
tek lélekben. Hálásan köszönjük 
a szülők bizalmát, vezetőink és 
segítőink munkáját, asszonytest-
véreink szolgálatát, a szülők és 
támogatóink segítségét. Hálásak 
vagyunk a gyülekezetnek, hogy 

ebben az esztendőben is felvállal-
ta és imádságban hordozta a fi a-
talokkal való foglalkozást. Végül, 
de nem utolsó sorban Istennek 
adunk hálát az elvégzett szolgá-
latért.

Augusztus 23-án testvérgyü-
lekezetünket látogattuk meg Kos-
don, ahol egy áldásokban gazdag 
vasárnapot tölthettünk el közös 
újkenyérért való hálaadással.

Mindezek után pedig valóban 
egyedül csak a hálaadás sza-
va lehet a szánkon, úgy ahogy
a zsoltáros írja: „Áldjad, lelkem, 

az Urat, és ne feledd el, mennyi 

jót tett veled!” Jó visszaemlé-
kezni ezekre az alkalmakra, Is-
ten gondoskodó szeretetére. Úgy, 
ahogy tapasztaljuk most a szüret 
idején, visszagondolva mindar-
ra a fáradságos munkára, amely 
eredménye a gyümölcstermés ál-
dása. Egyben Isten áldását kérjük 
az előttünk álló időszakra, mind-
azokra az eseményekre, amelyek 
az ősszel várnak ránk és teszik 
színesebbé a reformáció hónap-

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi 

jót tett veled!”  (Zsolt 103,2)
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A PERBETEI ŐSZI BÚCSÚ

Prežívame jedno z veľmi pekných období každého roka - zber úrod. 
Tie sme s Božou pomocou a požehnaním dopestovali v záhradách, viniciach 
a poliach. Pomocou pri zamýšľaní sa nad tou radosťou nám chce byť text 
z Božieho slova o Kainovi, ktorý bol roľníkom, a Ábelovi, ktorý bol pastierom 
oviec. Obaja obetovali z plodov svojej práce. Kain doniesol obeť z plodín svoj-
ho poľa, a Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda tie najkrajšie. Hospodin 
priaznivo vzhliadol na Ábelovu obeť, ale na Kainovu nevzhliadol. Kain preto 
vzbĺkol veľkým hnevom, a jeho tvár sa zamračila. Hospodin mu povedal: Pre-
čo si vzbĺkol hnevom a zamračila sa ti tvár? Ak budeš dobre robiť, rozjasní 
sa ti, ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je 
upriamená jeho žiadostivosť, ale ty ho opanuj.

Obaja boli synovia tých istých rodičov. Vychovávali ich rovnako, v Božej 
bázni a verili v Boha. Dospeli a vybrali si svoje povolanie. Kain sa stal roľní-
kom a Ábel pastierom. Kým roľník je viazaný na jedno miesto, ktoré obrába 
v zmysle príslovia - môj dom, môj hrad, pastierstvo je obrazom pútnictva. 
Je to obraz nezabezpečeného života, lebo pastier nie je viazaný na pevné 
a stále miesto, nemá oporu v dome. Každý bol iný, a predsa sme si prečítali, 
že sa stretli pri obetovaní. Ich obetovanie by sme mohli prirovnať stretnutiu 
sa v chráme Božom na službách Božích. Mladí ľudia v kostole - čo by sme 
chceli viac?

Rozdiel medzi nimi bol v tom, že obeť jedného Pán Boh prijal, a druhého 
nie. Prečo? Nie je to od Boha nespravodlivé? Veď obaja akoby dávali milodar - 
a predsa Boh jedného prijal a druhého nie. Pýtame sa: je Pán Boh nespravod-
livý? Nevie doceniť obeť? To určite nie! Boh je spravodlivý. Kde je teda chyba? 
Chyba bola v tom, že Boh pozerá nie na dar, ale na srdce. I obeť je dôležitá, 
ale srdce dôležitejšie. Ábel obetuje Bohu to najlepšie vo vedomí toho, že Bohu 
predsa patrí to najlepšie z toho, čo nám požehnáva, čo nám dáva. I keď pre 
Ábela tieto kusy boli veľmi dôležité, lebo boli základom pre ďalší chov oviec, 

ktoré zaručia, že obchody pôjdu dobre, aj napriek tomu že, „ohrozí” svoje 
hospodárstvo, berie to najschopnejšie a najlepšie zo svojho stáda, a prináša 
to ako obeť Bohu. Robí tak vo viere a dôvere v Božiu pomoc aj v budúcnosti. 
Boha si ctí nadovšetko a preto obeť najlepšieho. Prichádza k Bohu v dôvere, 
že keď Mu dá to najlepšie zo stáda, nebude jeho chod ohrozený, pretože aj 
stádo je v Božích rukách.

Ábelova cesta je cestou dôvery v Boha vo všetkých oblastiach života. Ale ne-
prináša i Kain obeť? Prináša snopy obilia. Každý priniesol to, čo mal. Ale vieme,
že Boh hľadí najskôr do srdca darcu a potom na obeť. Kain má plné ruky 
obilia, ale prázdne srdce. Kain si koná náboženskú povinnosť, ale nedôveruje 
Bohu. Nežije z viery a jeho čin je prejavom falošnej zbožnosti. Svoj vzťah 
k Bohu neberie vážne, a žije podľa zásady: dám ti Bože, aby si mi aj Ty dal.

Kain sa nahneval na Boha pretože, že nekonal podľa jeho predstáv, a vzbĺ-
kol hnevom. Preto sa ho Boh pýta: prečo si vzbĺkol hnevom Prečo sa ti za-
mračila tvár?

A dáva mu aj otcovskú radu: Ak budeš dobre činiť, tvoja tvár sa rozjasní. 
Prijmem i teba, ak sa na mňa obrátiš s dôverou ako Ábel. Ale zároveň aj 
otcovsky varuje Kaina: Ak nebudeš dobre činiť, hriech striehne pri dverách 
a jeho pozornosť je upriamená na teba. Stačí len pootvoriť dvere, a on si už 
nájde cestu do tvojho srdca. Tieto možnosti konania človeka sú aktuálne aj 
v našej dobe. Takéto dve cesty života sa ponúkajú aj dnešnému človeku. 
Ktorou cestou pôjdeme? Poďakovanie za úrody zeme je vhodnou príležitos-
ťou pre každého z nás, zamyslieť na nad sebou, a prinášať obeť z vďačnosti 
a v dôvere Bohu. On totiž hľadí aj na naše srdce, čím je naplnené. Kráčajme 
Ábelovou cestou a nasledujme jeho príklad, aby naša veria bola živá i v našich 
deťoch a vnúčatách.

Radosť z tohtoročnej úrody, vďačnosť Bohu za ňu a pevnú istotu viery všet-
kým želá Vaša Mgr. Jaroslava Zaťková, ev.a.v. farárka

Idén is megtartottuk az ünne-
pélyes szentmisét, kint a falun-
kon kívül az úgynevezett remete 
kápolnánál. Az őszi szeptemberi 
hangulatos légkörben újra megnyi-
totta ajtaját a háromszáz éves kis 
kápolna, amely a Boldogságos 
Szűz Mária nevének van szentelve. 
E ősi tölgyfáktól övezett titokzatos 
hely számunkra olyannyira kedves, 
hogy számos ember eljön ide kö-
szönteni az Istenanyát, azt a Názá-
reti szüzet, akinek neve Mária. 

Valóban titokzatos hely e termé-
szet védte terület. Mindenki, főleg 
aki először megy ki ide, csodálkoz-
va megtapasztalja azt a különös 
nyugalmat, amelyet a több száz 
éves fák, mint egy nagy kezek ad-
nak, melyek féltő szeretettel védik 
e dombot. A mindennapi gondjaink 
fölé tornyosul e domb. Már az el-
helyezésével hirdeti, hagyd ott, lent 
a faluban bajaid, mindazt, ami el-
idegenít téged! Jöjj ide - csalogat 
minket- felülkerekedve minden 
rossz fölé, csak egyszerű önmaga-
dat hozd el!

A kis kápolna nyitott ajtaja a nyi-
tott szívet jelképezi, amely akár, 
mint a kör alakú kis remete ká-
polna szentélye, Isten felé irányul. 
Egyben e kis hajlék a legjobb édes-
anya hajléka, Szűz Máriáé. Ahogy 
minden édesanya, aki hazavárja 
fi ait, nyitott ajtóval és nagy szere-
tettel várja. A perbetei Mária kép 
is itt van az előcsarnokban. Hogy 

üdvözölje azokat, akik eljöttek fel-
köszönteni neve napjához. 

De nem csak a hangulatos hely, 
a nosztalgia hoz ide bennünket. 
Ezek csak eszközök, hogy újra meg 
tanuljunk a rossz fölé emelkedni. 
Hitünkben megerősödni. Vagyis 
azzá válni, amit a görög Eklézsia 
szó eredetileg jelent. Az eklézsiát, 
úgy fordítjuk le, mint egyházat, 
gyülekezetet. De valójában e szó 
értelme kihívást jelent. Olyan sze-
mélyt jelöl, aki képes otthagyni 
a házát, teendőjét, mert kihívta őt 
az Isten szava. Amikor megszó-
lal e kis kápolna harangja, és mi 
megengedjük, ennek a hívásnak 
teszünk eleget. Felülkerekedve 
mindenek fölé. Fölmegyünk, hogy 
megéljük a hit tapasztalatát, mint 
Mózes és a többi próféta is tette. 
Majd, ha igazán engedtünk e Isteni 
kihívásnak, akkor erőt kapunk ah-
hoz, hogy életünk kihívásait is vi-
selni tudjuk. Így válik a kihívottból 
meghívott. Aki az örök hajlék felé 
halad. 

Kívánom minden kedves olva-
sónak, hogy az idei perbetei búcsú 
magával ragadó, fölemelő hangu-
lata ne csak szívünkhöz szóljon, 
hanem formálja is azt! Hogy fenn-
tartsa népünkben a Krisztussal 
való találkozás megtapasztalását, 
amit szűz Mária személye egyedi 
módon megjelenít ezen a helyen! 

PaedDr. Balogh Károly

ját. Ugyanakkor ne feledkezzünk 
meg majd a halottak napjáról 
sem, tiszteletünket tenni elődeink 
és szeretteink emléke előtt. Isten 

adjon ehhez erőt és segítséget 
mindnyájunknak.

Mgr. Erdélyi Adél és ThDr. 

Erdélyi Zoltán lelkipásztorok



SPOKOJNÉHO PSA:
1. čerstvá voda stále,
2. vhodná strava denne,
3. riadna búda s podlahou na od-

počinok a ochranu pred nepriazňou 
počasia (mráz, dážď, slnko),

4. denný voľný pohyb a aktivita,
5. veterinárna starostlivosť,
6. základný výcvik,
7. pevná a láskavá ruka majiteľa.

Prosíme Vás, ak uvidíte vo svojom 
okolí týrané zvieratá (nie len psov), 
zvieratá ktoré sú choré, bezvládne, 
psy, ktoré nedostávajú dostatočnú 
starostlivosť, kontaktujte RVPS (Re-
gionálna veterinárna a potravinová 
správa Komárno). Telefónne číslo 
je 035/7731235-7. Tieto hovory sú 
anonymné, nie sú zaznamenané. 
Stačí povedať adresu na ktorej sa 
týrané zviera nachádza, meno ma-
jiteľa a spôsob akým je dané zviera 
týrané. Takto zachránite život zvie-
ratka. Ďakujeme Vám. 

Všeobecné požiadavky na ochra-
nu spoločenských zvierat (psy, 
mačky, fretky, králiky, atď.) upra-
vuje Zbierka zákonov č. 123/2008 
Vyhláška Ministerstva pôdohospo-
dárstva Slovenskej republiky § 3. 
V tomto paragrafe sú v podstate 
rozpísané a vysvetlené už hore uve-
dené Zásady spokojného psa. Čiže 
zbierka zákonov presne vysvetľuje 
a určuje požiadavky na ochranu 
zvierat.

Zákon číslo 39/2007 Z. z. Zákon
o veterinárnej starostlivosti usta-
novuje veterinárne požiadavky na 
zdravie zvierat, veterinárne po-
žiadavky na produkty živočíšneho 
pôvodu, veterinárne požiadavky na 
zvieratá, práva a povinnosti fyzic-
kých a právnických osôb vo veteri-
nárnej oblasti, sankcie za porušenie 
povinnosti ustanovených týmto zá-
konom. Pre bežných držiteľov psov 
je dôležité dodržiavať požiadavky 
uvedené v § 22 Ochrana zvierat na :

- kontrolu zvierat,
- ustajnenie zvierat,
- kŕmenie, napájanie, podávanie 

liekov,
- chov zvierat,
- vedenie záznamov,
- prepravu zvierat,
- ochranu zvierat,
- ochranu voľne žijúcich zvierat.

Zakazuje sa týranie zvierat, trest-
né je aj obmedzovanie výživy a na-
pájanie zvieraťa, čo poškodzuje 
jeho zdravotný stav!!! Ďalej sa za-
kazuje dopovať zvieratá, opustiť 

zvieratá s úmyslom zbaviť sa ich, 
usmrtiť zviera bez primeraného dô-
vodu, chovať zvieratá v nevhodných 
podmienkach, zabíjať gravidné 
zvieratá, usmrtenie nechcených 
zvierat, ...!

Tento zákon v §48 taktiež presne 
pomenúva a vysvetľuje aj Priestup-
ky, poriadkové pokuty a iné správne 
delikty. Za priestupky vymenované 
v tomto paragrafe, ako je týranie 
zvierat, nedodržanie zákonov pri 
chove zvierat, porušovanie pred-
pisov o veterinárnej starostlivosti 
a iné, umožňuje orgánu veterinárnej 
správy uložiť fyzickej osobe pokutu 
od 300 eur do 800 eur!

Prosíme Vás, starajte sa o Vaše 
zvieratá, zabráňte ich týraniu, za-
bezpečte im príjemný život. Vaše 
zvieratá Vám budú vďačné. 

Renáta Tornócziová, ml.
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SLOBODA ZVIERAT INFORMUJE
Vážení spoluobčania, radi by sme 

Vás informovali prostredníctvom 
toho článku o správnom, humán-
nom a zákonom predpísanom drža-
ní psov. Predtým, ako si zadovážite 
psa si musíte uvedomiť, že sa za-
väzujete na dlhé roky. Pes potrebuje 
opateru, starostlivosť, nehu, lásku
a porozumenie. Prvé kroky, kto-
ré Vám odporúča Sloboda zvierat 
uskutočniť po zadovážení psa do 
Vašej domácnosti:

1. Čipovanie
- ak cestujete do zahraničia, bez 

čipu nemôže Váš pes s Vami vyces-
tovať.

- stratil sa vám psík? S čipom má 
väčšiu šancu na bezpečný návrat 
domov. Pri nájdená Vášho zatúlan-
ca možno čítačkou čipov okamžite 
zistiť, že zvieratko patrí Vám a ni-
komu inému! Pomáha aj známka 
s telefónnym číslom na obojku. 
Zviera ju však často stratí, preto ta-
kéto označenie nestačí. 

- našlo sa zviera? Ak má čip ná-
lezcovia isto nájdu majiteľa.

- ide o zdravie a o život. Keď 
zviera bez dozoru pohryzie človeka 
alebo iné zviera, umožní čip rýchlo 
a jednoznačne nájsť jeho majiteľa
a okamžite overiť, či zviera bolo oč-
kované proti besnote.

- prehľadná evidencia v obci 
a spravodlivé platenie daní za psa. 

- usvedčenie nezodpovedných 
majiteľov psov. Vyhodenie, zbavenie 
sa a opustenie zvieraťa je trestné. 

- usvedčenie tyranov zvierat! Čip 
jasne ukáže, kto je majiteľom zvie-
rať. Pre tyranov a krutých majiteľov 
bude ťažšie svoje zviera zaprieť, 
naopak uľahčí sa dokazovanie a vy-
vodzovanie zodpovednosti. 

- pomáhate útulkom! Označe-
ním zvieraťa znižujete jeho pobyt 
v útulku na minimum, pretože v prí-
pade straty Vám ho môžu rýchlejšie 
vrátiť. Ostáva tak viac priestoru pre 
psíkov, ktorí pomoc útulkov naozaj 
potrebujú. 

ČIP SA ZAVEDIE POD KOŽU ZVIE-
RAŤA, PRETO HO ZVIERATKO NE-
MÔŹE STRATIŤ A ÚDAJE SVOJHO 
MAJITEĽA NOSÍ ZO SEBOU. APLI-
KÁCIA ČIPU JE JEDNORAZOVÁ, BEZ-
BOLESTNÁ, TRVÁ OKAMIH!

2. Kastrovanie
- zabránite neželanému množe-

niu psov a mačiek a následnému 
zabíjaniu mláďat,

- zabránite preplneným útulkom 
a karanténnym staniciam, uvoľnia 

sa tak miesta pre ďalšie týrané 
a nechcené zvieratá,

- čiastočne sa potlačí nelegálny 
vývoz, obchod a predaj zvierat do 
výkupov,

- môže sa minimalizovať agresi-
vita zvierat,

- potlačíte sexuálne prejavy Váš-
ho zvieraťa a tým zabránite útekom 
psa v období hárania,

- môže sa predísť nádorovým 
ochoreniam a falošnej gravidite 
u sučiek.

PSOV A MAČIEK JE U NÁS VIAC 
AKO POTENCIÁLNYCH MAJITEĽOV, 
ČO KONČÍ PREPLNENÝMI ÚTULKA-
MI. NEMNOŽTE! RADŠEJ SI ZVIERA 
ADOPTUJTE!

3. Reťaz je väzenie
Psy sú sociálne tvory - prirodzený 

je pre ne život v svorke a vodcom 
svorky je pre ne človek. Mnohé však 
strávia celý život na reťazi – v sa-
mote, bez možnosti pohybu, prístu-
pu k vode, ošetreniu či úkrytu. 

Psy na reťazi trpia nedostatkom 
priestoru, pohybu, vonkajších pod-
netov a kontaktu s okolím. Trpia 
strachom, nudou, osamelosťou. 
Okrem psychickej pohody strácajú 
aj fyzickú kondíciu. Reťaz môže tr-
valo poškodiť zdravie a správanie. 
Aj psy s pokojnou povahou sa na re-
ťazi môžu zmeniť na agresívne zvie-
ratá, nebezpečné pre svoje okolie. 

Všetkým nám musí byť jasné, že 
psy pobehujúce na uliciach, verej-
ných priestranstvách má na starosti 
samospráva. Úlohou samosprávy je 
odchyt týchto psov, hľadanie nezod-
povedných majiteľov, ich pokutova-
nie a upozornenie na dodržiavanie 
zákonov, ktoré upravujú držanie 
psov a jasne určujú povinnosti ma-
jiteľov. Obce sú podľa zákona po-
vinné zabezpečiť odchyt túlavých 
psov pomocou odborne spôsobilých 
osôb. Ak je majiteľ neznámy, tak 
umiestňuje samospráva tieto psy 
do kotercov a potom ich na základe 
dohody odvezie do útulku aktivista 
Slobody zvierat. Toto nezodpoved-
né správanie sa držiteľov psov nás, 
všetkých daňových poplatníkov stojí 
veľa peňazí. Sú to zbytočne vyho-
dené peniaze, ktoré by sa mohli 
investovať do iných dôležitejších 
projektov. 

Ak sa pes nachádza vo dvore, na 
súkromnom pozemku zodpovedný 
je majiteľ. Jeho úlohou je starost-
livosť o svojho štvornohého „pria-
teľa“. Všetci, ktorým záleží na ich 
psovi, by mali dodržiavať 7 ZÁSAD 



a hatályos törvények értelmében köte-
lesek a kóbor kutyákat szakmailag erre 
képesített szakemberek segítségével 
befogni. Ha a tulajdonos ismeretlen, ak-
kor az önkormányzatnak kennelekben 
kell elhelyeznie a befogott kutyákat, 
majd megegyezéssel ezeket az állato-
kat a „Sloboda zvierat“ szervezet akti-
vistája menhelyekre szállítja. A kutya-
tartók felelőtlen hozzáállása, számunkra 
adófi zető polgárok számára nagyon sok 
pénzbe kerül. Ez tulajdonképpen olyan 
feleslegesen kidobott pénzösszeget je-
lent, melyet más fontosabb projektekre 
is lehetne fordítani. 

Ha a kutya az udvaron, vagy ma-
gánterületen található a tulajdonos érte 
a felelős. Az ő feladata a „négylábú ba-
rátról“ való gondoskodás. Mindannyian, 
akik számára fontos saját kutyájuk, 
be kéne tartaniuk az ELÉGEDETT KUTYA 
7 ALAPELVÉT:

1. állandó friss víz,
2. megfelelő mindennapos élelem,
3. rendes, burkolt padlózatú kutya-

ház, mely az eb pihenését szolgálja, 
illetve az időjárás viszontagságai elől 
(eső, fagy, napsütés) is menedéket nyújt,

4. napi mozgás és aktivitás,
5. állatorvosi gondoskodás,
6. alapkiképzés,
7. keménykezű, de szeretetteljes tu-

lajdonos.
Kérjük Önöket, hogy ha környeze-

tükben megkínzott állatokat (nemcsak 
kutyákat) látnak, esetleg olyan beteg, 
magatehetetlen ebeket észlelnek, me-
lyek nem részesülnek megfelelő ellá-
tásban, vegyék fel a kapcsolatot a Regi-
onális Állat- és Élelmiszerügyi Hivatallal 
(Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Komárno). Telefonszámuk: 
035/77312357. Ezek a telefonbeszél-
getések anonimek, illetve nem kerülnek 
rögzítésre. Elégséges annak a lakcím-
nek, illetve tulajdonosnak a megneve-
zése, ahol a megkínzott állat található, 
valamint az állatkínzás módozatának 
rövid leírása. Ezzel megmentheti az állat 
életét. Köszönjük.

A közösségi állatok (kutyák, macs-
kák, vadászgörények, házinyulak) 
általános védelméről a Törvénytár 
123/2008 rendelkezik és a Szlovák 
Köztársaság Mezőgazdasági Miniszté-
riuma rendeletének 3.§-a szabályozza. 
Ez a paragrafus tulajdonképpen leírja 
és megmagyarázza a már a fentiekben 
kifejtett „elégedett kutya alapelvei-vel“ 
kapcsolatos dolgokat. Tehát a Tör-
vénytár világosan megmagyarázza és 
meghatározza az állatok védelmével 
kapcsolatos követelményeket.

A T.t. 39/2007-es, „Törvény az álla-
tokról való gondoskodásról“ meghatá-

rozza az ezzel kapcsolatos állategész-
ségügyi, illetve az állattenyésztéssel 
kapcsolatos termékekre vonatkozó kö-
vetelményeket, az állattenyésztés során 
az állatok tartására vonatkozó, fi zikai és 
jogi személyek jogait és kötelességeit, 
valamint megnevezi azokat a szank-
ciókat, melyek az ebben a törvényben 
foglaltak megsértéséért kiróhatók. 
Az átlagos kutyatartónak a 22.§-ban 
foglaltak betartása fontos, mely az ál-
latvédelemmel kapcsolatban rendelke-
zik az:

- állatok ellenőrzéséről,
- állatok istállózásáról,
- etetéséről, itatásáról, gyógyszerek 

adagolásáról,
- állattartásról,
- feljegyzések készítéséről,
- az állatok szállításáról,
- állatvédelemről,
- a szabadon élő állatok védelméről.

Tiltott az állatkínzás, büntetendő az 
állat táplálásának, itatásának olyan 
mértékű korlátozása, mely az adott 
állat egészségügyi állapotára negatív 
hatással lehet. Tiltott továbbá az álla-
tok doppingolása, elhagyása, az állatok 
kellő indok nélküli elpusztítása, a nem 
megfelelő körülmények közti állattartás, 
a vemhes, illetve nem kívánt állatok el-
pusztítása... !

A fenti törvény 48.§-a megnevezi és 
magyarázza a szabálysértéseket, rend-
védelmi bírságokat és más kihágáso-
kat. Az ebben a paragrafusban tárgyalt 
olyan szabálysértések, mint állatkínzás, 
az állattartás során elkövetett törvény-
sértések, az állatgondozási előírások 
megsértése a hivatal számára lehetővé 
teszi fi zikai személyek kárára 300-tól 
800 euro közti bírság kiszabását.

Kérjük Önöket, gondoskodjanak ál-
lataikról, akadályozzák meg kínzásukat 
és biztosítsanak részükre kellemes éle-
tet. Állataik hálásak lesznek Önöknek.

Fordította: 
Mgr. Kovács-Csomor Endre

OCHRANA ZVIERAT| ÁLLATVÉDELEM

7

A „SLOBODA ZVIERAT“ SZERVEZET TUDÓSÍT
Kedves polgártársak, az alábbi cikk 

segítségével szeretnénk Önöket tudósí-
tani a kutyák helyes, humánus és törvé-
nyes tartásáról. Mielőtt kutya tartására 
szánnák el magukat, tudatosítsák, hogy 
ez kezdete egy hosszú évekig tartó 
kötelezettségnek. A házieb gondos-
kodást, szeretetet, megértést igényel. 
A következőkben felvázoljuk azokat a 
lépéseket, melyeket a „Sloboda zvierat“ 
szervezet szerint feltétlenül szükséges 
lenne betartani a házieb beszerzése 
után:

1. Chippezés
- Ha külföldre utazik, chip nélkül ku-

tyája nem utazhat ki Önnel.
- Elveszett a kutyája? Chippel ellátva 

sokkal nagyobb az esélye a biztonságos 
hazatérésnek. Elkóborolt ebének meg-
találásakor a chip leolvasó segítségével 
azonnal megállapítható, hogy a kutya 
Önhöz, s nem más egyénhez tartozik! 
Segítséget nyújthat a telefonszámmal 
ellátott nyakörv is, ám ezt az elkóborolt 
házi kedvencek gyakran elvesztik, ezért 
az effajta megjelölés nem elégséges.

- Elkóborolt kutya került befogásra? 
Ha rendelkezik chippel, a meglelők biz-
tosan megtalálják a tulajdonost.

- Az egészség és az élet a tét. 
Ha a felügyelet nélküli kutya megharap 
egy személyt, vagy más állatot, a chip 
biztosítja a tulajdonos gyors azonosí-
tását és egyértelműen lehetővé teszi, 
hogy megbizonyosodjunk arról, hogy 
a kutya be volt-e oltva veszettség ellen.

- A kutyák áttekinthető nyilvántartá-
sa a községekben és a kutyaadó igaz-
ságos fi zetése.

- A felelőtlen kutyatulajdonosok le-
leplezése. Az állattól való megszaba-
dulás, annak elűzése, elhagyása bün-
tetendő.

- Az állatkínzók leleplezése! A chip 
világosan jelzi, ki a kutya gazdája. 
A túlságosan keménykezű, kegyetlen 
tulajdonosok számára megnehezíti 
ebük megtagadását, illetve ellenkező-
leg, megkönnyíti a bizonyítási folyama-
tot, valamint a felelősség megállapítá-
sát.

- Segítségnyújtás a menhelyeknek! 
A chippel való megjelölés segítségével 
minimálisra csökkenthetjük az állat 
menhelyen való tartózkodását, mivel el-
veszése esetén, gyorsabban tudják Ön-
nek visszaszolgáltatni. Így sokkal több 
hely marad az olyan kutyáknak, melyek 
nagyobb mértékben vannak rászorulva 
a kutyamenhelyek gondoskodására.

A CHIP AZ ÁLLAT BŐRE ALÁ KERÜL 
BEÜLTETÉSRE, EZÉRT AZ EB NEM TUD-
JA AZT ELVESZÍTENI, S A TULAJDONOS 
ADATAIT TULAJDONKÉPPEN MAGÁNÁL 

HORDJA. A CHIP APPLIKÁCIÓJA EGY-
SZERI, FÁJDALOMMENTES NÉHÁNY 
MÁSODPERCES BEAVATKOZÁS!

2. Ivartalanítás
- megelőzheti a macskák és kutyák 

nemkívánatos szaporulatát, valamint 
ezt követően a kölykök kiirtását,

- megelőzheti a túlzsúfolt menhe-
lyeket és karantén állomásokat, s így 
helyek szabadulnak fel más nemkívá-
natos, illetve kínzott állatok számára,

- részben megakadályozható az álla-
tok illegális kivitele, valamint az illegális 
felvásárlók számára való értékesítésük,

- minimalizálható az állatok agresz-
szivitása,

- korlátozza állata szexuális megnyil-
vánulásait, ezzel megakadályozhatja 
kutyája szökését a párzási időszakban,

- megelőzhető a szukák hamis vem-
hessége, illetve daganatos betegségei.

A KUTYÁK ÉS MACSKÁK SZÁMA 
NAGYOBB MINT A POTENCIÁLIS TU-
LAJDONOSOK SZÁMA, MELY A MENHE-
LYEK TÚLTELÍTETTSÉGÉHEZ VEZET. NE 
SZAPORÍTSON! INKÁBB ADOPTÁLJON 
ÁLLATOT!

3. A lánc egyenlő a rabsággal
A kutyák szociális lények – számuk-

ra a falkában zajló élet a természetes, 
illetve ennek a falkának a vezetője 
számukra az ember. Nagyon sok eb vi-
szont életét magányosan, láncra kötve 
éli le úgy, hogy nem biztosított számára 
a szabad mozgás, a friss ivóvíz, a meg-
felelő gondoskodás és menedék.

A láncra vert kutyák hiányt szen-
vednek a megfelelő területben, a moz-
gásban, kevés külső behatás éri őket, 
valamint gyötri őket (főleg az emberrel 
kapcsolatos) kontaktusok hiánya.

Nagyon félénkek, szenvednek az 
unalomtól és a frusztrációtól. A pszihi-
kai (lelki) kondíció elvesztése mellett el-
vesztik fi zikai kondíciójukat is. A lánc je-
lentős károkat okoz az eb egészégügyi 
állapotában és viselkedési zavarokat 
is előidéz. A kiegyensúlyozott szelíd 
kutyák láncra kötve olyan agresszív 
állatokká válhatnak, melyek veszélyt 
jelenthetnek környezetükre. 

Mindannyiunk számára világossá 
kell tennünk azt a tényt, hogy azok 
a kutyák, melyek a nyilvános térsége-
ken, utcákon futkosnak az önkormány-
zatok gondoskodása alá tartoznak. 
Az önkormányzat felelőssége e kutyák 
befogása, a felelőtlen gazdák felkuta-
tása, azok bírságolása, illetve fi gyel-
meztetése a kutyatartásra vonatkozó 
hatályos törvények betartására, melyek 
világosan meghatározzák a kutyatulaj-
donosok kötelezettségeit. A községek 
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A Margaret Mazsorett és Táncklub 

élményekben gazdag nyara
Csoportunk nyara idén sem 

telt fellépések nélkül. A TAT (Te-
hetség a tét) c. verseny IX. soroza-
tának vendégszereplőiként nyitot-
tunk meg minden egyes fordulót 
a Mészáros Tamás által énekelt 
Tat indulóval. Ezután a polgár-
mester úr kérésére ellátogattunk 
tesvérfalunkba, Pincehelyre (HU), 
ahol csoportunk kevés létszá-
ma ellenére is színvonalas mű-
sort tudtunk előadni, és nagyon 
jól éreztük magunkat. Ezúton is 
szeretnénk megköszönni Kósa 
Józsefnek, községünk polgármes-
terének a meghívást. 

Augusztusban megrendeztük 
a X. PERBETEI NEMZETKÖZI TŰZ-
OLTÓVERSENY ÉS MAZSORETT 
TALÁLKOZÓT. Mint minden évben, 
most is több, mint 600 mazsorett 
és tűzoltó vett részt a találkozón. 
Köszönetünket szeretnénk kife-
jezni Ádámka Erikának, Haris Mó-

nikának és Zahorcsek Zoltánnak, 
akik évről évre azon dolgoznak, 
hogy minél színvonalasabb és lát-
ványosabb legyen a rendezvény, 
ahogy ezt idén is láthattuk. A tűz-
oltó verseny és színpadi táncok 
után habparty következett, majd 
egy fergeteges retro bulival és 
tűzijátékkal zártuk 10. fesztivá-
lunkat. 

Résztvevő mazsorett csopor-
tok: Napsugár mazsorett csoport 
Siófok (HU), Laguna mazsorett 
csoport Iregszemcse (HU), Nap-
fény mazsorett csoport Lábatlan 
(HU), Vass Alber Művelődési köz-

pont mazsorett csoportja Kisbér 
(HU), Vértesszőlősi Sportegyesület 
Mazsorett Szakosztály (HU), Csil-
lagfény mazsorett csoport Tokod 
(HU), Szivárvány és Napsugár 
mazsorett csoportok Muzsla, Pár-
kányi mazsorett csoport, Fairies 
mazsorett csoport Zsitvabesenyő, 

Katica Junior - Katica mazso-
rett csoport - Rytmo tánccsoport 
Nemesócsa, Oucha Fúvószenekar 
Nemesócsa, Szuper Nagyik Ímely, 

Margaret mazsorett és tánc klub 
Perbete.

Résztvevő tűzoltó csoportok:
Önkéntes Tűzoltő Testület: Ne-

mesócsa, Búcs, Ógyalla, Komá-
rom, Szilas, Izsa, Nagykeszi, Kis-
újfalu, Fűr, Keszegfalva, Marcelhá-
za, Ímely, Naszvad, Kürt, Bátorke-
szi, Dunaradvány, Perbete.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 
Süttő (HU), Tamási (HU).

2015. augusztus 17-én a Mar-
garet mazsorett és táncklub is-
mét útnak indult egy fellépéssel 
egybekötött kirándulásra, mely-
nek úti célja Görögország volt. 
Először csak álmodtuk Görög-
országot, majd eljött az utazás 
ideje, amit már annyira vártunk. 
Felejthetetlen 6 napot és 5 éjsza-
kát töltöttünk a görög félszigeten. 
Az út kissé hosszúnak tűnt, de 
a társaság ezt felül múlta. Érke-
zésünkkor maga a hely látványa 
azonnal elvarázsolt minket, a ho-
mokos tengerpart, kristálytiszta 
víz és a pálmafák. Elsősorban 
most is a ,,munkáé”, tehát a tán-
cé volt a főszerep. Montenegróval 
és Bulgáriával együtt adtunk mű-
sort a kíváncsian várakozó közön-
ségnek a Chalkidiki félszigeten 
lévő ,,Nees Fokies” elnevezésű 

településen. A fellépés nagyon jól 
sikerült mindhárom csoportnak 
a tapsviharból ítélve, valamint 
meghívást kaptunk Monteneg-
ró és Bulgária következő évben 
rendezendő fesztiváljára. A másik 
fellépés sajnos technikai okok mi-
att elmaradt, de ez nem rontotta 
el a kedvünket, fürdés a mélykék 
áttetsző tengerben és a nyugodt 

környezet kárpótolt. A tánc mel-
lett persze a szórakozás sem 
maradhatott el. Többször röplab-
dáztunk, kártyáztunk, túráztunk, 
esti futball mérkőzést tartottunk, 
amely jobban összekovácsolta 
a csapatot. Egyik nap ellátogat-
tunk Afi tos és Kallithea városokba 
is, ahol találkozhattunk a görög 
kultúrával, látványosságokkal, 
na és persze a bevásárlás sem 

maradt el. Nagyon fi nom ételeket 
kóstoltunk, különféle tengeri hala-
kat, fagylaltot és természetesen 
a görög pálinkát ,,Ouzo“ t, görög 
salátát, görögdinnyét, valamint 
a híres eredeti ,,Gyros“-t sem 
hagyhattuk ki. Hazafelé megáll-
tunk még Thessaloniki városában 
egy bevásárlóközpontban, majd 
kezdetét vette a 20 órás utazás. 
Valószinüleg elég rosszul hangzik, 
hogy 20 óra utazás, de higgyék 
el, ha a társaság megvan, akkor 
a legrosszabból is ki lehet hozni 
a legjobbat. 

Felléptünk még a következő 
falvakban és városokban: Szent-
péter, Naszvad, Ógyalla, Gúta, 
Nagyabony, Ács (HU), Hetény, Kis-
újfalu.

Nagy Krisztina 

és Ádámka Krisztina
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Motocross

Sakkozással nagyon hamar el-
telt a nyár, még válogathattunk is 
a sok megrendezésre kerülő ver-
seny közül.

Június 7-én Nagymegyeren 
rendeztek egy gyerekversenyt. 
A felnőttek külön kategóriában 
versenyezhettek. A nagy meleg-
ben elég fárasztó volt a játék, az 
utolsó fordulókra pedig már nagy-
mértékben közrejátszott a játék 
teljesítményében is. 25 játékos 
közül Szabó Gergely 13. Szabó 
Ákos pedig 15. helyen zárták 
a versenyt. Felnőtt kategóriában 
Ostružlík Márk 2., Ostružlík Krisz-
tián a 11. helyen végeztek.

Ezen a nyáron is ellátogattunk 
a győri versenyre, amely július 
8-12-ig tartott. A tavalyi győzel-
met nem sikerült megismételni, 
a 25 játékos közül Ostružlík Márk 
a 6. helyen, Ostružlík Krisztián pe-
dig a 18. helyen fejezte be a ver-
senyt. Fiatal sakkozóink külön 
csoportban játszottak, kezdeti ne-
hézségeik miatt a verseny nem si-

került számukra az elképzelésünk 
szerint. 15 játékos közül 9. Gyóni 
Gergely, 14. Szabó Gergely, 15. he-
lyen Szoboszlai Bálint végzett. 

Nem sokkal ezután augusztus 
elején Gyetván is megmérettettük 
magunkat. Közülünk Zsitva Nor-
bert játszott a legjobban, megér-
demelten, az erős mezőny ellené-
re a 20. helyen sikerült végeznie 
a 109 résztvevő közül. 26. Ostruž-
lík Márk, 87. Ostružlík Krisztián 

lett. Sokszor az estébe is elnyúltak 
a játszmák és volt amikor 21:30-ig
is eltartott míg dűlőre jutottak 
a játékosok. 

Veszprém és Újvár is még be-
lefért az iskolakezdés előtti he-
tekbe. Ezek a versenyek nem si-
kerültek a legjobban, játékosaink 
a középmezőnyben végeztek. 
Amire mindenképp büszkének 
kell lenni az a Bátorkeszin meg-
rendezett verseny, ahol az alap-
iskolás játékosaink mind a ta-
bella első felében végeztek nagy 
meglepetést okozva. Igazán nagy 
csatában voltak az élmezőnyben. 
36 versenyző közül 2. helyen Gyó-
ni Gergely, 4. helyen Szoboszlai 
Bálint, 11. Szabó Ákos és 18. Sza-
bó Gergely végeztek.

Minden évben megrendezik 
Surányban a villám sakkversenyt. 
Mi idén sem hagytuk ki és eddigi 
legjobb helyezésünket értük el. 
Az eddigi évek alatt az első ötben 
még nem sikerült végezni egyik 
játékosunknak sem. Idén sikerült 

ezt is megtörni. Az 54 játékos 
közül a 3. helyen Ostružlík Márk 
végzett, utána 15. Rancsó Márk, 
40. Szabó Attila, 43. Kecskés Imre, 
47. Gyóni Gergely, 49. Szoboszlai 
Bálint, 51. Szabó Gergely. A ver-
seny legfi atalabb játékosa Szabó 
Ákos volt, aki igaz hogy csak az 
53. helyen végzett, de ez nem 
keserítette el őt és a 13 fordulót 
hősiesen végigküzdötte.

Ostružlík Márk

Idén július 16-19. között ren-
dezték meg az idei Fülöp szigeteki 
harcművészetek Európa bajnok-
ságát, Bukarestben, Romániában, 
melyen községünk is képviseltette 
magát az ország egyetlen WEKAF 
versenyzője Tóth Szilárd szemé-
lyében. Ezen az eseményen 7 or-
szág 43 versenyzője mérte össze 
megszerzett tudását. Név szerint 
Anglia, Franciaország, Olaszor-
szág, Norvégia, Magyarország, 

Szlovákia és a házigazda Romá-
nia. A kevés ország jelenléte is 
mutatja mennyire ismeretlen ez
a harcművészet. Elért eredmé-
nyek pedig a következők:

Dupla bot – arany érem
Bankaw – Hosszú bot – arany 

érem
Köszönöm a családomnak és 

a támogatóimnak a belém vetett 
bizalmat.                  

Tóth Szilárd

Ezen a nyáron sikerült kijutnom 
a junior világbajnokságra - (minden 
országból a 3 legjobb versenyző me-
het). Sajnos a verseny előtt nem volt 
sok időm, alkalmam arra, hogy meg-
szokjak egy teljesen más felépítésű 
motrot. Mivel ezen a versenyen egy 
kétütemű 125 cm3 motorral kellett 
rajthoz állnom, ami eleggé megnehezí-
tette a dolgomat, hiszen utoljára nyolc 
évesen versenyeztem ilyen motorral. 
Mindennek ellenére nagyon megörül-
tem ennek a lehetőségnek, mivel ez 
nem sok versenyzőnek adatik meg, 
már eleve az nagy szó, ha kijutsz oda. 
2700 km volt az út a verseny hely-
színéig. A verseny 2 nap alatt zajlott 
le, szombaton voltak a szabad edzé-
sek és a kvalifi káció, vasárnap pedig 
a 2 versenyfutam. 

Nos, ezek a VB-s pályák teljesen 
mások mint az otthoniak. A verseny-
zőket sem hasonlíthatom az otthoni 
versenyzőkhöz, ez egy teljesen más 
közeg, ezt meg kell szokni, nem le-
het csak úgy az egyik pillanatból 
belecseppenni. Közel 80 ellenfelem 
volt ami azt jelentette, hogy nem 
fog mindenki rajthoz állni vasárnap, 
csak a legjobb 40. A szabadedzésen 
egész jól hozzászoktam a pályához, 

és viszonylag jó időt futottam. A kva-
lifi káción 23. lettem a csoportomban, 
ami azt jelentette, hogy egyenes ágon 
nem kvalifi káltam magam a verseny-
futamba. Ezután egy reményfutam 
következett, ahonnan az első 6 piló-
ta jutott be a vasárnapi futamokba. 
A rajtot nagyon elrontottam, de sike-
rült feljönnöm a 10. helyre, amikor 

technikai problémáim akadtak és 
a versenyfutamot a 12. helyen fejez-
tem be, kis szerencsével sikerülhetett 
volna a kvalifi káció, de nem vallottam 
szégyent, hisz az évek során nagyon 
kevés szlovák versenyző tudta csak 
magát kvalifi kálni. 48. helyen zártam 

a világbajnokságot, aminek nagyon 
örültem, mert tudtam, hogy honnan 
jöttem, mennyi tapasztalattal és mi-
lyen versenytechnikával, csak remélni 
tudom, hogy lesz még hasonló lehe-
tőségem. 

Szeretném még megragadni az 
alkalmat, hogy ezúton megköszön-

jem mindazon embereknek, akik 
segítettek, támogattak abban, hogy 
a felkérésnek eleget tudjak tenni. Hi-
szen mindenki tudja, hogy mennyire 
nagyon anyagias világban élünk, ahol 
a tehetség sokszor nem elég és nem 
utolsósorban nagy köszönet SZÜLE-
IMNEK!                           Vörös Xavér

SAKK

Perbetei sikerek a Romániában 

megrendezett WEKAF európai 

bajnokságon
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ÓVODAKEZDÉS 

A „NYITNIKÉK“ ÓVODÁBAN

A nyár gyorsan elrepült. Két 
hónap gondtalan pihenés után 
ismét elérkezett a szeptember, 
amely minden kisgyermeknek, 
pedagógusnak az óvoda – és is-
kolakezdést jelenti. A gyerekek 
tele vannak várakozással, hiszen 
rég nem látott barátokkal talál-
koznak, és egy csoporttal feljebb 
lépnek. Mi, óvónénik, fogadjuk az 
új kicsiket, akiket a nagyobbakkal 
együtt vígasztalunk, bátorítunk. 
Az új 2015/2016-os tanévet 37 
beíratott kisóvodással kezdtük.
Ebben a nevelési évben is válto-
zatlanul két csoporttal működünk, 
és 21 iskolaköteles gyermekünk 
van. Az oktató-nevelő munkát 
4 szakképzett pedagógus bizto-
sítja. Nevelőmunkánkban nagy 
hangsúlyt fektetünk a szokások, 
hagyományok ápolására, átörökí-
tésére. Óvodásaink érdekes prog-
ramok közül választhatnak: év-
szakonként kirándulunk, ellátoga-
tunk a baromlaki gazda udvarra, 
az ógyallai csillagvizsgálóba és 
a jó kapcsolat kialakítása érde-
kében sok közös programot, nyílt 
napokat rendezünk a szülőkkel 
együtt. Gyermekeinkkel közösen 
megünnepeljük a Mikulást, hús-
vét ünnepét, anyák napját. Mó-
kás programot szervezünk a gyer-
meknapon, az év végén elbúcsúz-
tatjuk nagycsoportosainkat és fel-
köszöntjük a születésnapjukat ün-
neplőket. Megemlékezünk nem-
zeti ünnepünkről, március 15-ről, 
minden csoportban az életkori 
és fejlettségi szintnek megfelelő-
en. Megtartjuk a környezet – és 
természetvédelem jeles napjait. 
Folyamatos kapcsolatot tartunk 

a szülőkkel, különböző szerve-
zetekkel, és rendszeresen részt 
veszünk a rendezvényeiken. Gyer-
mekközpontú programunk bizto-
sítja a gyermekekben rejlő ké-
pességek fejlesztését. Szükség 
szerint logopédus, fejlesztő pe-
dagógus, pszichológus segíti 
a gyermekek felzárkóztatását. 
Mindennapjainkat más progra-
mok is színesítik, előadóművé-
szek látogatnak el hozzánk, és 
nagy csoportosaink továbbra is 
rendszeres látogatói a komáromi 
Jókai Színháznak. Ebben az évben 
is folytatódik óvodánkban a játé-
kos szlovák nyelv oktatás, hitokta-
tás és az úszáselőkészítő a nagy-
csoportosok számára. Igyekszünk 
minél több szeretetet, tudást és 
nyugodt légkört biztosítani gyer-
mekeink számára, hogy érezzék itt 
minden értük van, értük történik. 
Az anyanyelv érzelmi nyelv, amely 
biztonságot nyújt az embernek. 
A biztonság életszükséglet. Fon-
tos, hogy a gyermek óvodai 
adaptációját a tanító néni bizta-
tó, bátorító szavai kísérjék úgy, 
ahogy ezt eddig az édesanyjától 
hallotta. Olyan óvodai élet meg-
teremtésére törekszünk, melyben 
a gyermekek játékos módszerek 
és eszközök segítségével eszté-
tikus környezetben fejlődjenek.
Így készítjük fel őket azokra
a kihívásokra, amelyeknek meg 
kell felelniük a következő nevelési 
közegben, az iskolában.

Minden kicsinek és nagynak 
sikeres nevelési és oktatási évet 
kívánok magam és munkatársaim 
nevében. 

Porubský Nikolett

55 éves osztálytalálkozó

Návšteva Kaplnky v Pribete
Keďže školský rok sa nám už veselo rozbehol a deti nemali s adaptá-

ciou na nové prostredie materskej školy žiadne väčšie problémy okrem 
pár ranných slzičiek, rozhodli sme sa, že využijeme posledné teplé dni 
a vydáme sa na krátku cestu po náučnom chodníku v obci. Navštívili 
sme prícestnú kaplnku, kde okrem historickej hodnoty, ktorú nám priblížil 
rímskokatolícky kňaz PaedDr. Karol Balogh sme sa zamerali na pozorova-
nie chránených rastlín a stromov. Deti súťažili pri zbieraní listov a plodov 
gaštanov, dubov, líp, obkresľovali listy, kôru stromov. Nazbieraný prírodný 
materiál využijeme v materskej škole na ďalších aktivitách s deťmi. 

Príjemným pobytom v podnetnom prostredí sme deťom priblížili zasa 
kúsok ich rodnej obce, ktorú doteraz nemali možnosť spoznať. 

Jana Gáborová

A jó Isten azt akarta, hogy le-
gyenek ünnepeink. Ez nem csu-
pán a megszokás műve, hanem 
a jó Isten szeretete.

Szeptember 19-re meghívót 
kaptunk az 55 éves osztálytalál-
kozóra. Igaz szeretettel és nagy 
izgalommal vártuk a szombati 
napot, vártunk minden osztálytár-
sat. Köszönöm osztálytársaimnak: 
Závodsky Irénnek, Jakab István-
nak és Papp Győzőnek, hogy 
megszervezték ezt a csodálatos 
osztálytalálkozót. A jó Isten sze-
retete, az Ő nagy kegyelme, hogy 
még élünk és személyesen részt 
vehettünk ezen az ünnepen. Külön 
kegyelem, hogy velünk lehetett 
a volt osztályfőnökünk, a ked-
ves Sukola Mihály tanító úr, akit 
nagy szeretettel köszöntöttünk, 
ugyanis október elsején tölti be 
a 88. életévét. Kívánunk jó erőben, 
egészségben eltöltött sok szép 
évfordulót. A többi tanítóinkra is 

emlékezünk. Iskolás korunkban 
az akkori világ lehetőségei között, 
ők voltak a perbetei magyar ifjú-
ság nevelői, az életre való felké-
szítőink. Ezek az áldott emberek 
szorgalmas, lelkiismeretes mun-
kájukkal, hiteles szavaikkal, pél-
damutató életükkel és szigorúsá-
gukkal jó példával jártak előttünk. 
Beleírták, belevésték a szívünkbe, 
hogy a becsület, igazság és a sze-
retet mindig egybetartoznak. Ezek 
lettek a megtartó erőink.

Megemlékeztünk azokról az 
osztálytársakról és tanítóinkról, 
akik már nincsenek közöttünk. 
A meghívott római katolikus és re-
formátus lelkipásztoraink a tőlük 
megszokott szívreható szavakkal 
emlékeztek az elhunytjainkról. 
Adjon nekik a jó Isten örök nyu-
godalmat.

Utána kezdődött a vacsora és 
a szórakozás.

Horváthné Polyák Ilona



DEJINY | TÖRTÉNELEM

1111

70 éve fejeződött be

a II. világháború 

Európában

el is hagyták községünket.. Ezután a német 
és a nyilas tábori csendőrség vette birtokába 
Perbetét. A németek és a nyilasok elfogták az 
előbb említett két régi kommunistát. A község-
házára szállították, majd megkínzásuk után ja-
nuár 19-én a helyi temetőben mindkettőjüket 
agyonlőtték. 1945. február 17-én kezdődött 
a német Wehrmacht utolsó nagy ellentámadá-

sa a keleti fronton, az ún „Südwind” hadműve-
let, melynek célja a teljes szovjet garami hídfő 
felszámolása volt, melyet a németek február 
24-re el is értek. Így történt, hogy a második 
világháború a perbetei lakosság számára csak 
1945. március 29-én ért véget a Szovjet Vörös 
Hadsereg másodszori, immár végérvényes be-
vonulásával.

A második világháború harcterein Per-
betéről 120-an vesztették életüket. A köz-
ségből elhurcoltak 22 zsidó családot, közü-
lük 79-en koncentrációs táborokban haltak 
meg. 15 lakos a községben folyt csatározá-
sok során vesztette életét. Kérem, kedves 
olvasóinkat emlékezzünk meg róluk!

Mgr. Kovács-Csomor Endre

Felhasznált irodalom:
1. Számvéber Norbert: Páncélosok a Felvidé-

ken 1944-1945, Puedlo kiadó Bp. 2000
2. Ungváry Krisztián: A magyar honvédség

a második világháborúban, Osiris kiadó Bp. 
2004

3.Perbete Krónikája
4. Purgat, Juraj: Od Trianonu po Košice k Ma-

ďarskej otázke v Československu, Bratislava, 
Epocha, 1970.

5. Laca József (Perbete) és Pálenyík József 
(Érsekújvár) visszaemlékezései. - AUD KSS, spo-
mienky č.1090 a č. 1112.

azzal, hogy 1938. novem-
ber 2-án az első bécsi dön-
tés értelmében községünk 
újra Magyarországhoz 
került. Ennek értelmében
a perbetei férfi ak a Magyar 
Királyi Honvédség keretein 
belül harcoltak német szö-
vetségben. 

1944-re a háború azon-
ban már kézzelfogható kö-
zelségben zajlott Perbe-
téhez, ugyanis ebben az év-
ben angol és amerikai harci 
gépek három alkalommal 
bombázták Érsekújvárt. 
1944. október 7-én és 
14-én két bombázás volt.
Az utóbbi esetben szőnyeg-
bombázással a vasútállo-
más és környékét teljesen 
megsemmisítették. Csak 
a mozdonyház területén 
364 bombakrátert számlál-
tak össze. A harmadik eset-
re 1945. március 14-én került sor. Az angol-
amerikai repülők 700 bombát dobtak a városra. 
Mindez az oroszok bevonulása előtt két héttel 
történt. A város kétharmad része elpusztult, 
a bombázások következtében meghalt 4000 
lakos és 6000 fő maradt fedél nélkül. 3 394 
házból 2 023 lakóház megsemmisült. A legtöbb 
történelmi épület elpusztult, vagy súlyosan 
megrongálódott, ezért 1945 után lebontották 
őket. Mindezek után Érsekújvár Szlovákia leg-
bombázottabb városa lett.

1944. decemberében a háború földi harcai 
is elérték Perbete közvetlen környezetét, hiszen 
ekkor a német,magyar-szovjet összecsapások 
már az Ipoly és Garam folyók mentén zajlottak. 
Ezek részét képezték a szovjet hadvezetés Bu-
dapest bekerítésére irányuló hadmüveletének, 
amelyre Sztálin október 28-án adott parancsot. 
A Duna Párkányi oldalára december közepére 
a német hadvezetés mintegy 400 harckocsit 
és 40.000 katonát csoportosított át, ennek ré-
szét képezte a Magyar Királyi Honvédség Szent 
László hadosztálya is.

A Szovjet Vörös Hadsereg először 1945. ja-
nuár 6-án szombat reggel jelent meg falunk-
ban. A falu lakossága nevében két régi kom-
munista, Jakab Benő és Pinke Sándor fogad-
ta a Vörös Hadsereget. Azonban a komáromi 
páncélosütközet után, miután időlegesen német 
erőfölény alakult ki, az oroszok január 13-án

Nehéz helyzetben van az ember, ha meg 
akarja határozni a második világháború végé-
nek pontos időpontját Európában. Az azonnali 
kapitulációt május 7-én írták alá a németek, 
Franciaországban 8-án ünneplik a háború vé-
gét, míg az egykori Szovjetunióban május 9-én 
került sor a szerződés jóváhagyására, így ott 
május 9-ét ünnepelték meg, s mivel a hábo-
rú után Csehszlovákia a szovjet tömb, vagyis 
a kommunista blokk országai közé tartozott, 
így hát a vidékünkön is évtizedeken keresztül 
május 9-én emlékeztünk (ünnepeltették meg 
velünk) a második világháború befejezését. 

1945. május 7-én Reimsben a német kato-
nai elit képviselői aláírták az angol és az ame-
rikai katonai vezetés képviselőivel az azon-
nali kapitulációt. Sztálin, a szovjet kommunis-
ta diktátor, akinek mindig is fontosak voltak 
a részletek (ezért ragaszkodott hozzá, hogy 

a szovjet csapatok foglalják el Berlint, holott 
erre az amerikaiaknak korábban már lett volna 
lehetőségük), elfogadhatatlannak tartotta, hogy 
a legmagasabb rangú szovjet tábornokok, így 
Zsukov, Konyev és Rokoszovszkij nem voltak 
jelen ennél a kapitulációnál. Ezért elrendelte, 
hogy május 8-án Zsukov marsall jelenlétében
a Hitlerhez legközelebb álló német katonai 
vezetők aláírják a feltétel nélküli megadásról 
szóló okmányt. A berlini Karlshof főiskola épü-
letében a szerződés aláírása áthúzódott 9-ére, 
0 óra 43 percre. A Szovjetunióban május 9-én 
került sor a szerződés jóváhagyására, így ott 
május 9-ét ünnepelték meg.

A második világháborút megelőző néhány 
év, majd a világégés esztendői is nagyon ese-
ménydúsak voltak, illetve komoly megpróbál-
tatásokkal jártak a felvidéki magyarság, s így 
Perbete lakossága számára is. Kezdődött ez 

A perbetei leventék

Honvédek

Magyar királyi honvéd 
híradó zászlóalj
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Gabriel Kiss a Ing. Andrea Urbanová  11. júla
Zsolt Pinke a Bc. Melinda Dicsőová 18. júla
Jozef Záležák a Bc. Anikó Gallaiová  22. augusta

NOVORODENCI
Hanna Šalgóová, Vojnická 23A 15. júla
Ákos Nagy, Komárňanská 31 24. júla
Olivér Szetei, Dlhá 23 30. augusta
Noel Lengyel, Komárňanská 44 1. septembra
Sebastián Salkay, Družstevná 6 25.septembra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Kiss Gábor és Urban Andrea Ing. július 11.
Pinke Zsolt és Dicső Melinda Bc. július 18.
Záležák József és Gallai Anikó Bc. augusztus 22.

ÚJSZÜLÖTTEK
Šalgó Hanna, Erőszak utca 23A július 15.
Nagy Ákos, Komáromi utca 31 július 24.
Szetei Olivér, Túlsó kertek alja 23 augusztus 30.
Lengyel Noel, Komáromi utca 44 szeptember 1.
Salkay Sebastián, Sivatag utca 6 szeptember 25.

OPUSTILI NÁS
Gabriel Hóka (52), Podzáhradná 34 14. júla
Štefan Šukola (63), Jarková 6 22. augusta
Viktor Komár (84), Komárňanská 16 3. septembra
Mária Zsitvová (83), Nový rad 64 13. septembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Hóka Gábor (52), Kertek alja 34 július 14.
Šukola István (63), Mélyárok utca 6  augusztus 22.
Komár Győző (84), Komáromi utca 16 szeptember 3.
Zsitva Mária (83), Váczy sor 64 szeptember 13.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

OKTÓBER - DECEMBER

10.10.2015 Výročná svätá omša – 1. výročie úmrtia 
 prepošta László Nagya, slávnostné odovzdanie 
 pamätnej izby v budove bývalej katolíckej školy
10.10.2015 Oberačková veselica

17.10.2015 Srdcia v jednom rytme – Benefi čný 
 večer pre Michaelu Kevélyovú
18.10.2015 Monodráma ÁRVA BETHLEN KATA

24.10.2015 Rodinný deň organizovaný MO SMK
28.10.2015 Privítanie novorodencov

14.11.2015       Politická kampaň strany MOST-HÍD
15.11.2015 KI? MIT? TUD? – Hľadanie talentov 

 organizované MO Csemadok 
21.11.2015 Rákócziho deň 
28.11.2015 PRIVIN – PERBOR – Posviacka vína – 

 Katarínska tanečná zábava

2.12.2015 Pozdravenie jubilantov
12.12.2015 Vianočné trhy, program detskej folklórnej 

 tanečnej skupiny Napraforgó

19.12.2015 ZŠ s VJS – Rodičovská tanečná zábava

Kulturális eseménynaptár: 

OKTÓBER - DECEMBER

2015.10.10. Gyászmise Nagy László prépost - plébános 
 halálának 1. évfordulója tiszteletére, az émlék-
 szoba átadása a régi katolikus iskolában
2015.10.10. Szüreti vigadalom 

2015.10.17. Együtt dobban a szív – Segélykoncert 
 Kevély Michaeláért
2015.10.18. Kocsis István: ÁRVA BETHLEN KATA

 monodráma

2015.10.24. Családi nap az MKP helyi szervezete 
 rendezésével
2015.10.28. Újszülöttek köszöntése

2015.11.14. A MOST-HÍD politikai párt kampányprogramja
2015.11.15. KI? MIT? TUD? - A Csemadok Perbetei ASZ 

 tehetségkutató versenye

2015.11.21. Rákóczi nap  
2015.11.28. PRIVIN – PERBOR – Borszentelés 

 – Katalin bál

2015.12.2. Jubilánsok köszöntése
2015.12.12. Karácsonyi vásár, a Napraforgó 

 Néptáncegyüttes műsora

2015.12.19. Szlovák Tannyelvű Alapiskola szülői bálja

benefi čný večer pre Michaelu

17. október 2015, od 18.00 do 21.00

Kultúrny dom Pribeta

2015 október 17., 18.00-tól 21.00-ig

Művelődési központ, Perbete

Tomáš Šukola 
moderátor večera
az est házigazdája

Vstupenky: v predpredaji: 5,- € (KD Pribeta), na mieste: 7,- €, rezervácie: na tel. čísle 0908 892 287.
Belépőjegyek: elővételben: 5,- € (MK Perbete), a helyszínen: 7,- €, jegyfoglalás: a 0908 892 287-es telefonszámon.

Sponzori:
Támogatóink:

Samospráva 
obce Pribeta

Perbete község 
önkormányzata 

Poľnohospodárske
družstvo - Pribeta

Termelési szövetkezet Perbete

Attila Ádamka – FENICE Decibel.sk Tumultus.euFIBO Karting Nové Zámky

Usporiadatelia venujú celý výťažok z akcie na uzdravenie ťažko chorej Michaely Kevélyovej.
A szervezők a rendezvény bevételével a beteg Kevély Michaela gyógyulását támogatják.

segélykoncert
Michaeláért

Learning Enterprises – ANGOLUL TANULÓ FALVAK
Idén júliusban Perbetén nyolcadik alka-

lommal került megrendezésre a Learning 
Enterprises – Angolul tanuló falvak nyelvkur-
zus. A falunkban megrendezett sok színes 
program ellenére is nagy volt az érdeklődés ez 
iránt a program iránt is. 

Ebben az évben két önkéntes látogatott el 
hozzánk. Jane Marie Libby Texasból, Anthony 
Huang pedig Californiából érkezett közsé-
günkbe. A július közepén indult három hetes 
nyelvtanfolyam hamar elszállt, az érdeklődők 
örömmel jártak órákra. A program célja 
a résztvevők kommunikációs képességnek 
fejlesztése, a gyakorlat-
ban hasznosítható tu-
dás elsajátítása. A fi ata-
lok könnyen beillesz-
kedtek községünk életé-
be. Ismét sikeresnek
mondható a Perbetei 
Református Egyházköz-
séggel való együttműkö-
désünk, hiszen az általuk 
szervezett táborba Jane minden nap ellátoga-
tott. A lektorok szabadidejükben előszeretettel 
kerékpároztak falunkban, vagy éppen annak 
határában. Nagy örömömre szolgált, hogy si-
került felnőtt csoportot is indítani. Ez a csoport 
sokat segített a lektorok szabadidejének érde-
kesebbé tételében. Az élményekkel teli tábort 
közös sütögetéssel zártuk, ahová a más közsé-
gekben tevékenykedő önkéntesek is ellátogat-
tak. A diákok bemutatót tartottak abból, hogy 
mit tanultak az órákon, miután jóllaktak, még 
sokáig játszottak és beszélgettek a kultúrház-

ban. Ez a három hét nem csak a nyelvtanulásra 
szolgált, de sikerült megismernünk egymás 
kultúráját, szokásait. Mi különböző kirándu-
lások segítségével igyekeztünk megmutatni 
a környéken található, számunkra már szinte 
természetesnek számító látványosságokat, 
a régióra jellemző kultúrát. Ellátogattunk 
a Gombaszögi Nyári Táborba, a Kürti Borfeszti-
válon megkóstoltuk Szlovákia legfi nomabb bo-
rait. Az itt töltött idő alatt sikerült ellátogatnunk 
Esztergomba, Párkányba, a falumúzeumban 
felöltöttük a perbetei viseletet, strandoltunk 
Paton, megnéztük a helyi szövetkezet állatait, 

részt vettünk egy igazi pince bulin, családi ese-
ményeken, grillezéseken. 

Azt gondolom, hogy az idei nyelvkurzus 
nem csak arra volt jó, hogy nyelvet tanulja-
nak községünk lakosai, hogy más kultúrával 
ismerkedjenek meg, de jó példája volt a helyi 
összefogásnak. A felnőtt csoport tagjai köszö-
netüket fejezték ki a befogadó családnak, akik 
gondoskodtak a lektorok elszállásolásáról, 
megismertették őket a helyi konyha fi nomsá-

gaival és kirándulásokat szerveztek nekik. Úgy 
gondolom, hogy az itt működő intézmények 
és magánszemélyek is mindent megtettek 
annak érdekében, hogy segítsék munkánkat. 
Köszönjük.                                        Biró Szilvia


