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Žiaci našej školy sa každoročne zapájajú 

do celého spektra rôznych súťaží, ktoré sú ur-
čené pre žiakov základných škôl. Sú to súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy, spevác-
ke súťaže, predmetové olympiády aj športové 
súťaže. 

Medzi tradičné súťaže v umeleckom pred-
nese patria Šaliansky Maťko Jozefa Cíge-
ra Hronského a Hviezdoslavov Kubín. Na 
okresnom kole súťaže v prednese slovenských 
povestí Šaliansky Maťko sa zúčastnili žiaci: 
Karina Árendášová zo 7. roč., Ferenc Zahorc-
sek zo 4. roč., ktorý sa umiestnil na 3. mies-
te a Barbora Kelebercová z 3. roč., ktorá tiež 
obsadila pekné 3. miesto vo svojej kategórii. 
V obvodnom kole súťaže v umeleckom predne-
se poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín vo Svä-
tom Petre sa umiestnili nasledovní žiaci: Chris-
tian Šipoš z 1. roč. získal 3. miesto za prednes 
poézie, Ferenc Zahorcsek 2. miesto za prednes 
prózy, Karolína Kelebercová zo 6. roč. 3. miesto 
za prednes prózy, Karina Árendášová 3. miesto 
a Anna Mária Baráthová z 8. roč. 1. miesto, obe 
za prednes prózy. Na okresnom kole v Komárne 
našu školu reprezentovali Ferenc Zahorcsek 
a Anna Mária Baráthová. 

Ani spev nám nie je cudzí – v Súťaži v spe-
ve slovenských ľudových piesní v okresnom 
kole v Komárne vystúpili žiačky Kiara Geletová 
zo 4. roč., Erika Matvonová a Karina Árendášo-
vá zo 7. roč. V súťaži Slávik Slovenska sa na 
okresnom kole zúčastnili žiačky Eva Jakabová 
z 2. roč., Kiara Geletová a Karina Árendášová.

Pre starších žiakov sú určené vedomost-
né súťaže a predmetové olympiády. V tomto 
školskom roku sa žiaci našej školy zúčastnili 
na biologickej olympiáde, chemickej olym-
piáde, technickej olympiáde, olympiáde 
zo slovenského jazyka, olympiáde z an-
glického jazyka, matematickej olympiáde, 
Pytagoriáde a na astronomickej súťaži 
Čo vieš o hviezdach. Najúspešnejší boli na 

biologickej olympiáde – v okresnom kole získali 
žiačky v kategórii D nasledovné umiestnenia: 
zo 7. ročníka - Henrieta Užáková 4. miesto, Ka-
rina Árendášová 6. miesto a Erika Matvonová 
22. miesto. V kategórii C súťažil Dárius Farkaš 
z 8. roč. Na okresnom kole chemickej olym-
piády sa zúčastnila Bianka Uzsáková z 9. roč. 
Na technickej olympiáde boli ôsmaci Richard 
Molnár a Dárius Farkaš. V olympiáde zo slo-
venského jazyka našu školu reprezentovala 
Nikoleta Radošická z 9. roč. a v olympiáde 
z anglického jazyka Bence Užák zo 7. roč. V as-
tronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach získala 
3. miesto v okresnom kole Henrieta Užáková. 
Matematickú olympiádu riešili Péter Márk Hóka 
a Damián Pócs z 5. roč., Lionel Šipoš zo 6. roč., 
Henrieta Užáková, Karina Árendášová a Dárius 
Farkaš. Damián Pócs bol úspešným riešiteľom 
okresného kola. Pytagoriáda je masovejšia 
matematická súťaž, v školskom kole súťažilo 
23 žiakov z ročníkov 3. - 8. Traja žiaci boli 
úspešnými riešiteľmi – Ferenc Zahorcsek, Lu-
cia Hankóová, Adam Németh, všetci zo 4. roč-
níka. Do okresného kola bol pozvaný Ferenc 
Zahorcsek, ktorý v okresnom kole vyhral vy-
nikajúce 1. miesto. Športové súťaže sú tiež 
veľmi obľúbené medzi deťmi, najmä futbal. 
Na futbalových majstrovstvách okresu sa zú-
častnili žiaci všetkých kategórií. V stolnoteniso-
vých turnajoch súťažili žiaci z ročníkov 4., 6., 
7. a 8. Ukončením športových súťaží v každom 
školskom roku sú majstrovstvá okresu v at-
letike žiakov a žiačok. V tomto roku sa z našej 
školy zúčastnilo 7 žiakov, medzi ktorými Ri-
chard Molnár z 8. roč. obsadil pekné 2. miesto 
v hode loptičkou.

Sme hrdí na našich žiakov a sme radi, že 
sa v takom hojnom počte aj tento školský 
rok zapojili do rôznych súťaží a olympiád 
a úspešne reprezentovali našu školu.

PaedDr. Adriana Valachová 

Verőfényes napsütés, zsibongó gyerekhad, 
virágcsokrok, ajándékkönyvek, oklevelek ra-
kosgatása. Tanévzáróra készülődtünk június 
30-án a perbetei alapiskolában. 

A rendezvény elején köszöntöttük a meg-
hívott vendégeinket, akik megtiszteltek jelen-
létükkel: Kósa Józsefet, községünk polgár-
mesterét, Seszták Anitát, a Szlovákiai Magyar  
Szülők  Szövetsége Perbetei Alapszervezeté-
nek elnökét, Erdélyi Adél tiszteletes asszonyt, 
Erdélyi Zoltán református tiszteletes urat, Ba-
logh Károly plébános urat és Varga Tibor, helyi 
vállalkozót. A köszöntés után rövid gondolatok 
hangzottak el, hogy mit is ünneplünk. „Ma azt 
is ünnepeljük, hogy mi mindent tudtunk meg-
valósítani. Komoly munkát tudhatunk magunk 
mögött: terveztünk, izgultunk, küzdöttünk, 
örültünk a sikereknek, búsultunk a kudarco-
kon, voltak vidám és szomorú pillanataink.“  
Ezekkel a gondolatokkal kezdődött a tanév-
záró.

Ezt követte az igazgatónő  tanévzáró beszé-
de, amelyben kitért a tanulók magaviseletére, 
tanulmányi eredményeire, és  a tanulmányi 
versenyekre. Felsorolta a színjeles tanulókat, 
a legjobban tanuló osztályokat az alsó és 
a felső tagozaton egyaránt. Színjeles tanulóink 
az iskola 21,5%-át teszik ki. Az iskola méltó 
képviseletéért összesen 14 tanulónk kapott 
igazgatói dicséretet: a II. osztályból Török 
Ádám, a III.-ból Zahorcsek Sebastian, Jakab 
András Gergely, Krutek Flórián és Ledecky 
Krisztián, a VI.-ból Pinke Kitti és Lacza Alex, 
a VII. osztályból Bohony Gergő, Basternák 
Nikoletta, Szoboszlai Bálint, a VIII.-ból Pinke 
Vivien, Rancsó Alexandra és Slávik Bernadett, 
a IX. osztályból Lacza Anikó. A 2015-16-os 
tanévben az igazgatói díjat megosztva Pinke 
Vivien, VIII.  osztályos és Bohony Gergő, VII. 
osztályos tanuló kapta meg.

Ebben az iskolaévben is nagy hangsúlyt 
fektettünk a tehetséggondozásra. Az egész 
tanévben egymást követték a különböző tan-
tárgyi és művészeti versenyek, ügyeskedtek 
gyermekeink képzőművészetből, énekből, 
sportból, matematikából, szlovák nyelvből, 
magyar nyelvből. A tanulmányi versenyekbe 
iskolánk 52%-a kapcsolódott be, ami 4 %-kal 
több, mint a tavalyi évben. Ügyes színjátszóink 
voltak, kétféle tánccsoportunk működött: nép-
tánc és társastánc, továbbá volt bábkörünk, 
énekkarunk, röplabdacsapatunk, futballcsa-
patunk.

Az iskolai év végén egy percre megállunk, 
számot vetünk, mi az, amit elértünk, miben 
kell javulnunk, min szükséges változtatnunk. 
Erről a tanítási évről elmondhatjuk, hogy igen 
mozgalmas volt, de szép eredményekkel zár-
hattunk. Köszönet illeti kollégáinkat a kitartó, 
gyakran fáradtságot nem kímélő munkájukért, 
és köszönet a szülőknek az aktív segítségért.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem Perbete Község önkor-
mányzatának, a Perbetei Mezőgazdasági Szö-
vetkezetnek, a szülői szövetségnek a segítsé-
gét, továbbá minden kedves támogatónknak, 
szülőknek és helyi vállalkozóknak, akik hozzá-
járultak ahhoz, hogy az iskolánkban folyó ok-
tató-nevelőmunka zökkenőmentesen és egyre 
magasabb színvonalon folyhasson.

Most egy kicsit pihenni vonulnak tanulók 
és tanárok egyaránt. Úgy gondolom, a pihenés 
megérdemelt.

A tanévzáró végén Fekete István Tüskevár 
című ifjúsági regényéből Lajos bácsi mondatá-
val búcsúztunk diákjainktól: „Örüljetek a fi atal-
ságnak és a nyárnak!“ 

Mindenkinek élményekkel teli, felhőtlen 
nyaralást kívánunk!                 

Mgr. Tóth Péter
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2016. 26. 4.
A képviselő-testület 2016. 6. 1-i hatállyal 

jóváhagyta a Virág utca 33A sz. alatti megüre-
sedett kétszobás bérlakás bérbeadását Szekeres 
Margit, Kürt 945 számára.

Perbete Község képviselő-testülete 2016. 
5. 1-i hatállyal, A községek és városok polgár-
mestereinek jogállásáról és javadalmazási viszo-
nyairól szóĺó, a SZK NT 253/1994 Tt. sz. alapján 
meghatározta a község polgármestere fi zetésé-
nek 10%-os emelését.

Perbete Község képviselő-testülete jóvá-
hagyta a MTNy Alapiskola, Iskola u. 8, Perbete 
épülete külső hőszigetelésének, a község 2016-
os költségvetéséböl történő, 15 000 € értékű kö-
zös fi nanszírozását.

Perbete Község képviselő-testülete elutasí-
totta Mgr. Sukola Andrea, Béke u. 53, Perbete, 
minimálisan feltételezett 5 000 € értékű, közös 
fi nanszírozásra vonatkozó a gázszolgáltatás 
disztribúciós hálózatának a teljes Rövid utcára 
kiterjedő bővítésére, illetve gázgyári berendezés 
telepítésére vonatkozó kérvényét.

Perbete Község képviselő-testülete jóvá-
hagyta a kultúrház toalettjeinek 3 000 € értékben 
történő felújítását. A jóváhagyás a község 2016-
os költségvetésének módosításával történt.

2016. 7. 6.
Perbete Község képviselő-testülete jóvá-

hagyta a RöpPer röplabdaklubnak nyújtott 650 € 
támogatást, melyet a röplabdaklub versenyek és 
összpontosítások szervezésére, valamint a klub 
egész évi tevékenységére, illetve röplabdaháló, 
labdák vásárlására használhat fel.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagy-
ta Perbete Község éves zárszámadását, illetve 
a 2015-ös évre vonatkozó pénzügyi gazdálkodá-
sáról szóló jelentést. Megjegyzés nélkül elfogad-
ta, hogy a bevételi pénzügyi műveletekből meg-
maradt 12.207,28 € összeget a községi tartalék 
alapba utalják.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagy-
ta az 1/2016 sz. Általános Érvényű Rendelet javas-
latát, mely 2016. 7. 1-i hatállyal szabályozza a nem 
lakás értékű helyiségek és földterületek, illetve 
a község tulajdonában lévő bérlakások bérleti díjat 
a táblázat szerint.

A határozott időtartamú, három évre szóló 
bérleti szerződések 2016. 7. 1-i hatállyal lesznek 
megkötve.

Perbete Község képviselő-testülete 2016. 
7. 1-i hatállyal jóváhagyta a 2/2016 számú Álta-

lános Érvényű Rendelet javaslatát, mely a kommu-
nális hulladék illetve építkezési hulladék Perbete 
Község területén való kezelését szabályozza.

Perbete Község képviselő-testülete megtár-
gyalta alacsonyabb standardú szociális bérlaká-
sok Perbete Község területén történő építésének 
lehetőségeit. A bérlakások építéséhez 70%-os 
dotáció igényelhető, valamint elfogadta a meg-
felelő telek keresésének megkezdését a szociális 
lakások felépítése céljából.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagy-
ta a MTNy Alapiskola, Iskola u. 8, Perbete 200 € 
támogatás nyújtására vonatkozó kérvényét, me-
lyet egy, a szlovák nyelv oktatását elősegítő nyári 
tábor létrehozására nyújtottak be.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 
a lakóházak előtti hidak felújítására vonatkozó 
építkezési támogatásra benyújtott kérvények el-
bírálásának elhalasztását a tervezett csatornázási 
munkálatok befejezésének időszakáig. Azoknak 
a lakosoknak, akik úgy döntenek, hogy saját ter-
hükre elvégzik az előbb említett munkálatokat, 
az Ing. Marián Križan által kidolgozott típusterv 
alapján kell eljárniuk.

Figyelmeztetjük minden in-
gatlannal rendelkező, illetve 
használó lakosunkat, hogy 
tilos az emésztőgödrök tar-

talmának bármilyen formában 
történő kieresztése (telkekre, ker-
tekbe, szántóföldre, erdei talajra, 
természetes vízfolyásokba, esővíz 
elvezető csatornákba). 

Azokat a kötelezettségeket, me-
lyek a szennyvizek kezelésével kap-
csolatosak A SZK NT 364/2004 Tt.sz. 
törvénye szabályozza. E törvény egy-
értelműen tiltja az emésztőgödrök 
tartalmának kiengedését a felszíni 
és a felszín alatti vízfolyásokba. (36 
§ 15. b.)

Minden polgár kötelessége az 
emésztőkből származó szennyvizet 
ártalmatlanítani – az arra felhatalma-
zott személy segítségével kiszállíttat-
ni a szennyvíztisztító-telepre.

A vizek védelmével kapcsolatos 
vétséget követ el az, aki az Állami 
Vízügyi Hivatal engedélye nélkül, vagy 
azzal ellentétben szennyvizet ereszt 
ki a felszíni, vagy felszín alatti vízfo-
lyásokba.

Az említett vétséggel kapcsolatban 
a SZK NT 364/2004 Tt.sz. törvénye 
77. § 1. bekezdés b pontja alapján 
100 € büntetés róható ki.

A szabályszegési eljárásokat a Ko-
máromi Járási Hivatal Környezetvé-
delmi Osztálya tárgyalja.

26.4.2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo pride-

lenie uvoľneného 2 izbového nájomného 
bytu na Kvetnej ulici 33A, pre Margitu 
Szekeres, Strekov 945 od 1.6.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete určilo
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a platových po-
meroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov zvýšenie platu 
starostu obce vo výške 10 % od 1.5.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo spolufi nancovanie Zateplenia budovy 
ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 8, Pribeta 
vo výške 15.000 € z rozpočtu obce Pribeta 
na rok 2016.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
neschválilo žiadosť Mgr. Andrei Šukolovej, 
Mierová 53, Pribeta o spolufi nancovanie 
rozšírenia distribučnej siete vybudovaním 
plynárenského zariadenia do celej Krát-
kej ulice v predpokladanej hodnote min. 
5000,00 €. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-

lilo rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome 
v sume 3000 eur ako úpravu rozpočtu obce 
Pribeta ma rok 2016.

7.6.2016
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-

lilo fi nančný príspevok pre RöpPer Volejba-
lový klub Pribeta na organizovanie súťaží 
a sústredení a celoročné fungovanie klubu 
a na zakúpenie volejbalovej sieťky a volej-
balových lôpt v sume spolu 650,00 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo Záverečný účet obce Pribeta a celoroč-
né hospodárenie za rok 2015 bez výhrad 
a schválilo presun zostatku príjmových fi -
nančných operácií za rok 2015 na rezervný 
fond obce vo výške 12.207,28 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo návrh VZN obce Pribeta č. 1/2016, 
ktorým sa určujú minimálne sadzby ná-
jomného za nebytové priestory a za po-
zemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve 
obce Pribeta s účinnosťou od 1.7.2016 
a schválilo výšku nájomného podľa prilože-
nej tabuľky.

Nájomné zmluvy budú uzatvorené od 
1.7.2016 na 3 roky na dobu určitú.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo návrh VZN obce Pribeta č. 2/2016, 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Pribeta s účinnosťou od 1.7.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete pre-
rokovalo možnosť výstavby nájomných 
sociálnych bytov nižšieho štandardu na 
území obce Pribeta s možnosťou získania 
dotácie až do výšky 70% z obstarávacej 
ceny a súhlasilo so začatím hľadania 
vhodného pozemku na výstavbu týchto 
bytov.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo žiadosť ZŠ s VJM – Alapiskola, Školská 
8, Pribeta o poskytnutie dotácie 200,00 € 
na podporu letného tábora zameraného 
na výučbu slovenského jazyka .

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-
lilo odročenie všetkých žiadostí o pos-
kytnutie stavebného materiálu na mosty 
pred rodinnými domami až do ukonče-
nia výstavby kanalizácie. Ten, kto napriek 
tomu zrealizuje výstavbu mosta len na 
vlastné náklady sa musí riadiť typizovaným 
projektom vyhotoveným Ing. Mariánom 
Križanom, poslancom OZ.

Upozorňujeme občanov –
všetkých vlastníkov a uží-
vateľov nehnuteľností na 
zákaz vypúšťania splaško-

vých vôd zo žúmp do podzemných 
a povrchových vôd (pozemky, 
záhrady, poľnohospodárska ale-
bo lesná pôda, vodné toky, daž-
ďové kanalizácie).

Povinnosti ako nakladať s od-
padovými vodami určuje zákon 
NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách 
v znení neskorších predpisov. 
Tento zákon jednoznačne zaka-
zuje vypúšťať obsah žúmp do 
povrchových či podzemných vôd 
(§ 36 ods. 15).

Povinnosťou každého občana je 
odpadové vody zo žumpy zneškod-
ňovať- vyvážať oprávnenou osobou 
do čistiarne odpadových vôd. 

Priestupku na úseku ochrany vôd 
sa dopustí ten, kto vypúšťa odpa-
dové vody do povrchových vôd alebo 
do podzemných vôd bez povolenia 
orgánu štátnej vodnej správy alebo 
v rozpore s ním.

Za uvedený priestupok možno 
uložiť pokutu podľa § 77 ods 1 
písm. b zákona NR SR č. 364/2004 
Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov do výšky 100 eur. 

Priestupky prejednáva Okresný 
úrad Komárno, odbor starostlivosti 
o životné prostredie.

Épület, helyiségek / Budova, priestory
Éves bérleti díj euróban

Ročné nájomné v eur

Havi bérleti díj euróban

Mesačné nájomné v eur

Egészségügyi központ / Zdravotné stredisko

Gyermekorvos / Detský lekár 1106,16 92,18
Körzeti orvos / Praktický lekár pre dospelých 1221,08 101,76
Fodrászat / Kaderníctvo 867,68 72,31
Virágüzlet / Kvetinárstvo 250,44 20,87
Szolgáltatások háza / Dom služieb

Virágüzlet / Kvetinárstvo 393,10 32,76
Fodrászat / Kaderníctvo 390,20 32,52
Záhradkárske potreby / Záhradkárske potreby 879,90 73,33
Vendéglő - SPOLIMON / Reštaurácia – SPOLIMON 2315,20 192,93
Szociális lakások / Sociálne byty

Rigó Ferdinand 190,20 15,85
Soókyová Izabela 212,64 17,72
Tóthová Oľga 390,36 32,53
Veszprémi Tomáš 485,88 40,49
Földterületek / Pozemky

Zeller Rudolf 7,13 -
Mobilgarázsok a társasházaknál / 
Mobilné garáže pri bytovkách 25 -

A Vadászház melletti földterületek / 
Pozemky pri poľovníckej chate 113,74 -

Fagyizó / Zmrzlinový stánok 125 -
Pizzéria terasz / Terasa pri  pizzérii 28 -
A Szolgáltatások háza vendéglőjének terasza / Terasa 
pri reštaurácii v dome služieb 20 -

§ §
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Cseperedő program 
a babaklubban

Programsorozatunk célközön-
sége elsősorban a szülő. Előadá-
saink a gyermekekről felnőttek-
nek szólnak. Az egyes programok 
során a szülő tájékoztatást és 
hasznos információt kap a gyer-
meknevelésről és annak minden 
részterületéről. Beszélgetéssel 
egybekötött szaktanácsadásaink 
bő tárházából csupán néhányat 
emelnék ki: Miért nem alszik
a baba? Az egészséges táplálko-
zás fontossága gyermekkorban, 
Babamasszázs, Kendős babahor-
dozás, Mozgásfejlődés gyermek-
korban. Vendégeink olyan szak-
emberek, akik tudásuk legjavát 
gyakorlati tapasztalatból merítik. 
Védőnők, dietetikusok, logopé-
dusok, gyermekpszichológusok 
keresik a választ mindarra, ami 
a 21. század modern nevelés-
pedagógiáját érinti. Interaktív 

előadásainkkal megpróbáljuk 
megszólítani a szülőket és min-
den érdeklődőt, akit valamilyen 
szinten érint, esetleg foglalkoztat 
gyermeke testi-lelki fejlődése. 
A Manócska babaklub tagja lett 
a Cseperedő közösségének is, 
mely a Ringató zenei játékos fog-
lalkozáson túl a tudatos szülővé 
válás és a sikeres gyermekneve-
lés fontosságát állítja fel mérce-
ként és tartja szem előtt. Támo-
gatóink Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Bethlen Gábor 
Alapítvány, valamint a Galánta és 
Vidéke Társulás. Minden kisgyer-
mekes szülőnek örömmel aján-
lom fi gyelmébe programjainkat, 
ha tehetik jöjjenek el és legyenek 
részesei Önök is beszélgetéseink-
nek, előadásainknak. A tematikus 
programok időpontjait és egyéb 
más információt fi gyelemmel kí-

sérhetnek a www.cseperedo. sk, 
illetve a www. ringato.hu inter-
netes honlapon. Örömmel várjuk

a találkozást a családosokkal és 
a jövőben családot alapítani ké-
szülőkkel is.     Bc. Juhász Tímea

KULTÚRKINCSÜNK A NÉPMŰVÉSZET
„Pár hangnyi dallamok, mintha kőbe vésve állták volna századok viharát.“ 

(Kodály Zoltán)

Novemberi vendégünk Csörgő Andrea – perinatális szaktanácsadó, dúla

És a szívünk megdobban, és 
a lábunk megmozdul amikor 
e dallamokat halljuk, amelyek 
őseink érzéseit, lelki világát 
tükrözik. Ezért is olyan fontos 
a hagyományőrzés, a népme-
séink, népdalaink, néptáncunk 
megismerése, továbbadása. Eb-
ben ismerünk magunkra. A Cse-
madok helyi alapszervezete má-
jus 26-án rendezte meg a VI. 

Népművészeti Fesztivált. A ren-
dezvény kézműves műhellyel 
kezdődött, ahol kicsik és nagyok 
kipróbálhatták kézügyességüket 
és tanulhattak új technikákat. 
A népművészeti csoportok sereg-
szemléjén 15 műsorszámban 160 
felnőtt és gyerek mutatta meg 
rátermettségét, tudását, ügyes-
ségét. Környékünkről érkező 
vendégeink Naszvadról a Viza és 

a Sústya citerazenekarok ének-
lőcsoporttal, Ímelyről a Fagyöngy 
vegyeskórus, Szentpéterről a Re-
zeda énekkar, Ógyalláról a Bellő 
Néptánccsoport színesítették 
a fesztivált. A párkányi Pásztortűz 
Néptáncegyüttes két koreográfi á-
val hozott lendületet a délutánba. 
Helyi fellépő csoportjaink pedig 
ismét helytálltak, és az ide ér-
kezőknek bemutatkozhattak. Kis 

mesemondóink, Török Ádám és 
Jakab András Gergely, akik az 
Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyen is bebizonyították te-
hetségüket, hiszen a regionális 
fordulón ezüstsávos minősítésben 
részesültek, egy-egy népmesével 
gazdagítottak bennünket. Énekelt 
az Árvalányhaj Népdalkör, mely-
nek tagjai javában készülnek 
a Vass Lajos Népzenei Verseny 
Kárpát-medencei döntőjére, mely-
re a Bíborpiros szép rózsa orszá-
gos népzenei vetélkedő megnye-
résével jutottak, valamint éne-
keltek az alapiskola tanulói, akik 
szintén számos népdalversenyen 
szerepeltek már szép eredmény-
nyel, Tárnok Boglárka és Borvák 
Barbara. A Napraforgó Néptánc-
együttes három csoportja négy 
koreográfi ával lépett fel. A cso-
port tagjai rendszeresen fellépnek 
a falun kívül is, három éve ver-
senyzői a  szlovákiai magyar gyer-
mekek báb- és színjátszó feszti-
válnak, a Duna Menti Tavasznak. 
A kicsik most dunántúli ugróst, 
a középső csoport gömöri és me-
zőségi táncokat táncolt, a felnőttt 
csoport magyarbődi karikázót és 
csárdást adott elő. A fesztivál han-
gulatát, ahogy az azt kővető tánc-
házat is az ógyallai Bellő zenekar 
biztosította.      Mgr. Török Sarolta

Májusi vendégünk Hartmann Gabriella – dietetikus
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Május 16-án reggel 8-kor izga-
tottan pakoltunk be az autóbuszba, 
ami az iskola előtt várt. 

Fél kilenc körül indultunk, út-
közben gyönyörködtünk az abla-
kon keresztül a tájban. A párizsi 
mocsaraknál tartottunk egy rövid 
pihenőt, ahol megismerkedhettek 
tanulóink az ott élő madárvilággal. 
Figyelniük kellett az ott elhangzott 
információkra, mert ez volt az első 
helyszín, amiről a tervezett esti 
kvízben játékos formában vissza-
kérdeztük őket. A nap következő 
helyszíne Kéménd volt, ahol meg-
néztünk egy T34-es, tankot majd 
indultunk tovább a szálláshelyünk-
re, ahol már fi nom ebéddel vártak 
bennünket. Elosztottuk a szobákat, 
majd kipakoltunk a szekrényekbe. 
Körbejártuk a helyet, a mi egyhetes 
birodalmunkat, még mindig tele 
izgalommal. Felfedeztük a sport-
pályát, amit a focista fi úk rögtön ki 
is sajátítottak maguknak pár órá-
ra. Megtelt az eddig csendes hely 

élettel és gyerekzsivallyal, neve-
téssel. Előkerültek a labdák, tenisz-
ütők, ugrókötelek. Csak úgy repült 
az idő. Vacsora után kialakultak 
a csapatok és kezdődött a heti 
ügyességi kvízjáték első fordulója, 
amelyen nevet és címert kellett vá-
lasztaniuk és tervezniük tanulóink-
nak. Jobbnál jobb ötletek születtek. 
Mi, tanító nénik – Lengyel Zsu-
zsanna, Nyul Ildikó és Borvák And-
rea - úgy gondoltuk, hogy mindjárt 
hétfőre szervezzük az esti túrát, 
melybe bevontunk egy helyi nénit 
is, aki a segítségünkre volt végig 
a hét folyamán. Mikor visszaér-
tünk, csak mi gondoltuk, hogy 
kezdünk kicsit fáradni, a gyerekek 
még tele voltak energiával. Éjfélre 
azért sikerült a sok izgalomtól el-
aludniuk. Másnap kora reggel tor-
nával kezdtünk, majd a délelőttöt 
egy helyi farmon töltöttük. Jó na-
gyot túráztunk, majd este kisétál-
tunk az Ipoly - gáthoz. Az esti kvíz 
és játék után fáradtan és teli élmé-

Žiaci 1. až 4. ročníka sa v termíne 
6. 6. 2016 – 10. 6. 2016 zúčastnili 
Školy v prírode v Bojniciach v ho-
teli Hlboké. Prostredie bolo naozaj 
pekné - trávnaté ihriská obkolese-
né listnatými a ihličnatými lesmi. 
Pobyt Školy v prírode bol zameraný 
na športovú zdatnosť i rozumové 
schopnosti žiakov. Svoju šikov-
nosť a vedomosti si mohli preveriť 
priamo v prírode. Oboznámili sa aj 
s indiánskymi zvykmi a obyčajmi. 
Deti boli rozdelené do kmeňov 
a mali svojho náčelníka. Za spl-
nené úlohy získali pierka, ktoré si 
museli starostlivo uschovať.

Získali veľa zážitkov, skúseností 
a naučili aj sebadisciplíne. Museli 
sa navzájom rešpektovať, spolu-
pracovať, keďže boli v izbách po 
5-6. Starší žiaci pomáhali mladším. 
Viedli sme ich k samostatnosti, tak 
pri upratovaní izby ako aj pri plnení 
úloh a osobnej hygiene.

Celodenný výlet do Bojníc bol 
zameraný na overenie poznatkov 

z vlastivedy, nakoľko sa učili aj 
o hradoch a zámkoch. Očaril ich 
dobový nábytok, zbrane, portréty 
majiteľov zámku, výhľad z najvyš-
šieho poschodia a hlboká studňa 
na nádvorí. Hravo zvládli 137 scho-
dov a potom aj zostup do menšej 
jaskyne. Po prehliadke zámku de-
ťom vyčarili úsmev na tvári zvie-
ratká v ZOO. Najväčší úspech mali 
opice a surikaty. Na záver sa všetci 
dobre pobavili a oddýchli si v zá-
bavnej časti –jazdili na autíčkach, 
motorkách, člnkoch a mohli sa vy-
skákať v skákacom hrade. 

Vychádzka do lesa ich utvrdila 
v poznatkoch z prírodovedy o stro-
moch, rastlinách, zvieratách. Po-
mocou machov, letokruhov určo-
vali svetové strany, poznávali druhy 
stromov, videli krmelce i posedy 
poľovníkov. Dokonca niektorým sa 
podarilo zazrieť aj srnky. 

Doobeda sa venovali „písaniu“- 
deti si zapisovali do denníčkov 
svoje zážitky, dojmy, aby ich mohli 

potom prečítať a porozprávať ro-
dičom. Najmladší žiaci vytvárali 
pekné výkresy. Tešili sa na večernú 
opekačku – sami si nazbierali dre-
vo, trpezlivo opekali nad ohníčkom. 
Špekačky s chlebíkom im veľmi 
chutili. Po celý čas sme mali krás-
ne počasie, iba v predposledný deň 
poobede pršalo –prišiel čas na ruč-
né práce. Dievčatá i chlapci plietli 
„náramky priateľstva“, modelovali 
z moduritu a hrali rôzne hry.

Školu v prírode sme uzavreli ve-
domostným kvízom „Milujem svoju 

krajinu“ v ktorom súťažili jednotli-
vé kmene, vyhral kmeň Bojových 
bizónov. Vyvrcholením programu 
bola diskotéka, ktorá sa niesla 
v „indiánskom duchu“, deti tam 
boli pomaľované farbami kmeňa 
a mali indiánske účesy. Najväčším 
potešením pre pani učiteľky bolo, 
že sa žiaci výborne cítili, vrátili sa 
zdraví, obohatení o pobyt v krásnej 
prírode.

Mgr. Stavrula Angyalová 

a Mgr. Katarína Čupková

nyekkel hajtottuk álomra szemün-
ket. A szerda izgalmasnak ígér-
kezett: kirándulás a Börzsönyben. 
A tanulmányút során felmentünk 
a várba, felkerestük a drégelypa-
lánki Szondy György Kilátótér és 
Turisztikai Központot, megtekintet-
tük a Tsitári forrást. Ellátogattunk 
a pálos rend márianosztrai kolos-
torába, és utaztunk a Börzsöny 
kisvasútján is. Mindeközben sok 
információt gyűjtöttünk a helyről, 
kérdeztünk, tanultunk, Árpád bá-
csi pedig türelemmel válaszolga-
tott minden kiváncsi kérdésünkre. 
Szaladt az idő. Csütörtökön Zsuzsi 
néni vidám tornája után a helyi 
mézüzembe látogattunk, ahol sok 
érdekességet tanultunk a méz-

ről. Ebéd után kézműveskedtünk, 
csónakáztunk, lovaskocsikáztunk, 
majd az utolsó megmérettetés 
után kiértékeltük a kvízjátékot és 
a szobatisztasági verseny győzte-
seit. Az estét disco zárta. Pénteken 
nagy volt az izgalom a szálláson. 
Mindenki pakolt, ne maradjon ott 
semmije. Fájó szívvel hagytuk el 
a helyet, ahol ilyen jól éreztük ma-
gunkat, de tíz órakor már úton vol-
tunk Visegrád felé. Ott a feledhe-
tetlen kalandtúra után bobozással 
telt a nap. A gyerekek szerint ennél 
jobban nem is zárulhatott volna le 
ez a hét. 

Mindenki tele élménnyel, felsza-
badultan, szép emlékekkel érke-
zett haza.      Mgr. Borvák Andrea

ŠKOLA V PRÍRODE 

V BOJNICIACH

NATÚRA – TERMÉSZETI ISKOLA, 

AVAGY HOGY IS VOLT, MINT IS VOLT....
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Gyermeknapi forgatag
A Nyitnikék óvodásai az idei gyermeknapot rendhagyó módon ünne-

pelték. Az óvoda udvara e jeles nap alkalmából pillanatok alatt sportpá-
lyává változott. A délelőtt folyamán óvodapedagógusaink versenyjátékok-
kal, mozgásos-zenés tevékenységekkel tették változatosabbá június első 
napját. Az aktív mozgás felfrissülést, kikapcsolódást és egyben örömteli 
perceket nyújtott a versenyezni vágyó csapatoknak. Lehetőség kínálko-
zott ezután a szabadtéri ügyességi játékokra és az arc- valamint a kar-
festésre is. A vidámságokkal telitűzdelt napot tarka színekben pompázó 
vattacukor tette még édesebbé. Udvarunkon még a napsugár is szebben 
csillogott, mert gyermekeink arcán a boldogság ragyogott.

Bc. Juhász Tímea 

„A nagy idő elérkezett:

búcsúznak a hatévesek,

Búcsúznak az óvodától,

mint fészkétől fecsketábor...“ 
(Csanádi Imre)

A Perbetei Nyitnikék Óvoda nagycsoportosai 2016.06.27-én vég-
leg elbúcsúztak társaiktól, az óvodától. Számukra egy ajtó bezárult, de 
ugyanúgy egy másik tárult ki előttük, hogy betekintést nyerjenek a nagy-
világba. Vár rájuk az iskola, a sok új csoda. Az írás, az olvasás varázslatos 
világába vezeti be őket majd a tanító néni. 15 gyermek lépi át szeptem-
berben az iskola kapuját. Kívánunk számukra örömteli éveket az iskola 
padjaiban. A tarisznyába rakott kincsek nyújtsanak számukra segítséget 
az évek során.   Balla Piroska 

V piatok ráno 27.5.2016 sme 
nastúpili do pristaveného auto-
busu s veľkým očakávaním. Ide 
sa na výlet do Levíc, do ATLAN-
TIS centra. Po hodine zaujímavej 
cesty sme vystúpili a tety nás za-
viedli do veľkej budovy plnej zaují-
mavých miestností. Na nás čakala 

tá, v ktorej sme sa dozvedeli veľa 
zaujímavých vecí o ľudskom tele. 
Mohli sme nazrieť, chytiť, pýtať 
sa. Na každú zvedavú otázku sme 
dostali odpoveď. Videli sme ako 
vyzerá nemocničná izba a veci, 
ktoré používajú lekári pri záchra-
ne ľudských životov, rentgenové 

snímky kostí, preskúšali sme si 
zrak a dokonca sme si vyskúša-
li aj masáž srdiečka na fi guríne 
s menom Pišta. Plní vedomostí 
sme prešli do bublinkového raja. 
Robili sme bublinky malé, veľké, 
srdiečkové aj kvetinkové a do-
konca aj také, do ktorých sme 
sa celí zmestili. Ďalšia miestnosť 
nám ponúkla možnosť zahrať 
sa na stavbárov. Žeriavom sme 
prenášali tehličky, stavali dom, 
most. Vyskúšali sme si ako fun-
gujú magnetky, ale aj ozubené 

kolieska a zahrali sme sa s olejom 
naliatym do vody. Bola to pros-
te paráda. Boli sme už aj hlad-
ní a unavení, a tak sme si zjedli 
a vypili, čo nám mamičky nabalili 
a nastúpili na cestu domov. 

Výlet sa skončil a my sme veľ-
mi radi, že sme sa naučili zase 
niečo nové. Ďakujeme mamič-
kám, že nás pustili a pani učiteľ-
kám, že nás na toto zaujímavé 
miesto zobrali.

Deti zo slovenskej materskej 
školy.              Andrea Baloghová

Búcsúzunk tőletek .....

Oslava Dňa matiek v materskej škole

Výlet škôlkárov

Do ruky ti kvietok vkladám

moja milá mamička,

skloň sa ku mne, dám ti ešte

horúci bozk na líčka.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám, mamkám, 
mamičkám, starým mamám a babičkám.

Pri tejto príležitosti sme si aj my pripravili pestrý kultúrny program
a takýmto spôsobom obdarovali naše mamičky. Drobci im zaspievali, za-
recitovali a zatancovali. Nakoniec mamičkám venovali malý darček.

  Jana Gáborová
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XIV. PERBETEI 

FALUNAPOK 

2016
Községünkben 2016. június 17-től 19-ig im-

már tizennegyedik alkalommal kerültek meg-
rendezésre a falunapok. Pénteken este a ki-
állítások ünnepélyes megnyitására került sor 
a sportcsarnokban, szombat délelőtt pedig 
a hagyományokhoz hűen a sporté és a gasztro-
nómiáé volt a főszerep.

A falunapok hivatalos része 14.00 órakor 
kezdődött ökumenikus istentisztelettel a refor-
mátus templomban, majd koszorúzással foly-
tatódott az I. és a II. világháborúban elesettek 
emlékművénél. Jelenlétükkel megtiszteltek 
kedves vendégeink - Bugár Béla, a Szlovák 
Köztársaság Nemzeti Tanácsa alelnöke és a 
MOST-HÍD politikai párt elnöke és Bastrnák 
Tibor és Vörös Péter parlamenti képviselők is.

Az ünnepi felvonulást követően községünk 
polgármestere Kósa József megnyitotta a falu-
napokat, majd átadta a színpadot a különböző 
művészeti csoportoknak. Községünkben üdvö-
zöltük a partnertelepülésünkről, Pincehelyről 
érkezett népdalkört. Különlegességnek számí-
tott a csehországi Strýci ze Strání cimbalom-
együttes fellépése, akiket első alkalommal 
üdvözölhettünk községünkben. A gyermekek 
számára közkedvelt volt az ugrálóvár és a lo-
vas kocsikázás.

Sajnos az idei falunapokon egészségügyi 
okokból nem léptek fel a magyar tannyelvű 
óvoda és alapiskola gyermekei, mivel az intéz-
ményekben vírusfertőzés miatt karantén volt 
elrendelve.

Az est meglepetés vendégeként Danics Dóra 
érkezett Magyarországról, aki a Fantom zene-
karral együtt gondoskodott a jó hangulatról.

Sztárvendégként a Groovehou-se együttes 
egy órás koncerttel szórakoztatta a nagyérde-
mű közönséget.

A 2016-os falunapok három naposra ter-
jedtek ki. Vasárnap 17.00 órai kezdettel a sal-
gótarjáni Zenthe Ferenc színház előadásában 
megtekinthettük a Liliomfi  című vígjátékot. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a művészek kö-
zött láthattuk Házi Anitát, falunk szülöttét, aki 
a darabban Mariskát személyesítette meg.

Fordította: Szabó Andrea



DNI OBCE | FALUNAPOK

7

XIV. ročník DNÍ 

OBCE PRIBETA 

2016
V dňoch 17.-19. júna 2016 sa v našej obci už 

po 14.-ty krát konali Dni obce Pribeta. Piatkový 
podvečer patril slávnostnému otvoreniu výstav 
v športovej hale a sobotné dopoludnie už tra-
dične športovcom a fanúšikom kulinárskeho 
umenia. 

Ofi ciálna časť Dní obce sa začala ekume-
nickou bohoslužbou v reformátskom kostole
v sobotu o 14:00 hod., pokračovala kladením 
vencom pri pamätníkoch padlých vojakov, 
za ktorým nasledoval slávnostný sprievod 
po obci. Svojou návštevou nás poctili aj naši 
milí hostia - Béla Bugár, podpredseda NR SR 
a predseda politickej strany MOST-HÍD a po-
slanci NR SR Tibor Bastrnák a Péter Vörös.

Dni obce svojím príhovorom otvoril Jozef 
Koša, starosta obce Pribeta a odovzdal pódium 
vystupujúcim deťom, žiakom, mládeži, mažo-
retkám a umeleckým súborom. Privítali sme aj 
folklórnu spevácku skupinu z družobnej obce 
Pincehely. Naše tradičné Dni obce obzvláštnila 
cimbalová muzika Strýci ze Strání, ktorú sme 
v našej dedine privítali po prvýkrát. Pre deti bol 
pripravený skákací hrad a mohli sa povoziť aj 
na koči, ktorý ťahali koníky. Žiaľ, tento ročník 
Dní obce bol ochudobnený o vystúpenia detí 
a žiakov materskej školy a základnej školy 
s VJM, zo zdravotných dôvodov - v snahe za-
brániť ďalšiemu šíreniu virózy, ktorá vypukla 
v týchto ustanovizniach. 

Prekvapením večera bola speváčka Danics 
Dóra z Maďarska, ktorá sa so skupinou FAN-
TOM postarala o výbornú zábavu. Hosťom ve-
čera bola hudobná skupina Groovehouse, ktorá 
počas hodinového koncertu zabávala ctené 
miestne publikum. 

Dni obce Pribeta 2016 boli netradične troj-
dňové. V nedeľu sme si so začiatkom o 17:00 
hod. mohli pozrieť divadelné predstavenie Li-
liomfi  v podaní divadla Zenthe Ferenca zo Šal-
gótarjánu. Sme hrdí na to, že členkou umelec-
kého súboru je aj miestna rodáčka Anita Házi, 
ktorá v predstavení hrala roľu mladej Marišky. 

Ing. Soňa Zahorcseková 
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Gyermeknap Deň detí
Gyermeknap alkalmával köz-

ségünk 2016. június 4-én színes 
programmal várta a gyerekeket 
a kultúrház udvarán. Szerencsére 
az időjárás is nekünk kedvezett. 
Az ide látogatók színes, vidám 
hangulatú aktivitásokon vehettek 
részt. Idén egy kis játékkal tet-
tük érdekesebbé a gyereknapot. 
A rendezvény kezdetén minden 
lurkó kapott egy saját névvel ellá-
tott kártyát. Az egyes aktivitásokon 
külön megállóknál vehettek részt, 
ahol a részvételért a kiosztott
kártyákra mindenki egy-egy pe-
csétet, valamint egy betűt kapott. 
Az összegyűjtött betűkből aztán 
mindenkinek egy értelmes szót 
kellet kiraknia. A helyes megfejtés 
volt végül a belépő a gyerekeknek 
rendezett discóba. A gyerekek sok 
ügyességi és sport tevékenysé-
gen mutathatták meg, mire is ké-
pesek. A jó hangulat kedvéért nem 
maradhatott el a lufi hajtogatás, 
kreatív játékok, puzzle rakás, ki-
festők színezése, különféle tár-
gyak kihalászása vizes meden-
céből, célba dobás, kötélhúzás 
és zsákba futás, íjászkodás, va-
lamint egyensúlyozás a kifeszített 
kötélen. A gyerekek szemügyre 
vehették falunk rendőreinek fel-
szerelését, sokan még a bilincset 

is kipróbálták. Az idei gyereknap 
legnagyobb szenzációja a téren 
felállított gokart pálya volt. A gye-
rekek biztonságos, de élvezetes 
pályán versenyezhettek egymás 
közt. A játékban elfáradt és kiéhe-
zett gyerkőcök új erőre kaphattak 
a szabadtéri büfében, ahol a szer-
vezők frissítővel és virslivel várták 
őket. A Coffee & Sweets cukrászda 
minden gyerkőcnek ingyen fagyi-
val kedveskedett. A jó hangulatról 
és a gyerekek szórakoztatásáról 
a nap folyamán a Disney fi gurákat 
megtestesítő animátorok gondos-
kodtak. Találkozhattunk Hófehér-
kével és Minnie mouse egérlá-
nyokkal. A szórakozással teli és 
élményekben gazdag nap közös 
tánccal zárult. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni azoknak, akik 
részvételükkel hozzájárultak ah-
hoz, hogy egy kreatív és jó han-
gulatú napot szervezzünk: Szürke 
Farkas Íjászcsoportnak, a Perbetei 
Önkéntes Tűzoltó Testület tag-
jainak, a kultúrház dolgozóinak, 
a Margaret Mazsorett és Táncklub 
tagjainak, a közösségi központ 
alkalmazottjainak, a perbetei 
ZOMOS polgári társulás tagjainak 
a helyi Nyugdíjas Klub tagjainak, 
és a Fibo Karting csapatnak. 

Mgr. Sukola Andrea

Pri príležitosti Dňa detí naša 
obec 4. júna 2016 pripravila 
v okolí kultúrneho domu pre deti 
bohatý program. Našťastie aj po-
časie bolo veľmi pekné. Rodiny, 
dospelí a najmä deti mali možnosť 
zúčastniť sa rôznych veselých hier 
a aktivít. Na začiatku dostalo kaž-
dé dieťa do rúk kartu s vlastným 
menom. Hry a aktivity pre deti boli 
rozdelené na jednotlivé stanoviš-
tia, na ktorých ich usmerňovali 
a pomáhali im organizátori podu-
jatia. Za absolvovanie tej – ktorej 
aktivity dostali deti na svoje kar-
tičky pečiatku a dve písmenká. 
Z pozbieraných písmeniek si deti 
zložili zrozumiteľné slovo, ktoré 
bolo pre nich vstupenkou na ve-
selú diskotéku v sále kultúrneho 
domu. Počas tohto dňa mali deti 
možnosť vyšantiť sa, vyskúšať si 
svoje pohybové danosti, šikov-
nosť a vynaliezavosť pri rôznych 
veselých hrách a aktivitách ako 
napríklad modelovanie balónikov, 
skladanie puzzle, farbenie vyma-
ľovánok, lovenie rôznych predme-
tov z detského bazéna, hádzanie 
na cieľ, preťahovanie sa lanom 
a skákanie vo vreci, streľba z lu-
ku, udržiavanie rovnováhy na la-
ne. Okrem toho mali deti mož-
nosť obzrieť si výstroj a vybavenie 

obecných policajtov a vyskúšať si 
nasadenie pút. Najväčšou atrak-
ciou tohoročného Dňa detí bolo 
jazdenie na motokárach, deti si 
mohli zajazdiť pod skúseným 
dohľadom. Príjemne unavené 
a vyhladnuté mohli načerpať nové 
sily v bufete, kde sa im podávali 
párky a malinovka. Chladivé ob-
čerstvenie zabezpečila pre deti 
Coffee & Sweets cukráreň, ktorá 
každému dieťaťu urobila radosť 
zmrzlinou zdarma. O zábavu 
a dobrú náladu sa počas celého 
dňa starali animátori v podobe 
Disney postavičiek. Deti sa mohli 
stretnúť so Snehulienkou, Minnie 
a inými rozprávkovými fi gúrkami. 
Deň plný prekvapení a zábavy bol 
ukončený spoločnou tancovač-
kou na detské melódie. Chceli by 
sme sa poďakovať všetkým, ktorí 
svojou účasťou prispeli k tomuto 
peknému a veselému dňu: lu-
kostreleckému oddielu Szürke 
Farkas, členom DHZ v Pribete, 
zamestnancom kultúrneho domu, 
mažoretkovej skupine Margaret, 
pracovníčkam Komunitného cen-
tra v Pribete, členom občianskeho 
združenia ZOMOS, členom miest-
neho klubu dôchodcov, a tímu 
Fibo Karting.

Mgr. Zuzana Galgócziová
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SAKK

ASZTALITENISZ 

Skončila sa futbalová 

sezóna 2015/2016
Začiatok letných prázdnin zna-

mená aj ukončenie sezóny pre 
našich futbalistov. V sezóne 
2015/2016 klub TJ Družstevník 
Pribeta reprezentovalo mužstvo 
Dospelých ,,A“ mužstvo a muž-
stvo žiakov. 

Naše mužstvo žiakov sa 
umiestnilo v tabuľke na peknom 

3. mieste, čo nás mimoriadne teší, 
pretože ešte minulú sezónu ako 
začínajúci tím skončili na posled-
nom mieste. Systematická práca 
priniesla ovocie vo forme zlepše-
ných výsledkov. 

Ukončenie sezóny u dospelých 
neprinieslo žiadaný efekt a ne-
podarilo sa im umiestniť v jarnej 

Az asztalitenisz klub csapatai 
eredményes évet zártak az Érsek-
újvári járás 6. és 7. osztályában. 
Csapataink a 6. ligában az előkelő 
4. helyet szerezték meg, míg a B 
csapatunk a 7. ligában a 2. helyen 
végzett. Áprilisban immár negye-
dik alkalommal rendeztük meg a 
falubajnokságot az önkormányzat, 
a Fenice s.r.o., a helyi Mezőgaz-
dasági Szövetkezet és a Most-
Híd támogatásával. A versenyzők 
négy kategóriában léptek az asz-
talhoz, következőképpen: regiszt-
rált játékosok, amatőrök, diákok 
és párosok. 

A következő eredmények szü-
lettek:

Regisztrált játékosok: 
1. hely Kajtár József, Pincehely

2. hely Uzsák Attila, Perbete
3. hely Szikonya Tibor, Hetény
Amatőrök: 
1. hely Lukács László, Ógyalla
2. hely Salamon Károly, Pince-

 hely
3. hely Jávorka Zoltán, Perbete
Diákok: 
1. hely Szabó Dávid, Perbete
2. hely Gyóni Gergely, Perbete
3. hely Hlinka Igor, Perbete
Párosok: 
1. hely id. Árendás Gyula - ifj. 

 Árendás Gyula, Muzsla
2. hely Uzsák Attila- Habara 
 Juraj, Perbete
3. hely Kajtár József- Sebes-

 tyén Péter

Uzsák Miklós

časti súťaže vyššie. Na začiatku 
to boli premrhané zápasy, ktoré 
mali síce víťazný začiatok, ale 
koniec bohužiaľ nebol dotiahnutý 
do 3 bodov. Na konci sezóny sa 
mužstvo trošku zocelilo a získalo 
príslušný počet bodov na to, aby 
nemuselo bojovať o záchranu 
v súťaži. Príčinu neúspechu môže-

me pripísať neserióznemu prístu-
pu k tréningovým jednotkám ako 
aj k zápasom.  

Fanúšikom ďakujeme za pre-

javenú podporu a všetkým čle-

nom tímu ďakujeme za ich sym-

patické výkony.

Barbora Lengyelová

A ligákban folytatódott a küz-
delem az utolsó fordulóig. Sajnos
a 3. ligában nem sikerült meg-
javítani a tavalyi helyezésün-
ket, így meg kellett elégednünk 
a 7. helyezéssel a 12 csapatból. 
Az 5. ligában fi ataljaink megis-
mételték a 3. hely megszerzését. 
Ahogy közeledünk a nyár felé 
egyre több versenyt hirdetnek 
meg az egész országban. A sok 
versenyből jártunk Galgócon, 
Cétényben, Oroszkán, Komárom-
ban, Esztergomban, Léván, Táton. 

Színvonalas versenyt szer-
veztek Cétényben, amelyen sok 
mester is részt vett. A 90 játé-
kos közül 15 sakkmester emelte 
a színvonalat. Sok érdekes 
játszmát láthattunk és egy erős 
versenyben vehettünk részt. 
Mindannyiunknak sikerült javíta-
ni a kezdő pozícióján, végül a 28. 
Ostružlík Márk, 36. Zsitva Norbert, 

45. Rancsó Márk, 64. Kecskés 
Imre és 78. helyen Ostružlík Krisz-
tián végzett. Mindenképpen sok 
tapasztalat szerzéssel és egy jó 
versenyzéssel telt a nap.

A legsikeresebben és a legem-
lékezetesebb a táti nemzetközi 
csapatverseny volt. Két csapattal 
indultunk a versenyben. A nyer-
tes csapatunkat Balogh Tomáš, 
Ostružlík Márk, Szeko Lajos és 
Rancsó Márk alkották. Az elérhe-
tő 36 pontból sikerült 31,5 pontot 
összegyűjteni, így nem kis előnnyel 
sikerült magunk mögé utasítani 
a vetélytársakat. Utánunk Komá-
rom végzett 25 ponttal, Bátorkeszi 
24 ponttal. Másik csapatunkat 
Zsitva Norbert, Gyóni Gergely, 
Ostružlík Krisztián, Szabó Gergely 
és Szabó Attila alkották. Ezzel 
a felállítással a 8. helyezést érték 
el a 16 csapat közül.

Osztružlík Márk
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Teadélután a baba-mama 

klubban
Április végén mindnyájunk örö-

mére új tagokkal bővült a baba-
klub. Vidám bábelőadással és ter-
mészetesen Ringató-bemutatóval 
tettük színesebbé a gyermekek 
és szüleik számára a teadélutánt. 
Köszönjük a csodálatos bábelő-
adást a Bóbita óvoda két kiváló 
pedagógusának Berta Mónikának 
és Karika Juditnak, hogy a ma-
gyar népmese egyik gyöngysze-
mével a Kisgömböc című mesével 
szórakoztatták az aprónépet és 
azok szüleit. Az ajándék lufi kért 
köszönet illeti Dikácz Ferenc 

vállalkozót, aki már több ízben 
is támogatta rendezvényeinket. 
Továbbá minden segítőnek és az 
anyukáknak azt, hogy egy-egy 
ilyen alkalomkor gondoskodnak 
arról, hogy ízletes fi nomságok 
kerüljenek az asztalra, melyek 
nélkül egy baba-mama teadél-
után elképzelhetetlen, s akik szá-
mára fontos és érdemes az, hogy 
gyermekeik magyar közösségben 
játszva-dalolva szerezzék és sze-
ressék meg azt a kincset, melyet 
anyanyelvnek hívunk. 

Bc. Juhász Tímea

Carpe diem! Mondták a régi római szónokok, amikor a rendelkezésre álló 
napok programját önmagunknak kell kiszabni. Azonban ezt a felszólítást leegy-
szerűsítve így szokták lefordítani: Élvezd a napot! Hogy a vakáció, amely a maga 
megnevezésében szöges ellentétben állva a kiszabott iskola fegyelmével, még 
nagyobb örömet okozzon a diáknak, aki most már két hónapra önmaga kényura 
lehet. 

Mert bizony a diák sokszor úgy érzi magát, mint a kismacska, akit egy szép 
nap Pistike unalmában, szorongat, már - már kínoz. Mivel a macska egyre han-
gosabb lesz, nagymamája megfedi a Pistikét. „Mit csinálsz, kisfi am?” – kérdezi
a nagymama, miután már nem bírja hallgatni a macska üvöltését. Pistike ezt 
feleli: „Örömet okozok a cicának.” „Örömet!?” „De, hát nem hallod mennyire 
nyivákol, hogyan fáj neki, amint szorongatod?” Igen, ám - feleli találóan Pistike - 
de hogy fog örülni, amikor elengedem!

Ezért engedjétek meg kedves diákok, hogy helyesbítsem e régi római szónok 
felhívását: „Carpe diem!” Ami nem az élvezetek hajszolását jelenti, nem buzdít az 
önkényre sem, hanem arra, hogy értelmesen fedd be napjaidat. Hogy ne érezd 
úgy magadat az tanév végén, mint egy agyon gyötört kismacska, aki örül, hogy 
végre kiszabadul bizonyos rendszer szorongatása alól. Hanem inkább simuljunk 
mi mindannyian, akik az élet nagybetűs iskoláját járjuk a legfőbb tanárunkhoz, 
Krisztushoz. Aki majd megtanít minket jól kihasználni az időt, amit ajándékba kap-
tunk magunk üdvösségére és a mások javára. 

PaedDr. Balogh Károly, római-katolikus lelkipásztor 

V evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole čítame: „Vy ste soľ zeme. 
Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží 
na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, 
ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo 
pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovalo vášho Otca, ktorý je 
v nebesiach.“ 

Soľ a svetlo. Dva starodávne symboly, s ktorými sa dennodenne stretá-
vame, a považujeme ich za súčasť svojho života. Ani si neuvedomujeme ich 
dôležitosť v našom živote. Veď len si predstavme život aspoň na nejaký čas 
bez svetla, alebo soli. 

Soľ - čistí, chráni, konzervuje a dáva chuť.
Svetlo - prekonáva tmu, vďaka nemu vidíme a vieme, kde sme, kadiaľ 

máme ísť, aby sme nezablúdili. O ich význame vedel aj Pán Ježiš, a preto 
vyzdvihuje ich význam - nie preto, aby sme ich len užívali, ale radí nám, aby 
sme boli ich šíriteľmi.

„Vy ste soľ zeme... Vy ste svetlo sveta....“ Pán Ježiš tieto slová povedal 
svojim učeníkom. Učeníci, alebo žiaci Pána Ježiša boli ľudia s chybami, svo-
jimi hriechmi, ale aj s rôznymi nadaniami. Nie veľmi vzdelaní, nie príliš zbož-
ní. A predsa, sa im dostalo milosti, že mohli byť - žiť, v blízkosti Pána Ježiša 
Krista, Ktorý bol ich najlepším Učiteľom, Majstrom a Pánom. V Jeho blízkosti, 
v sile Jeho pôsobenia sa menili. Menili k dobrému. Stávali sa svetom sve-
ta a soľou zeme. Presne takými ľuďmi sme aj my. Veľmi málo sa zmenilo
v živote človeka, čo sa týka jeho podstaty. Všetci sme aj dnes hriešni, všetci 
potrebujeme Božie vedenie. 

Duchovné svetlo nemáme sami zo seba, ale smieme ho prijímať 
od pravého Svetla, od Ježiša Krista. Pán Ježiš totiž sám o sebe povedal, 
že On je tým svetlom sveta. Práve tak, ako mesiac a hviezdy prijímajú svetlo 
od slnka, aby v noci svietili, tak aj my máme prijímať svetlo z Pána Ježiša 
Krista, a potom iným svietiť.

Mnohokrát je náš život fádny, bezfarebný, akoby v ňom chýbala chuť, 
bol bez štipky soli. Ale stačí štipka lásky, trochu záujmu a život zase začne 
chutiť. Opäť začne mať zmysel o niečo sa usilovať a nevzdávať sa.

A tej soli tam nemusí byť veľa. 
Sú pred nami prázdniny, dni oddychu a dovoleniek. Obdobie, na ktoré 

sa tešíme, lebo budeme mať viac času na svojich blízkych, s ktorými sme 
počas roku niekedy veľmi málo. Pred nami je obdobie prázdnin, keď možno 
rodičia budú viac so svojimi deťmi, starí rodičia si budú intenzívnejšie užívať 
spoločnosť svojich vnúčat, alebo pravnúčat. Užime si tento čas v pohode, 
a popritom sa usilujme byť svetlom sveta a soľou zeme. Nech na našich 
životoch vidieť, že prijímame s vierou pravé svetlo Pána Ježiša Krista.

Svieťme tam, kde nás Pán Boh postaví. Vyžarujme lúče pomáhajúcej 
a dávajúcej lásky. Žiarme lúčmi viery, a tak oslavujme nebeského Otca.

Prajem všetkým nám krásne, lúčmi Božej lásky a ochrany prežiarené 
obdobie leta.

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

A szeretet himnusza

„A szeretet türelmes, jóságos,

a szeretet nem irigykedik,

nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.

Nem viselkedik bántóan,

nem keresi a maga hasznát.

Nem háborodik fel,

nem rója fel a rosszat.

Nem örül a hamisságnak,

de együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

Mindent remél, mindent elvisel.

A szeretet soha el nem múlik.”

(Pál apostol első levele a Korinthusiakhoz)
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Kedves végzős lányok és fi úk !
Perbete Község Önkormányzata az alapiskola befejezéséhez szívből 

gratulál. Búcsúzóul álmaitok, vágyaitok eléréséhez sok szerencsét, bol-
dogságot, erős akaratot és kitartást kívánunk. Soha ne feledjétek szülőfa-
lutokat, hogy honnan is indultatok. Azt a sok jót és szépet, hasznos tudást, 
amit szüleitektől és tanáraitoktól kaptatok. Tehát hajrá, indulás a csupa 
nagybetűs ÉLET felé ...!

Milí lúčiaci sa deviataci!
Samospráva obce Pribeta Vám srdečne gratuluje k ukončeniu základ-

nej školy. Na rozlúčku Vám želáme splnenie všetkých Vašich snov a cie-
ľov, veľa šťastia, zdravia, sily, pevnú vôľu a vytrvalosť. Nikdy nezabudnite 
na rodnú obec, kde ste vyrastali. Veľa dobrého a pekného, množstvo ve-
domostí a znalostí, ktoré ste dostali od Vašich rodičov a učiteľov. Takže 
  do toho, smerom do života s veľkým Ž!

Szabó Andrea

1. Aneta Horváthová
2. Roland Jávorka
3. Cynthia Jávorková
4. Lea Majorová
5. Viktória Malatinská
6. Nikoleta Radošická
7. Denis Seszták
8. Bianka Uzsáková

Triedny učiteľ:
 Mgr. Róbert Hornyák

1. Izsák Erik
2. Jakab György
3. Jakab Rebeka
4. Lacza Anikó
5. Lacza Laura
6. Mészáros Vanessa
7. Molnár Máté
8. Soóky Evelyn
9. Zsitva Genovéva

Osztályfönök: 
 Mgr. Schiller Veronika

Búcsú az alapiskolától

„MOST BÚCSÚZUNK ÉS ELMEGYÜNK, A MI IDŐNK LEJÁRT...”

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU JE AKO ROZLÚČKA S LÁSKOU.

KEDYKOĽVEK OKOLO NEJ PÔJDEŠ, UŽ NIKDY NEBUDE PATRIŤ TEBE.

„Azért vagy itt, hogy mindent láss,
hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.“            (Ákos)

Blahoželali sme 
Márii Janotovej

Rozlúčka so školou

Máriu Janotovú pri príležitosti 
jej 90.-tych narodenín navštívili 
v mene samosprávy obce Pri-
beta starosta obce Jozef Koša 

a Andrea Szabó, matrikárka. 
Pani Mária sa veľmi potešila našej 
návšteve. Popri mnohých dobrých 
prianiach sme milú pani Máriu 
prekvapili pekným darčekom, pa-

mätným listom a veľkou kyticou.
Ona nám počas nášho roz-

hovoru prezradila, že celý život 
ťažko pracovala, až do odchodu 
do dôchodku bola zamestnan-
kyňou miestneho Poľnohospo-
dárskeho družstva a pracovala 
vo vinohrade. Odkedy stratila 
svojho manžela, žije len sama so 

svojím synom. Pani Mária sa teší 
dobrému zdraviu a ešte dobre 
zvláda každodenné úlohy v do-
mácnosti, dokonca sa sama sta-
rá aj o záhradu. Žiaľ, zrak jej už 
neslúži tak, ako kedysi a preto 
musela zanechať ručné práce
a čítanie. 

Želáme Vám všetko dobré, 
pevné zdravie a šťastie, veľa síl 
a energie do ďalších rokov!

Andrea Szabó, matrikárka
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2016. június 20-án került sor Komáromban 
a 2015/2016-os tantárgyi versenyek járási fordulói-
nak kiértékelésére. A matematikai, biológiai, kémiai, 
fi zikai és történelmi versenyekben 22 iskola 77 diák-
ja végzett az első 3 helyen. Örömmel és büszkeség-
gel vettük tudomásul, hogy községünk tehetséges 

tanulói is a díjazottak között szerepelnek. A magyar 
tannyelvű alapiskolából 2 tanuló kapott meghívást: 
Ledecky Krisztián 3. osztályos tanuló a Pythagoras 
matematikai verseny 2. helyezettje, Bohony Gergő 
a történelmi olimpián ért el 1. helyezést és képvi-
selhette az iskolát a kerületi versenyen. A szlovák 
tannyelvű alapiskolából a 4. osztályos Zahorcsek 
Ferenc 1. helyezést ért el a Pythagoras matemati-

kai versenyen a negyedikesek között. Perbetéről 
indultak Pinke Andrea és Borvák Annamária, akik 
jelenleg a Selye János Gimnázium tanulói, saját év-
folyamukban a matematikai olimpia járási fordulójá-
nak 1. helyezettjei. A 9. osztályosok részére kerületi 
fordulót is rendeztek, itt Pinke Andrea 1. helyezést 
ért el. Ugyancsak perbetei gyökerekkel rendelkezik 
Lengyel Barbara, a lakszakállasi magyar tannyelvű 
alapiskola tanulója, a fi zikai olimpián harmadikként 
végzett, valamint Jakab Béla, aki a Munka Utcai 
Alapiskola tanulójaként a Pythagoras matemati-
kaverseny 3. helyezettje lett. A fent említett diákok 

nemcsak az érintett területeken teljesítenek kiváló-
an. Krisztián és Gergő a Napraforgó Néptáncegyüttes 
oszlopos tagjai, bekapcsolódtak a különféle mate-
matikai, honismereti és történelmi versenyekbe is. 
Ferenc kiválóan szerepel a szavalóversenyeken és 
matematikából is a legjobbak közé tartozik. Andrea 
és Annamária további 
szép matematikai és 
magyar nyelvi sikereket 
tudhat magáénak, Anna-
mária néptáncol, Andrea 
pedig kiváló sakkozó. 
Béla szintén szép ered-
ményeket ért el a mate-
matika és a sakk terén, 
Barbara pedig a mate-
matikai, kémiai és föld-
rajzi versenyeken. A díjakat és az okleveleket a Nyit-
rai Tanügyi Hivatal képviseletében Mgr. Boris Holič úr 
adta át, aki a gyermekeknek a további iskolai évben 
is kitartást és szép sikereket kívánt, valamint köszö-
netet mondott a pedagógusoknak és a szülőknek 
a felkészítésért és a gyermekek ösztönzéséért, tá-
mogatásáért. 

Mgr. Szabó Edit

A JÓL VÉGZETT 

MUNKA MEGHOZZA 

GYÜMÖLCSÉT

UZAVRELI MANŽELSTVO
Gábor Légárd a Mgr. Andrea Kaplocká  2. apríla 
Ing. Marián Kučera a Mgr. Stela Kaplocká 18. apríla

Zsolt Gellérthegyi a Silvia Ősziová 23. apríla
Zoltán Nagy a Nora Pinkeová 28. mája

Balázs Vadkerti a Ing. Mária Vargová 28. mája
Tamás Kollár a Petra Šándorová 4. júna

Attila Zaležák a Mgr. Réka Šalgóová 10. júna
Erik Pásztor a Veronika Laczová  18. júna

Matej Gallo a Kristína Nagyová 22. júna

NOVORODENCI
Erik Bese, Rúbaňská 6 2. februára 
Kiara Berkyová, Hlavná 48 15. februára
Endre Uzsák, Športová 5 25. marca 
Bence Mester, Nový rad 22 12. júna

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Légárd Gábor és Kaplocká Andrea, Mgr.  április 2.
Kučera Marián Ing. és Kaplocká Stela, Mgr. április 18.

Gellérthegyi Zsolt és Őszi Szilvia      április 23.
Nagy Zoltán és Pinke Nóra május 28.

Vadkerti Balázs és Varga Mária, Ing. május 28.
Kollár Tamás és Šándor Petra június 4.

Zaležák Attila és Šalgó Réka, Mgr. június 10.
Pásztor Erik és Lacza Veronika június 18.

Gallo Matej és Nagyová Kristína  június 22.

ÚJSZÜLÖTTEK
Bese Erik, Fűri út 6 február 2.
Berky Kiara, Fő utca 48 február 15.
Uzsák Endre, Sport utca 5 március 25.
Mester Bence, Váczy sor 22 június 12.

OPUSTILI NÁS
Július Nagy (60), Nový rad 60 22. marca
Imrich Belán (70), Mierová 18 9. apríla
Helena Kecskésová (70), Rúbaňská 11 19. apríla
Viktor Nagy (72), Novozámocká 2 27. apríla
Mikuláš Kecskés (74), Modranská 23 20. mája 
Ružena Tankóová (62), Hlavná 146 7. júna
Dominik Dikácz (61), Športová 2 21. júna
Ildikó Tóthová (51), Mierová 95 29. júna

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Nagy Gyula (60), Váczy sor 60 március 22.
Belán Imre (70), Béke utca 18 április 9.

Kecskés Ilona (70), Fűri út 11 április 19.
Nagy Viktor (72), Ujvári út 2 április 27.

Kecskés Miklós (74), Madari utca 23 május 20.
Tankó Ružena (62) Fő utca 146          június 7.

Dikácz Domonkos (61), Sport utca 2 június 21.
Tóth Ildikó (51), Béke utca 95 június 29.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

JÚL - SEPTEMBER

11.7.2016–29.7.2016  Anglický jazykový tábor s americkým 
  lektorom
15.7.2016–16.7.2016 VII. Tumultus Fest 
18.7.2016–22.7.2016 Detský letný tábor – Reformovaná 
  kresťanská cirkev 
30.7.2016  XI. Pribetské medzinárodné stretnutie 
  mažoretiek a hasičská súťaž  
1.8.2016–5.8.2016 Detský letný tábor – Reformovaná 
  kresťanská cirkev
20.8.2016  Slávnosť pri príležitosti dňa Svätého 
  Štefana  
11.9.2016  Hody
September/Október Oberačkové slávnosti 

Kulturális eseménynaptár: 

JÚLIUS - SZEPTEMBER

2016.7.11.–2016.7.29.  Angol nyelvtanfolyam amerikai lektor 
  vezetésével
2016.7.15.–2016.7.16. VII. Tumultus Fest
2016.7.18.–2016.7.22. Vakációs Bibliahét - Református 
  Egyház
2016.7.30.  XI. Perbetei Nemzetközi Mazsorett 
  Találkozó és Tűzoltó verseny
2016.8.1.–2016.8.5. Vakációs Bibliahét - Református 
  Egyház
2016.8.20.  Szent István napi ünnepség  
2015.9.11.  Búcsú 
Szeptember/Október Szüreti ünnepség


