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Megérkezett a tavasz. A hosz-

szú tél után ébredezik a ter-
mészet, minden zöldül, a fák

virágoznak. Községünk is belekezd 
a tavaszi munkálatokba. Csakhamar 
elkezdődik a hőszigeteléssel kapcso-
latos építési munka a Községi Hivatal 
homlokzatán. Ezzel szándékunk szerint 
hozzájárulunk a falu központi részének 
megújításához, szebbé tételéhez. A na-
pokban jutott tudomásunkra a jó hír, 
hogy sikeres lett az iskolák fűtésének 
korszerűsítésére benyújtott pályáza-
tunk is. Így a nyári hónapok folyamán 
az elavult iskolai fűtőrendszer teljes 
felujítására kerül sor. Továbbra is nagy 
várakozással tekintünk több benyúj-
tott pályázatunk kiértékelésére is, mint
a Főtér kiépítése vagy a Kultúrház kül-
ső hőszigetelése. Ezen kívül sok más ter-

vünk is van, illetve pályázunk egyébb 
pénzügyi támogatásokra is. 

A nagyobb fejlesztési projektek mel-
lett nem szabad azonban elfeledkez-
nünk a rend és tisztaság megőrzéséről 
sem. Újra elkezdődik a község nagyobb 
nyilvános területeinek kaszálása, ám 
szándékunk ellenére, sajnos az ún. ak-
tivációs munkálatokba jóval kevesebb 
munkatársat tudunk idén bekapcsolni. 
Éppen ezért minden polgártársunkat 
kérünk arra, hogy a lakhelyükhöz közel 
eső zöldterületeket lehetőségük szerint 
kaszálják és ezzel járuljanak hozzá fa-
lunk szebbé tételéhez.

Végezetül engedjék meg, hogy a kép-
viselő-testület, illetve a magam nevé-
ben kellemes húsvéti ünnepeket kíván-
jak minden lakosunknak! 

Kósa József, polgármester

Prišla jar. Po dlhej zime sa príroda prebúdza, všetko zele-
nie, stromy kvitnú. Aj naša obec sa púšťa do jarných prác. 
Čoskoro sa začnú stavebné práce na zateplenie fasády obec-

ného úradu, a tým znova prispejeme ku skrášleniu centrálnej 
zóny obce. Aktuálne sme obdržali dobrú správu, podľa ktorej bola 
úspešná aj naša žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu 
kúrenia základných škôl. A tak bude počas letných mesiacov kom-
pletne obnovený zastaraný systém kúrenia v školách. Zároveň 
s veľkým napätím očakávame vyhodnotenie ďalších podaných 
projektov ako je výstavba centrálneho námestia alebo zateple-
nie fasády kultúrneho domu. Máme však aj nové plány a bu-
deme sa ďalej uchádzať o dotácie.

Okrem veľkých rozvojových projektov nesmieme zabud-
núť ani na udržiavanie čistoty a poriadku v obci. Znova 
začíname s kosením verejných priestranstiev, avšak 
napriek našej snahe sa nám podarilo na aktivačné 
práce zamestnať podstatne menej pracovníkov. Pre-
to žiadame o spoluprácu všetkých občanov, aby si 
priľahlú verejnú zeleň udržiavali pokosenú, a tým 
prispeli ku krajšej tvári našej obce. 

Na záver mi dovoľte v mene poslancov obecného 
zastupiteľstva ako aj v mene svojom zaželať všetkým 
obyvateľom obce Pribeta príjemné prežitie Veľkonoč-
ných sviatkov!                      Jozef Koša, starosta obce 
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2016.12.28.
Perbete község képviselő-testülete tudo-

másul vette, hogy 2017.1.1-jétől a pol-
gármester helyettesítésére Zsitva Norbert 
kapott megbízást.

Perbete község képviselő-testülete 2016. 
12.31-i hatállyal elfogadta a Virág utca 33A 
alatti kétszobás bérlakás bérleti szerződésé-
nek felmondását, egyben elfogadta a fenti 
lakás kiutalását Jakab Alexandra, Sivatag 
utca 35, Perbete részére.

2017.02.07.
Perbete község képviselő-testülete egyet-

értett a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház Perbetei Gyülekezetének, egy magyar 
nyelvű egyházi óvoda és bölcsőde felépítésé-
vel és üzemeltetésével kapcsolatos kérvé-
nyével, mely az 1538 sz. alatti tulajdonlapon 
vezetett, a Fő utca 1245 parcellaszámú, Nagy 
Béla tiszteletes úr tulajdonában levő telken 
kerülne felépítésre. A magyar nyelvű egyházi 
óvoda és bölcsőde felépítése és üzemeltetése 
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 
saját fi nanszírozásában történne.

Perbete község képviselő-testülete elfo-
gadta a perbetei Szlovák Tannyelvű Alapis-
kola kérvényét, mely az iskola részére, egy 
3000 € értékű kamerarendszer, a község 
költségvetésének terhére történő beszerzé-
sére vonatkozott.

Perbete község képviselő-testülete el-
fogadta az érsekújvári Novocentrum r.t.,
a község prezentációjára vonatkozó aján-
latát a következőképpen: kredites, egy év 
időtartamú együttműködés 5 forgatás terje-
delemben, 1000 € + Áfa értékben.

Perbete község képviselő-testülete el-
fogadta Kollár Tamás és felesége Petra, Te-
mető utca 9, Perbete, a 137 m2 alapterületű, 
2133/53 parcellaszámú telek megvásárolá-
sára benyújtott kérvényét. A megvásárolni 
szándékozott terület a kérvényezők szü-
lői háza alatti telek végén helyezkedik el. 
A megállapított ár 3 €/m2.

Perbete község képviselő-testülete el-
fogadta Nagyová Rozália, Temető utca 13, 
Perbete, résztulajdonának megvásárlását 
a Községi Hivatallal szembeni földterület-
tel kapcsolatban. A megvásárolt földterület 
végrehajtói keresetének kiegyenlítése 
3136,36 € összeget tesz ki.

2017.03.07.
Perbete község képviselő-testülete a kö-

vetkezőképpen fogadta el a község 2017-
es költségvetése célalapjából nyújtandó 
pénzügyi támogatások összegét, jogi sze-
mélyek, fi zikai személyek – vállalkozók ré-
szére: (tablázat fent)

Perbete község képviselő-testülete el-
fogadta a reprezentációs alapból történő 
pénzügyi támogatások kifi zetésének össze-
gét a következő szervezetek részére:
500 € - Szlovák Vöröskereszt
600 € - Római Katolikus Egyház
400 € - Református Keresztyén Egyház
800 € - A Református Keresztyén Egyház 
szervezésében történő nyári táborok támo-
gatása
200 € - Az Evangélikus Egyház helyi gyüle-
kezetének nyújtandó támogatás

Perbete község képviselő-testülete elfo-
gadta a gyógyszertár helyiségeinek a Nyitra 
Megyétől történő megvásárlását 24.300 € 
értékben. Egyben szoros együttműködésre 
kérte fel Nyitra Megye Önkormányzatá-
nak Képviselő Testületét, valamint Nyit-
ra Megye elnökét a célból, hogy az előbb 
említett ingatlanok a község tulajdonába 
kerüljenek. Továbbá felajánlotta a jelenlegi 
bérlőnek – ARCHA – Pribeta, s.r.o., a fent 
említett helyiségek tartós bérletét, valamint 
építészeti átalakításának elvégzését, úgy 
mint ablakcsere, illetve egyébb karbantarási 
munkálatok kivitelezése.

Perbete község képviselő-testülete el-
fogadta a község Gazdasági Szociális Fej-
lesztési Programját a 2017-2024 időszakra 
vonatkozóan.

Perbete község képviselő-testülete kér-
te a nem lakás célú, illetve a telkekre és
a község tulajdonában lévő lakások mini-
mális bérleti díjaira vonatkozó 1/2016 sz. 
Általános Érvényű Rendelet megváltoztatá-
sát a következőképpen: a helyileg regisztrált 
szervezetek részére a sportcsarnok bérleti 
díja 1,00 €/ ó.

28.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na 

vedomie, že od 1.1.2017 je Norbert Zsitva 
poverený zastupovaním starostu obce Pri-
beta. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schváli-
lo výpoveď nájomnej zmluvy na dvojizbový 
byt na Kvetnej ulici 33A ku dňu 31.12.2016 
a zároveň schválilo jeho pridelenie pre Ale-
xandru Jakabovú, Družstevná 35, Pribeta. 

7.2.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete súhla-

silo so žiadosťou Reformovanej kresťanskej 
cirkvi na Slovensku – Cirkevný zbor Pribeta 
o schválenie vybudovania a prevádzkovania 
cirkevnej Materskej školy a jaslí s vyučova-
cím jazykom maďarským na priestranstve 
na Hlavnej ulici parc. č. 1245 vedenej na LV
č. 1538 vo vlastníctve Vojtecha Nagya. Vy-
budovanie a prevádzkovanie Materskej ško-
ly a jaslí s VJM bude fi nancované z dotácií
a vlastných zdrojov Reformovanej kresťan-
skej cirkvi na Slovensku.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
žiadosť Základnej školy, Pavilón B, Školská 
26, Pribeta o zakúpenie kamerového systé-
mu pre školu v sume 3.000 eur z rozpočtu 
obce Pribeta na rok 2017.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
prezentáciu obce Pribeta podľa ponuky No-
vocentra Nové Zámky a.s., Hlavné námestie 
7, Nové Zámky nasledovne: ročná spolupráca
s kreditom 5 natáčaní v sume 1000 eur + DPH. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
žiadosť Tamása Kollára a manž. Petri, Cinto-
rínska 9, Pribeta o odkúpenie pozemku parc. 
č. 2133/53 o výmere 137 m2 nachádzajúce-
ho sa na konci záhrady rodičovského domu
za účelom vybudovania rodinného domu na 
tomto pozemku za kúpnu cenu 3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov Rozálie 
Nagyovej, Cintorínska 13, Pribeta na pozemkoch 
oproti obecnému úradu vyplatením exekučných 
pohľadávok v celkovej hodnote 3136,36 eur.

7.3.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schvá-

lilo výšku fi nančných prostriedkov poskyt-
nutých z účelového fondu z rozpočtu obce 
Pribeta na rok 2017 pre právnické osoby
a fyzické osoby – podnikateľov podľa tabuľky.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
pridelenie fi nančných prostriedkov v rámci 

reprezentačných výdavkov pre nasledovné 
organizácie:
500 eur – pre Slovenský červený kríž
600 eur – pre Rímskokatolícku cirkev
400 eur – pre Reformovanú kresťanskú cirkev
800 eur – na podporu letného tábora organi-
zovaného Reformovanou kresťanskou cirkvou
200 eur – pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
odkúpenie priestorov lekárne od Nitrianske-
ho samosprávneho kraja v hodnote 24.300 

eur a žiadalo zastupiteľstvo NSK a predse-
du NSK o úzku spoluprácu v záujme prevodu 
tohto nehnuteľného majetku do vlastníctva 
obce. Ďalej ponúklo pre súčasného podná-
jomníka - ARCHA - PRIBETA, s.r.o. možnosť 
dlhodobého prenájmu vyššie uvedených 
priestorov a vykonanie stavebných úprav ako 
napr. výmenu okien.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja obce Pribeta na roky 2017-2024.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete žiadalo 
zmeniť VZN obce Pribeta č. 1/2016, ktorým 
sa určujú minimálne sadzby nájomného 
za nebytové priestory a za pozemky a ceny 
nájmu bytov vo vlastníctve Obce Pribeta 
v nasledovnom znení: pre registrované 
miestne organizácie bude prenájom športo-
vej haly vo výške 1,00 €/hod.

Schválené dotácie / Jóváhagyott támogatások
TJ Družstevník Pribeta / Futball klub 16 500 €
Šachový klub / Sakk klub  2 500 €
Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Volejbalové družstvo / 
Szlovákiai magyar szülők szövetsége – Röplabda egyesület

 200 €

RÖPPER – volejbalové družstvo / RÖPPER – röplabda csapat  500 €
TJ Družstevník Pribeta – Stolnotenis / Asztaliteniszezők csapata  600 €
Slovenský poľovnícky zväz / Szlovák vadász szövetség helyi szervezete  100 €
Jednota dôchodcov / Nyugdíjasok klubja  300 €
ZPCCH / Civilizált betegségekkel sújtottak helyi szervezete  300 €
Csemadok  2 500 €
Rákóczi szövetség  600 €
Združenie maďarských rodičov / Szlovákiai magyar szülők szövetsége  550 €
Learning enterprises / Angolul tanuló falvak  150 €
Združenie rodičov a priateľov školy / A Szlovák tannyelvű alapiskola 
szülőji szövetsége

 450 €

Tumultus o.z.  200 €
Manócska – BABA MAMA Klub  200 €
DHZ Pribeta / Önkéntes tűzoltó testület  4 000 €
Celkom / Összesen  29 650 €

Föltámadása után Jézus így kö-
szöntötte tanítványait: „Békesség 
nektek!”

A halálból való föltámadása után 
Jézus tanítványainak a békét kívánta. 
A sok szenvedés, árulás és tagadás 
ellenére, amely szenvedése történe-
tét végig kísérte, a föltámadott Krisz-
tus, a békét hozza, sőt megtestesíti 
a félelemtől bezárkózott tanítványok 
közösségében. Hogy majd az tágulni 
tudjon és így Egyházzá váljon.

Tudjuk jól, hogy a - Béke veletek- 
köszöntés a héber shalom lefordítása, 
ami máig szokásos köszöntés, nem 

csak a zsidók körében, hanem a mu-
zulmánoknál is, ahol így hangzik: 
szalam aleijkum. 

Az imént említett vallások így 
köszöntenek békét kívánva egymás-
nak, de a Feltámadott Krisztus nem 
csak a béke köszöntést, mint meg-
szokott illemfrázisként mondja. 
Ő nem csak a béke hírnöke, hanem 
Ő maga a megalapozója annak a bé-
kének, amely lassan képes lesz az 
apostolok félelmét elűzni. Hogy a fel-
ső terem félelemtől bezárt ajtaja 
megnyíljék a világ előtt. Ezt a békét 
szeretném kívánni minden kedves 

olvasónak! Hogy amit a félelem ben-
nünk is bezárt, azt Krisztus jelenlété-
nek fénye oldja fel. Mert hiába lesz 
a társadalomban fegyver hallgatta 
béke, és hiába lesznek „tökéletes” 
békét biztosító és emberi jogokat 
akaró és védelmező emberek. Ha 
a gyűlölet, az irigység bezárja őket. 
A bizalmatlanság ellehetetlenít és 
beárnyékol minden jó szándékot, 

bármily nemes stílusban legyen az 
papírra vetve, vagy modern eszkö-
zökkel kifejezve.

Nem a béke frázisa kell. Hanem 
az, amelyet Krisztus hozott, amely 
igaz emberré formál, s bátor tanít-
vánnyá tesz.

Áldott Húsvétot!
PaedDr. Balogh Károly, 
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CIRKEV | EGYHÁZ 

Prišiel jarný čas a všetko okolo nás sa v prírode prebúdza k ži-
votu. Nalievajú sa púčiky na stromoch, pod sviežou zeleňou sa strá-
ca šedivosť starej trávy. Pohľad na toto všetko ožívanie je radostný 
pre oko človeka. V ožívaní prírody vidí nádej života aj pre seba. Táto 
nádej je zaručená Božím zasľúbením: „Dokiaľ však zem trvať bude, 
sejba ni žatva, chlad ni horúčosť, lebo ani zima, deň ani noc nikdy 
neprestanú.” 

Aj toto ožívanie prírody nás utvrdzuje vo viere, že Hospodin, náš 
Boh je verný vo svojom sľube i v skutku. To nás núti zamyslieť sa 
nad sebou, akí sme. 

Práve tak, ako príroda ukazuje každoročne obnovenie života, ve-
ríme, že aj my skrze Pána Ježiša Krista povstaneme raz zo zeme 
k novému životu. Len život v Pánovi Ježišovi Kristovi nás robí živými 
ratolesťami. 

Žijeme naozaj s Pánom Ježišom Kristom svoje životy? Vidieť na 
nich, že mizne šedivosť smrti a pučí nový život? On sa totiž tak, ako 
v prírode jasne odlišuje od starého. Pán to vidí, a napomína nás. 
Tak napomenul aj ženy, keď padal pod krížom cestou na Golgotu 
a ony plakali nad Ním. Kázal im plakať radšej nad nimi samými a ich 
dietkami hovoriac: „Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa 
bude diať so suchým? „

Slová Spasiteľa ukazujú na žalostné postavenie tých, ktorí nepri-
jali ponúkaný život v Ježišovi Kristovi. Doba pôstu, ktorú prežívame, 
by mala byť pre nás skúšobnou dobou, aby sme skúmali, v akom 
stave je náš klík, či zrno večného života. a aby sme ešte viac za-
túžili po spoločenstve s naším Spasiteľom. K tomu nám Pán Boh 
ponúka mnoho príležitostí. Môžeme sa stretávať v chráme Božom 
na službách Božích nielen v nedeľu, ale aj pri iných príležitostiach. 
Pravidelne čítať doma Božie slovo Starej i Novej Zmluvy, z rozhlasu 
a televízie sme oslovovaní rôznymi spôsobmi, ktoré nás chcú pri-
viesť ku poznaniu a prijatiu Ježiša Krista za svojho Spasiteľa. Duch 
Svätý rozličnými spôsobmi napomína ku vážnemu zamysleniu sa 
nad zmyslom nášho ľudského života, odkiaľ ideme, a kam kráčame. 

Mnoho úžasných darov nám pripravuje Pán Ježiš i v tohtoročnom 
pôste. 

V duchu kráčame s Pánom na Golgotu a rozmýšľame, nad kým 
plakať? Nad Pánom, či nad sebou? Vidiac mnohé vzácne dary, ktoré 
nám ponúka, musíme s ľútosťou vyznať, že nie vždy sme po nich 
túžili. Neraz sa uspokojujeme s vedomím, že sme kresťania. To však 
bez života s Kristom nestačí. Ani počúvať Božie slovo bez toho, aby 
malo dopad na náš život, nestačí. Vtedy sa stávame haluzou bez 
potrebných živín, ktorá vyschýna.

Vo vzkriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi k nám prichádza jar no-
vého života. Povstaňme s Ním k novému životu, aby sa Golgota stala 
pre nás miestom smrti starého človeka, a zároveň miestom zrodenia 
nového človeka s Pánom Ježišom Kristom. 

Pokorné a pokojné prežitie pôstneho obdobia a požehnané sviatky 
vzkriesenia nášho Spasiteľa želám všetkým nám. 

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

Sajnos évről évre egyre nagyobb 
mélyrepülés fi gyelhető meg az em-
berek életében az ünnepnapokat 
illetően. A hétköznapi rohanást tar-
talmatlan és céltalan hétvégék és ün-
nepnapok váltják. Kiszakadva a meg-
feszített munkaritmusból, az emberek 
szeretnének pihenni és semmit nem 
csinálni. Vagy csak úgy el lenni! Szám-
talanszor hallani ilyen és ehhez ha-
sonló mondatokat. Aztán a munka 
ritmusában felhevült ember valahogy 
mégsem tud kisebb fordulatszámra 
visszavenni. Akarva akaratlanul ma-
ximális teljesítményen fut tovább. En-
nek következtében nem tud pihenni, 
felüdülni, hanem még fáradtabban 
kezdi meg a következő munkahetet, 
mint ahogy az előzőt befejezte. Ugye 
ismerős állapot? Nem baj, ha magad-
ra ismertél, nem vagy egyedül ezzel. 
A kérdés, hogy szeretnél-e változtatni 
ezen? Van-e bátorságod elhagyni azo-
kat a dolgokat, amelyek megkötöz-
nek, és nem engedik, hogy lassítsál? 
Szeretnél-e újra örülni a hétvégének, 
a vasárnapnak? Szeretnéd-e, hogy 
olyan karácsony, húsvét vagy éppen 
pünkösdöd legyen, mint gyermek-
korodban volt, vagy ahogy a szülők, 
nagyszülők meséltek róla? 

Mózes második könyvében a 12. 
részben a páskabárány elrendelésé-
nek történetét olvashatjuk, az utolsó 
verse meghagyja a kiválasztott nép-

nek: „tartsátok emlékezetben ezt 

a napot és ünnepeljétek meg”. 
Melyik napot? A szabadulás napját! 
Azt a napot, amikor kihozott Isten 
benneteket Egyiptom földjéről a szol-
gaság házából. Amikor szabaddá tett 
benneteket! 

Mennyi olyan dolog van, ami ma is 
megkötöz és szolgává tesz? Mennyi 
olyan dolog van, amely leszűkíti az 
életet. Liberalizmus, mely a szabad-
ságot hirdeti, és közben megöli az 
embert a maga diktatúrájával. Mert 
ha nem azt teszed, ami a trendi, akkor 
kilógsz a sorból. Látszat szabadság! 
Merj más lenni, hirdeti hangzatos 
szlogenekkel, de csak olyan, amilyen 
én vagyok. Elöli az emberi érzéseket, 
közömbössé tesz, megöl. Saját ma-
gunk rabjaivá válunk.

Van mitől szabadulnunk ma is. Mi-
lyen jó lenne átélni a szabadulás él-
ményét. Ezt kínálja nekünk ma is 
Isten. Erről is szólt a böjt. Tartsd em-
lékezetben a vasárnapot, a pihenés 
napját. Tartsd számon az ünnepet, és 
ne feledd mennyi jót tett veled az Úr. 
Még a golgotai keresztet is vállalta 
érted, hogy bebizonyítsa szeretetét. 
Harmadnap pedig feltámadt, legyőzve 
a halált, hogy örök életet szerezzen 
neked. Keresd hát a szabadulás le-
hetőségét, hogy nem belefásult tekin-
tettel kezdjed az újabb hetet, hanem 
lelkileg és testileg frissen, mint az 

Ő megváltottja. Tartsd meg az ünne-
pet – karácsony, böjt, virágvasárnap, 
nagyhét, húsvét, áldozócsütörtök, 
pünkösd, újkenyéri vagy éppen újbo-
ri hálaadás – mert mind lehetőséget 
kínál arra, hogy visszatalálj a terem-
tési rendhez, és átéld a szabadulás 
örömét. Ne nyűg és kényszer legyen, 
hanem az Istenhez és egymáshoz 
való odafordulás ideje. Nem attól lesz 
igazi ünneped, hogy otthon terülj-te-
rülj asztalkád lesz, hanem azért mert 

találsz időt magadra, a másikra és az 
Istennel való közösségre. Ő ma is vár 
rád.

Ennek tükrében kívánunk a gyü-
lekezet nevében mindenkinek áldott, 
tartalmas húsvéti ünnepkört és a fel-
támadás reményében ÁLDÁST BÉ-
KESSÉGET!

Mgr. Erdélyi Adél

ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok

„Tartsátok emlékezetben ezt a napot, és ünnepeljétek meg az Úrnak 

nemzedékről nemzedékre. Örök rendelkezés ez, hogy megünnepeljé-

tek!”  (II. Mózes 12,14)

Rohanó hétköznapok, 

tartalmatlan ünnepek!
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Február 17-én pénteken ke-
rült sor a várva-várt maszkabál 
megrendezésére óvodánkban.
A nagy eseményt számtalan 
közös szervezés előzte meg. 
Osztályokat díszítettünk, verse-
ket, mondókákat, dalocskákat 
tanultunk. Álarcokat festettünk, 
bohócokat készítettünk. A gyere-
kek nagy izgalommal mesélték, 
ki milyen jelmezt készít a nagy 
eseményre. A jelmezbál napján 
már korán reggel megérkezett 
a „pókember“, a „ hercegnő“, a 

„kalóz“ és még számtalan szebb-
nél-szebb jelmezbe bújt óvodás. 
A nap nagyon jó hangulatban telt. 
Voltak jelmezbemutatók, farsangi 
mondókák, vidám táncok. Majd 
amikor megéheztek a gyerekek 
a csodaszép bohócformájú torta 
mindenki étvágyát hamar lecsil-
lapította. Reméljük, hogy ezzel 
a nappal minden kisgyermeknek 
sikerült nagy örömet szereznünk 
és jövőre is szívesen bújnak majd 
jelmezbe!

Mgr. Pinke Gabriella

Kisújfalu község március 10-én 
óvodás és általános iskolás gyer-
mekek részére népdalversenyt 
hirdetett: Süss fel nap! címmel. 
Óvodánkat három kislány kép-
viselte, akik hetekkel a verseny 
megkezdése előtt sokat gyako-
roltak és fáradoztak azért, hogy 
sikeres eredménnyel végezzenek. 
Gyönyörű népviseletüket a zsűri 
is megdícsérte, hát még az ének-
hangjukat! Tiszta, csengő és kifo-
gástalan énekprodukciójuk lenyű-
gözte a zsűri valamennyi tagját. 
A verseny védnöke egyben a zsű-
ri elnöke mind a három kislányt 
aranysávos minősítésben részesí-

tette. A népdalverseny győztesei, 
óvodánk énekes pacsirtái: Tóth 
Jázmin, Kecskés Fruzsina és Žitva 
Angelika. A népdalokhoz készült 
illusztrációkért a zsűri különdí-
ját két gyermek vehette át, ők 
szintén a mi ovisaink voltak, név 
szerint: Kecskés Fruzsina és Žitva 
Angelika. Szeretettel gratulálunk! 
Énekeljetek ezután is szépen, bát-
ran, magyarul! Köszönjük továbbá 
Perbete Község Önkormányza-
tának és Lengyel Péternek, hogy 
biztonságosan és kényelmesen 
utazhattunk a verseny helyszí-
nére.

Bc. Juhász Tímea

Fašiangy sú obdobím veselosti, 
zábavy, karnevalov. V materskej 
škole už tradične toto obdobie 
patrí u detí medzi veľmi obľúbe-
né. Tešia sa na výrobu masiek, 
škrabošiek, na zdobenie interiéru. 
No a najviac sa tešia na samotný 
karneval. 

Tohtoročný nebol výnimkou. 
Deti sa prezliekli do pestrých
a veselých kostýmov. Spoločne 

sa už od rána zabávali rôznymi 
hrami, súťažami. S napätím oča-
kávali príchod šaša Ľuboša, ktorý 
sa postaral o veľmi dobrú atmo-
sféru. Pre deti si pripravil bublin-
kovú šou. Spolu vyrábali bublinky, 
zatancovali si. Zavŕšením predpo-
ludňajšieho programu bola torta 
a detské šampanské.

Jana Gáborová

Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou a pre deti dôležitým prvkom pre ich 
zdravý vývin. Preto sme 6. marca 2017 navštívili zábavné centrum Jum-
pland v Komárne. Množstvo prekážkových dráh, lezeckých stien, tune-
lov, šmýkačiek si deti do sýtosti užili a vychutnali. Pri takýchto aktivitách 
sa deti nielen zabavia, ale hravou formou sa u nich rozvíjajú pohybové 
schopnosti, koordinácia a v neposlednom rade prekonávanie strachu 
z netradičných polôh, výšok. Deťom sa výlet za zábavou veľmi páčil a tak 
sme sa dohodli, že si ho v budúcnosti ešte určite zopakujeme.

Jana Gáborová

Farsang az óvodánkban!

Népdalversenyen az óvodások

Fašiangy v materskej škole

Návšteva zábavného 
centra

„Elegünk van már a télből Hóból, fagyból, hideg szélből. Jöttünk 

vígan maskarában Télbosszantó maszkabálba…”    (Török Károly) 
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Beseda so spisovateľom 
Braňom Jobusom

Vyznamenanie pri príležitosti 

Dňa učiteľov

Školský rok 2016/2017 vyhlásil mi-
nister školstva Peter Plavčan za Rok 
čitateľskej gramotnosti. Čitateľská 
gramotnosť je nielen schopnosť dobre 
čítať, ale aj porozumieť prečítanému. 
Dobré čitateľské zručnosti v škole 
vytvárajú predpoklad pre zvládnutie 
ostatných vyučovacích predmetov, 
a preto by mali v rámci školského vy-
učovania patriť medzi kľúčové oblasti. 
V škole podporujeme u žiakov všetky 
aktivity, ktoré vedú k tomu, aby radi 
čítali a mali kladný vzťah ku knihám 
a k literatúre.

Preto sme aj v rámci mesiaca kni-
hy na našu školu pozvali na besedu 
spisovateľa Braňa Jobusa. Je to slo-
venský spevák, hudobník, spisovateľ 
a zakladateľ hudobného festivalu 
Vrbovské vetry. Pochádza z Piešťan 
a v súčasnosti žije vo Vrbovom. Ve-
rejnosti je viac známy ako hudobník 
slovenskej alternatívnej scény. 

Nie každý však vie, že sa venuje 
aj literárnej tvorbe – píše rozprávky 
a príbehy pre deti. Braňo Jobus de-
butoval v roku 2006 rozprávkovou 
knihou Láskavé rozprávky. Ďalším li-
terárnym počinom bola kniha Zázrač-

né rozprávky z r. 2009. O rok neskôr 
mu vyšla kniha Mufl ón Ancijáš a jeho 
spanilá jazda, rozprávkové leporelo 
Na výlete do vesmíru, ale aj audiokni-
ha Láskavé rozprávky. V roku 2011 
vyšlo pokračovanie knihy o Mufl ónovi 
Ancijášovi s názvom Ako Mufl ón Anci-
jáš cestoval na západ. Nasledoval tretí 
diel trilógie Ako Mufl ón Ancijáš sľub 
dodržal. V roku 2014 čitateľov oboz-
námil s červotočom Chrumom v knihe 
Ja nič, ja muzikant. Najnovšími titulmi 
sú knižky Plajko a Zvon. Spolu napísal 
zatiaľ 13 kníh.

Žiaci našej školy s nadšením pri-
vítali spisovateľa, ktorý svojím netra-
dičným prístupom navodil veselú at-
mosféru. Svoje rozprávanie obohatil 
pesničkami vo vlastnom podaní o po-
stavách, ktoré vystupujú v jeho kniž-
kách. Prezradil nám veľa zaujímavého 
o svojom živote, o svojich snoch a spl-
nených želaniach. Deti s nadšením po-
čúvali a zapojili sa do besedy svojimi 
zvedavými otázkami. Besedu ukonči-
la autogramiáda, na ktorej spisovateľ 
podpísal svoje knižky a rozdával de-
ťom podpisy do pamätníčkov.

Mgr. Andrea Laczkóová

28. marec je nielen dňom narode-
nia učiteľa národov – Jána Ámosa 
Komenského, ale aj medzinárodným 
dňom všetkých učiteľov. Učiteľské 
povolanie v súčasnom svete už nie 
je také, aké bolo kedysi dávno. Uči-
teľ dnešnej doby je skôr sprievodcom 
svojich zverencov vo svete informácií 
a vedomostí. Za vedomosťami a infor-
máciami nezaostáva ani výchova detí 
a mládeže. Veď výchova budúcich ge-
nerácií leží práve na pleciach rodičov 
a učiteľov. Je to veľmi zodpovedná 
úloha.

Sú medzi nami učitelia, ktorí sa 
s láskou venujú deťom celý svoj pro-
fesionálny život. Medzi takýchto vzác-
nych ľudí patrí aj pani učiteľka Mgr. 
Katarína Čupková. Pri príležitosti Dňa 
učiteľov 2017 bola dňa 29. marca vy-
znamenaná vedúcim odboru školstva 
Okresného úradu v Nitre, kde si pre-
vzala Čestné uznanie.

Pani učiteľka Čupková začala svo-
ju profesionálnu dráhu v roku 1975 
na Základnej škole na Ulici slobody 
v Komárne. Na tejto škole pôsobila až 
do zrušenia školy v roku 2004. Celé 
obdobie svojho pedagogického pôso-
benia bola svedomitá a pracovitá uči-
teľka, nekonečne trpezlivá k deťom, 
rodičom aj kolegyniam. 

Okrem vyučovacích povinností už 
v prvom školskom roku svojho pôso-
benia sa aktívne podieľala na vzniku 
a vedení speváckych zborov Plamie-
nok a Červený námorníček. Pôsobilo 
v nich okolo 80 detí. Tieto zbory mali 

významné postavenie v kultúrnom ži-
vote školy aj mesta Komárna. Zúčast-
ňovali sa mnohých súťaží a vystúpení, 
vždy s umiestnením na popredných 
miestach. Ako jedna z prvých na Slo-
vensku začala s hromadnou výučbou 
predmetu Hra na zobcovú fl autu. 
Za prínos pre mesto Komárno bola vy-
znamenaná Cenou primátora mesta.

Od 1. septembra 2004 až do dneš-
ného dňa pôsobí Mgr. Katarína Čup-
ková na našej škole – na Základnej 
škole v Pribete. Aj na našej škole vyu-
čuje okrem iných predmetov aj pred-
met Hra na zobcovú fl autu a vedie 
spevácky zbor. Počas pôsobenia na 
našej škole sa venuje hudobne nada-
ným deťom, pripravuje a doprevádza 
ich na spevácke súťaže – Slávik Slo-
venska, Súťaž v speve slovenských 
ľudových piesní, Súťaže speváckych 
zborov. Títo žiaci pod jej vedením 
úspešne reprezentovali našu školu 
na okresných aj krajských súťažiach. 
Pani učiteľka pôsobí aj ako porotkyňa 
speváckych súťaží. V súčasnosti vedie 
ženský spevácky zbor Kantantína, kde 
je dirigentkou a spieva v zmiešanom 
komárňanskom speváckom zbore 
Concordia. 

Pani učiteľka Čupková bola aj mo-
jou pani učiteľkou v 2. ročníku na zá-
kladnej škole ešte v školskom roku 
1977/78. Som veľmi rada, že ma učila 
a aj ona ma inšpirovala k tomu, že 
som si vybrala rovnaké povolanie ako 
ona – povolanie učiteľky.

PaedDr. Adriana Valachová

V mesiaci máj sa v našej materskej škole koná zápis detí na školský 
rok 2017/2018. Tak ako po iné roky, aj tento rok sme pre rodičov s deťmi 
pripravili 5. mája 2017 v piatok o 15:00 hod. - Deň otvorených dverí. 
V tento deň majú rodičia možnosť spoznať naše priestory, denný 
režim materskej školy, zahrať sa s nami v triede, na školskom dvore.

Zo skúsenosti vieme, že krátke občasné návštevy detí s rodičmi 
ešte pred nástupom do MŠ napomáhajú rýchlejšej adaptácii detí na 
nové prostredie a lepšiemu začleneniu sa detí do kolektívu.

Všetkých srdečne privítame aj s malým darčekom pre detičky. 
                                               Renáta Kmetyóová

Zápis do materskej školyZápis do materskej školy
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Mozgalmasan telt az idő karácsony 
óta a perbetei alapiskolában. 

2017. január 28-án került sor a Szü-
lők és Pedagógusok Jótékonysági Bál-
jára az alapiskola és az óvoda szülői 
szövetségének szervezésében. A szín-
vonalas rendezvényt az alapiskola ta-
nulói nyitották meg. A Napraforgó Nép-

táncegyüttes mezőségi táncokat adott 
elő, a Tavirózsák társastánccsoport pe-
dig angol keringőt, majd country-t tán-
colt, végül egy közös moldvai kör zárta 
a bál nyitó részét. A befolyt összeget 

a két intézmény tanulóira fordítjuk. 
Február 27-én került megrendezés-
re a hagyományos iskolai álarcosbál. 
A gyermek és a szülők kreativitásának 
és fantáziájának köszönhetően ötlete-
sebbnél ötletesebb jelmezeket láthat-
tunk, amelyeket a szülői szövetség 
jóvoltából szép díjakkal jutalmaztunk. 
„A múlt a jövendő tükre.“ - március 
15-ét Kossuth Lajos szellemében ün-
nepeltük meg az iskola folyosóján.

Januárban került megrendezésre 
a „Szép Magyar Beszéd“ kiejtési ver-
seny iskolai fordulója, ahol a tanulók 
hangos olvasásban, ismeretlen szöveg 
értelmezésében és annak előadásá-
ban, továbbá fogalmazásban mérték 
össze tehetségüket. Az iskolai forduló 
3. helyezettje Vörös Emma, a 2. helyen 
Jakab András Gergely végzett. Isko-
lánkat a járási fordulóban Krutek Fló-
rián képviselte, ahol 4. helyezést ért el. 
A 2. kategóriában Rancsó Alexandra 
szintén eredményesen végzett.

Februárban zajlott le a Tompa Mi-
hály Vers-és Prózamondó Verseny is-
kolai és körzeti fordulója. Az iskolai 
fordulóba 3 kategóriában 45 diák ne-
vezett be. Iskolánkat a körzeti fordu-
lón 16 előadó képviselhette: Mester 

Bálint, Molnár Dominik, Sipka Bálint, 
Basternák Lili Sára, Csachó Marián, 
Hlinka Igor Basternák Nikoletta, Pinke 
Vivien, Uzsák Judit és Tátyi Dániel vers-

ben, Török Ádám, Jakab András Ger-
gely, Tóth Emília, Zahorcsek Sebastian, 
Pinke Kitti és Szoboszlai Bálint pedig 
prózában. Hlinka Igor aranysávos mi-
nősítést szerzett a körzeti, a járási és 
a kerületi versenyen, így képviselheti 
iskolánkat az országos fordulón Ri-
maszombatban. A Dobré Slovo szlovák 
nyelvű szavalóverseny iskolai forduló-
jában 9 tanuló vett részt. A járási for-
dulóban Uzsák Judit, Szoboszlai Bálint, 
Borvák Barbara és Gyóni Gergely kép-
viselte iskolánkat. A történelmi olimpia 

Sítanfolyamon voltunk

Tevékeny hónapok az alapiskolában

2017. március 5-én reggel 8 órakor 
egy maroknyi lelkes csapat várta az 
autóbuszt, amivel Ördöglakodalma-
hágóra (Čertovicára) vettük az irányt, 
az idei sítúra helyszínére. 21 perbetei 
és 7 tatabányai tanuló a 6 felnőtt kí-
séretében útra is kelt, hogy felfedezze 
az egyik legszórakoztatóbb téli spor-
tot, a sízést. A közel ötórás úton a di-
ákok egyre izgatottabbak lettek, mert 
sajnos havat nem láttunk. A helyszí-
nen csalódottan állapítottuk meg, 
hogy hó csak a sípályákon van,de az 
időjárás kegyes volt hozzánk, mert 
már az első éjszaka havazott. A hét 
folyamán többszöri hóesésben is gyö-
nyörködhettünk. A szállás elfoglalása 
után rögtön fel is csatoltuk a leceket 
és mindenkit csoportokba osztottunk 
a tudása alapján. A tapasztaltabb sí-
zők már a második nap felmehettek 
a nehezebb pályára. Azok a diákok 
is, akik még sosem álltak sílécen, két 
nap alatt elsajátították az alapokat, és 
bátran vették az akadályokat. Napi 
5 óra intenzív síelés után jutott idő 
a kikapcsolódásra is. Az esti progra-
mok közé tartozott az ismerkedési 

est, itt egymást mutatták be a két 
iskola tanulói, a közös éneklés, kár-
tyázások, beszélgetések, activity és 
a műsoros est. 

Mindennap magasabbra tettük 
a mércét. Szerda reggel mindenki 
megörült az újabb hóesésnek, a pá-
lyák minősége is sokkal jobb lett. Dél-
után túrára mentünk a közeli faluba 
Királybocára (Vyšná Boca). Csütör-

tökre már a diákok nagyrésze haladó 
szinten síelt. 

Az utolsó este Béres Gyuri tanító 
bácsi, a tábor vezetője értékelte a he-
tet, szétosztásra kerültek az oklevelek 
„a pálya ördögeinek“. Pénteken, azaz 
az utolsó napon, délig síeltünk, majd 
a kiadós ebéd után elindultunk haza-
felé. Míg 5-én boldogan, kipihenten, 
izgalommal telve szálltunk fel a busz-
ra, addig az egy hét elteltével kimerül-
ten, de élményekkel gazdagon tértünk 
haza. Örökre szóló barátságok köttet-

tek a két iskola diákjai és pedagógu-
sai közt. Szlovákia egyik leghírsebb 
sípályáján síelhettünk köszönhetően 
a szülőknek és az állami támoga-
tásnak. Remélem a sport szeretetét, 
a friss levegőn való mozgást, az 
egészséges életmódot megszerettet-
tük diákjainkkal. Aki szereti a kihívá-
sokat és emellett kondiban is kívánja 
tartani magát úgy, hogy közben szó-
rakoztató is legyen az adott mozgás, 
annak feltétlen ajánljuk a sízést !

Mgr. Pinke Andrea

járási fordulójában a 8. osztályosok 
versenyében Szoboszlai Bálint az 1. he-
lyen végzett, a kerületi fordulóban pe-
dig eredményes lett. A Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny nyugat-szlovákiai 
megmérettetésén iskolánkból 27 ta-
nuló vett részt. Több tanuló szép ered-
ményt ért el. Az ünnepélyes díjátadóra 
a Selye János Gimnázium aulájában 
került sor. Mester Bálint (2. o.) és Le-
decky Krisztián (4.o.) 5. helyezést ért 
el, Krutek Flórián (4. o.) a 7., Szoboszlai 
Bálint (8.o.) pedig a 6. helyet szerez-
te meg évfolyamukban. A Pithagoras 
matematikaverseny iskolai fordulójá-
ban 28 tanuló kapcsolódott be. A já-
rási versenyre 8 tanuló jutott tovább: 
Berta Dávid, Jakab András Gergely, 
Ledecky Krisztián, Benyó Máté, Borvák 
Barbara, Csachó Marián, Pinke Kitti és 
Szoboszlai Bálint. A járási fordulóban 
a 4. osztályosok kategóriájában Ledec-
ky Krisztián a 4. helyezést érte el. 
Az 5. osztályosok kategóriájának ered-
ményes megoldói lettek Ledecky Krisz-
tián és Benyó Máté. 

Örülünk szép sikereinknek, minden 
diáknak, szülőnek és felkészítő tanár-
nak gratulálunk! Bízunk benne, hogy 
az utolsó negyedév is ilyen sikeres és 
eredményekben gazdag lesz!

Mgr. Tóth Péter
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90 éves polgáraink 

köszöntése
Az idei év első negyedévében nagy örömünkre ismét meg-

adatott, hogy szépkorú lakosokat köszönthettünk.

Jubiláló polgárainknak a sok jókívánság mellett bőség kosárral és emléklap-
pal kedveskedtünk egy szép virágcsokor kíséretében, majd aláírták községünk 
emlékkönyvét.

Jó érzéssel töltött el bennünket ismét látni a boldog, örömteli és meghatódott 
arcokat.

Kedves ünnepeltek!

Az önkormányzat és községünk valamennyi lakosa nevében jó egészséget és 
további békés, boldog éveket kívánunk.

Szabó Andrea

anyakönyvvezető

E szép kerek évforduló alkalmából 
Perbete Község Önkormányzata ne-
vében Kósa József, polgármester úr és 
Szabó Andrea, anyakönyvvezető láto-
gatta meg az ünnepeltet Sivatag utcai 
otthonában. Sári néni nagyon megörült 
a látogatásnak, s mi örömmel tapasz-
taltuk, hogy igazán nem mondaná meg 
senki, hogy a „90-et tapossa“, hiszen 
szép kora ellenére igazán jó fi zikai és 
szellemi kondícióban van. Huszonöt 

éve veszítette el férjét, azóta egyedül 
él. Házasságukból egy fi ú született, 
mára két unokával és egy dédunokával 
bővült a család.

A mai napig minden munkát elvégez 
a ház körül, gondozza a háziállatokat, 
műveli a kertet.

Nagyon sokat olvas és televíziót néz. 
Minden érdekli őt, ami a „nagyvilág-
ban“ történik.

Ebből az alkalomból a kedves, idős 
hölgyet Zsitva Norbert, alpolgármester 
úr és Szabó Andrea, anyakönyvvezető 
köszöntötte. Ilonka néni nagy örömmel 
fogadott bennünket, aki a kilenc meg-
élt évtized ellenére is testi – lelki fris-
sességnek örvendhet. Előtörtek a ré-
gi emlékek, amikről meghatódva me-

sélt. Tizennégy éve él özvegységben. 
Házasságukból három lánygyermek 
született. Mára két fi ú unoka és egy fi ú 
dédunoka varázsolja szebbé a minden-
napokat.

Lányai szeretettel fi gyelnek rá, gon-
doskodnak róla. Elmondása szerint fő-
leg rádiót hallgat és televíziót néz.

E nem mindennapi születésnap al-
kalmából Kósa József, polgármester úr 
és Szabó Andrea, anyakönyvvezető lá-
togatta meg a szépkorú hölgyet, akinek 
jelenlegi lakóhelye az ógyallai Magnó-
lia idősek otthona. Mariska néni tavaly 
novembere óta tölti itt mindennapjait. 
Mindeddig menye gondoskodott róla 
nagy szeretettel és odaadással. A csa-

lád elmondása szerint huszonhat éve 
özvegyült meg, házasságukból egy fi ú 
született, mára két fi ú unokával büsz-
kélkedhet, akik rendszeresen látogat-
ják őt, és amikor tehetik haza hozzák, 
hogy szerettei körében lehessen és 
láthassa szülőfaluját, ahol oly sok évet 
töltött.

2017. január 18-án Harcsa Sára, 

született Jakab ünnepelte 90. születésnapját.

2017. február 21-én Besztró Ilona, 

született Uzsák töltötte be 90. életévét.

2017. március 28-án Geleta Mária, 

született Szórád ünnepelte 90. életévét.
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Jarná sezóna pre TJ Družstevník Pribeta

Az idei évet is hagyományosan 
a falukupánkkal indítottuk január 
7-én. Kimerítő 13 fordulós ver-
senyt terveztünk be, egész napos 
sakkozásról szólt a nap. A verseny 
megnyitóján falunk polgármes-
tere Kósa József is megtisztelt 
bennünket jelenlétével. Idén eddig 
legtöbben, pontosabban 28-an 
játszottunk a kupáért, 10 gyerek 
és 18 felnőtt. Az ebédidőig gyor-
san zajlottak a fordulók és még 
nem lehetett kikövetkeztetni a já-
ték végkimenetelét. 7 forduló után 
Basternák Lajosnak és Gellérthe-
gyi Lászlónak köszönhetően kivá-
ló gulyást ebédelhettünk. Szükség 

is volt rá, mivel még a verseny 
fele hátra volt, és persze minél 
hosszabb a verseny, annál fárad-
tabban játszunk. Az utolsó fordu-
lókban ment a harc, a gyerekek 
között kiéleződött a verseny és 
csak a segédpontozások alapján 
lehetett az első helyet megállapí-
tani, mivel mindhárman 7 ponttal 
zárták a versenyt. Végül 1. helyen 
Gyóni Gergely, 2. Szabó Ger-
gely és 3. Szabó Ákos végeztek. 
A felnőtteknél Ostružlík Márk vég-
zett az élen 12,5 ponttal, utána 
az egész versenyen végig fej fej 
mellett haladva ketten is 11 pont-
tal zártak. Egy hajszállal 2. helyen 

Rancsó Márk végzett a 3. Zsitva 
Norbert előtt. A verseny lezajlása 
után még tartott a szórakozás és 
sakkozás, amíg teljesen bele nem 
fáradtunk. 

Az 5. liga már befejeződött, 
február 18-án volt az utolsó dupla 
forduló. Nem sikerül túl jól a sze-
zon, valahogy mindig hiányzott 
egy kevés a jó szerepléshez. A 8 
csapatból a középmezőnyről le-
szakadva a 7. helyen fejeztük be 
a szezont. 

Első alkalommal rendeztek 
versenyt Fakóvezekényben már-
cius 11-én. 44 játékos részvé-
telével, egy új helyszínen zajlott 
a megmérettetés, ahol eddig még 
nem sakkoztunk. A tervezett 9 for-

dulót 7 fordulóra csökkentették, 
mert a számítógép sorsolással 
gondok voltak, kézi sorsolásra volt 
szükség. Így aztán tényleg egy vál-
tozatos versennyé alakult a nap, 
a fordulók között hosszabb szüne-
tekkel játszottunk a megszokott-
nál. Végülis nem panaszkodha-
tunk, a főnyereményeket három 
perbetei vitte haza Ostružlík Márk, 
Zsitva Norbert és Ostružlík Kriszti-
án sorrendben. A gyerekek között 
pedig 3. helyen Szabó Gergely 
végzett.

Ujvárban március 18-án meg-
rendezték a „Marcoví husári“ gye-
rekversenyt, ahol szintén ügyes-
kedtek a játékosaink. Az össze-
tettben Szabó Gergely a 3. helyen 
végzett. Kategóriákban pedig 1. he-
lyen Rancsó Ádám, 2. Kosik Mar-
tin végzett, mindketten még csak 
most kezdenek belekóstolni a ver-
senyekbe és már van motiváció 
a többihez. Szabó Ákos pedig 
a 3. helyen végzett kategóriájá-
ban. 

A 3. ligában már csak 2 fordu-
ló volt hátra, március 19-én jött 
a nagy megmérettetés Vágsellye 
csapatával szemben. Itt dőlt el 
a 3. hely sorsa. A lehető legjobb 
felállításban mentünk, de még így 

Jarné počasie svojimi teplými,
slnečnými dňami prilákalo na na-
še prvé jarné stretnutie mužstva 
,,Dospelých“ veľa našich fanúši-
kov futbalu. V prvom stretnutí si 
naše mužstvo zmeralo sily s muž-
stvom FC Radvaň nad Dunajom, 
kde bola výhra naša po stave 3:0. 
V druhom stretnutí vycestovali 
k TJ Dynamo Nová Stráž, kde naše 
mužstvo vybojovalo 2 góly, a tým

dosiahlo konečný stav 0:2. Tretie 
stretnutie bolo na domácom poli, 
kde naše mužstvo naozaj ukázalo, 
čo sa v nich skrýva a využilo svoju 
silu proti súperovi DFC Moča. Ko-
nečný stav bol až 11:1. 

Mužstvu dospelých sa zatiaľ 
darí plniť vytýčený cieľ, ktorý si 
dali pred začiatkom sezóny, a to 
udržať sa na vrchole tabuľky. Te-
raz sú na krásnom 2. mieste. 

Po jesennej časti prišli posilniť 
náš tím nasledovní hráči: A. Pásztó 
(brankár), T. Bagala, N. Miloševič, 
I. Andrášik, M. Matúš, K. Kovács, 
N. Bukovič a na poste hrajúceho 
trénera je M. Horňáček.

Želáme našim chlapcom ve-

ľa síl k splneniu cieľa, aby sa 

ich vytúžený postup do V. ligy 

uskutočnil.

Dorastenecké mužstvo zimnú 
prípravu absolvovalo v športovej 

hale, kde si upevňovali hracie 
činnosti. Teraz sa na majstrovské 
zápasy pripravujú na futbalovom 

štadióne a od 25.03.2017 im za-
čína jarná sezóna s mužstvom 
TJ Družstevník Číčov.

Naši najmladší futbalisti „Prí-
pravka“ odohrali svoj 1. majstrov-
ský zápas s mužstvom OŠK Iža. 
Na jarnú sezónu sa pripravovali 
celú zimu, kde boli na svojich 
tréningoch neustále v pohybe. 
Upevňovali si športovú zdatnosť, 
zvyšovali fyzickú odolnosť a reš-
pekt k pravidlám hry, prežívali ra-

dosť z pohybu a stále viac sa 
v nich prebúdza záujem o tento 
skvelý šport. Tréner G. Lengyel je 
spokojný s mužstvom a je veľmi 
rád, že do mužstva pribúda stále 

viac nových šikovných budúcich 
futbalistov.

Všetkým mužstvám ďakuje-

me za doterajšie výsledky a že-

láme im veľa úspechov v jarnej 

časti a hlavne čo najmenej zra-

není.

Fanúšikom ďakujeme za pre-

javenú dôveru a želáme im veľa 

pekných futbalových zážitkov.

             Barbora Lengyelová

SAKK
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II. Újévi Asztalitenisz Torna
is szinte minden asztalon néhány 
ponttal gyengébbek voltunk, mint 
ellenfelünk. Ezek persze csak 
számok és mi nem is ez alapján 
kezdtünk neki a mérkőzéseknek. 
Nagyon szorosan alakultak a játsz-
mák, hiszen tétje volt minden 
egyes lépésnek. Az utolsó mér-
kőzést Zsitva Norbert játszotta, 
aki a végén döntetlenezett, így 

4,5-3,5 arányban megnyertük 
a mérkőzést. Nagyon bíztunk ben-
ne, hogy egy kicsivel is, de meg-
tudjuk nyerni és ez be is jött. Most 
már az utolsó fordulóban bárhogy 
is alakul, a 3. helyezést ünnepel-
hetjük, ami a ligában az eddigi 
legjobb csapateredmény Perbete 
számára.

Ostružlík Márk

Elég jó szülő vagyok? Jó felé 
irányítom a gyermekem? Elakad-
tunk. Hogyan tudunk továbblépni? 
Szülőnek lenni nagy felelősség. 
Felelős szülőnek még nagyobb! 
Visszaigazolást csak nagyon rit-
kán kapunk. Pozitív megerősítést 
azonban még kevesebbet, pedig 
nemcsak a gyereknek, a szülőnek 
is fontos minden egyes szó, ami 
megerősíti, ami igazolja, hogy jó 
úton jár. Szülői coaching progra-
munkat azért indítottuk el, hogy 
szakmai támogatást adjunk az 
érintett szülőknek. Örömünkre 
szolgál, hogy az elmúlt időszak 
alatt a babaklub számos olyan 
szakembert, előadót, csoportot 
láthatott vendégül, akik hasznos 
tanácsaikkal, tapasztalatukkal se-
gítséget tudtak nyújtani a kisgyer-
mekes szülők számára. Január 
végén az Érsekújvári Ifjúsági Vö-
röskereszt két fi atal kiválósága, 
Lakatos Miklós és Ádámka Csaba 
tartottak a jelenlévő szülőknek 
interaktív bemutatót az otthoni 
gyermekbalesetek megelőzéséről, 
a sérültellátásról és az elsősegély-
nyújtás fontosságáról. Februárban 

Süll Tamás párkapcsolati tanács-
adó beszélt az anyaság jelentősé-
géről. A beszélgetések oldottsága, 
a beszélgető felek nyitottsága 
lényeges és fontos dolgokra mu-
tatott rá a Feleség vagy/ és édes-
anya? témában. Március elején 
a Just svájci gyógynövénykészít-
mények szlovákiai forgalmazója 
tartott rövid termékbemutatót az 
érdeklődőknek. Március 25-én sor 
került a babaklubban a tavaszi fo-
tózásra. Egyéni portrékat, családi 
fotókat készített a MeliPhoto Pár-
kányból. Március 30-án Győrből 
érkezett Pribránszki Marianna pe-
dagógus, családterapeuta, visel-
kedéspedagógus, gyermek-szülő 
kapcsolat specialista, a Gyerkő-
cökkel Suttogó – blog vezetője 
és számos szakirodalom szerző-
je. Mindemellett természetesen 
a Ringató zenei-és énekes foglal-
kozásaink sem maradhatnak el. 
Eseményeinkre, programjainkra 
szeretettel várjuk a kedves ér-
deklődőket s mindazokat, akiknek 
szívügye a gyermek! 

/információ: manocska.klub@
azet.sk /          Bc. Juhász Tímea

Sme tu pre Vás...
Za uplynulé obdobie má Ko-

munitné centrum v Pribete za se-
bou množstvo zaujímavých akti-
vít. Svojou odbornou činnosťou, 
ako je poskytovanie sociálneho 
poradenstva, pomoci pri uplatňo-
vaní práv a právom chránených 
záujmov prispievalo k zlepšeniu 
životnej situácie obyvateľov obce. 
Organizovaním preventívnych ak-
tivít ako napríklad „Stravujme sa 
zdravšie“ s cieľom predchádzať 
následkom nesprávnej výživy u de-
tí a „Základy poskytovania prvej 
pomoci“ v spolupráci s organizáci-
ou Klub matiek s deťmi, prispievalo 
k zlepšeniu informovanosti u ľudí. 
V priestoroch KC sa každý týždeň 
v doobedňajších hodinách pre do-
spelých obyvateľov organizovali 
a naďalej organizujú: v pondelok 
počítačový krúžok, na ktorom sa 
účastníci aktivity majú možnosť 
zoznámiť so základmi práce s PC,
v utorok zamestnankyne KC pos-
kytujú pracovné poradenstvo pre
nezamestnaných, počas tejto akti-
vity im pomáhajú s vyhľadávaním 
voľných pracovných miest na in-
ternete vzhľadom na dosiahnuté 
vzdelanie a pracovné skúsenosti, 
nacvičujú písanie životopisu a žia-
dosti o prijatie do pracovného po-
meru, pripravujú ich na pracovný 
pohovor. V stredu sa venujú de-
ťom v predškolskom veku s cie-
ľom pripraviť ich na nástup do 
1. roč. základnej školy, nakoľko ne-

navštevujú materskú školu. V po-
obedňajších hodinách sa venujú 
školopovinným deťom, poskytujú 
im pomoc pri príprave na školskú 
dochádzku a školské vyučovanie, 
majú zabezpečený priestor pre zá-
ujmovú činnosť, v rámci ktorej im 
organizujú rôzne vedomostné hry 
a súťaže, športové hry, fi lmový klub, 
výtvarný krúžok a pod. V mesiaci 
marec pripravili novú skupinovú 
aktivitu pre ľudí, ktorí majú blízky 

vzťah k ručným prácam – Krúžok 
šikovných rúk. Na akcii sa zišli 
obyvateľky obce, ktoré k blížiacim 
sa Veľkonočným sviatkom vyrábali 
krásne patchworkové vajíčka. Akti-
vita mala veľký úspech a bude sa 
organizovať pravidelne. O prebie-
hajúcich i pripravovaných aktivi-
tách Vás zamestnankyne KC budú 
aj naďalej informovať prostredníc-
tvom obecného rozhlasu, plagátov 
rozmiestnených na informačných 
tabuliach v obci, obecnom úrade 
resp. priamo v priestoroch Komu-
nitného centra. Všetkých záujem-
cov srdečne očakávame.

Mgr. Zuzana Galgócziová

A asztalitenisz klub vezetőjének, Uzsák Miklósnak, valamint a klub tagjainak 
közreműködésével 2017. január 20-án rendeztük meg az iskola tornatermében
a II. Újévi Asztalitenisz Tornát a helyi magyar és szlovák tannyelvű alapiskola tanulói 
számára. A versenybe 22 tanuló nevezett be. A versengés két kategóriában folyt. 
Az 1-5. évfolyamosok között a következő eredmények születtek: 1. hely: Hodálová 
Veronika, 2. hely: Zahorcsek Ferenc, 3. hely: Benyó Máté. A 6-9. évfolyam végered-
ménye: 1. hely: Hlinka Igor, 2. hely: Gyóni Gergely, 3. hely: Szabó Dávid. Minden 
résztvevőnek gratulálunk!  Mgr. Szabó Edit

Szülők Iskolája programsorozat 

a Manócska babaklubban
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Nagy családból származom. Heten 
voltunk testvérek. Én voltam a negye-
dik gyermek, az első fi ú. Édesapám 
vasutas volt, és mi fönt laktunk Igló, 
Lőcse környékén egy kis faluban, 
Markusfalván. A család az 1. világhá-
ború után költözött oda 1919-ben. Ott 
kezdtem iskolába járni. Szlovák isko-
lába, mert ott mi voltunk az egyetlen 
magyar család. Az ottani lakosság igen 
kevert volt: szlovákok, lengyelek, ruszi-
nok, németek, az ún. cipszerek, s egy 
kis faluban még örmények is laktak. 
Ez egy gazdag bányavidék volt, vö-
rösvasércet bányásztak. Ha az egész 
család otthon volt, kilencen ültük körül 
az asztalt. A szüleimnek köszönöm, 
hogy mindent előteremtettek. Édes-
apám azt mondta: fi aim, gyermekeim, 
én nem tudok nektek semmi vagyont 
adni, kevés van. Úgyhogy tanuljatok, 
tanuljatok, tanuljatok, és akkor fogtok 
boldogulni. És mi így is tettünk. 

Fiatal fi úként az ön életébe is be-

leszólt a történelem. 

Igen. Jött az 1938-as év. Ekkor bom-
lott fel Csehszlovákia. A bécsi dön-
tés értelmében a magyar lakta terü-
letek Magyarországhoz kerültek. Az 
1930-as népszámláláskor apám ma-
gyarnak vallotta magát, így ´38-ban,
mint magyar családot, bennünket is 
kitelepítettek. Kassára kerültünk egy 
bakterházba, ami egy szobából és egy 
konyhából állt. Tél volt. Berakodtunk
a tehervagonba. Anyám a dunyhákat 
rakta ki, abba bújtunk össze, hogy ne 
fázzunk. Kassán kezdtem magyar is-
kolába járni, az 5. elemibe. Sokat kö-
szönhetek az ottani tanítómnak, Richter 
Gyulának. Tőle tanultam a sok mesét, 
mondát, dalt, mondókát. Csodálatos ér-
zés volt, hogy most már az iskolában is 
az anyanyelvemen szólítottak meg, ma-
gyarul tanultunk. Itt döbbentem rá, hogy 
hova tartozom. Ez az iskola egy modern, 
jól felszerelt iskola volt Kassa északi 
részén, volt benne vízvezeték, villany, 
központi fűtés, mozgatható táblák. Az 
első köztársaság idején itt dolgozó cseh 
hivatalnokok építtették a gyermekeik-
nek. Amikor a bécsi döntés értelémében 
változtak a határok, elmentek. Az isko-

la 2 km-re volt a bakterháztól, gyalog 
jártunk minden nap. A tanulást később
a polgári iskolában folytattam. 

Miért költözött a család vissza 

Perbetére?

A vasutat fokozatosan villamosítot-
ták, modernizálták, a bakterházakat 
megszüntették. Így nekünk át kellett 
települnünk Kassa mellé egy kis falu-
ba, Hernádtihanyba. Főleg édesanyám 
hatására onnan végül is szüleim szü-
lőfalujába, Perbetére költöztünk 1942-
ben. Ez volt már a 6. költözésünk. Ha-
todszorra hazakerültünk. 

1944 őszén a mi vidékünket is el-

érte a front, decemberben elérte az 

Ipoly és a Garam folyókat. 

Akkor már Lévára jártam, a tanító-
képzőbe. Az iskolából hazaküldték a diá-
kokat. Bennünket, fi atalokat leventé-
nek képeztek ki és nyugatra akartak 
vinni. Többször is összeszedtek, elvit-
tek Gyallára, Komáromba, Csicsóra, de 
mindig hazaszöktünk. Nem mertünk 
a Fő utcán át menni, mert féltünk, hogy 
elfognak. A nagybátyámék udvarában 
volt egy öreg szederfa, alatta egy bun-
ker. Abban bújtam el. Akkor is ott vol-
tam, amikor Perbetére bejöttek az oro-
szok 1945. január 7-én. A németeket 
váratlanul érte a bevonulás, a Hosszúk 
és a Vizesvölgyek felé menekültek.
A Fő utcán végig tankok álltak, T-34-
esek. Akkor lőtték ki a templom sek-
restyéjét és a plébánia szellőzőjét is. 
Egy hétig voltak Perbetén, majd tovább 
vonultak Újvár felé. Onnan aztán a Ga-
ram-mentére. Január 20-án megint 
összeszedtek bennünket, de akkor 
már a német katonák őriztek minket. 
Újvárban marhavagonokba raktak, 
majd elindult a vonat Szenc felé. On-
nantól személyvagonokban utaztunk, 
de hideg volt, úgy loptunk kályhát meg 
élelemet. Pozsonyon keresztül Dél-
Csehországba kerültünk, innen Plzeň, 
Písek, Prága, Cheb következett, majd 
Németországban Wittenberg, Magde-
burg, Hamburg, Kiel, Rensburg. Ott volt 
egy gyűjtőtábor drótkerítéssel körülvé-
ve. A fi úk egy része ott maradt, máso-
kat kelet felé vittek katonai szolgálat-

ra. Mintegy 30 fi út, köztük engem is, 
Bajorországba szállítottak. Több, mint 
egy hétig utaztunk. Többször lelassult 
a vonat, mert akkor már a szövetsé-
gesek Berlinhez közeledtek és állandó 
bombázások voltak. Mindenütt kiégett, 
rommá lőtt házak. Augsburgba érve 
„szép“ fogadtatásban volt részünk. Egy 
szőnyegbombázást kaptunk. A futó-
árok sarkában összebújva vészeltük át. 
A legközelebbi bombatölcsér 5-8 mé-
terre volt tőlünk. Később Lechhausen 
településre kerültünk, ahol magyarok 
is voltak. Ide telepítették ki a Győri Va-
gongyárat munkásokkal együtt, amely 
repülőgépeket gyártott. Ekkor megbe-
tegedtem, az akkori járványos beteg-
séget, skarlátot kaptam el és 42 napig 
voltam kórházban. Végül a vagongyári 
munkásoknál jelentkeztem. Pár nap 
múlva bejöttek az amerikaiak. 1945 
október végén kerültem haza. 

Mi ösztönözte arra, hogy a tanítói 

pályára lépjen? 

A háború után érettségit szereztem 
és mindenáron tanítani akartam. Az el-
ső ok talán a családi indíttatás. Édes-
apám azt akarta, hogy tanuljunk. Nővé-
rem Lőcsére járt tanítóképzőbe, majd 
Sopronban végzett mint okleveles 
tanítónő. Láttam az ő szorgalmát, ki-
tartását. Sok minden érdekelt. A zene,
a dalok, az irodalom, de szerettem 
a természettudományokat is. A tanítói 
pálya minderre lehetőséget adott. Ami-
kor megnyíltak a magyar iskolák 1949-
1950-ben, Benyó Máté barátommal 
együtt mi is jelentkeztünk. 1950-ben 
Nagymácsédra helyeztek bennünket. 
Ott mi indítottuk újra a magyar iskolát. 
Sok volt a gyermek, hiszen a háború 
alatt nem volt tanítás. Egy osztályban 
50-en is voltak. Két év után eljöttem, 
és Galántán, majd Tósnyárasdon taní-
tottam. 1953-ban elvittek katonának, 
Párkányban töltöttem a katonai szol-
gálatot. Akkor már megvolt a tanítói 
oklevelem. 1955-ben Szentpéterre ke-
rültem. Ajánlottak igazgatói funkciót
Újgyallán, mivel tudtam szlovákul. 
Én azonban nem vállaltam el. 1957-
ben jöttem Perbetére, és itt tanítottam 
még a nyugdíj után 4 évet 1993-ig. 

Bizonyára nem volt egyszerű 

a tanítás megszervezése, hiszen ak-

kor még nem állt ez az iskola.

A régi katolikus iskolában, az óvodá-
ban, a református iskolában és a kul-
túrházban voltak az osztályok. Bicikli-
vel vagy gyalog mentünk egyik helyről 
a másikra, de fi atalok voltunk és nagy 
volt bennünk az elszántság és a lelke-
sedés. 1962-ben aztán megnyílt az új 
iskola. Tágas, modern épület. Szükség 
is volt rá, mert minden évfolyamban 
párhuzamos osztályaink voltak. 

Hogyan került a kémia és a bioló-

gia vonzásába?

A tanítóképzőben nem szakosod-
tunk. Viszont már gyermekkoromban 
is vonzódtam a természettudományok 
iránt. Nagyon érdekelt a fi zika, az elekt-
romosság, a kémia. Nem volt annyira 
tudatos, de talán a habitusom vitt oda, 
hogy ezeket a tantárgyakat válasz-
szam. A kémia – egy kihívás volt, nem 
sokan szerették, de én megbirkóztam 
vele már a polgáriban is. Örülök, hogy 
a későbbi diákjaim közül is többen ezt 
választották a főiskolai vagy egyetemi 
tanulmányaik során. 

Pedagógusként mintegy 40 évet 

töltött a pályán. Egy különleges he-

lyen, amelynek iskola a neve. Itt min-

den időben és minden korban egy-

szerre jelen van a gyermek, a szü-

lő, a tágabb család, a tanító, a külső 

társadalom, a politikum akarata és 

hatása. Ebből a szempontból a 20. 

század 2. fele nem volt egyszerű idő-

szak. Milyen volt ebben a helyzetben 

magyar tanítónak lenni?

„A vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.“ 
Sukola Mihály tanító bácsi a tőle megszokott széles mosollyal lép be az iskola bejáratán fi a, Róbert kíséretében. Bottal kezében, 

de fi atalos léptekkel fordul a tantestületi szoba felé, ami mára más lett, mint közel negyed évszázada, amikor még az iskola minden nap 

jelen volt az életében. Megkeressük a helyét, sorolja, hogy melyik kolléga emlékei szerint hol szokott ülni. Azóta sok minden kicserélő-

dött, kivéve az órarend fából készült táblája. Aztán felmegyünk az emeletre. Benézünk az osztályokba, végigböngésszük a régi tablókat 

emlékezve a kollégákra, diákokra. Az egykori biológia-kémia-fi zika terem már nincs meg, a szertár is eltűnt, a szűk kis helyiség, amely 

megannyi érdekes titkot rejtett. A modellek, taneszközök tágasabb, szemléletesebb helyet kaptak az új tanteremben. A könyvtárban ülünk 

le. Ez egy jó hely az emlékezésre. 
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Elsősorban a gyermek volt a legfon-
tosabb. Mindig az volt a célom, hogy 
a rám bízott gyermekeket magyarnak 
neveljem. Lett volna sok lehetőség 
számomra, de mindig történtek olyan 
dolgok, amelyek a helyes útra tereltek, 
mindig ott állt felettem egy őrzőangyal, 
aki fi gyelmeztetett. A magam és a csa-
ládom bőrén éreztem a kor magyarel-
lenes intézkedéseit, a családom nagy 
részét kitelepítették. Amikor keleten él-
tünk, otthon magyarul beszéltünk, ma-
gyarul imádkoztunk. Akkor is és most 
is él bennem, hogy ide tartozom, és 
nekem ezt kell szolgálni – tanítóként 

is. Pályám elején az is nagyon fontos 
volt, hogy olyan emberek vettek körül 
és tartottak össze bennünket, mutattak 
példát, mint a szentpéteri igazgatóm, 
Miholics Zoltán, valamint a perbeteiek: 
Szénássy Zoltán, Fördős Kálmán, Be-
nyó Máté, Nagy József, Benda Kálmán. 

Milyen útravalót, tanácsot adna 

a fi atalabb kollégáknak?

A pedagógusnak nemcsak az a fel-
adata, hogy az általa tanított tantár-
gyakból a lehető legtöbbet adja át a di-
ákoknak. A nevelési terület ugyanolyan 
fontos. A pedagógus személyiségében 

lényeges, hogy amit átad, azt lelke-
sedéssel tegye, ne csupán a száraz 
tananyagot adja elő, hanem ott legyen 
mögötte a lélek is. Elsődleges ez az 
anyanyelv és az irodalom esetében, 
de érvényes ez a matematika, a kémia 
vagy a természetrajz kapcsán is. Ezért 
is választottam életem vezérfonalául 
Mécs László gondolatát: „A vadócba 
rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.“ 

Nagy köszönettel tartozunk Su-

kola Mihály tanító bácsinak, aki 

a néptanítók nemzedékéhez tarto-

zott, és akiknek köszönhetjük a há-

ború után újrainduló iskolák meg-

szervezését. Lámpásként világí-

tanak még most is közöttünk, és 

mutatják az utat nekünk, merre 

kell vezetnünk fi ataljainkat. Sukola 

Mihály 4 évtizedes aktív pedagógiai 

pályája során több nemzedéket ne-

velt emberségre, a tudás tiszteletére, 

a magyarság mellett való bátor ki-

állásra. Idén október 1-jén tölti be 

90. életévét. Isten adjon erőt és 

egészséget, hogy néhány hónap 

múlva is ugyanilyen jó kedéllyel 

folytassuk a megkezdett beszélge-

tést! 

Mgr. Szabó Edit

Hej, huj magyar ember

Összeüti bokáját,

Átalkarolja 

Kedves babáját.

Büszkén kiáltja:

Három a tánc halálig!

Ej, haj, világos

Ej, haj, virradatig! 

(magyar népdal)

Február 11-én a Magyar Közösség 
Pártja, a Csemadok, valamint a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetei által har-
madik alkalommal került megrende-
zésre a Perbetei Magyar Bál. A három 
év alatt a bál községünkben rangos 
társadalmi eseménnyé nőtte ki magát, 
amelyet sokan megtiszteltek jelen-
létükkel. Mintegy 300 bálozó töltötte 
ki a termet. Külön öröm, hogy a fi atal 
elsőbálozóktól kezdve szinte mind-
egyik korosztály képviseltette magát 
és szórakozott közösen. 

A szervezők igyekeznek megfelelni
a vendégek igényeinek és elvárásai-
nak, az elegáns, szép környezet, a jó
zene, a fi nom vacsora és a kisérő-
programok hozzájárulnak a bál szín-
vonalának emeléséhez. Idén a sport-

csarnokot öltöztették díszruhába. 
Az ünnepélyesen terített asztalok mel-
lett koktélbár várta az érdeklődőket és 
fényképezkedésre is volt lehetőség.

A bált az egyik legszebb magyar 
tánc, a palotás nyitotta meg az isko-
lások és a fi atalok előadásában. Ezt 
követően Zsitva Norbert, a Magyar 
Közösség Pártja helyi szervezetének 
elnöke mondott ünnepi beszédet, 
majd felléptek a Margaret Mazsoret 
és Táncklubb tagjai. A bál hangulatát 
fokozták a vendégművészek, Gergely 
Róbert és Némedi - Varga Tímea, 
s nagy örömünkre a színpadon kö-
szönthettük Házi Anitát is. A talpaláva-
lót a Rubin, valamint a Vidám muzsika 
zenekar húzta. A vacsorát Ádamka 
Aranka biztosította.

A bálozókat sok tomboladíj várta, 
amelyek gazdára is találtak. Köszönet 
érte a támogatóknak.

A szervezők feltett szándéka, hogy 
ezt a hagyományt folytassák, hiszen 
falunkban nemzet közösségünk össze-
tartozását is jelképezi. 

Találkozzunk jövőre is a Perbetei 
Magyar Bálban!

Mgr. Török Sarolta

A község, a magyar intézmények 
és a magyar társadalmi szervezetek 
közösen emlékeztek március 15-én az 
1848/49-es forradalomra és szabad-
ságharcra. A hagyományokhoz híven 
a megemlékezést a Csemadok Perbe-
tei Alapszervezete rendezte.

Szép számban gyűltünk össze a kul-
túrház udvarán, ahol az Árvalányhaj 
Népdalkör elénekelte a Szózatot, majd 
Krutek Andrea szavalatát hallhattuk. 
Az ünnepi beszédben a szabadságharc 
küldetése mellett a korszak egyik ki-
emelkedő személyiségére, Arany Já-
nosra emlékeztünk, aki 200 éve szüle-
tett, és aki a szabadságharcban a toll,
a szó erejével óhajtott részt venni. 
Majd Perbete Község Önkormányzata, 
az oktatási intézmények és társadalmi 
szervezetek elhelyezték az emlékezés 
koszorúit a kopjafánál. Az ünnep han-
gulatát emelték a kopjafához vezető 
út mentén leszúrt zászlók, kokárdák, 
amelyeket az óvodások és iskolások 
készítettek és helyeztek el. 

Az emlékműsor a kultúrházban foly-
tatódott. Az Árvalányhaj Népdalkör 
48-as dalokat énekelt. Az alapiskola 
2. osztályos fi úi verses összeállítással 
tisztelegtek a hősöknek, Hlinka Igor 
Vörösmarty Mihály Harci dalát szavalta 
el, Pinke Vivien, Basternák Nikoletta, 
valamint Uzsák Judit előadásában 
Juhász Gyula Március idusára című 
verset hallhattuk. A Napraforgó Nép-
táncegyüttes mezőségi táncot muta-
tott be. Az alapiskola éneklő csoportja 
Az erdő közepében járok című dallal 
gazdagította a megemlékezést. Slávik 
Bálint énekelt a szabadságról, a műsor 
zárásaként pedig Slávik Bálint gitár-, 
Slávik Bernadett ukulelekíséretében 
Petőfi  Sándor Egy gondolat bánt en-
gemet című versének zenés változatát 
hallhattuk. A kultúrház megtelt. Örü-
lünk, hogy minden korosztály eljött, 
iskolások, fi atalok, szülők, nagyszülők. 
A megemlékezést nemzeti imádsá-
gunkkal zártuk.

Mgr. Török Sarolta

„Tudjátok-e, testvéreim, mi a haza, mi a hon? Mikor a szomszéd helység-

ből saját csendes tűzhelyetek felé indultok, azt mondjátok: haza megyünk, 

és mikor odaértek, azt mondjátok: hála istennek, itthon vagyunk. […] A haza 

nemcsak az én házam, földem és házi cselédem, hanem a szomszédomé is, 

a vidékemé is, a megyémé is; egyszóval az országomban levő minden hajlék 

és tűzhely, minden föld és barom, minden gyenge fejércseléd és neveletlen 

gyermek.”   (Arany János, 1848)

III. Perbetei Magyar Bál Március 15.
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Nagy öröm számunkra, hogy 15. alkalommal is 
sikerült megrendezni a perbetei borászok borver-
senyét. A mintákon nagyon észre lehetett venni 
a 2016-os „nem kedvező” időjárást. Mint tudjuk 
az április kemény fagyokat hozott, a májusi hó-
nap nem kedvezett a virágzásnak és a sok nyári 
csapadék szintén megmutatta magát a termésen. 

Az első 10 helyen 3 borminta szerepelt, 

amely 2016-os évjáratú, a többi minta 2015-

ös. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 90 leadott 

borminta közül nem volt kisorolt. Szabó Benő 

ismét hozta nagy tudását, muskotály bora 

Champion minősítést kapott. Papp Ferenc 

szintén nagyon szép borokat mutatott be, 

2 serleget is hazavihetett. Harmadikként a Zel-

ler pincészet végzett. 

 A Privin-Perbor Polgári Társulás ezúton szeret-
né megköszönni a mezőgazdasági szövetkezet és
a község hathatós segítségét, hogy ez a nemes 
verseny ismét magas színvonalon zajlott. Remél-
jük az idei év a szőlészeknek kedvezőbb lesz, mint 
a tavalyi mostoha.

Kecskés Imre

PERBETEI BORÁSZOK 15. BORVERSENYE

BEÍRATKOZÁSBEÍRATKOZÁS
A 2017/2018-AS TANÉVREA 2017/2018-AS TANÉVRE

A Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda igazgatósága értesíti 
a leendő óvodásokat és kedves szüleiket, 

hogy 2017. május 15-én, pénteken, 
9:30 órai kezdettel nyílt napot szervez,

amely során gyermekükkel együtt 
betekinthetnek intézményünk 

mindennapi életébe. 
Megismerkedhetnek óvodánk 
programjával és napirendjével, 

valamint a kitöltendő nyomtatványokat is átvehetik. 
Mindenkit szeretettel vár: 

 A NYITNIKÉK ÓVODA KÖZÖSSÉGE.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Ladislav Pinke a Monika Dikáczová 18. marca

NOVORODENCI
Sofi a Jaďuďová, Nový rad 77 30. januára

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Pinke László és Dikácz Mónika március 18.

ÚJSZÜLÖTTEK
Jaďuď Sofi a, Váczy sor 77 január 30.

OPUSTILI NÁS

Karol Hatyina (49), Kvetná ulica 29 14.decembra
Alžbeta Užáková (61), Novozámocká ulica 14 17. decembra
Alžbeta Pinkeová (70), Ružová ulica 2 8. januára
Zuzana Tináková (46), Nový rad 80 13. januára
Miroslav Kováč (59), Modranská ulica 43 14. januára
Gabriel Pinke (81), Kvetná ulica 12 15. januára
Gizela Benyóová (66), Družstevná ulica 37 19. januára
Vojtech Verner (55), Podzáhradná ulica 15 29. januára
Helena Sörösová (93), Družstevná ulica 20 30. januára
Margita Vargová, Ing. (54), Nádražná ulica 50 3. februára
František Fazekas (87), Hlavná ulica 177 4. februára
Viliam Takács (84), Hlavná ulica 165 17. februára
Rudolf Lengyel (70), Podzáhradná ulica 80 17. februára
Mária Pinkeová (82), Družstevná ulica 40 26. februára
Ondrej Szabó (52), Dlhá ulica 57  17. marca
Veronika Záležáková (94), Jarmočná ulica 61 18. marca
Mikuláš Szetei (88), Nový rad 73 20. marca
Eva Schwarzová (64), Družstevná ulica 53 29. marca
Helena Szencziová (93), Družstevná ulica 29 31. marca
Margita Töröková (87), Družstevná  ulica 34 31. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Hatyina Károly (49), Virág utca 29 december 14.
Užák Erzsébet (61), Ujvári út 14 december 17.
Pinkeová Alžbeta (70), Berencsik köz 2 január 8.
Tinák Zsuzsanna (46), Váczy sor 80 január 13.
Kováč Miroslav (59), Madari utca 43 január 14.
Pinke Gábor (81), Virág utca 12 január 15.
Benyó Gizella (66), Sivatag utca 37 január 19.
Verner Béla (55), Kertek alja 15 január 29.
Sörös Ilona (93), Sivatag utca 20 január 30.
Varga Margit, Ing. (54), Sallai utca 50 február 3.
Fazekas Ferenc (87), Fő utca 177  február 4.
Takács Vilmos (84), Fő utca 165 február 17.
Lengyel Rudolf (70) , Kertek alja 80 február 17.
Pinke Mária (82), Sivatag utca 40 február 26.
Szabó András (52), Túlsó kertek alja 57 március 17.
Záležák Veronika (94), Vásártér utca 61 március 18.
Szetei Miklós (88), Váczy sor 73 március 20.
Schwarzová Eva (64), Sivatag utca 53 március 29.
Szenczi Ilona (93), Sivatag utca 29 március 31.
Török Margit (87), Sivatag utca 34 március 31.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

APRÍL – JÚN

20.4.2017 Veľkonočné posedenie dôchodcov
máj 2017 Oslavy Dňa matiek
 7.5.-ZŠ s VJM 
 10.5. – MŠ slov. 
 11.5. – MO ZPCCH 
 12.5.-MŠ s VJM
 17.5.-ZŠ slov. 
 18.5.-MO Jednoty Dôchodcov
13.5.2017 Folklórny festival organizovaný 
 MO Csemadok
21.5.2017 Prvé sväté prijímanie
28.5.2017 Konfi rmácia
3.6.2017 Deň detí
11.6.2017 Hody
23.-24.6.2017 Dni obce Pribeta

ÚDAJE Z REGISTRA OBYVATEĽOV 

NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ ADATOK
Kulturális eseménynaptár: 

ÁPRILIS – JÚNIUS

2017.4.20.  Húsvéti ünnepség - Nyugdíjas Egyesület HSZ
2017 május Anyáknapi ünnepségek
 május 7. – Magyar TNY Alapiskola 
 május 10. – Szlovák TNY Óvoda
 május 11. – Civilizált Betegségekkel Sújtottak HSZ
 május 12. - Magyar TNY Óvoda
 május 17. – Szlovák TNY Alapiskola 
 május 18.- Nyugdíjas Egyesület HSZ
2017.5.13. Népművészeti Fesztivál a Csemadok ASZ
 rendezésében
2017.5.21.  Elsőáldozás 
2017.5.28.  Konfi rmáció
2017.6.3. Gyermeknap
2017.6.11. Búcsú
2017.6.23-24. Perbetei Falunapok

Zmeny v r. 2016

Változások a 2016-os évben

Celkom

Össz-

esen 

Muži

Férfi ak

Ženy

Nők

Narodenie / Születés: 11 8 3
Prihlásenie / Bejelentkezés: 39 13 26
Úmrtie / Elhalálozás: 38 17 21
Odhlásenie / Kijelentkezés: 50 22 28

Počet obyvateľov 

k 31.12.2016

A lakosok száma 

2016.12.31-én

Celkom

Össz-

esen 

Muži

Férfi ak

Ženy

Nők

Trvalý pobyt / Állandó lakhely: 2844 1417 1427

Uzavreli manželstvo 

v r. 2016

2016-ban házasságot 

kötöttek

Celkom

Össze-

sen

Z toho 

v Pribete

Ebből Perbetén

Sobáš / Házasság: 22 12


