
Naša základná škola sa zapoji-
la do výzvy Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR „V zá-
kladnej škole úspešnejší“, ktorej 
cieľom je podpora inkluzívneho 
vzdelávania v podmienkach zák-
ladnej školy. Projekt realizujeme 
od 1. decembra 2017, od kedy na 
škole pôsobí asistent učiteľa. Jeho 
úlohou je, aby napomáhal žiakom 
so špeciálnymi – výchovno vzde-
lávacími potrebami pri prekoná-
vaní bariér v edukačnom procese, 
pri adaptovaní sa na podmienky 
školy. Úzko spolupracuje nielen 
so žiakmi, ale aj s učiteľmi, s rodič-
mi a v neposlednom rade napomá-
ha aj pri mimoškolských činnos-
tiach a aktivitách školy. Špeciálny 
pedagóg, ako kľúčový prvok inklu-
zívneho vzdelávania, bol v rámci 
projektu prijatý na našu školu 
vo februári tohto roku. Prvoradou 
a nezastupiteľnou úlohou špeciál-
neho pedagóga je integrovať deti 
so špeciálnymi výchovno – vzdelá-

vacími potrebami v prostredí bež-
nej triedy, pričom prostredníctvom 
rôznych vyučovacích stratégií, 
vytvára také prostredie, aby každý 
jedinec mal svoju hodnotu a mohol 
sa učiť v neohrozenom a otvore-
nom prostredí bez diskriminácie 
a predsudkov. Projekt realizujeme 
viac ako tri mesiace a počas tohto 
obdobia už vieme zhodnotiť pozi-
tívny vplyv na vyučovacie výsledky 
detí, ktorým sa intenzívne venuje 
špeciálny pedagóg a asistent uči-
teľa. Eliminovali sa aj negatívne 
vplyvy v sociálnom prostredí a klí-
me triedy. 

Nakoľko sa projekt volá Úspeš-
nejšia škola, naším cieľom je to, 
aby aj títo žiaci úspešne ukončili 
vzdelávanie poskytované základ-
nou školou a zároveň, aby sa mohli 
lepšie a ľahšie uplatniť v ďalšom 
živote. 

PaedDr. Marek Elšík, 

riaditeľ školy

Projekt Úspešnejšia škola
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A Szlovák Köztársaság Oktatás-, 
Tudomány-, Kutatás- és Sportügyi 
Minisztériuma 2017-ben írt ki 
pályázatot az alapiskolák részére 
az inkluzív oktatás támogatásá-
ra. Maga a fogalom – inklúzió 
– szemléleti befogadást és elfo-
gadást jelent. Az inkluzív oktatás 
személyiségre orientált, támogatja 
és elősegíti azokat a formákat és 
módszereket, amelyek a gyermek 
egyéni szükségleteit, képességeit 
veszik fi gyelembe a tanulási fo-
lyamat során. A pályázatban kiírt 
program kifejezetten a speciális 
nevelési igényű tanulók alapisko-
lai tanulmányainak elősegítésére 
irányul. Ennek keretén belül isko-
lánkon január 1-től két pedagógiai 
asszisztens dolgozik az alsó és 
felső tagozaton együttműködve 
az iskolát rendszeresen látogató 
gyógypedagógussal. Az alsó tago-
zaton az írás, olvasás, számolás 
elsajátítattatása az elsődleges cél, 

a felső tagozaton pedig az egyes 
tantárgyak tananyagának gya-
korlása, rögzítése a cél, valamint 
az értő olvasás fejlesztése. A ta-
nulókkal az osztályközösségben, 
kis csoportokban, ill. egyénileg 
folyik a munka. Két hónap után 
már láthatóak az eredmények. 
A gyerekek szívesen veszik, hogy 
nagyobb fi gyelmet tudunk szen-
telni nekik, a felső tagozatosok-
nál a tanulás is rendszeresebbé 
vált, több lehetőség van nemcsak 
a gyakorlásra, hanem a számon-
kérésre is. 

Mivel a programunk elnevezé-
se Sikeresen az alapiskolában, 
a távlati cél, hogy a sajátos neveléi 
igényű tanulók minél nagyobb 
számban szerezzenek alapiskolai 
végzettséget és sikeresen kerül-
jenek be egy számukra megfelelő 
középfokú tanintézménybe. 

Mgr. Szabó Edit, 

iskolaigazgató

Sikeresen az alapiskolában
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2017.12.27
Perbete Község Képviselő Testülete 

elfogadta Gyén Tibor, Fűri út 1, Perbete 
és Szetei Zsuzsanna Túlsó kertek alja 55, 
Perbete, tulajdonában lévő ingatlan – Ker-
tek alja 48 sz. alatti családi ház és telek 
– megvásárlását.

 2018.2.6.
Perbete Község Képviselő Testülete 

tudomásul vette a Képviselő Testület 

mellett működő szakbizottságok munka-
terveit.

Perbete Község Képviselő Testülete 
elfogadta támogatás nyújtását a Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola utca 8, 
Perbete, 100 € értékben, illetve a Szlovák 
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Iskola utca 26, 
Perbete, 50 € értékben, melyet az előbbi 
iskolák álarcosbál szervezésére fordítanak.

Perbete Község Képviselő Testülete el-
fogadta František Nagy – Spolimon, Túl-
só kertek alja 76, Perbete, – halasztha-
tatlan karbantartási munkák elvégzése 
a Szolgáltatások Házában az általa bérelt 
helységekben 1000 € értékben – tárgyú 
kérvényét.

Perbete Község Képviselő Testülete el-
fogadta a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház Perbetei Gyülekezete által 
benyújtott – parkoló kialakítása a hajdani 
közlekedési pálya területén 2000 € érték-
ben – tárgyú kérvényét.

Perbete Község Képviselő Testülete 
elutasította Pinke Tibor, Kertek alja 89, 
Perbete, – a Sportcsarnok melletti földte-
rület megvásárlása új fagylatozó megépí-
tése céljából – tárgyú kérvényét.

Perbete Község Képviselő Testülete jó-
váhagyta az Váczy sor 49 sz. alatti családi 
ház 5000 € értékben történő megvásárlását.

Perbete Község Képviselő Testülete jó-
váhagyta a hajdani mozi épületének meg-
vásárlását.

2018.3.13.
Perbete Község Képviselő Testülete el-

fogadta az Ing. Križan Marian, Basternák 
József, Zahorcsek Zoltán és Zeller Juraj 
összetételű, Perbete Község számára el-
adásra felkínált ingatlanok elbírálására 
létrehozott bizottság megválasztását.

Perbete Község Képviselő Testülete el-
fogadta a 2018-as évre vonatkozó, a köz-
ség költségvetéséből történő támogatások 
összegét a következőképpen:

Perbete Község Képviselő Testülete 
elfogadta a polgármester reprezentációs 
alapjából történő, a 2018-as évre vonat-
kozó támogatások összegét a következő-
képpen:
- 600 € - a Szlovák Vöröskereszt helyi 
szervezetének támogatása
- 600 € - a Római Katolikus Egyház támo-
gatása
- 400 € - a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház támogatása
- 200 € - az Evangélikus Egyház helyi gyü-
lekezetének támogatása
- 800 € - a Szlovákiai Református Keresz-
tyén egyház szervezésében megvalósuló 
nyári táborok támogatása

Perbete Község Képviselő Testülete el-
fogadta a 71,8826 ha kiterjedésű, a köz-
ség tulajdonában lévő mezőgazdasági 
földterületek bérleti szerződését 7188,26 
€/év értékben. Az elfogadott bérleti szer-
ződés értelmében az előbbi földterületeket 
a Perbetei Mezőgazdasági Szövetkezet 
bérli a 2018. 3.15 – 2024. 12.31. köztötti 
időszakban.

Perbete Község Képviselő Testülete tu-
domásul vette Kecskés Klaudia, Kertek alja 
54, Perbete és Voňák István, Madari utca 9, 
Perbete, kérvényét, melyet – telek megvá-
sárlása családi ház építése céljából a Kertek 
alja utcában – tárgyában nyújtottak be.

Perbete Község Képviselő Testülete tu-
domásul vette Ing Kuczman Ildikó, Virág 

utca 25, Perbete kérvényét, melyet – telek 
megvásárlása családi ház építése céljából 
a Kertek alja utcában – tárgyában nyújtott be.

Perbete Község Képviselő Testülete 
tudomásul vette Gubó Ladislav és Gubó 
Bianka, Besenyő 533, kérvényét, melyet 
– telek megvásárlása családi ház építése 
céljából a Kertek alja utcában – tárgyában 
nyújtottak be.

Perbete Község Képviselő Testülete jó-
váhagyta a Perbete, Fő utca 541/48 sz. 
alatti családi ház bérbeadását Vígh Ervin 
és Vígh Krisztina, Fő utca 48, Perbete ré-
szére. A bérleti szerződés határozott időre 
– 3 évre szól, (2018.4.1-től 2021.3.31-ig) 
a bérleti díj 16,66 €/hó.

Fordította: 
Mgr. Kovács-Csomor Endre

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 csapat

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 / Civilizációs betegségekkel sújtottak helyi szervezete 300 €

Csemadok 2 500 €

Csemadok – Foklórny súbor Napraforgó / A Napraforgó Néptáncegyüttes 800 €

Rákóczi Szövetség  400 €

Združenie maďarských rodičov / Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 786 €

Learning enterprises / Angolul tanuló falvak 150 €

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

510 €

Lukostrelecký oddiel Szürke farkas / Szürke Farkas Társulás 500 €

Manócska – BABA MAMA Klub  300 €

DHZ Pribeta / Önkéntes Tűzoltó Testület 4 000 €

TJ Družstevník Pribeta – Tóth Szilárd 700 €

Celkom / Összesen  31 646 €

27.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

schválilo odkúpenie nehnuteľností – 
rodinného domu a pozemkov na Podzá-
hradnej ulici č. 48 od Tibora Gyéna, Rúba-
ňská ulica 1, Pribeta a Zuzany Szeteiovej, 
Dlhá ulica 55, Pribeta.

6.2.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 

na vedomie plány práce komisií pri OZ 
Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie dotácie pre Zák-
ladnú školu s VJM – Alapiskola, Školská 
8, Pribeta vo výške 100 eur a pre Zák-
ladnú školu, Pavilón B, Školská 26, Pri-
beta vo výške 50 eur na organizovanie 
karnevalu. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť Františka Nagya – 
Spolimon, Dlhá ulica 76, Pribeta o vy-
konanie nevyhnutných opráv v prena-
jímaných priestoroch v Dome služieb 
v hodnote 1000,00 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo žiadosť Reformovanej kres-
ťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevný 
zbor Pribeta o vybudovanie parkoviska na 
priestranstve bývalého dopravného ihris-
ka v hodnote 2000,00 €. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete ne-
schválilo žiadosť Tibora Pinke, Podzá-
hradná 89, Pribeta o odkúpenie časti 
pozemku vedľa športovej haly na vybudo-
vanie novej výrobne a predajne zmrzliny. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkúpenie rodinného domu 
na ulici Nový rad č. 49 za kúpnu cenu 
5000,00 € od rodiny Lengyelovej. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo odkúpenie stavby kina do vlast-
níctva obce. 

13.3.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

schválilo komisiu v zložení: Ing. Marián 
Križan, Jozef Basternák, Zoltán Zahor-
csek, Juraj Zeller na posúdenie nehnu-
teľností ponúkaných obci Pribeta na od-
kúpenie. 

 Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo výšku dotácií z rozpočtu obce 
Pribeta na rok 2018 nasledovne: (podľa 
tabuľky vo vedľajšom texte.)

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie dotácie prostred-
níctvom reprezentačného fondu starostu 
obce na rok 2018 nasledovne:
- 600 eur – na podporu Slovenského čer-
veného kríža
- 600 eur – na podporu Rímskokatolíckej 
cirkvi
- 400 eur – na podporu Reformovanej 
kresťanskej cirkvi
- 200 eur – na podporu Cirkevného zboru 
evanjelickej cirkvi
- 800 eur – na podporu letných táborov 
organizovaných Reformovanou kresťan-
skou cirkvou 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo nájomnú zmluvu na prenájom
poľnohospodárskych pozemkov vo výme-
re 71,8826 ha na dobu určitú od 15.3. 
2018 – 31.12.2024 za cenu 7188,26 eur/
rok pre Poľnohospodárske družstvo v Pri-
bete, Rúbaňská 15, 946 55 Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo 
na vedomie žiadosť Klaudie Kecské-
sovej, Podzáhradná 54, Pribeta a Šte-
fana Voňáka, Modranská 9, Pribeta o od-
kúpenie pozemku na výstavbu rodinného 
domu na Podzáhradnej ulici.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie žiadosť Ing. Ildikó Kucz-
manovej, Kvetná 25, Pribeta o odkúpenie 
pozemku na výstavbu rodinného domu 
na Podzáhradnej ulici.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie žiadosť Ladislava Gubó 
a Bianky Gubó. Bešeňov 533 o odkúpenie 
pozemku na výstavbu rodinného domu 
na Podzáhradnej ulici.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo prenájom rodinného domu 
na adrese Hlavná 541/48, Pribeta pre 
Ervína Vígha a Kristínu Víghovú, Hlavná 
48, Pribeta za cenu 16,66 eur/mesiac 
na dobu určitú – 3 roky, od 1.4.2018 
do 31.3.2021. 

Ing. Soňa Zahorcseková

Samospráva obce Pribeta želá 

všetkým obyvateľom obce príjemné 

prežite veľkonočných sviatkov.

Perbete Község Önkormányzata 

minden lakosunknak kellemes 

húsvéti ünnepeket kíván.
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MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK

Segíteni jó

Előadások és családi programok 

a babaklubban
„Egyre több szerepkörrel zsong-

lőrködünk- anyák, feleségek, kenyér-
keresők, barátok vagyunk. Ezekben 
a szerepekben sok feladatunk van, 
amit akár élvezhetünk is, de még-
is muszáj elvégeznünk. De az élet 
nem csak „kell”-ek és rohanások 
halmaza. Mindnyájunknak szük-
sége van az önmagunkra fordított 
időre, amikor bármit csinálhatunk, 

ami számunkra örömet jelent, feltölt. 
Így tudunk örömet találni gyerme-
keinkben, családunkban és őket is 
feltölteni.”- a fenti mondatokkal nyi-
totta meg szülőknek szóló előadását 
Nagy Annamária pszichológusnő, aki 
a család Duracellje című érdekes 
előadásával kezdte az idei évben 
a Szülők Iskoláját. A méltán elis-
mert szakember aktív szerkesztője 

Az év eleje fontos nemcsak a ma-
gánember, de a szervezetek éle-
tében is. 2018. február 17-én egy 
fontos mérföldkőhöz ért a Szlovák 
Vöröskereszt Perbetei Alapszerve-
zete is. A tagság és a vezetőség 
évzáróra gyűlt össze. Az elmúlt év 
tevékenységét értékelve bizony 
méltán lehetünk büszkék sikeres 
munkánkra, amelynek köszönhetően 
falunk aktív szervezetei között tarta-
nak számon bennünket.

Legsikeresebb tevékenységünk 
a véradás, melyre a 2017-es évben 
3 alkalommal került sor. Véradóink 
48 adag vért ajándékoztak ingye-
nesen embertársaik megsegítésére. 
Újra bekapcsolódunk - immár 17. al-
kalommal - a Rákellenes Liga – Nár-
ciszok napja országos jótékonysági 
akciójába, amely a rákbetegség 
időben való felfedezését és sikeres 
gyógyítását hivatott segíteni az ösz-
szegyűjtött pénzösszeggel. Falunk 
1.111,93 € utalt át, ezért köszönet 
jár minden jó szándékú segítőnek. 

Kettős sikere van a használt ruhák 
szimbolikus összegekért való árusí-
tásának: - pár centért használható 

ruhadarabokhoz jut a rászoruló - az 
összegyűjtött pénz viszont tovább 
segít: örömet szerez a rászoruló, sé-
rült embertársainknak. Falunk szoci-
ális bizottságával karöltve megláto-
gattunk és megajándékoztunk a 85 
év feletti idős lakosainkat és a szo-
ciális otthonokban lévő perbeteieket.

Vöröskeresztünk aktivistái bekap-
csolódtak a falunapok rendezvényei-
be: gulyásfőzés, ingyenes vérnyomás 
és vércukor mérés. Egészségügyi 
felügyeletet biztosítunk községünk 
rendezvényein: mazsorett és tűzoltó 
– versenyen, sportrendezvényeken.

Terveink az idei évre is sokrétűek: 
véradás, Nárciszok napja, használt 
ruhák árusítása, rászorulók segítése.

A sikeres munka egyik fontos fel-
tétele a jól dolgozó és együttműkö-
dő vezetőség. A szervezet élén válto-
zás történt. Téglás Jeanette vette át 
a szervezet vezetését. Albert Schweit-
zer idézetét választotta mottójául: „Időt 
kell szakítanod embertársaidra, tégy 
valamit másokért, ha még olyan ap-
róságot is - valamit, amiért fi zettséget 
nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, 
hogy megteheted.“

Az évzáró taggyűlést az önkéntes 
véradók összejövetele követte. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy sok vér-
adónk elfogadta a vezetőség meg-
hívását. Szeretnénk hagyományt 
teremteni és megpróbáljuk elmonda-
ni az elmondhatatlant, megpróbálni 
megköszönni azoknak az emberek-
nek legemberségesebb cselekede-
tüket, akik saját vérüket adják isme-
retlen társaiknak.

Perbete nem szégyenkezhet, sőt 
büszkék lehetünk és vagyunk véra-
dóinkra, a 2017-es évben Janský 
emlékérem bronz fokozatával ki-
tüntetett véradóknak gratulálunk: 
Zahorcsek Gábor, Belán János, Ju-
hász Csaba. Büszkék vagyunk rá-
juk és a többi ezüst és aranyérmes 
véradóra, de látószögünkben van 
egy gyémánt érem is. Emberségből 

kitüntetés, hogy vannak „Véradó 
családjaink“, ahol az egész család, 
vagy a család több tagja véradó: 
Zahorcsek család, Juhász család, 
Lacza család, Nagy család. Hála és 
köszönet!

Köszönjük azoknak is, akik bármi-
lyen más módon segítik munkánkat: 
A Perbetei Községi Hivatal: Kósa 
József polgármester és a Képvise-
lőtestület, a Perbetei Mezőgazda-
sági Szövetkezet: Ádámka Aranka 
elnökasszony és a vezetőség, MUDr. 
Madi Andrea gyermekorvos és fa-
lunk többi társadalmi szervezete. 
Teljesség igénye nélkül köszönjük 
mindenkinek, akik segítenek segíte-
ni! Köszönjük!

A vezetőség nevében: 

Dikácz Erzsébet

a Megértő magyar szó, nincs egye-
dül a bajban c. rovatnak és a Felvi-
déki Lelki Elsősegély Telefonszolgá-
latnak is. Az édesanyákat tartalmas 
és hasznos tanácsokkal látta el. 
„Mindig öröm számunkra, ha úgy 
tudunk kikapcsolódni, hogy az hasz-
nos is lehet!“ - hallani az édes-
anyáktól. Testvérkapcsolatot tartunk 
fenn a következő baba-mama klu-

bokkal: Szivárvány baba-mama klub 
Búcs, Aprajafalva baba-mama klub 
Párkány. Tavasszal megannyi érde-
kes program várja a kisgyermekes 
családokat. Csak ízelítőnek néhány: 
Tavaszi családi és egyéni fotózás 
(március 17-én). A dackorszakról 
(április 9-én). Varázsszekrény me-
séi- a Budapesti Táncszínház elő-
adásában (április 18-án). Tavaszi 
könyvvásár (április-május). Kéthe-
tente Ringató zenés, énekes, játékos 
foglalkozás piciknek. Mindenkit nagy 
örömmel várunk programjainkra és 
eseményeinkre.    Bc. Juhász Tímea
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A PRIVIN-PERBOR Polgári Társulás a 2017-es évet szép eredménnyel 
zárta, úgy a társulás tevékenysége terén, mint a szüret és borkészítés 
terén. A falu életében is mozgalmas volt, hiszen a falunapi főzőverse-
nyen, borkóstolón, szüreti ünnepségeken, ádventi vásáron is képviseltette 
magát. Eljutottunk kirándulni is, megnéztük a Peszeki leányka hazáját. 
Borszentelésen fogadtuk a Móri Borbarát Hölgyek küldöttségét. Március 
pedig a borversenyek hónapja. A társulás tagjai megmérettetik boraikat 
más településeken is: Garamkövesden, Szentpéteren, Móron, Ógyallán, 
Bácskossuthfalván. Mi is megrendeztük március elején, ahol 99 min-
tát adtak le a termelők. Idén a Championt a Szetei – Balogh Pincészet 
Aurélius bora nyerte. A fehér borok kategóriában az 1. Zeller Családi Pin-
cészet Pinot blanc bora, 2. Szabó Benő Mopr bora a 3. Fazekas Tibor Pinot 
blanc bora. A vörös boroknál 1. Szabó Benő Szentlőrincije, 2. perbetei 
TSZ Alibernetje, 3. Basternák Lajos Kékfrankosa. Nagyon jó évet zártunk, 
mivel minden benevezett bor eredményes volt. A Kecskés Pincészet is 
ismét büszkélkedhet 2 ezüstérmes borral, amelyek egy nemzetközi meg-
mérettetésben vettek részt BORUM-on, Bácskossuthfalván, Szerbiában. 
Remélem, a 2018-as év is ilyen szép eredményekkel ér majd véget és 
büszkék lehetünk a perbetei borokra. Kecskés Imre

PRIVIN-PERBOR

Ezen az alkalmon a Csemadok 
ünnepelt, hiszen az alapszerve-
zet mellett működő Árvalányhaj 
Népdalkör köszöntésére került 
sor fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából. A csoport tagjai Brath 
Tibor igazgató úr szakavatott 
vezetésével 20 éven át minden 
felkérésnek eleget tettek, részt 
vettek szinte minden ünnepségen 
a faluban, de hírnevünket tovább-
vitték regionális, és országos szin-
ten is. A legnagyobb elismerést 
Budapesten a Vass Lajos Kárpát 
– medencei népdalversenyen 
szerezték, ahol kiemelt nívódíjban 
részesültek.

Minden évben elérkezik a pil-
lanat, amikor visszatekintünk, át-
gondoljuk az elmúlt év esemé-
nyeit, számot adunk arról, mi és
hogyan történt. A Csemadok Per-
betei Alapszervezetének vezető-
sége február 28-án tartotta évzáró 
taggyűlését, amelyen beszámolt 

a szervezet 2017-es évi tevé-
kenységéről, valamint terveiről 
az elkövetkező évre. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével 
Petheő Attila, a Csemadok Ko-
máromi Területi Választmányának 
elnöke, valamint Kósa József pol-
gármester úr.

A 2017-es év eseményei febru-
árban kezdődtek a III. Perbetei Ma-
gyar Bál szervezésével közösen 
a Rákóczi Szövetség és az MKP 
helyi szervezeteivel. 

Március 15-én koszorúzással, 
valamint ünnepi műsorral tiszte-
legtünk az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc nagyjai előtt, 
valamint a 200 éve született Arany 
Jánosra emlékeztünk.

Május 14-én került megrende-
zésre a VII. Népművészeti Fesz-
tivál Perbetén. Megemlékeztünk 
Kodály Zoltánról, aki 50 éve hunyt 
el. A program kézműves vásárral, 
valamint népi gyermekjátékokkal 
indult. A fesztivál vendégfellépői 
a Kenderke Műhely Berzenye és 
Tiloló Táncegyüttesei Tatáról, de 
itt voltak a környékbeli együtte-
sek is. A fesztivál záró programja 
a táncház volt, amelyhez a talp-
alávalót Szabó Mátyás és zeneka-
ra, valamint a Bellő zenekar húzta. 

Augusztus 20-án Szent István 
királyra, az ő szentté avatására, az 
államalapításra emlékeztünk, ün-
nepeltük az új kenyeret, az új re-
ményt. Ünnepi szentmise és isten-
tisztelet keretében kenyérszente-
lésre került sor, melyet a Rákóczi 
Szövetség segítségével valósítot-
tunk meg. A Millenniumi emlék-
műnél koszorúzással tiszteleg-
tünk Szent István előtt. A múzeum 

udvarán pedig családi délutánt 
szerveztünk.

Nagyon fontosnak tartjuk a te-
hetséggondozást. November 26-
án rendeztük meg a KI MIT TUD? 
tehetségkutató versenyt. 13 ver-
senyszámban 60 szereplő mérte 
össze tudását, tehetségét.

Aktívan részt vettünk a község 
által rendezett falunapokon júni-
usban, kultúrcsoportjaink színesí-
tették a szüreti felvonulást, része-
sei voltunk a karácsonyi vásárnak, 
melynek végeztével a Napraforgó 
Néptáncegyüttes Betlehemes elő-
adását tekinthettük meg.

Az Árvalányhaj Népdalkör 
a 2017-es évben is részt vett a Bí-
borpiros Szép Rózsa népzenei 

vetélkedőn, amelyen az országos 
döntőn aranysávos minősítésben 
részesültek.

A Napraforgó Néptáncegyüttes
csoportjai képviselték szerveze-
tünket és községünket több hely-
színen is, melyek közül a legran-
gosabb a Csemadok Országos 
Népművészeti Fesztiválja volt Zse-
lízen. 

Az Ipolyi Arnold Népmesemon-
dó Versenyen kis mesemondóink 

mellett alapszervezetünket képvi-
selte Lacza Anikó, aki az országos 
döntőn Rosznyón ezüstsávos mi-
nősítésben részesült.

 A jövőben szeretnénk rendez-
vényeinket ugyanígy megtartani, 
s csoportjainkkal községünket és 
a magyar kultúrát méltóképpen 
képviselni falunk határain túl is. 
Munkánkat Vörösmarty Mihály 
gondolata jegyében folytatjuk: „Mi 
dolgunk a világon? Küzdeni/Erőnk 
szerint a legnemesbekért.”

Mgr. Török Sarolta

„Az ünnep igen jellegzetes jegye egy közösségnek. Az ün-

nep üzenetek sora, felismerhető benne a közösség ér-

tékrendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az elő-

retekintés jele is.” 

Dr. Villányi László

A Csemadok évzáró taggyűlése
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A jelképek, összetartják, for-
málják a közösséget. Egy község 
jelképei utalnak annak múltjára, 
történelmének hangsúlyos moz-
zanataira, az ott élő emberek gon-
dolatvilágára, szokásaira. Közsé-
günk 2018. március 17-én egy 
újabb jelképpel gazdagodott. Át-
adásra került a perbetei motívu-
mokkal díszített faragott kapu, 
amelyet Gerendás Norbert szent-
péteri fafaragó művész készített. 

Falunkban mára már szinte 
semmi sem maradt a paraszti épí-
tészet emlékeiből és díszítőele
meiből. Régi fotókról, képeslapok-
ról ismerhetjük meg az egykori 
Perbetét. Meglepő lehet szá-
munkra, hogy a 20. század elején 
mennyire gazdag és változatos 
faragások díszítették a perbetei 
porták kapuoszlopait. Erről tanús-
kodnak Thain János rajzai. Ő volt 
az az érsekújvári fesztőművész, 

népművészeti gyűjtő, tanár, aki be-
járva a Kisalföld falvait, Perbetére 
is eljutott és rajzaival megörökí-
tette a perbetei faragott kapuosz-
lopokat, fejfákat, ágasfás házakat. 
Ezek a rajzok jelentek meg 1991-
ben a Thain János - Tichy Kálmán: 
Kisalföldi és gömöri népi építészet 
c. kötetben, amelyet jeles néprajz-
kutatónk, Liszka József szerkesz-
tett. Az átadott kapu mintáinak 
alapjául egy 1910-ből származó 
kiskapu szolgált. A faragások közt 
a leghangsúlyosabb a szerteága-
zó, több virágot is adó tulipán, 
amely Lükő Gábor etnográfus 
szerint a magyar népművészet 
legősibb virágmotívuma, amely 
a Kárpát-medencében széles kör-
ben elterjedt. Jelképezi az erőt, 
az életet, a termékenységet. 

A községi önkormányzat tá-
mogatta azt a kezdeményezést, 
amely a perbetei kapu felállítására 

irányult. Ez a jelkép helyi és nem-
zeti közösségünk számára is fon-
tos jelentőséggel bír. Kifejezi, hogy 
falunkban létezik egy egységes 
közéleti mag, amely küldetésének 
tartja a közösségi és nemzeti ön-
tudat erősítését, annak ápolását 
és életben tartását. Ezért is került 
fel a perbetei kapu felső gerendá-
jára Tamási Áron gondolata, amely 

a szülőföldhöz való kötődést fejezi 
ki. Kósa József polgármester az 
átadási ünnepségen a követke-
zőképpen zárta ünnepi beszédét: 
„Váljon ez a kapu Perbete jelké-
pévé és erősítse bennünk a múlt 
tiszteletének és gyökereinkhez 
való ragaszkodásunkank magasz-
tos érzését.“

Szabó Edit

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született“

Így kezdődik Petőfi  Sándor 
költeménye, majd folytatódik: 
„A népek tengere. / Ijesztve eget-
földet, Szilaj hullámokat vet / 
Rémítő ereje.“ 1848 januárjában 
kitört a forradalom Palermóban, 
Szicíliában. Ez volt az a szikra, 
amely 170 évvel ezelőtt lángba 
borította Európát. Végigperzselte 
Itáliát, majd következett Párizs, 
Berlin, Prága, Bécs és végül Pes-
tet is elérte 1848. mácius 15-én. 
A pesti fi atalok a pozsonyi or-
szággyűlés változást követelő ha-
tározatait akarták megerősíteni. 
A küzdelem célja egy új, a polgári 
szabadságjogokon nyugvó beren-
dezkedés kivívása volt Magyar-
országon. A forradalmi lelkületű 

márciusi ifjak Petőfi vel az élen, 
valamint a politikusok, mint Kos-
suth Lajos, Batthyány Lajos, Bécs-
től független magyar kormányt, 
közteherviselést, egyenlőséget, 
jobbágyfelszabadítást, sajtósza-
badságot követeltek. V. Ferdinánd 
aláírta az ún. áprilisi törvényeket, 
amelyek a fenti követeléseket 
tartalmazták. 1848 decemberé-
ben azonban új uralkodója lett 
a Habsburg Birodalomnak. Az ifjú 
Ferenc József fő célja a „rend 
visszaállítása“ volt. Megkezdődött 
a szabadságharc, amelyet a csá-
szár csak orosz segítséggel tudott 
leverni. A magyar honvédsereg 
1949. augusztus 13-án a világosi 
síkon letette a fegyvert. 

Oktatási intézményeinkben és 
községünkben méltóképpen em-
lékeztünk meg a magyar történe-
lem e fontos eseményéről. Az ese-
ményt még ünnepélyesebbé tette, 
hogy ekkor került sor a perbetei 
kapu átdására is. Az óvodások és 
az alsó tagozatosok a kopjafához 
nemzeti színű zászlókat, kokár-
dákat, virágokat tűztek. Az alap-
iskolában a 3. és 4.osztályosok 
A haza nem eladó c. műsorának 
középpontjában a haza iránti 
elkötelezettség, a hazaszeretet 
állt. A 8. és 9. osztályos tanulók 
Petőfi  Sándort megidézve adták 
elő Szabadság, szerelem c. zenés 
irodalmi műsorukat. A Csemadok 

által szervezett községi megemlé-
kezésen szerepeltek még a Nap-
raforgó Néptáncegyüttes tagjai, 
valamint Garai Barbara és Slávik 
Bernadett. Az Árvalányhaj Népdal-
kör 48-as dalokkal idézte fel a kor 
hangulatát. Török Sarolta, az alap-
szervezet elnöke ünnepi beszédé-
ben felidézte a 170 évvel ezelőtt 
történeteket Petőfi  Sándor naplója 
alapján. A községi önkormányzat, 
valamint a társadalmi szervezetek 
és oktatási intézmények koszorút 
helyeztek el a kopjafánál. A meg-
emlékezésen jelen volt Gyarmati 
Tihamér, az MKP megyei képvi-
selője, valaming Bukovszky Já-
nos iskolaigazgató, az MKP járási 
elnökségének tagja és Gerendás 
Norbert fafaragó művész. 

Szabó Edit

„Föltámadott a tenger...“
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NEKÜNK AZ AZ ÉRTÉK, 

AMI TISZTA FORRÁSBÓL ERED

Milyen múltja van községünk-

ben a népdaléneklésnek, a kö-

zös éneklésnek?

Valamikor az emberek összeha-
sonlíthatatlanul többet énekeltek, 
mint ma. Az életük minden folya-
matát kisérte az ének. Énekeltek 
munka közben, szüret közben, 
aratáskor, de énekeltek a termé-
szetről, az emberi élet állomásai-
nak is megvoltak a dalai, megéne-
kelték az emberi kapcsolatokat, 
érzelmeket. A népdalok évszáza-
dokon át csiszolódtak, ezért ilyen 
csodálatosak, tiszták. Perbetét is 
áthatotta ez a fajta énekléskultú-
ra, azonban ahogy a polgárosodás 
bekövetkezett a falvakban, sajnos, 
a divattal és a rádió feltalálásával 
együtt kicserélődtek a szokások. 
Az éneklési szokások és a zenekul-
túra is átalakult a viselettel együtt. 
Én 1969 decemberében kerül-
tem Perbetére, és abban az idő-
ben a mindennapos éneklés már 
nem volt jellemző. Szűkebb pát-
riám, a Zoborvidék sokáig őrizte 
a hagyományait, azon a környé-
ken élet-halál harc volt a viselet, 
a nyelv, a szokások őrzése a szlo-
vák tengerben. Gyerekkoromtól 
fogva ez a kultúra körülvett engem, 
ha akartam, ha nem. 

Miért különleges a népdal-

éneklés? 

A dal, és ezen belül maga a nép-
dal az egyik legnehezebb műfaj. 

Az énekesnek ki kell tárulkoznia, 
azonosulnia kell az énekkel, érzel-
meket kell keltenie. A népdalének-
lésnek megvan a maga sajátos stí-
lusa. Erőteljesen kell szólnia, elő-
adásmódja azonban mindig visz-
szafogott és méltóságteljes. 

Mikor alakult az Ön által veze-

tett első csoport?

Az 1969/1970-es szezonban 
kezdődött meg az első Röpülj páva 
Magyarországon, amelynek óriási 
nézettsége volt. A helyi közösségek 
is felbuzdultak és számtalan helyen 
Páva-körök alakultak. Bizonyára 
ennek hatására alakult meg az első 
csoportom 1975-ben, amely férfi -
kar volt. Sajnos csak rövid ideig 
működött. Perbete 1966 óta neves 
citeraegyüttessel is büszkélked-
hetett, széltében-hosszában nem 

akadt párjuk a környéken. Több je-
les országos népzenei fesztiválra is 
eljutottak, úgy mint Gombaszögre 
vagy Východnára. 

Ma is sokan emlékeznek 

a 80-as évek kiváló csoprotjára, 

felejthetetlen előadásaikra. 

A Csemadok mellett működő 
vegyes éneklőcsoport 1978-ban 
alakult és az 1980-as évek köze-
péig állt fenn. Az utolsó fellépésük 
1989-ben volt pár év kihagyás 
után, amikor a Csemadok fennál-
lásának 40. évfordulóját ünnepel-
tük. A tagok életkora széles ská-
lán mozgott, hiszen a legidősebb 
1916-ban született, a legfi atalabb 
pedig a 40-es években. A fellépé-
sek színvonalához az is hozzájá-
rult, hogy kiváló citerásaink is vol-
tak, úgy mint Makai Sándor, Pinke 

Az Árvalányhaj Népdalkör 2017-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A csoport tagjai mind-

annyian zeneszerető, énekeskedvű asszonyok és férfi ak, akiket már két évtizede nemcsak a baráti kap-

csolatok, hanem a közös éneklés élménye is összetart. Az évforduló alkalmából beszélgettünk Brath 

Tiborral, iskolánk nyugalmazott igazgatójával, az Árvalányhaj Népdalkör vezetőjvel. 

Benő, Pinke Béla, Gatyás Béla, akik 
gyakran kísérték az énekeseket. 
Számos alkalommal részt vettünk 
a Tavaszi szél vizet áraszt c. nép-
dalversenyen. 

A hagyomány azonban nem 

szakadt meg, a 90-es évek vé-

gén újjáalakult a Csemadok 

éneklőcsoportja.

1997-ben a 2. világháború után 
kitelepített perbeteieket hívtuk ha-
za és erre az ünnepségre jött lét-
re a Csemadok keretén belül az 
asszonykórus. Szívesen jöttek az 
énekesek és az egykori és fi ata-
labb citerások is első szóra csatla-
koztak: Makai Sándor, Pinke Béla,
Prokopecz József, Gulyás Árpád, 
Laczkó Szilárd, Laczkó Viktor, 
valamint Belán Ernő, aki köcsög-
dudán játszott. Felléptünk a helyi 
és környékbeli rendezvényeken,
rendszeresen szerepeltünk Kolozs-
némán a Csemadok Járási Dal- és 
Táncünnepélyén. 2005-ben férfi ak 
is csatlakoztak a csoporthoz már-
cius 15. alkalmával. 2007-ben pe-
dig felvettük az Árvalányhaj nevet. 
Ugyanebben az évben jelentkez-
tünk a Csemadok által szervezett 
Bíborpiros szép rózsa elnevezésű 
népzenei vetélkedőre, amelynek 
azóta rendszeres résztvevői va-
gyunk. 2006-ban a stilizált visele-
tet felváltotta egy eredeti perbetei 
ruha alapján készített viselet, amely 
a versenyeken nagyban hozzájárult 
a pozitív eredményeinkhez, a zsűri 
az énektudás mellett többször ki-
emelte, hogy méltóságot, egységet 
kölcsönöz a csoportnak. Az említett 
versenyen 2013-ban ezüstsávos, 
2015-ben pedig aranysávos mi-
nősítést kaptunk, 2016-ban a Vass 
Lajos Kárpát-medencei Népzenei 
Vetélkedőn Budapesten kiemelt 
nívódíjat ítélt meg a zsűri, 2017-
ben pedig ismét aranysávos mi-
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nősítésben részesültünk. A jelen-
legi csoport 13 tagból áll, közülük 
hárman 1997-óta, vagyis már 20 
éve szilárd tartópillérei a kórusnak: 
Krutek Magdolna, Kuczman Ilona 
és Száraz Mária. 

Milyen forrásokból merít 

a népdalcsokrok összeéállítása 

során? 

Elsődleges célunk az, hogy be-
mutassuk községünkben és szű-
kebb környékünkön énekelt nép-
dalokat, dalváltozatokat. A perbetei 
népdalok után a 80-as évek elején 
kezdtem kutatni, amikor benevez-
tünk a Tavaszi szél vizet áraszt 
elnevezésű versenybe. A közös 
éneklések során megpróbáltuk fel-
eleveníteni azokat a dalokat, ame-
lyeket szüleiktől, nagyszüleiktől ta-
nultak, hiszen nekünk az az érték, 
ami tiszta forrásból ered. Sikerült 
is feljátszani mintegy 30 dalt, amit 
megmutattam Dobi Gézának, az 
akkori Komáromi Művészeti Alap-
iskola zenetanár-igazgatójának. 
Ő úgy ítélte meg, hogy eredeti 
perbetei dal nincs köztük, viszont 
értékesek a perbetei szöveg- és 
dallamváltozatok. Ugyancsak eb-
ben az időszakban jártak falunk-
ban a dunaszerdahelyi Népzenei 
Adattár munkatársai, akik szintén 
készítettek felvételeket. Közsé-
günkhöz köthető dalok találhatók 
még a Magyar Népzene Tára kö-
teteiben is. Ezeket felhasználva 
állítom össze a népdalcsokrokat. 
Válogatunk a régióban fellelhető 
népdalokból is. Megpróbálok olyan 
dalokat választani, amellyel a cso-
port tagjai hangulatilag és dallami-
lag is azonosulni tudnak, szívesen 
éneklik. Perbetei vonatkozásúak 

a Perbetei dobogós híd alatt..., Ró-
zsát ültettem a gyalogútra..., Búza, 
búza, de szép tábla búza... kezdetű 
dalok. 

Mi az, ami összetartotta és 

összetartja ezeket a csoporto-

kat?

Nagyon fontos, hogy a csoport 
tagjai emberileg is tartozzanak 
egymáshoz, legyen valamilyen 
kötődés köztük. A múltban az volt 
a természetes, hogy a barátok, 
családtagok, ismerősök énekeltek 
közösen. Természetesen fontos 
a siker, a közönség és a szakma el-

ismerése – ez az, ami motiválja az 
énekest. Az 1978-as csoport nagy 
részét rokoni szálak fűzték össze, 
szinte mindannyian a Sivatagon 
laktak. Nemcsak a próbákon, ha-
nem a mindennapi életben is gyak-
ran együtt voltak. Az Árvalányhaj 
szintén a baráti kapcsolatokon és 
természetesen az éneklés szerete-
tén alapszik. 

Ennyi együtt töltött év és szép 

siker után felvetődik a kérdés: 

mik a további tervek?

Természetesen folytatjuk to-
vább. Annak ellenére, hogy a cso-
port átlagéletkora 70 év, a lelkese-
dés töretlen. 

Kívánunk Önnek és az Árva-

lányhaj Népdalkörnek jó egész-

séget, hogy még sok szép él-

ményt okozzanak a közönség-

nek s adják tovább egyik legna-

gyobb értékünket, a népdalt! 

 Szabó Edit
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2018. január 7. napján reggel 8 óra-
kor kezdetét vette a felső tagozatos 
tanulóink egyik legnagyobb közös ka-
landja a SÍTÚRA. Egy hetet töltöttünk 
a csodás Ördöglakodalma – katlan-
ban (Čertovica) tatabányai testvéris-
kolánk felsős tanulóival közösen. Azt 
tudtuk, hogy ez a program is, mint 
eddig valamennyi, remekül fog sike-
rülni, de hogy ennyire kalandos lesz, 
azt nem gondoltuk. A megérkezést 
követően kis csapatunk valamennyi 
síelő tagja felcsatolta a léceket és el-
kezdődött a kaland. Azok a gyerekek, 
akik már tudtak síelni, Béres György 
tanító bácsi irányításával, valamint 
a síelő kísérőnkkel Bíró Attila bácsival 
felültek a sífelvonóra és elindultak 
a hegycsúcsra, hogy onnan többször 
lecsúszva megérkezzenek a völgybe. 
A síelni még nem tudó gyerekek Pinke 
Andrea tanító nénivel tanulópályán 
töltötték az első napot, hogy elsajá-
títsák az alapokat. A nagy siklások 
között a megfáradt és átfázott gyere-
kek és felnőttek a közeli szállásunkon 
találtak menedéket, ahol mindenki 
elfogyasztotta az előre megrendelt 
vacsoránkat. Még a nap folyamán, 
nagy örömünkre, elkezdett havazni is. 

Reggelente fi nom reggeli várt minket, 
ezután a délelőttök majd ebéd után 
a délutánok síeléssel teltek. Napról 
napra ügyesebbek lettek a csoport-
jaink, egyre bátrabban álltak a lécre, 
magabiztosabban mozogtak a pályán. 

Persze, a hét nemcsak a síelésről 
szólt. Vacsora után mindig valamilyen 
furfangos feladat várta a gyerekeket, 
fejtörők, szójátékok, versírás tarkí-
totta a programot. A közös program 
és élmények összekovácsolták a tár-
saságot. Jó barátságok születtek 
a hét folyamán. A csütörtöki kalandtú-
ránk a hóesésben, bátran állíthatom, 
örök, felejthetetlen emlék marad min-

denki számára. Az utolsó napunk jó 
hangulatú versennyel zárult. Mindenki 
megmutathatta tudását, bátorságát, 
ügyességét. Arcunkon elégedetten, 
mosollyal szálltunk fel ebéd után az 
autóbuszra, s intettünk búcsút az Ala-
csony-Tátra hófedte hegycsúcsainak. 

Jövőre ismét nekivágunk!

Mgr. Béres György

Havas kaland

V tomto školskom roku sa tradičný zábavný karneval v našej škole 
konal v piatok 23. februára. Žiaci bez rozdielu veku sa naň svedomito 
pripravovali už niekoľko dní dopredu. Nečudo, veď množstvo, rozmani-
tosť a fantázia masiek presvedčila porotu a návštevníkov školy o tom, 
že takáto spoločenská udalosť má svoje opodstatnenie. Na chodbe školy 
sa výborne zabavili, zasúťažili si a povyhrávali množstvo skvelých cien- 
víly, princezné, škriatkovia, šašovia, piráti, zvieratká, papierové dámy, Pipi 
Dlhé Pančuchy, kuchári, vodiči rôznych automobilov, futbalisti, hot-dog, 
policajti a veľa ďalších krásnych zaujímavých masiek. Všetkých prítom-
ných ohúrila nádherná kolektívna maska – čínsky drak žiakov 6. ročníka. 
Šťastena sadla tentokrát aj na deti, ktoré neboli ocenené. Bohatá tombola 
im nahradila vytúžené odmeny. A tak každé dieťa odchádzalo zo školy 
s úsmevom, pretože za svoju snahu a kreativitu bolo odmenené vecnou 
cenou či sladkou odmenou.  Mgr. Viktória Bednáriková

Postupová recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie
a prózy sa v tomto školskom roku koná už po 64-krát. V našej škole 
máme mnoho šikovných recitátorov, čo dokazuje vysoká účasť súťažia-
cich (22 žiakov). Veľmi nás teší záujem najmenších- prvákov. Obvodného 
kola, ktoré sa konalo vo februári tohto roka vo Svätom Petre sa zúčast-
nilo 5 našich najlepších recitátorov. O tom, že ich recitačné zručnosti sú 
na výbornej úrovni, dokazujú tri druhé miesta: Christian Šipoš, Eva 
Jakabová, Barbora Kelebercová, jedno tretie miesto: Adam Bednárik 
a čestné uznanie: Karin Árendášová. Okresného kola v Komárne, ktoré 
sa uskutočnilo koncom marca, sa zúčastnili a našu školu reprezentovali 
Eva Jakabová a Barbora Kelebercová. 

Mgr.Viktória Bednáriková

Tradičný zábavný karneval Hviezdoslavov Kubín
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Óvodánk ügyes táncosai az idén második alkalommal neveztek be
a Komáromban megrendezendő járási, modern táncok versenyébe. Gyer-
mekeink a megbetegedések ellenére is nagy szorgalommal próbáltak 
nap, mint nap, tökéletesítették a tánclépéseket. Öt kategória, valamint 
6 stílus közül idén a választás a színpadi és show koreográfi ákra esett. 
A „Legszebb álmom” című összeállítás nagy sikert aratott a nézők kö-
rében. A kiértékelést már mindenki nagy izgalommal várta. Végül a zsű-
ri dicsérete után az 1. helyezést hozhattuk haza, és ezzel biztosítottuk 
továbbjutásunkat a nyitrai kerületi versenyre. Nagyon büszkék vagyunk 
rátok!   Mgr. Pinke Gabriella

Minden évben tervezzük az óvo-
dában a farsangi ünnepkört. Be-
szélgetünk a farsangi szokásokról, 
álarcokat készítünk. Gyermekeink 
szórakozására idén Budapestről 
érkezett a bohóc, aki a „Pöttyös 

bőrönd titkai“ című interaktív prog-
ramot hozta magával. A móka és 
a kacagás mellett a varázslat sem 
maradhatott el. Mindenkinek lufi -
ból csodálatos állatkákat varázsolt. 
Másnap a farsangi álarcosbállal 

folytatódott a móka. Gyermekeink 
izgatottan érkeztek az óvodába, 
mindenki a saját jelmezében. Volt 
itt űrhajós, tündér, muffi n, boszor-
ka, tűzoltó is, akikkel reggeltől mó-
káztunk, táncoltunk, játszottunk. 
A farsangi felvonulásban mindenki 

bemutatkozott, aztán egy kis mű-
sorral kedveskedtünk csoporttár-
sainknak. Verseltünk, énekeltünk 
és táncoltunk. Mi így ünnepeltünk 
a farsangban, elűztük a telet és 
várjuk a tavaszt.

Balla Piroska

COM DANCE- járási 
táncverseny

Životom dieťaťa je hra a pohyb. Pre deti predškolského veku je pohy-
bová aktivita prirodzenou súčasťou každodenných činností. Deti v tomto 
veku nie je potrebné k pohybu motivovať.

A tak sme sa rozhodli, že aj v tomto školskom roku navštívime komár-
ňanský Olymp Center, kde sa nachádza štvorposchodový skákací hrad. 

Ani netreba hovoriť o tom, aké boli deti nadšené, keď sa dozvedeli 
o výlete. Až konečne nadišiel očakávaný deň výletu. Pre deti bola už aj sa-
motná cesta autobusom veľkým zážitkom, počas jazdy pozorovali nielen 
dopravu, ale popri ceste videli aj srnky a zajačiky. A konečne sme dorazili 
do Jumplandu, sveta všakovakých skákacích atrakcií a mohla sa začat 
1,5 hodinová hra v obrovskom priestore: deti behali, hrali sa s loptami, 
strieľali na cieľ, liezli a šmýkali sa. Všetci boli celí čas usmiati od radosti, 
a to bolo aj hlavným cieľom nášho výletu. Unavení, ale plní zážitkov sme 
sa vrátili do našej materskej školy.  Erika Rusňáková

Aj tento rok sme sa s deťmi stretli vo fašiangovej nálade, aby 
sme sa pobavili na karnevale. Vo vyzdobenej materskej škole sa stretli 

rôzne veselé masky – princezné, zvieratká, bojovníci, piráti, ale aj maják, 
ktoré tancovali na rytmus detských piesní. 

Spev sa niesol celou budovou. Všetky masky boli krásne, ale dôležitej-
šia bola dobrá nálada a zábava. Ako prekvapenie deti navštívil kúzelník 
so svojimi pomocníkmi. Pestrým a veselým programom všetky deti pekne 
zabavil. 

V závere chcem pochváliť naše mamičky za chutné koláčiky pre deti 
a už dnes sa tešíme, že sa o rok stretneme v takej dobrej nálade. 

Renata Kmetyóová

Výlet do Jumplandu!

Karneval v materskej škole

Itt a farsang áll a bál...



CIRKEV | EGYHÁZ 

10

Újra és újra felmerül bennünk a kérdés, kié a végleges győzelem? A go-
noszság titka végleg elsöpri a jót, s a halál pedig az életet? A húsvéti szent 
titkok ünneplése megadja és szívünkbe vési a választ: a győzelem Istené. Jézus 
Krisztus az Atya örök Egyszülöttje, ő a mi győztes Királyunk, mint valóságos 
Isten s valóságos ember ő lett a mi igazi húsvéti Bárányunk, aki feláldoztatott 
bűneinkért és megszerezte a kiengesztelődést, bűneink adóslevelét letörölte 
szentséges vérével. Istenemberi hűsége, engedelmessége, alázata, megbocsá-
tó szeretete által megtörte a pokoli hatalmak erejét, éppen akkor, amikor úgy 
tűnt mintha a pokol kapui erőt vettek volna rajta. A kereszt oltáráról kiárasztotta 
az Isten Atya szeretetét és irgalmát az emberi nemre, átadta a Szentlelket a vi-
lágban benne hívőknek. Halálával a halált megtörte és feltámadásával új életet 
adott nekünk. Őáltala a kegyelemben újjászületünk, a világosság fi ai leszünk és 
megnyílnak számunkra az örökkévalóság kapui. Ezért így köszönti Egyházunk 
éneke a szent húsvétot: „Üdvözlégy fényes nap, tiszteletre méltó – melyen az 
Úr Krisztus legyőzi a poklot! S ki a fán függött, győztesen országol – most min-
den teremtmény őelőtte hódol!“ (Salve festa dies). A nagyhét és a szent húsvét 
áldott és gyümölcsöthozó átélését kívánom szeretettel a kedves perbetei lako-
soknak!   Józsa Attila, esperes plébános

„Üdvözlégy fényes nap!“

“Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol össze-

gyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók 

zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: 

“Békesség néktek!”  Jn 20,19

Kedves Testvérek!
Isten kegyelméből megélhettük 

ennek az esztendőnek is a böjti idő-
szakát. A böjt végeztével pedig el-
kezdődött a húsvéti ünnepkör. Va-
lakinek ez ismét a munka, rohanás 
és kapkodás ideje – amit „nem sze-
retem” időszaknak szoktunk nevez-
ni, ugyanakkor másnak a várva várt 
idő, hogy megpihenjen vagy egy régi 
ismerőssel, baráttal, rokonnal talál-
kozhasson. Lehet megélni így is, és 
úgy is. Sok mindent rejt ez a pár na-
pos ünnep, de messzemenőleg több 
lehetőséget kínál az imént felsorol-
takon kívül.

Ezért most próbáljuk meg ma-
gunkat elvonatkoztatni a fi zikai dol-
gok világától, és nézzük meg lelki 
szempontból, hogy milyen időszak 
ez a mostani. Egy hosszabb böjti 
időszak után vagyunk, melyben le-
hetőséget kínált a Mindenható Isten 
arra, hogy méltókká legyünk a hús-
vét örömüzenetének befogadására. 

Lehetőségünk volt önvizsgálatot 
tartani, ráébredni azokra a dolgokra, 
amelyek akadályként tornyosulnak 
életünkben Isten és köztünk. Próbá-
ra tehettük magunkat olyan dolgok-
ban, amelyek régóta kísértenek és 
uralkodnak felettünk. Dönthettünk 
ezek lebontásáról, elhagyásáról és 
egy új kezdetről egy bensősége-
sebb kapcsolat kiépítéséről. Ezek 
a belső, szívből jövő döntések pedig 
befolyással voltak és vannak a jele-
nünkre, illetve jövőnkre, mind lelki, 
mind fi zikai állapotunkra. 

Ha csak tényleg a megfogható 
dolgok szempontjából nézzük ezt 
a világot, akkor a húsvéti ünnepkör
csak az elmúlást, veszteséget, illet-
ve az üres sírt jelenti. Azok az em-
berek, tanítványok, akik megélték 
az első húsvéti ünnepet, azoknak is 
csak ennyit jelentett. Ezért zárkóz-
tak be. Félelem és szorongás volt 
bennük. Ezt látták, erről hallottak. 
Pontosabban nézték az eseménye-

ket csak nem látták mi történik, hal-
lottak mást is, csak nem értették.
Ezért volt szükséges, hogy teljes va-
lójában megismertesse őket ezzel 
az új állapottal Jézus. Ezért jelent 
meg nekik. Mi újszövetségi népként,
már mindezt tudjuk. Hiszen a Szent-
írásból erről olvashatunk, a prédiká-
cióban erről hallhatunk, a minden-
napokban ezt élhetjük át. JÉZUS ÉL, 

MERT FELTÁMADT! Húsvét öröm-
üzenete, ami évezredeken át, ma is 
ugyan olyan hatalommal és erővel 
szól. Mégis mennyi bezárt szívű em-
ber él ma is. Meghallgatják az ige-
hirdetést, de semmi változás nem 
történik az életükben. Zárva ma-
rad a szív. Ezzel szemben, Kedves 
Testvérek, az ige azt mondja, hogy 

Istennek semmi sem lehetetlen. 
Nincs az a szív, ahová az Ő öröm-
üzenete nem tudna behatolni. Ma is
ugyan úgy, ahogy egykor a zárt aj-
tókon keresztül is érkezik, azért, 
hogy nekünk békességet, szerete-
tet és reménységet adjon, de ami 
a legfontosabb, hogy örök élettel 
ajándékozzon meg. Egyedül ő ké-
pes erre, aki legyőzte a legnagyobb 
ellenséget, a halált. 

Egyszer egy angol prédikátor hús-
vét ünnepén felment a szószékbe 
és a kezében a szokásos szentírás 
helyett egy üres madárkalitkát vitt 
fel és a következőt mondta mialatt 
a magasba emelte a gyülekezet elé: 
Ne csak nézzetek, hanem lássatok 
is. A gyülekezet ekkor felhördült, és 
azt kérdezték, hogy talán elméjében 
megzavarodott a lelkészük? Ekkor 
csak ennyit mondott kiegészítés-
képpen: NINCS ITT, FELTÁMADT!

Ebben az örömüzenetben való bi-
zonyossággal kívánunk MINDEN 
KEDVES OLVASÓNAK ÁLDOTT HÚS-
VÉTI ÜNNEPET!

Mgr. Erdélyi Adél

ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok

k k lá ák i ö é ik h l

Ako každý rok, tak aj tento si 
plynie svojím pravidelným tempom, 
a tak na prelome mesiacov marec 
a apríl bude vo všetkých kresťan-
ských chrámoch počas veľkonoč-
ných sviatkov znieť zvesť o smrti, 
ale najmä o zmŕtvychvstaní Božieho 
Syna, Pána Ježiša Krista. 

On je Spasiteľom všetkých ľudí, 
a preto možno povedať o Ňom, že je 
živou vodou, prameňom vody, prú-
diacou k večnému životu.

O Ježišovi Kristovi zneli predpo-
vede už niekoľko storočí pred Jeho 
historickým príchodom na tento svet. 
Prorok Izaiáš vo svojom proroctve 
hovorí o vode ako symbole spásy, 
o tom, čo Pán Boh ponúka hriešne-
mu a nedokonalému človeku zo svo-
jej milosti a lásky. Vo svojom pro-
roctve Izaiáš v 55 kapitole v prvom 
verši píše: „Ó všetci smädní, poďte 
k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte pe-
niaze!” Prorok Izaiáš a ďalší členovia 
vyvoleného izraelského národa žili 
v oblasti, v ktorej kvalitná voda bola 
vzácnosťou, lebo prameňov nebolo 
toľko, ako máme napríklad na Slo-
vensku. V teplejších oblastiach sveta, 
kde je nedostatok vody si ju ľudia 
vážia oveľa viac, ako my. A tak vlast-
ne nie je prekvapujúce, keď hneď 
na začiatku 55. kapitoly prorok vy-
zýva k účasti na spáse. Spása bola 

prirovnávaná ku zdravej, osviežu-
júcej vode. Akoby aj nám v týchto 
veľkonočných sviatkoch Pán Boh 
cez Izaiáša adresoval výzvu: Ó všetci 
smädní poďte k vode spásy, ktorú 
som Vám pripravil. Osviežte sa tým, 
čo Vám môžem dať len Ja, Váš Boh. 
Ó všetci smädní, poďte k vode!

Už ste si prečítali, že vďaka Pánu 
Bohu je u nás prameňov a vôbec 
vody, dosť. Nielen doma, ale aj z mno-
hých rôznych prameňoch v prírode, 
kde si môžeme oddýchnuť, a vypiť 
pohár niekedy liečivej vody. Pramene 
sú prístupné všetkým, čo vyjadrujú 
i ďalšie slová proroka: poďte i vy, kto-
rí nemáte peniaze.

Ale nech je voda z prameňa ako-
koľvek osviežujúca a dobrá, uhasí 
len náš telesný smäd,. Keď však pro-
rok vyzýval - ó všetci smädní poď-
te k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte 
peniaze, tak ich povzbudzoval, aby 
vyhľadávali prameň Božieho slova,
prameň Božej milosti a lásky, pra-
meň spásy. Z tohto prameňa sa mô-
že napiť každý zadarmo. Veď za os-
viežujúcu vodu Božej milosti a lásky 
nikto z ľudí nemôže naozaj ničím za-
platiť. 

Prorok hovoril najmä o zasľúbe-
nom Spasiteľovi a Záchrancovi člo-
veka, o Pánovi Ježišovi Kristovi. Pán 
Ježiš sa sám priznal k Izaiášovým 

slovám, lebo v Jánovom evanjeliu 
v 7. kapitole máme zaznamenané Je-
ho slová: „Ježiš volal: ak niekto žízni, 
nech príde ku mne, a napije sa. Ako 
Písmo hovorí: rieky živej vody potečú 
z toho, kto verí vo mňa. V ekume-
nickom tieto slová znejú: „Ak niekto 
trpí smädom, nech príde ku mne, 
a napije sa.” 

Veľkonočné sviatky sú už celkom 
blízko, a verím, že ich chceme prežiť 
požehnane, ku svojmu duchovnému 

osvieženiu a povzbudeniu ku viere, 
že Pán Ježiš Kristus aj pre nás bol 
ukrižovaný a vzkriesený, aby sme 
v Ňom mali zdroj a prameň svojej 
spásy.. 

Nech ukrižovaný i vzkriesený Spa-
siteľ prinesie pokoj a spásu do našej 
duše, do našich rodín. 

Všetkým požehnané sviatky 
vzkriesenia Spasiteľa zo srdca želá 

Mgr. Jaroslava Zaťková, 

evanjelická farárka



2017. december 30-án meg-
rendezésre került a szokásos fa-
lukupánk. Idén is egy fárasztóbb 
13 fordulós versenyt terveztünk 
be. Szokásos módon, baráti han-

gulatban és jóízű sakkozással telt 
az egész nap. A verseny kezdete 
után, ebédidőig csak úgy halad-
tak a fordulók. Délután már egy 
kicsit fáradtabban, de talán a sak-
kozáshoz való nagyobb kedvvel 
zajlottak a fordulók. Talán nem vé-
letlenül, hiszen a fi atalabbak már 
többször is az első táblákon ját-
szottak a felnőttek közt, bizonyítva 
hogy már velük is kell számítani 
a szorosabb csatákban. 

A gyerekek között ment is ám 
a nagy versengés, az 1.  helyen Gyó-
ni Gergely végzett, 2. Szoboszlai 

Bálint és 3. Szabó Gergely lett, 
ők összetettben szintén nagyon 
jól szerepeltek. A felnőtteknél 
1. Szeko Lajos, 2. Gábor Michal és 
3. Ostružlík Márk lett.

Már lassan a ligás fordulók vé-
gére érünk ebben a szezonban is.
A 3. ligában az 5.,6.,7. fordulót 
Nagykér, NŠK Nyitra B és Léva 
csapatai ellen nyertük 5:3 arány-
ban. A 8. fordulóban a jelenlegi 
második helyen NŠK Nyitra C ellen
fontos 4:4-es döntetlent tudtunk
játszani. A 9. fordulóban Nagyta-
polcsány elleni 5:3-as nyerésünk 
után már a második hely elérése 
a cél. Az első helyen még mindig 
Surány csapata áll, amely zsinór-
ban nyerte az összes mérkőzést 
ebben a szezonban, így már be-

hozhatatlan az előnyük, de a 2. he-
lyért még zajlik a küzdelem. Már 
csak két forduló van hátra, 3.hely-
ről még van esélyünk feljebb ke-
rülni a dobogón, így izgalmasan 
alakul a szezon vége. Persze szo-
rosan utánunk van két nyitrai csa-
pat is, úgyhogy nem engedhetünk 
meg sok hibát magunknak, ha 
a mostani helyezést meg akarjuk 
tartani.

A 4. ligában Komárom C ellen 
0:8-ra kikaptunk, esélyünk sem 
volt az ő csapatfelállításuk ellen 
komolyabb eredményre. Másik 
csapatuk ellen azonban vissza-
vágtunk és 6,5:1,5-re sikerült 
nyerni fi atal sakkozóinkkal, így 
a 3. helyen végeztünk. Ezután 
a 4. ligás északi és a déli csapa-
tokat egybevonták, mindkét cso-

port első 4 csapata továbbkerült. 
A továbbvitt alapszakaszos ered-
mények után már csak az északi 
csoport csapataival kellett meg-
mérkőznünk. Minden csapat ed-
dig erősebbnek bizonyult tőlünk, 
de pontokat azért szereztünk 
mindenki ellen. Nyitra E csapa-
tától kikaptunk 1,5:6,5 arányban. 
Močenok és Podhájska B ellen 
pedig 3:5 arányban kaptunk ki. 
Már csak Surány elleni mérkőzés 
vár ránk ebben a ligában. Való-
színűleg a 7. helyen zárjuk majd 
az összegzett csoportot, de persze 
az alapszakaszos 3. helynek örü-
lünk és jövőre még több ponttal 
szeretnénk zárni a szezont.

Az előző hírmondóban levő dia-
gram megoldása: 1. Vxf8+ Kxf8 
2. Bxc8.#              Ostružlík Márk

SAKK
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III. Újévi Asztalitenisz Torna
A asztalitenisz klub vezetőjé-

nek, Uzsák Miklósnak, valamint 
a klub tagjainak közreműködésé-
vel és a község anyagi támogatá-
sával 2018. február 1-jén rendez-
tük meg az iskola tornatermében 

a III. Újévi Asztalitenisz Tornát 
a helyi magyar és szlovák tan-
nyelvű alapiskola tanulói számára. 
A versenybe összesen 26 tanuló 
nevezett be. Ez a szám is mutat-
ja, hogy az asztalitenisz mindkét 

iskolában nagy népszerűségnek 
örvend. A felső tagozatos tanulók 
már iskolán kívüli versenyeken is 
rész vettek, a kicsik pedig nagy 
kedvvel gyakorolnak a szakköri 
tevékenység keretén belül. 

A versengés két kategóriában 
folyt. Az 1-5. évfolyamosok között 

a következő eredmények szület-
tek: 1. hely: Rancsó Ádám, 2. hely: 
Makuvek Kiara 3. hely: Héger 
Dávid. A 6-9. évfolyam végered-
ménye: 1. hely: Gyóni Gergely., 
2. hely: Hlinka Igor, 3. hely: Szabó 
Dávid. Minden résztvevőnek gra-
tulálunk! Zálezsák István

Prvoradou podmienkou na začatie riadnej futbalovej sezóny je dobré 
počasie, kvôli ktorému sa museli odložiť už 3 kolá súťaže. Náhradné ter-
míny sú stanovené nasledovne: 30.03.2018 - 01.05.2018 - 08.05.2018.

Ukončením aktívnej činnosti opustili káder nášho mužstva hráči: 
A. Lacza a G. Csontos. Žiaľ, máme aj piatich dlhodobo zranených hráčov. 
Z uvedených dôvodov do mužstva pribudlo zopár nových hráčov, medzi 
nimi brankár F. Vígh a hráči: N. Arpáš, P. Holub, A. Pócs a E. Csuri.

 Ani naši najmenší nezaháľajú a prípravka sa usilovne chystá na sezónu 
pravidelnými tréningmi v športovej hale. 

 Dúfajme, že sa počasie čoskoro umúdri a my už nebudeme musieť 
dlho čakať na úspechy našich malých aj veľkých chlapcov. Pri ich špor-
tových výkonoch im prajeme veľa úspechov a svorne im držíme palce 
s očakávaním pekných výsledkov. Súťaže a výsledky nájdete na web 
stránke OBFZ- Komárno.  Gabriel Lengyel

TJ Družstevník Pribeta
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Februárban a zord, hideg, téli időjárás ellenére 
szívünkben melegséggel indultunk útnak, hogy 
ismét kifejezzük tiszteletünket és átadjuk jókíván-
ságainkat szépkorú polgárainknak. 

Perbete Község Önkormányzata nevében Kósa 
József, polgármester és Szabó Andrea, anya-
könyvvezető köszöntötte fel 90. születésnapja al-
kalmából Lampert született Bukai Irént.

Irén néni három hónapja az ógyallai Magnólia 
idősek otthonának a lakója. Huszonöt éve veszí-
tette el férjét. Házasságukból két gyermek szüle-
tett, mára öt unokával és öt dédunokával bővült 
a család.

Élete során számos nehéz helyzettel kellett 
megküzdenie, de igyekezete, ereje, tenni akarása 
mindenen átsegítette őt.

Kedves Irén néni! Kívánunk Önnek a továbbiak-
ban is nyugalmas, boldog, szeretetben bővelkedő, 
egészséges életet! Isten éltesse!

Szabó Andrea, anyakönyvvezető

A 90 éves Gallai született Tildi Ilonát lánya ott-
honában látogattuk meg. Ilonka néni öt éve köl-
tözött lányáékhoz, mivel egészségi állapota gyön-
gült. Azóta nagy odaadással gondoskodnak róla 
és igyekeznek az idős asszony napjait szebbé 
varázsloni. Egy unoka és két dédunoka örvendez-
teti meg a hétköznapokban.. 

Mindkét ünnepelt derűsen fogadott bennünket, 
a meghatódottság látszott az arcukon. Számunkra 
pedig felhőtlen öröm, ha boldognak és mosolyogni 
látjuk őket. 

Jubiláló polgárainknak a jókívánságok mellett 
ajándékkosárral és emléklappal kedveskedtünk 
egy szép virágcsokor kíséretében, majd aláírták 
községünk emlékkönyvét.

Mindössze másfél hónap telt el látogatásunk 
óta és 2018. március 18-án érkezett a szomorú hír,
hogy Ilonka néni visszaadta lelkét Teremtőjének.

Kedves Ilonka néni!
Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjék 

békében!

„Öregedő kéz, ráncos és eres,
tétován keres egy fi atal kezet,

s az félrelöki, nem durván, csupán
mert oda sem fi gyelt egyáltalán.

S az öreg kéz visszahúzódik lassan,
egy élet kínja van e mozdulatban.

Kicsit reszket még, szégyenlős, zavart,
pedig nem kérni, csak adni akart.”

Szépkorú lakosaink köszöntése
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

APRÍL - JÚN

7.4.2018 TAT – Súťaž talentov
12.4.2018 Stretnutie so spisovateľom 
 Tiborom Szomolaim
22.4.2018 Prvé sväté prijímanie
máj 2018 Oslavy Dňa matiek
 4.5. – MŠ s VJM, 6.5. – ZŠ s VJM., 
 10.5. – MŠ slov., 11.5. – ZŠ slov., 
 22.5. – MO Jednoty Dôchodcov, 
 29.5. – MO ZPCCH
13.5.2018 Konfi rmácia
26.5.2018 VIII. Folklórny festival organizovaný 
 MO Csemadok
27.5.2018 Hody
2.6.2018 Deň detí
22.-23.6.2018 Dni obce Pribeta
Jún 2018 Rozlúčky so školou:
 25.6. – MŠ s VJM, 26.6. – MŠ slov., 
 27.6. – ZŠ slov., 28.6. – ZŠ s VJM

Kulturális eseménynaptár: 

ÁPRILIS - JÚNIUS

2018.4.7.  TAT – Tehetség a Tét
2018.4.12. Szomolai Tibor: A Klán 
 – könyvbemutató
2018.4.22.  Elsőáldozás 
május 2018 Anyáknapi ünnepségek
 május 4. – Magyar TNY Óvoda,   
 május 6. – Magyar TNY Alapiskola, 
 május 10. – Szlovák TNY Óvoda, 
 május 11. – Szlovák TNY Alapiskola,
 május 22. – Nyugdíjas Egyesület HSZ,
  május 29. – Civilizációs Betegsé-
         gekkel Sújtottak HSZ
2018.5.13.  Konfi rmáció
2018.5.26. VIII. Népművészéti Fesztivál 
 a Csemadok ASZ rendezésében
2018.5.27. Búcsú
2018.6.2. Gyermeknap
2018.6.22 -23. Perbetei Falunapok
június 2018 Ballagások
 június 25. – Magyar TNY Óvoda, 
 június 26. – Szlovák TNY Óvoda, 
 június 27. – Szlovák TNY Alapiskola, 
 június 28. – Magyar TNY Alapiskola

UZAVRELI MANŽELSTVO

Peter Petres a Dominika Vidermanová 21. februára

NOVORODENCI

Zsolt Baláž, Modranská ulica č. 24 24. januára
Matej Okkel, Komárňanská ulica č. 14 31. januára

Lilien Geleta, Mierová ulica 131 9. februára
Ervin Berkeši, Nový rad 4 21. februára

Peter Petres, Jarmočná ulica 47 17. marca

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Petres Péter és Viderman Dominika február 21.

ÚJSZÜLÖTTEK

Baláž Zsolt, Madari utca 24 január 24.
Okkel Matej, Komáromi utca 14 január 31.

Geleta Lilien, Béke utca 131 február 9.
Berkeši Ervin, Váczy sor 4 február 21.

Petres Péter, Vásártér utca 47 március 17.

OPUSTILI NÁS

Cintia Uzsáková (24), Hlavná ulica 129 14. decembra
Veronika Lengyelová (78), Jarmočná ulica 66 20. decembra

Ľudmila Šukolová (56), Jarmočná ulica 84 15. januára
Martin Pastorek (21), Hlavná ulica 36 20. januára

Štefan Szetei (81), Nový rad 72 21. januára
Július Verner (58), Podzáhradná ulica 15 24. januára

Magdaléna Ősziová (70), Robotnícka ulica 1 2. februára
Jozef Döme (84), Obchodná ulica 21 10. februára

Mária Hegedűsová (85), Mierová ulica 145  10. februára
Ľudovít Jakab (85), Robotnícka ulica 9 15. februára

Mikuláš Szabó (77), Ružová ulica 16 16. februára
Július Zsitva (81), Kvetná ulica 40 25. februára

Vojtech Száraz (77), Nádražná ulica 22 10. marca
Helena Gallaiová (90), Jarmočná ulica 7 18. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Uzsák Cintia (24), Fő utca 129 december 14.
Lengyel Veronika (78), Vásártér utca 66 december 20.

Šukola Ľudmila (56), Vásártér utca 84 január 15.
Pastorek Martin (21), Fő utca 36 január 20.

Szetei István (81), Váczy sor 72 január 21.
Verner Gyula (58), Kertek alja 15 január 24.

Őszi Magdolna (70) Cigányváros 1 február 2.
Döme József (84), Kiskocsmaköz 21 február 10.

Hegedűs Mária (85), Béke utca 145 február 10.
Jakab Lajos (85), Cigányváros 9 február 15.

Szabó Miklós (77), Berencsik köz 16 február 16.
Zsitva Gyula (81), Virág utca 40 február 25.

Száraz Béla (77), Sallai utca 22 március 10.
Gallai Ilona (90), Vásártér utca 7 március 18.


