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Tisztelt perbeteiek! Vážení občania!
Most szólok először Önökhöz községi hírmondónk címlapján Perbete 

Község polgármestereként. Elsősorban szeretnék köszönetet mondani 
minden polgártársnak, aki részt vett a helyhatósági választásokon. Szívből 
köszönöm minden választónak, aki szavazatával támogatott. Köszönöm 
a képviselőkre leadott szavazatokat is. Ugyancsak köszönet illeti mindazo-
kat, akik szakértelmükkel és elhivatottságukkal hozzájárultak a helyhatósá-
gi választások előkészítéséhez és lebonyolításához. 

Őszintén mondok köszönetet a leköszönő polgármester úrnak és az előző 
választási ciklusban tevékenykedő képviselő testületnek, valamint a községi 
hivatal dolgozóinak a közösen elvégzett munkáért.

Azzal az elhatározással vágok bele az elkövetkező négy éves választási 
időszakba, hogy sikeresen befejezzem a már megkezdett munkát. A hibá-
kat és hiányosságokat is tudatosítom és tanulságként fel fogom használni. 
A jövőben is minden döntésemmel a község javát fogom szolgálni, termé-
szetesen a hatályos törvények és előírások betartásával. 

Minden perbetei polgár polgármestere akarok lenni. Segíteni, óvni aka-
rok, békességet és nyugalmat teremteni, de természetesen mindenkitől el-
várom a törvények és rendeletek betartását. Szeretném, ha a falu gondjai, 
problémái itt, közöttünk oldódnának meg. Ezért felajánlom lakosaink szá-
mára, hogy minden szerdán 13 órától 17 óráig személyesen megvitathatják 
velem a problémáikat és panaszaikat. 

Bízok a képviselőtestülettel való konstruktív együttműködésben. Kivánom, 
hogy ezt a közös munkát a falu iránti szeretettel, büszkeséggel és méltó-
sággal végezzük!

Mivel közeledik a karácsony és az új év, ezért engedjék meg, hogy köz-
ségünk minden lakójának magam, a képviselő-testület és a községi hivatal 
dolgozóinak nevében kellemes ünnepeket, jó egészséget és sok erőt, kitar-
tást kivánjak az elkövetkező évre is.

Isten óvjon és tartson 
meg Bennünket! 

Zsitva Norbert, 

polgármester

Po prvýkrát sa Vám prihováram zo stránok nášho obecného spravodaja 
ako starosta obce Pribeta. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým ob-
čanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb. Zo srdca ďakujem všetkým, 
ktorí ma podporili svojím hlasom. Ďakujem aj za hlasy pre novozvolených 
poslancov obecného zastupiteľstva. Samozrejme, moja vďaka patrí aj všet-
kým tým, ktorí sa zúčastnili príprav a priebehu volieb.

Rád by som sa poďakoval aj bývalému pánovi starostovi a poslancom, 
ktorým skončil volebný mandát, ako aj všetkým zamestnancom obecného 
úradu za spoločne vykonanú prácu v priebehu štyroch rokov. 

Do nasledujúcich štyroch rokov vstupujem s predsavzatím, aby som do-
končil začatú prácu. Uvedomujem si chyby a nedostatky predchádzajúcich 
štyroch rokov, ktoré budú pre mňa ponaučením. V budúcnosti sa budem 
snažiť všetkými svojimi rozhodnutiami obhajovať záujmy obce, samozrejme 
s dodržiavaním platných zákonov a predpisov. 

Chcem byť starostom všetkých obyvateľov obce. Chcem pomáhať, chrá-
niť, budem sa snažiť o vytvorenie pokoja a kľudu v obci, ale samozrejme 
takisto očakávam dodržiavanie zákonov a nariadení. Chcel by som, aby 
sa všetky problémy riešili tu, medzi nami. Ponúkam všetkým občanom 
možnosť prísť každú stredu od 13:00 do 17:00 hod. na obecný úrad, aby 
so mnou osobne prediskutovali svoje problémy, podnety a sťažnosti.

Verím v konštruktívnu spoluprácu s obecným zastupiteľstvom a želám si, 
aby sme túto prácu vykonávali dôstojne a s hrdosťou. 

Nakoľko sa blížia Vianoce a Nový rok, dovoľte mi, aby som v mene svo-
jom, v mene obecného zastupiteľstva a v mene zamestnancov obecného 
úradu zaprial všetkým obyvateľom obce príjemné prežitie najkrajších sviat-
kov roka a veľa zdravia, síl a vytrvalosti aj do nasledujúceho roka.

Nech nás Boh ochráni a podrží!
Norbert Zsitva, 

starosta obce
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2018.9.19.
Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 

a Rövid utca 2 sz. alatti családi ház és a hozzá tar-
tozó telek megvásárlását Gallai Gábortól és Varga 
Zsuzsától.

2018.10.23.
Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 

a 2017/2018-as tanévi, a nevelés és oktatás ered-
ményességére, illetve ezek feltételeire vonatkozó 
jelentéseket, valamint a 2018/2019-es tanévre vo-
natkozó helyi óvodák és alapiskolák munkaterveit.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta
a Vásártér utca 11 sz. alatti építkezési telek értéke-
sítését 3 eur/m2 árban, Hóka Igor és Anita részére.

Perbete Község képviselő-testülete elfogad-
ta a község tulajdonában lévő családi ház előtti 
telek és részben beépített telek eladását a Fő ut-
ca 38 sz. alatt Geleta család részére 3 euró/m2 ér-
tékben.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta
a Virág utca 39 sz. alatti MTNY Óvoda Iskolatanácsá-
nak, az Óvoda melletti parkoló kiépítésére vonatkozó 
kérvényét.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 
100 euró támogatás folyósítását, valamint 500 euró 
támogatás folyósítását a SZTNY Alapiskola részére 

a HALLOWEEN rendezvény megszervezésére, illetve 
asztalitenisz asztal és idegen nyelvű irodalom vásár-
lására vonatkozó kérvényét.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 
a Perbetei Futballklub 5000 euró értékű rendkívüli 
pénzügyi támogatás folyósítására vo-natkozó kérvé-
nyét, melyet a futballbírói tiszteletdíjakra, útiköltség-
re, a játékosok kalóriapénzének fi nanszírozására, 
téli sportfelszerelésre és a pálya berendezéseire 
kívánnak fordítani.

2018.10.31.
Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 

Perbete Község 2019-es évi, a kiadásokra és bevé-
telekre egyaránt vonatkozó kiegyensúlyozott költ-
ségvetését, 2 958 902 euró értékben.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 
a felszabadult háromszobás bérlakás kiadását Len-
gyel Katalin, valamint a felszabadult egyszobás 
bérlakás kiadását Ďurčiš Zsanett számára. Mindkét 
határozat 2018.12.1-jén lép érvénybe.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta 
a Virág utca alatti közös tulajdonrészű telkek meg-
vásárlását a még élő tulajdonosoktól, majd ezután 
e telkek tulajdonjogának rendezését, illetve Perbete 
Község tulajdonába vételét.

Fordította: Mgr. Kovács-Csomor Endre

19.9.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo od-

kúpenie rodinného domu a priľahlých pozemkov 
na Krátkej ulici č. 2, Pribeta od Gabriela Gallaiho a 
Zuzany Vargovej. 

23.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-
-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017/2018 a Plá-
ny práce na šk. rok 2018/2019 pre miestne mater-
ské a základné školy.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pre-
daj stavebného pozemku na Jarmočnej ulici č. 11 
pre manželov Igora a Anitu Hókových za kúpnu cenu 
3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pre-
daj pozemkov pred rodinným domom a čiastočne 
zastavaných rodinným domom na Hlavnej ulici 
č. 38, Pribeta, ktoré boli vyčlenené z pozemku 
vo vlastníctve obce v prospech rodiny Geletovej 
za kúpnu cenu 3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žia-
dosť Rady školy pri MŠ s VJM, Kvetná 39, Pribeta  na 
vybudovanie parkoviska pri materskej škole.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo fi -
nančný príspevok 100 eur na organizovanie akcie 

HALLOWEEN a 500 eur na nákup stolnotenisového 
stola a cudzojazyčnej literatúry pre Základnú školu 
Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žia-
dosť TJ Družstevník Pribeta, Športová 14, Pribeta o 
mimoriadny fi nančný príspevok vo výške 5000 eur 
na uhradenie rozhodcovských nákladov, cestovných 
nákladov, kalorické pre hráčov, nákladov na zimné 
športové oblečenie a vybavenie ihriska.

31.10.2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo rozpo-

čet obce Pribeta na rok 2019 vo výške rozpočtových 
príjmov a výdavkov rovnako v celkovej sume 2 958 
902 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pride-
lenie uvoľneného trojizbového nájomného bytu pre 
Katarínu Lengyelovú od 1.12.2018 a pridelenie 
uvoľneného jednoizbového nájomného bytu pre Ža-
netu Ďurčišovú od 1.12.2018.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo 
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozem-
koch pod Kvetnou ulicou od žijúcich vlastníkov 
a následné vysporiadania vlastníctva Kvetnej ulice v 
prospech obce Pribeta. 

Ing. Soňa Zahorcseková

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pribete sa konalo dňa 10.12.2018 o 17:00 
hod. v kultúrnom dome. Po otvorení zasadnutia a privítaní prítomných informovala o výsledkoch volieb 
do samosprávy obce Viola Sukola, predsedkyňa miestnej volebnej komisie. 

Za starostu obce bol zvolený Norbert Zsitva s počtom hlasov 633.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti: 
Attila Bíró, ThDr. Zoltán Erdélyi, Bc. Zuzana Hodálová, PhDr. František Jakab, Ing. Pavol Jakab, 

Ing. Marián Križan, Mgr. Pavol Šajben, Janette Téglášová, Zoltán Zahorcsek. Nasledoval slávnostný sľub 
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce po zložení sľubu predniesol slávnostný 
príhovor. Zastupovaním starostu obce bol poverený Zoltán Zahorcsek, poslanec OZ. Obecné zastupiteľstvo 
zriadilo nasledovné odborné komisie:

Názov komisie  Predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu  ThDr. Zoltán Erdélyi
Komisia fi nančná a pre správu obecného majetku Ing. Pavol Jakab
Komisiu poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 
protipožiarnej a protipovodňovej ochrany  Zoltán Zahorcsek
Komisia výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja  Ing. Marián Križan
Komisia športu  Attila Bíró
Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrany životného prostredia Mgr. Pavol Šajben
Komisia školstva a kultúry, Zbor pre občianske záležitosti PhDr. František Jakab
Komisia sociálnych vecí a rodiny a pre prenájom sociálnych bytov Janette Téglášová
Komisia na vytvorenie zoznamu žiadateľov a návrh poradovníka žiadateľov 
obecných bytov  Bc. Zuzana Hodálová
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie 
minimálneho starostu obce o 30%.

Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne:
• zástupca starostu – 8,3% mesačného základného platu starostu obce/mesiac
• poslanci obecného zastupiteľstva – 7% mesačného základného platu starostu obce/mesiac, 

 odmena poslancov sa kráti o 20% v prípade, že sa poslanec zasadnutia OZ v danom mesiaci 
 nezúčastní.   

A községi képviselő-testület alakuló ülésére 2018.12.10-én került sor 17.00 órától a helyi kultúrház-
ban. Az ülés megnyitása és a megjelentek üdvözlése után Sukola Viola, a helyi választási bizottság elnöke 
ismertette a helyhatósági választások eredményét. 

A község polgármesterének Zsitva Norbert lett megválasztva 633 szavazattal.
A községi képviselő-testületbe a következő jelöltek lettek megválasztva:
Bíró Attila, ThDr. Erdélyi Zoltán, Bc. Hodál Zsuzsanna, PhDr. Jakab Ferenc, Ing. Jakab Pál, Ing. Križan 

Marián, Mgr. Šajben Pavol, Téglás Janette, Zahorcsek Zoltán. Ezt követően a polgármester és a képviselők 
ünnepélyesen letették az esküt. Az eskütétel után községünk polgármesterének ünnepi beszédét hallgat-
hattuk meg. A község alpolgármesterének Zahorcsek Zoltán képviselő úr lett kinevezve.

A képviselő-testület megalkotta a következő bizottságokat:
A bizottság neve:  Elnök:
Közérdekvédelmi Bizottság   ThDr. Erdélyi Zoltán
Pénzügyi és Vagyonkezelési Bizottság   Ing. Jakab Pál
Mezőgazdasági, Erdőgazdasági, Tűz- és Árvízvédelmi Bizottság  Zahorcsek Zoltán 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo spádové ulice poslancov OZ v Pribete nasledovne:
A községi képviselő-testület a képviselők utcák szerinti elosztását a következőképpen hagyta jóvá:

SPÁDOVÉ ULICE POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRIBETA

A PERBETEI KÉPVISELÖ TESTÜLET TAGJAINAK UTCÁK SZERINTI ELOSZTÁSA

P.č. Meno, priezvisko, adresa, tel. č. Spádové ulice

1. Attila Bíró,  Nový rad/Váczy sor, Rúbaňská ulica/Fűri út, Revolučná 
 Rúbaňská ulica 277/12, Pribeta  ulica/Sanghaj
2. ThDr. Zoltán Erdélyi,   Modranská ulica/Madari utca, Ružová ulica/Berencsik 
 Námestie Jána Kalvína 841/6, Pribeta  köz, Robotnícka ulica/Cigányváros, Námestie Jána 
  Kalvína/Kálvin János tér
3. Bc. Zuzana Hodálová,  Športová ulica/Sport utca, Cintorínska ulica/Temető utca, 
 Podzáhradná ulica 972/22, Pribeta  Podzáhradná ulica/Kertek alja, Jarmočná ulica/Vásártér 
  utca
4. PhDr. František Jakab,  Vojnická ulica/Erőszak utca, Družstevná ulica/Sivatag 
 Vojnická ulica 707/1, Pribeta  utca
5. Ing. Pavol Jakab,  Mierová ulica/Béke utca, Krátka ulica/Rövid utca
 Mierová ulica 322/83, Pribeta
6. Ing. Marián Križan,  Nádražná ulica/Sallai utca, Dlhá ulica/Túlsó kertek alja, 
 Novozámocká ulica 70/7, Pribeta  Novozámocká ulica/Újvári út, Pri stanici/Állomás
  
7. Mgr. Pavol Šajben,  Komárňanská ulica/Komáromi utca, Jarková ulica/Mély-
 Jarmočná ulica 1249/25, Pribeta  árok utca, Lúčna ulica/Réti utca
8. Janette Téglášová,  Kvetná ulica/Virág utca, Obchodná ulica/Kiskocsmaköz, 
 Podzáhradná ulica 1014/23, Pribeta  Školská ulica/Iskola utca, Mládežnícka ulica/Ifjúsági 
  utca
9. Zoltán Zahorcsek,  Hlavná ulica/Fő utca
 Hlavná ulica 619/109, Pribeta

Építészeti, Területtervezési és Régiófejlesztési Bizottság  Ing. Križan Marián
Sport Bizottság  Bíró Attila
Közrend és Környezetvédelmi Bizottság   Mgr. Šajben Pavol
Oktatási és Kulturális Bizottság és a Polgári Ügyek Testülete  PhDr. Jakab Ferenc 
Szociális és Lakásügyi Bizottság   Téglás Janette
Községi Lakás Igénylők Jegyzékének és Sorrendjének 
Kialakításáért Felelős Bizottság   Bc. Hodál Zsuzsanna
A községi képviselő-testület elfogadta, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 253/1994-es 

számú törvénye értelmében a polgármester alapfi zetése 30%-al lesz megemelve. 
A községi képviselő-testület a képviselők bérezését a következőképpen hagyta jóvá:
• alpolgármester –  a polgármester alapfi zetésének 8,3%-a/hónap
• képviselők –  a polgármester alapfi zetésének 7%-a/hónap, ami 20%-al csökken 
 ha a képviselő nem vesz részt a havi testületi ülésen. 
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Újszülöttek ünnepélyes köszöntése
„Az élet tűz, amely mindig el-

hamvad, de újra lángra kap, ami-

kor gyermek születik.“

(George Bernard Shaw)

Október 17-én délután különle-
ges esemény színhelye volt a köz-
ségi hivatal díszterme. A fi gyelem 
középpontjába falunk legfi ata-
labb polgárai kerültek. Szüleikkel 
együtt Kósa József, polgármester 
és Szabó Andrea, anyakönyvveze-
tő fogadta a meghívottakat, hogy 
egyrészt megismerjék, másrészt 
pedig, hogy ünnepélyesen befo-
gadják őket a perbeteiek nagy csa-
ládjába.

Nagy öröm ez egy családnak, de 
Perbetének is sokat jelent, ha kis-
baba jön a világra. A körülménye-
ket fi gyelembe véve hálásak va-
gyunk azért, hogy községünkben 
15 gyermek született tavaly októ-
ber óta. Reméljük, hogy a későbbi-
ek folyamán a kicsinyek Perbetén 
nőnek fel, és a mi közösségünk 
tagjaiként találják meg boldogu-
lásukat, gyarapítva szülőfalunkat, 
hiszen ez jelenti a jövőnket.

Kósa József, polgármester ün-
nepi beszédében többek között 
megállapította, hogy a legnagyobb 

költő sem ismeri jellemzőbb és 
beszédesebb kifejezését a bol-
dogságnak, mint az újszülött arcát 
simogató anyai és apai tekintet. 
Szerelmükkel adtak neki életet, 
hogy továbbvigye a család üzene-
tét az elkövetkező emberi generá-
cióknak. „Ma is azért találkoztunk 
közösen Önökkel, szülőkkel, hogy 
együtt érezzük át a boldog pillanat 

beteljesülését, hogy új embert üd-
vözölhessünk köztünk. Engedjék 
meg, kedves szülők, hogy ez alka-
lomból szívből gratuláljak Önöknek 

és gyermekükhöz sok-sok boldog-
ságot és szülői örömet kívánjak” 
– fogalmazott községünk polgár-
mestere.

Az ünnepséget óvodásaink mű-
sora tette meghittebbé, akik ver-
sekkel és altatódalokkal köszön-
tötték községünk legkisebbjeit.

Községünk önkormányzata vi-
rággal, emléklappal és ajándékkal 

kedveskedett a családoknak, akik 
a polgármester úr és az anyakönyv-
vezető jókívánságai után aláírták 
az emlékkönyvet.

Az ünnepség egyéni- és csopor-
tos fényképezkedéssel zárult.

Kívánjuk, hogy a gyermekek nő-
jenek fel egészségben, boldogság-
ban, hozzanak sok örömet a szü-
lőknek és közösségünknek egy-
aránt!

Szabó Andrea

anyakönyvvezető

Toma Margit néni 2018. október 1-én töltötte be 90. életévét. E szép 
ünnep alkalmából az ógyallai Magnólia idősek otthonában látogatta őt 
meg Kósa József, polgármester és Szabó Andrea, anyakönyvvezető. 

Az ünnepelt derűsen, sugárzó mosollyal fogadott bennünket, nagyon 
örült a látogatásunknak. Számunkra pedig mindig hatalmas boldogság, 
ha mosolyt varázsolhatunk szépkorú lakosaink arcára.

Perbete Község Önkormányzata nevében bőségkosárral és emléklappal 
kedveskedtünk az ünnepeltnek egy szép virágcsokor kíséretében.

Szívből kívánunk Margit néninek boldog, nyugalmas, tartós egészség-
ben telt éveket!

Szabó Andrea

anyakönyvvezető

A helyi alapiskola 1967/68-ban végzett 9.A osztály tanulói 50 év után 
újra találkoztak. 

Néhány gondolat erejével visszaidéztük a múltat és az elmúlt diákéve-
ket. Jelenlétével megtisztelt Jakab Erzsébet tanító néni, aki az alsó ta-
gozaton tanított bennünket. Tíz osztálytársunk és osztályfőnökünk sajnos 
már soha nem találkozhat velünk, ezért egy mécsessel és egy perc néma 
csenddel adóztunk emléküknek.

A találkozón teljes létszámmal vettünk részt. A közös vacsora és a kö-
tetlen beszélgetés után élményekkel gazdagon távoztunk.

Egy osztálytárs 

Szépkorú köszöntése 

– Margit néni 90 éves lett

50 éves osztálytalálkozó
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A Manócska babaklub elsőd-
leges célja az, hogy találkozási 
lehetőségeket biztosít a társadal-
mi élettől általában időszakosan 
elszigetelt kismamáknak. Nagyon 
fontos, hogy ezeket a találkozá-
sokat értékes tartalommal töltsük 
meg, ezért olyan baba-mama 
foglalkozásokat, és szakmai elő-
adásokat, beszélgetéseket szer-
vezünk az édesanyáknak, amik 
a gyermekneveléssel és a gyer-
mekgondozással kapcsolatosak. 
Fontos küldetésünk továbbá az is, 
hogy családközpontú rendezvé-
nyeknek adjunk színteret. Folya-
matosan, rendszeresen és aktívan 
szervezzük azokat. Szeptembertől 
decemberig több neves szakem-
ber fordult meg kis községünkben. 
A Szülők Iskolája programunkon
belül Mészáros Krisztina író, blog-
ger, a Pátria rádió műsorvezetője 
tartott színvonalas előadást az 
édesanyáknak arról, hogyan és 
miért érdemes Szeretettel fegyel-
mezni a gyermekeinket. Dr. Bus-
nyák Norbert fogszakorvos pedig 
a gyermekkori fogápolás szüksé-

gességére, annak hasznosságára 
hívta fel az édesanyák fi gyelmét, 
kötetlen beszélgetéssel. Családi 
gyalogtúránk a Pilisben életreszóló 
kalandnak bizonyult. A Miskolci 
Csodamalom Bábszínház a legki-
sebbeknek adott elő Négy évszak 
címmel vidám bábelőadást. Sor ke-
rült a karácsonyi családi és egyéni 
fotózásra is, amit ezúton köszö-
nünk Lengyel Mariánnak. A rend-
hagyó Ringatón a Mikulás bácsi 
érkezése óriási meglepetést és 
örömteli pillanatot szerzett minden 

babának és mamának egyaránt. 
Mozgalmas évünket egy izgalmas 
zenés-táncos előadással zártuk. 
A Budapestről érkező VSG Tánc-
színház művészei Pöttöm Panna 
meséjét elevenítették meg a ked-
ves közönségnek. Hisszük, hogy 
gyermekeinkért mindent, csak 
tiszta szívvel és őszintén érdemes 
tenni!

Minden kedves olvasónak bé-
kés, boldog karácsonyi ünnepeket 
kívánunk!  

Bc. Juhász Tímea 

A Csemadok Perbetei Helyi Alap-
szervezete november 18-án zenés 
visszatekintéssel emlékezett az 
elmúlt 100 évre. 100 éve ért véget 
a nagy háború. Akkor még így ne-
vezték, mert nem gondolta senki, 
hogy utána következik még egy, 
még pusztítóbb. A 4 évig tartó harc
hatalmas véráldozatokkal járt, 
számtalan országnak okozott em-
beri és anyagi veszteséget. Az em-
beriség nem tanult ebből a nagy 
világégésből. Az elmúlt egy évszá-
zad alatt nem volt olyan év, amikor 
valahol ne szóltak volna a fegyve-
rek. Ezzel a műsorral szerettünk 
volna tiszteletet adni a hősöknek, 
akik vérüket adták egy eszméért, 
a szabadságért, hazájukért, csa-
ládjukért. Sok esetben a költészet, 

a zene volt az, ami átsegített a ne-
héz időszakokon, megkönnyítette 
túlélni a szörnyűségeket, fi gyel-
meztetett, megőrizte az „embert 
az embertelenségben“. Az össze-
állítás címét egy olyan híres musi-
cal ihlette, amely a legfontosabbat: 
a gyermekeket, a családot szeretné 
megvédeni a háború borzalmaitól 
úgy, hogy békét, mosolyt varázsol 
az otthonokba. Gyönyörű dalok, 
szívhezszóló versek, rövid történel-
mi ismertetők hangzottak el az est 
folyamán. 40 szereplővel – köztük 
alapiskolások és középiskolások - 
a színpadon fejeztük ki, hogy élni 
csak békében lehet. Ne engedjük, 
hogy ez még egyszer megtörténjen!

Mgr. Török Sarolta

2018. november 29-én ünnepé-
lyes keretek közt került sor a Jan-
ský emlékérem átadására Komá-
romban.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
falunkból 4 érmes véradó is átve-
hette a kitüntetést: Benyó Bar-
nabás ezüst emlékérmet vett át 

20-szoros véradásért, Ujvári Marian 
arany plakett fokozatban részesült, 
40-szeres véradóként, míg Pálinkás 
József és Juhász Viktor gyémánt 
emlékérem büszke tulajdonosa lett, 
80 véradásért.

Az ünnepélyes díjátadást meg-
tisztelte jelenlétével Zsitva Norbert, 
falunk újonnan megválasztott pol-
gármestere, aki megköszönte em-
berséges tetteiket.

Büszkék vagyunk valamennyi 
véradónkra és csak az elismerés és 
a hála hangján tudunk nyilatkozni 
kitüntetett véradóinkról, hogy szol-
gáljanak példaként minden jelen-
legi és jövőbeli véradónak, és hogy 
az elszántságuk példát mutasson.

Juhász Viktor: 52 éves, Gútán 
született. Feleségével és két fi ú-
gyermekükkel 1998-tól perbetei la-
kosok. 23 éve dolgozik a komáromi 
cipőgyárban.

Az első véradásra a kötelező 
katonai szolgálat alatt, beosztott 
tisztje megszólítására jelentkezett, 
majd a katonaság befejezése után 
folytatta. Gyermekei közül Csaba 
fi a lépett nyomdokaiba, aki szintén 
kitüntetett véradó – bronz emlékér-
mes. A véradás hasznosságát saját 
családjában is tapasztalta, amikor 
feleségének segített a szülés utá-
ni vérhiány enyhítésében. Üzenete 
a következő generációnak: „Min-
denki átélheti azt a különleges pil-
lanatot, amit akkor érez az ember, 
amikor olyat tesz másokért, idege-
nekért amiért nem vár viszonzást.”

Másik érmesünk Pálinkás Jó-
zsef 61 éves, négy gyermekével él 
Perbetén feleségével együtt szüle-
tése óta. Az ógyallai sörgyár alkal-

mazottja. Szintén a katonaság alatt 
lépett az önkéntes véradók csapa-
tába. Gyermekei közül 3 véradó: 
Csaba ezüst-, Réka bronzérmes. 
Csilla szintén csatlakozott és követ-
te példájukat. Az édesapa büszke 
családjára, saját sikerén felül örül, 
hogy gyermekei is elszántan ado-

mányozzák vérüket, hogy segíthes-
senek és életeket mentsenek.

Mélyen tiszteljük véradóinkat, 
megbecsüljük őket, megköszönjük 
a megköszönhetetlen, pótolhatatlan 
cselekedetüket.

Minden csepp vér reményt ad az 
élethez! 

 Téglás Janette

 Dikácz Erzsébet

A jótett érzése jóízű! A muzsika hangja

Juhász Viktor Pálinkás József

Élményekben gazdagon zártuk az évet...
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nia so zvyklosťami našich predkov 
v predvianočnom období. 

Čas Vianoc sa blíži, vrcholia po-
sledné prípravy s upratovaním a pe-
čením.

Najmilším darom pre rodičov 
a starých rodičov je slávnostný 
program. Nie je nič krajšie, ako vi-
dieť hŕbu drobcov spolu na pódiu 
spievať vianočné koledy. To poteší 
všetkých. Na záver kalendárneho 
roka je našim zvykom spoločný 
štedrý obed s modlitbičkou, oblát-
kami, medom a samozrejme dar-
čekmi.

Na záver prajem Vám i Vašim 
rodinám krásne a pokojné Vianoce, 
ale najviac Vám prajem rozžiarené 
očká Vašich detí pod vianočným 
stromčekom.

Renata Kmetyóová

V predvečer sviatku sv. Mikulá-
ša si deti s iskierkou v očiach uk-
ladajú vyčistené čižmičky do oblo-
kov a s napätím čakajú na to, čo sa 
stane. 

V mysli si opakujú slová milej 
básničky alebo pospevujú pesnič-
ku, ktorou sa chcú pochváliť vzác-
nej návšteve. Žiarivými očkami po-
zerajú von oknom na oblohu plnú 
jagavých hviezd a netrpezlivo čaka-
jú. „Kedy už príde?“.

Jemné zvonenie zvončeka v diaľ-
ke znásobuje detskú nedočkavosť. 
Konečne prichádza vytúžená chvíľa. 
Radosť detí sa mieša s očakávaním 
i štipkou strachu. 

Tak to bolo aj v našej materskej 
škole.

Vo sviatočne vyzdobenej triede 
sme spolu s deťmi po dlhom oča-
kávaní privítali Mikuláša aj s veľkou 
nošou plných darčekov.

Deti predviedli svoju šikovnosť 
recitovaním básničiek a zaspievali 
krásnu pieseň o svätom Mikulášovi.

Potom, aj keď niektorí s malou 
dušičkou, si od Mikuláša prevzali 
balíčky.

Aj týmto spôsobom učíme každé 
dieťa prekonávať strach a moti-
vovať ho k tomu, aby bolo lepším 
človekom. Je to jeden z dôležitých 
adventných zvykov, ktoré nám pri-

pomínajú blížiace sa vianočné 
sviatky.

V našej materskej škole sa ad-
ventným zvykom venujeme každý 
rok. Samozrejmosťou je príprava 
adventného venca so štyrmi svieč-
kami a adventného kalendára.

Na sviatok Barbory dávame vet-
vičky čerešní do vázy v očakávaní, 
že nám do Vianoc vykvitnú.

13. decembra na Luciu sa za-
sa deti oblečú do bieleho plátna 
a s metličkami v rukách vyháňame 
choroby a zlobu zo všetkých kútov 
so slovami ,,Od Lucie do Vianoc 
každá noc má svoju moc“.

Takto naše deti oboznamujeme 
prostredníctvom zážitkového uče-

Az ünnepi várakozás minden 
ember életében egy izgalmas ese-
mény, nincs ez másképp az óvodás 
gyermekeknél sem. Adventtel kez-
dődik a karácsonyi ünnepkör, mely 
tele van várakozással, izgalommal. 
Díszekkel csinosítjuk a csoportszo-
bákat és igyekszünk a gyermekek 
részére nyugodt, meghitt boldog 
hangulatú tevékenységeket kínálni.

Advent első hetében a Mikulás-
várás izgalma tartotta lázban a gye-
rekeket. December 6-án csengety-
tyűszó jelezte a Mikulás érkezését, 
aki megtöltötte a kis lábbeliket cso-
kival, cukorkával teli csomaggal. 

Ezután megpihent a csoportunk-
ban, ahol a gyerekek énekeltek, 
verset mondtak és táncoltak. A cso-
mag mellé minden ovis kapott pár 
jó szót jutalmul, amiért egész évben 
jól viselkedett és szófogadó volt. 
Advent második hetében a gyerme-
kek nagy örömére mozi és színház-

látogatást szerveztünk Komárom-
ba. A moziban a Vuk című mesét 
láthatták a Jókai Színház előadásá-
ban pedig a Bambi című meseelő-
adást tekinthették meg. Jó volt látni 
a gyermekek arcán a csodálkozást 
és a boldogságot. Ahogy hétről-
hétre meggyújtottuk az adventi ko-
szorún a gyertyákat és közeledett
a Karácsony, egyre szebben szóltak 
a versek, tisztábban az énekek és 
az egész óvoda karácsonyi díszbe 
öltözött. December 19-én minden 
az ünnepről szólt. A szülőkkel kö-
zösen együtt ünnepeltünk a kultúr-
házban. A gyerekek arcukon boldog 

mosollyal adták elő műsorukat. 
Az ünnepi műsor végén, jó érzés 
volt látni a csillogó mosolygó szem-
párokat a boldog felnőtteket és 
gyermekeket. A délután kellemes, 
meghitt pillanatokkal telt, széppé 
varázsolva az Advent ünnepi han-
gulatát.

Minden év, októberi hónapjában az idős embereket köszöntjük. Egy kis 
séta alkalmával útnak indultunk az óvodás gyermekeinkkel, hogy kifejez-
zük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, 
akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt 
nyugdíjas éveiket. Gyermekeink egy kis énekkel, verssel és egy kis mézes-
kalács szívvel örvendeztették meg a szépkorúakat. 

Mi, mindnyájan kívánunk minden szépkorúnak, hogy a több évtizede kö-
zösen kiválasztott úton haladjanak tovább jó egészségben!

Balla Piroska

„Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét.
Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet.

Békés, Boldog Karácsonyt kívánunk Mindenkinek.“
Porubský Nikolett

Adventné obdobie v materskej škole

Advent a Nyitnikék óvodában

Az óvodások köszöntője 

„Idősek Világnapja“ alkalmából
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Do 9. ročníka česko-slovenské-
ho projektu pod názvom „Záložka 
do knihy spája školy: Rozprávky, 
bájky, povesti a príbehy nepoznajú 
hranice“ sa naša škola s veľkou 
radosťou zapojila po druhý raz. 

Cieľom projektu je nadviazať 
kontakt medzi základnými školami 
a podporiť čítanie prostredníctvom 
výmeny záložiek do kníh.

Našou družobnou školou sa
v tomto školskom roku stala ZŠ 
s materskou školou z Važca, okr. 
Liptovký Mikuláš.

Tentokrát sme sa inšpirovali pri-
chádzajúcim Sviatkom všetkých 
svätých. Téma, ktorá je pre malé 
školské hlavičky dosť náročná 
a abstraktná, sa stretla s veľmi 
pozitívnou odozvou. Pri výrobe zá-
ložiek (rôznych duchov) sa každý, 
či už malý, alebo veľký, trocha bál, 
ale aj zabavil. Nové informácie, 
ktoré žiaci získali prostredníctvom 
tohto projektu, im určite lepšie po-
môžu pri uvedomovaní si každo-
denného kolobehu života.

Mgr. Viktória Bednáriková

Nádherná teplá jeseň, akú sme 
mali tento rok, je ako stvorená 
na výlety do prírody, a tak sme 
sa vybrali do neďalekej Zvernice 
Mikuláš. Tam sme mali možnosť 
vidieť z bezprostrednej blízkosti je-
lene a srnky, ktorým sme priniesli 
rôzne pochúťky, ako jablká a mrk-
vu. Ďalekohľadom sme sledovali 
z vysokého posedu celú okolitú 
prírodu a na prechádzke lesom 
sme sledovali celú tú farebnú krá-
su jesenných listov okolo seba.

Ako každý rok, aj tento sme strá-
vili príjemné predpoludnie s naši-
mi starkými počas Dňa úcty k star-

ším. Deti si pripravili pre starých 
rodičov krátky program a potom 
si spoločne zatancovali, zahrali 
sa, kreslili a na záver si pochutili 
na dobrotách, ktoré staré mamy 
pripravili.

Deti zo staršej vekovej skupiny 
sa v týždni od 5.- 9.11. zúčastnili 
plaveckého výcviku, kde sa hra-
vou formou zoznamovali s vodou, 
technikou plávania, ako aj s bez-
pečnosťou počas pohybu v bazé-
ne. Plávanie je šport, ktorý u detí 
rozvíja nielen správne držanie tela, 
ale priaznivo pôsobí aj na celkové 
zdravie a imunitu detí, preto bude-
me v plaveckom výcviku naďalej 
pokračovať aj na jar.

Spolu s našimi kamarátmi z MŠ 
s VJM sme oslávili Deň mater-

ských škôl, ako inak, ak nie hrou. 
V športovej hale sme strávili vese-
lé dopoludnie cvičením, tancom, 
zdolávali sme rôzne prekážky, 
vyšantili sa na nafukovacom hra-
de. Na záver sme si spoločne vy-
tvorili plagát, ktorý sme vystavili 
v priestoroch MŠ.

Posledné slnečné jesenné dni 
sme opäť strávili v prírode. V neďa-
lekom lese na Podháji v Dulovciach 
sme si najprv spravili malú lesnú 
túru, aby sme pokračovali s hrami 
v prírode. Tieto hry boli zamerané 
na spoznávanie prírody, prírodných 
materiálov a orientáciu v prírode. 
Počúvali sme spev vtákov a napl-
no sme si užili aj iné zvuky, farby 
a vône lesa. 

Paulína Fűhrichová

Rozprávky, bájky, povesti

a príbehy nepoznajú hranice

Dňa 26. októbra 2018 sa priestory našej školy premenili na strašidelný 
zámok. Tohto roku sa našej Halloween-party zúčastnilo rekordných 
90% našich žiakov. 

Najlepšia zábava začala v popoludňajších hodinách, keď sa zišli bosorky, 
múmie, čierne víly, strašidelné a neskutočné postavy z fi lmov a rozprávok. 
Všetky skvelé masky sa zabávali pri súťažných disciplínach, ktoré pripravili 
pani učiteľky. Nechýbalo vynikajúce bosorácke občerstvenie a super 
diskotéka. Súťaže prebiehali nielen v budove školy, ale tradíciou sa stalo aj 
nočné súťaženie na školskom dvore. Deti si tak zmerali svoje sily, zručnosti 
a vedomosti a víťazi boli ocenení zaslúženou odmenou. V dobrej nálade 
a s množstvom zážitkov sme odchádzali domov. Andrea Gáborová

Halloween v našej škole

Jeseň v našej škôlke
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Idén emlékezünk meg Mátyás 
király születésének 575., trónra 
lépésének 560. évfordulójáról. En-
nek jegyében zajlott a Rákóczi 
Szövetség Perbetei Helyi Szerve-
zete és a Perbetei Magyar Tannyel-
vű Alapiskola közös szervezésében 
a hagyományos Rákóczi-nap. 

Hunyadi Mátyás fi atalon, 15 éve-
sen került a trónra. Pogyebrád 
György Prágában őrizte, amikor ki-
derült, hogy a magyar országgyű-
lés a Duna jegén királlyá válasz-
totta az ifjú Hunyadit 1458-ban. 
Miután Mátyás eljegyezte a király 
lányát, Katalint, elindulhatott haza. 
A Szent Korona azonban csak 
1464-ben került a fejére, amikor 
azt visszaszerezte a német-római 
császártól, III. Frigyestől. Mátyás 
uralkodásának 32 éve alatt erős 
kézzel vezette az országot, má-
sodik feleségének, Beatrixnak kö-
szönhetően csodálatos reneszánsz 
királyi udvart épített ki Budán és 
Visegrádon, a komáromi vár is egy 
szép reneszánsz palotával gazda-
godott. Könyvtáránál csak a pápáé 
volt gazdagabb. Pozsonyban meg-
alapította a középkori Magyar-
ország harmadik egyetemét, az 
Academia Istropolitanát. Épületei 
ma is állnak. Híres Fekete sere-
ge a korabeli Európa első állandó 
zsoldoshadserege volt. Meg tudta 
fékezni az egyre erősödő Oszmán 
Birodalmat, területeket szerzett 
Ausztriában és Csehországban. 
Célját, hogy német-római császár 
legyen, nem tudta elérni. 1485-
ben elfoglalta Bécset. Itt érte a ha-
lál 1490-ben. 

A Mátyás–emlékév keretén be-
lül környékünk iskoláiban is több 
olyan rendezvény valósult meg, 
amely felidézte történelmünk e je-

lentős alakját és korszakát. Októ-
ber folyamán a búcsi Katona Mi-
hály Alapiskola szervezésében 
diákjaink is részt vehettek egy 
pozsonyi tanulmányúton, amely 
során a Mátyáshoz kötődő hely-
színeket látogattuk meg, majd 
a Duna-parton megtekintettük 
a Fadrusz János szobrászművész 
életéről és alkotásairól szóló ki-
állítást. Fadrusz János készítette 
többek között Mátyás kolozsvári 
szobrát. Novemberben csapatunk 

– Csachó Marian, Lengyel Szi-
lárd, Répás János, Szabó Gergely 
– sikeresen szerepelt az említett 
alapiskola versenyén. A Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 
tanári konferenciát rendezett Pár-
kányban, amelyen Oláh Éva tanító 
néni vett részt. 

A Rákóczi-nap programjába 
igyekeztünk becsempészni olyan 
foglalkozásokat, előadásokat, 
amelyek élményszerűen mutatják 
be Mátyás személyét és korát. 
A vendégeket Mátyás kedvenc 
csemegéivel vártuk: aszalt fügével, 
kormos almával és pirított hagy-
mával. Az osztályok projektmunká-
kat készítettek a délelőtt folyamán. 
Az 1. és a 4. osztály Mátyás hadse-

regévé változott, pajzsaikon meg-
jelent a Hunyadiak címerállata, 
a fekete holló. A 2. és a 3. osztályo-
sok páncélos lovagot és királynőt 
készítettek, az 5. osztályosok egy 
Mátyás – mesét illusztráltak, a ha-
todikosok a középkori öltözködést 
kutatták, a 7. évfolyam Mátyásról 
szóló népmesékből gyűjtött böl-
csességeket. A 8. osztályban a ko-
rabeli konyhát próbálták felidézni. 

Tudjuk, hogy Mátyás szívesen 
vett részt az ételek készítésében, 
ízesítésében. A kilencedikesek 
a reneszánsz művészetekkel fog-
lalkoztak és elkészítették a vi-
segrádi palota Herkules-kútjának 
makettjét. 

A pályázatba bekapcsolódott 
8 csapat sokszínűen, változatosan
mutatta be Mátyás korát. A per-
betei 4. osztályosok Mátyás király
megkapáltatja az urakat c. nép-
mesét dramatizálta, az alistáli gye-
rekek az igazmondó juhász törté-
netét hozták el, a csicsói alapis-
kolások pedig a Mátyásról szóló 
anekdotákból mutattak be egy 
csokorra valót. A szentpéteriek 
posztert készítettek, a perbetei 

8. osztályosok csapata Mátyás fe-
kete seregét mutatta be, a búcsiak 
pedig a reneszánsz kor öltözkö-
déséről készítettek prezentációt. 
Két magyarországi baráti iskolánk 
is bekapcsolódott a pályázatba. 
A Reményik Sándor Evangélikus 
Általános Iskola és Óvoda Bobai 
Tagintézménye csapata, ill. a ta-
tabányai Szent Margit Katolikus 
Iskola diákjai zenével, énekkel és 

hangszeres szólóval tették színe-
sebbé bemutatójukat. Ezt követő-
en a Kuttyomfi tty Társulat Három 
az igazság c. látványos és egyben 
tanulságos előadása következett. 
Az értékelést megelőzően hangzott 
el Kovács-Csomor Endre történe-
lemtanár érdekes, lebilincselő elő-
adása. A zsűri további tagjai voltak 
Belán Ernő és Sukola Róbert. 

Az iskola folyosóján kis kiállí-
tást készítettünk a gyerekek pro-
jektmunkáiból. A rendezvényt szí-
nesítette a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság által készített kiállítás is, 
amelyet Gaál Gergely, a Mátyás – 
emlékbizottság elnöke bocsátott 
rendelkezésünkre.

Mgr. Szabó Edit

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK

„Én meg ő, mi ketten vagyunk a világ összes uralkodói közül azok, 

akiket méltán illet ez a név: uralkodó.“

(II. Mehemed Mátyás királyról)

ITT JÁRT MÁTYÁS KIRÁLY
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az 5. helyen végzett. Szabó Gergely 
(8.o.) a kerületi sakkbajnokságon 
a 11. helyet érte el. Decemberben 
Tatabányán voltunk kis focicsapa-
tunkkal, ahol versenybe szálltunk 
a Mikulás - kupáért. Az 5. hely lett 
a miénk. Az év vége a röplabdáé 
volt. A komáromi röplabda klub kis 
csapata tartott rendhagyó torna-

órát, majd a 3. osztályos röplabdá-
saink vettek részt a Komáromban 
rendezett karácsonyi versenyen, 
a 2. helyen végeztek.

 A tanulóink nagyon lelkesek, 
örömmel vesznek részt a különbö-
ző sportversenyeken, eseménye-
ken. Remélem, a kitartás továbbra 
is szép eredményeket hoz majd!

Mgr. Béres György

Még alig telt el pár hónap a tan-
évkezdés óta, máris számos sport-
eseményen vettünk részt, illetve
szerveztünk az iskolánkban. Szep-
tember 28-án az Egészségnap 
keretén mindnyájan „futottunk 
az egészségünkért” a falu utcáin. 
Nem sokkal később, október 12-én
Bobáról érkezett testvériskolás 

tanulóikkal sportoltunk egy jót 
a tornateremben, kötelet húztunk
és királykidobóztunk. A Kárpát-
medencei Összmagyar Diákbaj-
nokságon asztaliteniszben Maku-
vek Kiara (5.o.) és Hlinka Igor 
(8.o.), sakkban Rancsó Nikolett 
(2.o.), Pinke Zsófi a (3.o.) és Rancsó 
Ádám (4.o.) kiválóan képvisel-

ték iskolánkat, Szabó Ákos (6.o.) 
a 6. helyet hozta el, míg Gyóni Ger-
gely (9.o.) bronzérmes lett. Novem-
berben a tápióbicskei lábtollaslab-

da csapat bemutatója után tanu-
lóink is kipróbálhatták ezt a ha-
zánkban még nem túl népszerű 
sportot. Szentpéteren került meg-
rendezésre a járási asztalitenisz 
bajnokság, ahol Hlinka Igor (8.o.), 
Gyóni Gergely (9.o.) és Čacho And-
rás (8.o.) csapata a 2. helyet sze-
rezte meg. A Kossányi – kupáért 
indult versenyben foci csapatunk 

Ukončenie futbalovej jesene

Sportesemények az iskolánkban, 
avagy minden, ami sport

SAKK

Szokás szerint októbertől elkez-
dődtek a ligák. A 4. ligában a csa-
patfelállítás inkább a fi atal játéko-
saink részére van mindig felépítve, 
azaz legalább 4 táblán a nyolcból 
csak gyerekek játszanak. Nagy 
meglepetés, sajnos, az eddigi for-
dulók alatt nem sikerült számunk-
ra, de leginkább a játék mennyisé-
gén és a hibáik kiküszöbölésén van 
a hangsúly. Sajnos, az első fordu-
lóban Zsigárd ellen, a másodikban 
Újvár ellen majd Bátorkeszi ellen 
is gyengébbek voltunk. A 4. for-
dulóban nagyon bizakodva kezd-
tünk neki a nagykéri csapatnak. 
Az eredmény szintén nem a ja-
vunkra dőlt el, de még ha gyen-
gébbek is vagyunk az ellenfelektől, 
nem adjuk könnyen a pontokat. 

A tabella végén állunk egyelőre, 
de bízzunk benne, hogy a követke-
ző évben néhány forduló másképp 
zajlik majd, és egy kicsit előbbre 
kerülünk.

Ellentétben a sikertelen 4. ligá-
val, a 3. ligás csapatunk a tabel-
la élén áll. Tapolcsány csapata 
ellen nyertük az első mérkőzést, 
ami megadta a jó kezdeti lökést. 
Ezután Komárom csapata ellen 
elért döntetlent sikerként köny-
velhetjük el, mert fi atal és nagyon 
ügyes sakkozókból áll a csapatuk. 
A harmadik fordulót Nyitra ellen, 
a negyediket pedig Nagykér ellen 
nyertük. Így a cikk írásakor Nyitra 
C csapata előtt vagyunk egy haj-
szállal az első helyen.

Ostružlík Márk

Všetky naše mužstvá ukončili futbalovú jeseň a tešia sa na nástup novej 
sezóny. 

Mužstvu prípravky sa doteraz výborne darí, naďalej sú vo svojej sku-
pine na 1. mieste bez straty bodu. Pristupujú zodpovedne k tréningom aj 
k zápasom. Teší nás, že nám pribúdajú aj noví hráči. Naďalej však po-
čítame s podporou rodičov, pretože len spolu máme šancu na úspech. 
Bez podpory rodičov je zodpovednosť a s ňou spojený postup našich hrá-
čov nemysliteľný.

Každý začiatok je ťažký, túto odvekú pravdu si musia uvedomiť aj hráči 
žiackeho mužstva. Hlavne by mali mať zodpovednejší prístup k trénerom 
a k zápasom a nenachádzať výhovorky na neúčasť hlavne na zápasoch. 
Aj v tomto prípade mnoho záleží na podpore rodičov, pretože ju pociťujeme 
len u niektorých žiakov, a podpora je veru ešte u týchto hráčov dôležitá. 

Nášmu dospelému mužstvu nevyšiel začiatok ani koniec sezóny cel-
kom podľa plánov. Prišli zranenia, niektorí prestali hrať kvôli pracovným 
povinnostiam, niektorí hlásia aj odchod z klubu. Na druhej strane sa nám 
však črtajú nové posily. Dúfame, že sa podarí postaviť dobrý kolektív, ktorý 
zabojuje o záchranu v súťaži.

Na záver ďakujeme za každú podporu nášho klubu.
Prajeme všetkým fanúšikom futbalu, ako aj ostatným obyvateľom obce 

príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
Vedenie klubu TJ Družstevník Pribeta

 TJ Družstevník Pribeta
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HISTÓRIA   |   TÖRTÉNELEM

Az 1918. október 28-án kikiál-
tott Csehszlovák Köztársaságot az 
új állam kereteibe került magyar 
közösség születése pillanatától 
idegennek érezte, elutasította. 
A szlovenszkói magyarok, ahogy 
akkoriban ezt gyakran emlegették, 
nehezen tudták elképzelni, hogy 
ebben az új államalakulatban kell 
majd tartósan élniük. Ezt az érzést 
csak erősítette a Csehszlovák Köz-
társaság ugyan demokratikus, ám 
erősen kisebbségellenes politikája 
is, ezért a felvidéki magyarok át-
menetiként tekintettek a kialakult 
helyzetre. A csehszlovákiai magyar 
pártok politikusai pedig valameny-
nyien számoltak egy jövőbeni ha-
tárrevízió lehetőségével, legfeljebb 
az oda vezető útról folytak a viták. 
1938-ban a külpolitikai helyzet 
változása, a Csehszlovákián belüli 
nemzetiségi feszültségek – első-
sorban az ún. szudétanémet krí-
zis, vagyis a több mint 3 milliós 
csehszlovákiai német kisebbség 
mozgolódása – már sokakban kel-
tettek várakozást. Erősek voltak 
ekkoriban a szlovák autonómiatö-
rekvések is. A felvidéki magyarság 
korabeli legfontosabb reprezen-
tánsa az Egyesült Magyar Párt is 
támogatta a szlovák autonómia-
törekvéseket, mivel tévesen azt 
remélték, hogy Szlovákia önállóan 
nem lesz képes megállni a helyét 
és újra egyesül majd Magyaror-
szággal. A szudétanémetek 1938 
áprilisában már az általuk lakott 
területek széleskörű autonómiáját 
követelték. Amikor a cseh politi-
kai vezetés ezt visszautasította, 
nagyon feszültté vált a helyzet és 
Hitler háborúval fenyegette Euró-
pát, ha a csehszlovákiai németek 
helyzetét nem rendezik. Európa 
közvéleményében azonban ekkor 
még nagyon intenzíven éltek az 
I. világháború iszonyatos veszte-

ségeinek emlékképei és mindenki 
írtózott egy újabb európai háború 
gondolatától. Franciaország és 
Nagy-Britannia nyomására végül 
a csehszlovák vezetés elfogadta, 
hogy területeket engedjen át Né-
metországnak. A döntést az 1938. 
szeptember 29-én Münchenben 
megtartott konferencia hozta, 

amelyen a szudétanémet terüle-
teket Németországhoz csatolták. 
Az ún. müncheni egyezmény egyik 
függeléke kötelezte Csehszlová-
kiát, hogy három hónapon belül 
kétoldali tárgyalásokkal oldja meg 
a szlovákiai magyarság helyzetét 
is. Időközben a szlovákok 1938. 
október 6-án, Zsolnán kikiáltották 
Szlovákia autonómiáját. Csehszlo-
vákia felbomlása megállíthatatlan-
nak tűnt.

A szlovák – magyar tárgyalások 
a közigazgatásilag ugyan Cseh-
szlovákiához tartozó, de igencsak 
magyar érzelmű, éppen ezért, 
a tárgyalások hírére magyar zász-
lódíszben pompázó Komáromban 
zajlottak a régi vármegyeháza 
épületében. A Jozef Tiso által ve-
zetett szlovák küldöttség először 
a magyarok által lakott területek 
autonómiáját ajánlotta fel. Ezek-
be azonban nem tartoztak bele 
a nyelvhatár mentén fekvő magyar 

városok pl. Pozsony, Kassa, Nyitra 
stb. A magyar külügyminiszter, Ká-
nya Kálmán vezetésével tárgyaló 
magyar küldöttség ezt elutasítot-
ta. A két ország ezért nemzetközi 
döntőbíráskodást kért. A végső 
döntést 1938. november 2-án az 
olasz és a német külügyminiszter 
(Ciano gróf és Ribbentrop) mondta 

ki Bécsben. A bécsi Felső-Belve-
dere palotában meghozott döntés 
az etnikai revíziót valósította meg. 
A visszacsatolásakor csaknem 
12 ezer négyzetkilométernyi te-
rületen élő lakosságnak a 87%-a 
magyar nemzetiségű volt. (752 
000 magyar és 117 000 más 
nemzetiségű.) A döntés hírére 
eufórikus hangulatba került a ma-
gyarság. A visszatért területeken 
a lakosság kitörő örömmel fogadta 
a bevonuló magyar katonaságot. 
A magyar honvédség csapatai no-
vember 3-án zárkóztak fel a határ-
ra, és elsőként november 5. napján 
bevonultak Medvére, az első na-
gyobb magyar településre. Horthy 

Miklós november 6-án Komárom-
ba, majd 11-én Kassára vonult be. 
A magyar kultúra olyan fontos köz-
pontjai kerültek vissza az anyaor-
szághoz, mint Galánta, Érsekújvár, 
Komárom, Léva, Rimaszombat, 
Kassa és Munkács. A kialakult új 
szlovák – magyar határ pontosan 
követte az ún. magyar – szlovák 
nyelvhatárt.

Az első bécsi döntés nyomán 
Magyarország és a felvidéki ma-
gyarság szinte örömmámorban 
úszott, illetve a 18 évvel korábban 
Trianonban aláírt és a magyarok 
szerint embertelennek és igaz-
ságtalannak tartott békediktá-
tum jogos revíziójaként élte meg 
a bécsi döntést. Ami azonban
a visszakerült magyarságnak öröm 
volt, azt a szlovákok másként élték 
meg. Különösen Nagysurányban 
és környékén volt erős a szlovákok 
tiltakozása. Itt a magyar csendőr-
ség – a „kakastollasok“ – 1938 
karácsonyán a templom előtt tilta-
kozó tömegbe lőtt, aminek követ-
keztében egy fi atal lány meghalt. 
Ám, – mint ahogyan a Gömör 
c. újság 1938. november 6-i szá-
mából megtudhatjuk, – a magyar 
ajkú lakosság és a csehszlovák 
katonaság közt is történt komoly 
összetűzés, pl. Ozsgyánban, ahol 
a határmegállapítás hírére a fellel-
kesült lakosok az utcára tódultak 
ki, s ott a magyar himnuszt eléne-
kelték, mire a fegyveres erő tagjai 
közéjük lőttek, s bizony itt is volt 
halott áldozat, többen pedig meg-
sebesültek. Ezek a sajnálatos in-
cidensek szerencsére nem voltak 
jellemzőek az időszakra, ugyanis
a bevonuló magyar csapatokat 
szinte mindenhol kitörő lelke-
sedés, valamint a felszabadulás 
öröme kísérte. A honvédeket dia-
dalkapu és virágeső köszöntötte 
mindenütt, s nem volt ez máskép-
pen Perbetén sem.

 A második világháborút (1939-
1945) követően a győztes hatal-
mak megsemmisítették az első 
bécsi döntést, mivel abban a két 
fasiszta hatalom, Németország 
és Olaszország működött közre. 
A felvidék magyarlakta területei 
visszakerültek az újból megalaku-
ló Csehszlovákiához és a felvidéki 
magyarságra új, soha nem látott 
megpróbáltatások vártak. De ez 
már egy másik fejezet sokat pró-
bált felvidéki magyarságunk törté-
netében...

Mgr. Kovács-Csomor Endre

„Honvédek! A Trianon bilincsei alól felszabadult és újjászületett honvédségünk 20 esztendei nehéz vá-

rakozás után átlépi azt a határt, amelyet mindenkor ideiglenesnek tekintettünk. Egymillió testvérünk vár 

Reátok odaát! Az ő számukra két évtizedes súlyos megpróbáltatás után Ti jelentitek minden reményük

és vágyuk beteljesülését. Hazamentek elődeink drága vérével annyiszor megszentelt Felvidékünkre! 

Ezzel az érzéssel teljen meg lelketek és honvédségünk dicső múltjához méltóan szeretettel zárjátok 

szívetekbe a visszanyert ősi magyar föld minden egyes lakóját, magyarokat, szlovák, ruszin és német 

testvéreinket egyaránt. Büszkén és bizalommal bocsájtalak utatokra azzal a biztos tudattal, hogy az örök 

igazság jogán az új életre támadt Magyar Erő segítségével visszaszerzett területeket soha semmi szín 

alatt sem hagyjuk el többé! Isten és a Haza nevében: ELŐRE!” 

(Horthy Miklós kormányzó hadparancsa – 1938. november 4.)

80 éve történt. Az első bécsi döntés, 

avagy a Felvidék visszatér...
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V 1. liste apoštola Pavla Timoteovi v 1. kapitole v 15. verši čítame: 
„Je to verná reč, a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus 

prišiel na svet, aby spasil hriešnikov.”

Adventné obdobie si pomaly plynie svojím pravidelným tempom. 
V domácnostiach sa pripravuje všetko na sviatky narodenia náš-
ho Spasiteľa, deti sa tešia na sviatky a na prázdniny s nimi spojené, 
na adventnom venci pribúdajú horiace sviece a takmer všetci sa teší-
me na ten zvláštny čas radosti, veselosti. 

Celkom prirodzene sa pýtame, na čo je tu čas adventu? Prečo máme 
Vianoce? 

Na prvé počutie celkom jednoduchá otázka, pretože aj tí, ktorí neve-
dia, že latinské slovo advent znamená príchod, by odpovedali: advent 
je obdobie štyroch nedieľ pred Vianocami, ktoré máme využiť na kúpu 
darčekov, potravín a všakovakých dobrôt, aby sme Vianoce prežili čo 
najkrajšie a najlepšie. 

Obchodníci by iste odpovedali, že pre nich je adventné obdobie naj-
lepším obdobím roka, lebo majú veľké tržby a s nimi aj zisk. Rôzne 
akcie priam lákajú k čo najväčším nákupom. Žiaľ, komercia, obchod 
a zisk majú negatívny vplyv na život mnohých, ktorí si neuvedomujú 
pravý význam adventu a Vianoc. 

Vianoce sú totiž o tom, že nám pripomínajú príchod Božieho Syna 
Ježiša Krista do ľudstva, Jeho narodenie v betlehemskej maštali. 
To nám pripomína aj apoštol Pavel v prvom liste, ktorý napísal mla-
dému spolupracovníkovi Timoteovi: Je to verná reč, a zaslúži si, aby 
ju všetci prijali, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. 

Narodenie Ježiša Krista uznávajú aj tí, ktorí v Neho neveria, lebo 
Ho považujú za historickú osobnosť, ktorá však nič pre nich nezna-
mená, ktorá nemá nič spoločné s ich životom. Niektorí však tvrdia, 
že je to rozprávková bytosť, ktorá do 21. storočia nepatrí. No dovolím 
si povedať, že väčšina ľudí pripúšťa skutočné narodenie Ježiša Krista 
v Betleheme. Napokon, aj preto na Vianoce bývajú kostoly plné, lebo 
jednoducho narodenie Ježiša Krista k Vianociam patrí.

No v tejto chvíli chcem položiť dôraz na prvú časť vyššie uvedeného 
textu: „Je to verná reč, a zaslúži si, aby ju všetci prijali”. To znamená, 
aby túto úžasnú správu všetci prijali vierou. Nech pribúda tých, ktorí 
Ježiša Krista prijmú ako svojho Spasiteľa. 

Bez príchodu Božieho Syna na tento svet by ľudstvo nemalo istotu 
večného života. I napriek našej hriešnosti Pán Boh sa k nám skláňa, 
robí nás svojimi deťmi a obdarúva večným životom vo svojej blízkosti. 
To je význam príchodu Božieho Syna do tohto sveta. To je zvesť a odkaz 
Vianoc. 

Z celého srdca prajem nám i našim rodinám požehnané, pokojom 
a milosťou naplnené sviatky narodenia nášho Spasiteľa a Božie vede-
nie a ochranu v nadchádzajúcom Novom roku. 

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

Az adventtel elkezdődött egy 
újabb egyházi esztendő. Milyen jó,
hogy ismét elcsendesedéssel, vagy
ha úgy tetszik, ráhangolódással 
kezdhetjük ezt az évet is. Hétről 
hétre pedig közelebb kerülünk 
a karácsonyhoz, amely a kicsúcso-
sodása a várakozás időszakának. 
Erre az időre vonatkozik a fennem-
lített ige, amely egy nagy örömről 
beszél nekünk most. Ezt az örö-
möt pedig nem más személyesíti 
meg, mint maga a Megváltó, az 
Úr Jézus, a megígért Messiás. Mi 
gyakran célt tévesztünk és a nagy 
készülődésben, az elvárásoknak 
megfelelően igyekszünk bebiz-
tosítani mindent, és a lényegről, 
az ünnepeltről megfeledkezünk. 
Várjuk, hogy érkezzen valami nem 
megszokott, valami különleges. 
Talán egy meghitt pillanat, egy bíz-
tató szó vagy éppen egy megvál-
tozott légkör. Holott nem valamire 
kell, hogy várjunk, hanem valakire. 
Valakire, aki mindezt személyével 
megvalósíthatja az életünkben. 
Meghitté tudja varázsolni az ün-
nepet, bátorítani tud és változást 
tud előidézni bennünk. Formálja 
gondolkozásunkat, indulatunkat, 
egész életünket. Az egyik kedves 
karácsonyi ének a következőkép-
pen fogalmazza meg ennek az ün-
nepnek a lényegét: „Mennyből az 

angyal lejött hozzátok, pásztorok, 
pásztorok! Hogy Betlehembe siet-
ve menvén lássátok, lássátok. Is-
tennek fi a, aki született jászolban, 
jászolban, Õ leszen néktek üdvözí-
tőtök valóban, valóban. …”Olyan 
jó lenne, ha az idei karácsony más 
lenne! Ha valóban meghitt, békés, 
szeretettben teljes. Ha részesedni 
tudnánk abban a kegyelemben, 
amit Isten készített a benne hívők 
számára egyszülött fi án, Jézus 
Krisztuson keresztül. Átélni újra az 
első karácsony varázslatos han-
gulatát. Azt a csodát, amely segít 
az ünnepek elmúltával leküzdeni 
a hétköznapok kihívásait. Márai 
Sándor így ír erről: „Karácsonykor 
az ember mindig hisz egy kissé 
a csodában, nemcsak te és én, ha-
nem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van 
az ünnep, mert nem lehet a csoda 
nélkül élni.”Engedjük, hogy hatal-
mába kerítsen ez a csoda bennün-
ket és erősítse a mi hitünket! 

Békés, szeretetben teljes ka-

rácsonyi ünnepeket és Isten ál-

dásában gazdag 2019 esztendőt 

kívánunk a Perbetei Református 

Egyházközség valamennyi tag-

jának nevében!

Mgr. Erdélyi Adél 

és ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok

A 19. században egy németor-
szági evangélikus lelkész készített 
először adventi koszorút, amelyen 
24 gyertya jelezte Jézus születé-
sének közeledtét. 

A mi kis iskolai közösségünk 
számára is fontos ez a szép szo-
kás. Nagy örömmel készítik kicsik 
és nagyok egyaránt. Első alkalom-
mal áll a magyar alapiskola udva-
rán egy szép nagy koszorú, amit az 
osztályok által készített tobozfüzé-

rek díszítenek. Nagy Péter plébá-
nos atya és Erdélyi Zoltán tisztele-
tes úr szentelte fel és áldotta meg 
a koszorút az iskola diákjainak és 
pedagógusaink jelenlétében. 

Ugyanezen nap délutánján a 8. 
és 9. osztályok diákjai segítettek 
az ügyes kezű asszonyoknak a falu
adventi koszorújának elkészíté-
sében. Idén is, mint minden éven 
méltó dísze, jelképe lesz falunk-
nak. 

Szombaton, december 1-én, 
a katolikus plébánián készítettük 
el az osztályok adventi koszorúit. 
Ment a sürgés-forgás, és szebb-
nél szebb koszorúk kerültek ki 
a gyerekek kezei közül. Advent 
első vasárnapján szentmise kere-

tében szentelte meg a koszorúkat 
Józsa Attila esperes-plébános.

 Köszönet illeti mindazokat, akik 
segítségükkel hozzájárultak ah-
hoz, hogy ez az időszak szebb és 
meghittebb legyen. 

Mgr. Sukola Anita

„Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely minden 

nép öröme lesz, mert Dávid városában ma megszületett nektek

az Üdvözítő, aki az Úr Krisztus.”  (Lk 2,11)

Advent – a várakozás ideje
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Vianoce – najkrajšie sviatky 
roka, sú aj v dnešnej uponáhľanej 
a modernej dobe možnosťou, ako 
sa na chvíľu zastaviť a vrátiť sa do 
čias minulých. Vianoce našich sta-
rých mám a starých otcov kedysi 
voňali a  chutili. Boli plné radosti, 
veselosti, smiechu, piesní, spomie-
nok na našich blízkych a očakáva-
nia niečoho nového, vzácneho, 
narodeného Ježiša Krista.

Vianočné zvyky si naši predko-
via predávali z generácie na gene-
ráciu ústnym podaním – tradova-
ním a  neskôr spísané obyčaje, 
príslovia, povery a  najmä koledy, 
bez ktorých si vianočné sviatky 
nevieme dnes ani predstaviť, za-
písali naši najznámejší zberatelia 
(JÁN KOLLÁR, JANKO FRANCISCI-
-RIMAVSKÝ, PAVOL DOBŠINSKÝ, 
ANDREJ HALAŠ a  neskôr KAROL 
A. MEDVECKÝ, ANDREJ MELICHER-
ČÍK) ústnej ľudovej slovesnosti 
do zborníkov a spevníkov. Stali sa 
predmetom zberateľskej činnosti 
a  témou mnohých slovenských 
spisovateľov. 

Vianočné piesne, tzv. koledy, 
z  obdobia baroka sú zachova-
né v  starých spevníkoch, napr. 
v evanjelickom kancionáli CITARA 

SANCTORUM, ktorý zostavil JU-
RAJ TRANOVSKÝ (1592-1637).

Pamiatku sv. Štefana alebo 
2. sviatok vianočný oslavujeme 
piesňou o  skutkoch apoštolských. 
Koleda bola vydaná v  spomenu-
tom obľúbenom spevníku CITARA 

SANCTORUM od JURAJA TRA-
NOVSKÉHO (1728). „Sláva Bohu na 
nebi, pokoj ľuďom na zemi“, také-
to želanie sa nesie v texte väčšiny 
kolied, aj tých, ktoré si naši pred-
kovia zvykli spievať po dni Božieho 
narodenia z CITARY SANCTORUM.

Katolícky spevník CANTUS 

CATHOLICI vznikol v období proti-

reformačného hnutia v 17. storočí. 
Zostavil ho BENEDIKT SZOLLOSI 
(1609-1656).

Koleda z obdobia baroka (zápis 
z r. 1780) zvestovala, že sa narodil 
spasiteľ a  prišiel nám vykupiteľ. 
„Kyrie eleison Narodil se Spasitel 
prišiel nam Wikúpitel“ je úryvok 
oslavného textu omšového ordiná-
ra z vianočnej svätej omše písanej 
latinčinou a slovenčinou.

Významným zberateľom ľudo-
vej slovesnosti a najmä vianočnej 
tematiky bol bezpochyby PAVOL 
DOBŠINSKÝ. V „SLOVNÍKU SLO-

VENSKÝCH NÁRODNÝCH PIESNÍ, 

POVESTÍ, PRÍSLOVÍ, POREKA-

DIEL, HÁDOK, HIER, OBYČAJOV 

A POVIER, 1870, s. 165 píše:
„Veru tak, začneme od Adama 

a Evy. Pri obyčajoch von z obyčaje 
nemôžeme, a už je raz dávny oby-
čaj u nás začínať od Adama a Evy. 
Berieme i  tuná tento deň ako za-
čiatočný a pripravený k najslávnej-
ším obyčajom a  najväčším pove-
rám celého roku, totiž vianočným.“

V  poviedke DOHVIEZDNY VE-

ČER, t.j. ŠTEDRÝ VEČER, (SLOV-

NÍK SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH 

PIESNÍ, POVESTÍ,...,1870, s.226) 
od PAVLA DOBŠINSKÉHO muselo 
byť všetko na poriadku. 

„Čečina na zemi rozložená..., 
náradie pod stolom poukladané..., 
upratané..., na stole nachysta-
né..., z jablka zdravie vyveštené..., 
do koláčov peniaze zapečené..., 
dobrú noc zaželané..., jedla hojne 
dopriate..., domácim zvieratám 
dožičené..., vymodlené..., zavinšo-
vané..., zaspievané...“

Dnes už veľa z  týchto úkonov 
v  našich rodinách nerobíme, ale 
niektoré zvyky dodržiavame.

Za povšimnutie stojí aj PRVÁ 

KUCHÁRSKA KNIHA V  SLOVEN-

SKEJ REČI – K VELIKÉMU OSOHU 

NIE LEN PRE DOMÁCU POTREBU, 

ALE AJ PRE HOSPODÁRSTVO, 
ktorá vyšla v Budapešti roku 1870 
z  pera budapeštianskeho mešťa-
na, rodáka z Gemera, JÁNA BABI-
LONA. Bol majiteľom reštaurácie, 
kde varili aj slovenské vianočné 
jedlá. Vôňa opekancov, kapustni-

ce, rybacej polievky, medovníkov 
a iných dobrôt sa v tento adventný 
čas šírila a  šíri nielen zo starých 
kuchárskych kníh, ale aj z našich 
kuchýň dodnes.

V období klasicizmu je bohatšie 
zastúpená ľudová vianočná tema-
tika – uspávanky a  koledy. Napr. 
„Dajž Pán Búh večer vždy veselý“.

Ústna ľudová slovesnosť, najmä 
vianočná tematika, ovplyvnila aj 
slovenskú literatúru v  období ro-
mantizmu. Dôkazom je balada LU-

CIJNÝ STOLČEK od JÁNA BOTTU. 
Slovenský literárny realizmus 

tiež popisuje tradíciu vianočných 
sviatkov, najmä v  poviedkach 
MARTINA KUKUČÍNA – VIANOČNÉ 

OBLÁTKY, DROTÁROVE VIANOCE, 
MLADÉ LETÁ, PAVLA ORSÁGHA 
HVIEZDOSLAVA v  básnickej zbier-
ke ŽALMY A HYMNY.

Obrazy slovenských Vianoc 
sú metaforicky zaznamenané aj 
v  tvorbe medzivojnových autorov 
ako MARTINA RÁZUSA – MOD-

LITBA DIEŤAŤA, J. CÍGERA HRON-
SKÉHO – J OZEF MAK, MILA UR-
BANA – DREVENÝ CHLIEB, IVANA 
HRUŠOVSKÉHO – POMPILIONOVA 

MADONA, MARGITY FIGULI – TRI 

GAŠTANOVÉ KONE.
Z  pera súčasných slovenských 

autorov možno nájsť množstvo 
básní, poviedok, divadelných hier, 
románov s  vianočným motívom. 
Napríklad: JÚLIUS BACO – STRI-

GOŇOVE VIANOCE, KRISTA BEN-
DOVÁ – BRUMLÍČKOVE ROZ-

PRÁVKY, ANDREJ HABOVŠTIAK 
– KEĎ NAD KRÁĽMI SA NARO-

DIL, ŠTEFAN MORAVČÍK – SNY 

VIANOČNÉHO STROMČEKA.
Zo slovenskej literatúry sa nik-

dy vianočná tematika nevytratila. 
Prežíva v nej dodnes. Je zrkadlom 
nášho národa, našich koreňov, 

každodenného i  sviatočného ži-
vota. Svedčí o  našom národnom 
umeleckom cítení, sociálnych 
a  spoločenských postojoch, vzťa-
hu k  vlastnej histórii, životnej 
múdrosti a viere v dobro. Je zlatou 
niťou, ktorá spája minulosť s  prí-
tomnosťou. Je hodnotou a  silou, 
ktorá nám nedovolí stratiť sa.

Dokazuje to aj báseň Milana 
Rúfusa: Vianočná koleda (Nové 
modlitbičky, 1994,s.23)

V mestečku Betleme,
v jasličkách na slame
leží to dieťatko,
na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,
Boží i človečí.
Nikto ho nevidel,
každý ho dosvedčí,
darček mu nesie tam...

A ja mu do diaľky
srdiečko posielam
namiesto koledy.

Mgr. Viktória Bednáriková 

(zdroj: www.zlatýfond.sme.sk)
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Perbete Község Önkormányzata, a helyi szer-
vezetekkel és intézményekkel karöltve decem-
ber 15-én immár nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg a hagyományos Perbetei Karácsonyi 
Vásárt. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre 
ez a szép rendezvény egyre nagyobb teret nyújt 
a kézműveseknek.

A tér közepén pompázott a gyönyörűen kidí-
szített hatalmas karácsonyfa. A szombati nap 
igazán hangulatosra sikeredett, hiszen a gye-
rekek, de a felnőttek nagy örömére is egész 
nap szépen hullott a hó. Idén is meglátogatott 
bennünket a Mikulás, akit a gyerekek szép ver-
sekkel, dalocskákkal köszöntöttek. Ezután az 

Árvalányhaj Népdalkör tagjai körülvették a ka-
rácsonyfát és felhangzottak a karácsonyi éne-
kek. A nap díszvendége Bernáth Tamás, a Jókai 
Színház művésze volt, aki gyönyörű karácsonyi 
műsorával még meghittebbé, hangulatosabbá 
varázsolta a délutánt. A karácsonyi ünnepekre 
egy színvonalas ünnepi műsorral készült a Nap-
raforgó Néptáncegyüttes is. 

Bízom benne, hogy ez a jól sikerült rendez-
vény közösségünk minden tagja szívébe örömöt 
és nyugodalmat varázsolt. Mindenkinek meghitt, 
boldog karácsonyi ünnepeket kívánok!

Zahorcseková Soňa, Ing.

A Napraforgó Néptáncegyüttes ebben az év-
ben is advent harmadik vasárnapjának elő-
estéjén mutatta be karácsonyi egész estés mű-
sorát „Karácsony estéjén szépen vígadjanak... ” 
címmel. A műsor az adventi koszorú gyertyái-
nak meggyújtásával és egy csodálatos erdélyi 
kántával vette kezdetét. A hangulatot csak fo-
kozták a lelkes kis táncosok énekkel, gyermek-
játékokkal és polgári táncokkal. Színpadra került 
a pásztorjáték és a regölés szokása, valamint 
elhangzottak az István-napi, János-napi és újévi 

köszöntők is. A vásárúti táncok, dunántúli kari-
kázó, ugrós, lassú és friss csárdás, bodrogközi 
táncok, gömöri csárdás valamint moldvai kör-
táncok kerültek a színre, s közben csodálatos 
szólóénekeket is hallhatott a közönség. A len-
dületes moldvai táncok után valamennyi táncos
a színpadra ment, hogy felhangozzék a megható 
„Szálljatok le, szálljatok / Betlehemi angyalok“ 
ének, ezzel kívánva mindenkinek áldott kará-
csonyi ünnepeket.

Mgr. Jakab Katalin

PRIBETSKÝ SPRAVODAJ - PERBETEI HÍRMONDÓ
Vydavateľ/Kiadó: Obec Pribeta – Perbete Község. Adresa/Cím: 
Obecný úrad – Községi Hivatal, Hlavná 113, 946 55 Pribeta. IČO: 
00306649. Evidenčné číslo/Nyilvántartási szám: EV 4315/11 – 
Ministerstvo kultúry SR. ISSN 1338-9912. Redakčná rada/Szerkesz-
tőbizottság: Ing. Soňa Zahorcseková, Mgr. Edit Szabó,Mgr. Anita Sukola, 
Mgr. Andrea Laczkóová. Spolupracovali/Közreműködtek: Priska 
Ballová, Mgr. Viktória Bednáriková, Mgr. Adél Erdélyi, ThDr. Zoltán Erdé-
lyi, Paulína Fűhrichová, Bc. Tímea Juhászová, Renata Kmetyóová, Mgr. 
Endre Kovács-Csomor, Gabriel Lengyel, Marek Ostružlík, Andrea Szabó, 
Janette Téglášová, Mgr. Jaroslava Zaťková. Grafi ka a tlač/Tördelés és 
nyomtatás: KORUND desktop, spol. s r.o., Považská 18, 940 87 Nové 
Zámky. Počet výtlačkov/Példányszám: 1100. Redakcia si vyhradzuje 
právo zmien a redakčných úprav publikovaných príspevkov. Obsah 
publikovaných príspevkov sa nemusí stotožňovať s názormi redakcie. 
A szerkesztőség fenntartja a kéziratok lerövidítésének és módosítá-
sának jogát. A közölt cikkek tartalmáért a szerkesztőség nem vállalja 
a felelőséget. Oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa: 
100 % vlastníkom je Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta.

Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

JANUÁR – MAREC

20. januára 2018  Opereta Csókos asszony
26. januára 2018     Rodičovská tanečná zábava 
  Združenia rodičov pri ZŠ
  s VJM
16. februára 2018 V. Maďarský ples organizovaný
  MO SMK – MKP, MO Csemadok-u, 
  a MO Združenia Rákócziho
9. marca 2018  Ples ku dňu žien

Kulturális eseménynaptár: 

JANUÁR – MÁRCIUS

2018. január 20. Pesti Művész Színház - 
  Csókos asszony, operett  
2018. január 26.    MTNYA - Szülők és pedagó-
  gusok jótékonysági bálja 
2018. február 16.  V. Magyar bál az MKP, 
  a Csemadok és a Rákóczi 
  Szövetség helyi szervezetei-
  nek rendezésében 
2018. március 9.  Nőnapi bál

NOVORODENCI

Kristián Szalay   29. októbra
Diana Václavová 3. novembra

Kornél Šukola 12. novembra
Sebastian Gál 19. novembra

ÚJSZÜLÖTTEK

Szalay Krisztián   október 29.
Václav Diana november 3.

Šukola Kornél november 12.
Gál Sebastian november 19.

OPUSTILI NÁS

Viola Nagyová (59) 22. októbra
Jozef Hegedüš (67) 28. októbra

Ján Hadnagyík (95) 29. októbra
Gejza Záhorček (95) 10. novembra

Helena Nagyová (83) 21. novembra
Ladislav Geleta (72) 6. decembra

Tibor Lengyel (82) 17. decembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Nagy Viola (59) október 22.
Hegedüš József (67) október 28.

Hadnagyík János (95) október 29.
Záhorček Géza (95)  november 10.

Nagy Ilona (83) november 21.
Geleta László (72) december 6.

Lengyel Tibor (82) december 17.

Karácsonyi vásár

„Karácsony estéjén szépen vígadjanak...”


