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Vážení Pribeťania, Tisztelt Perbeteiek,
Bohužiaľ, momentálne nám sťažuje život udalosť, s ktorou nemáme skúsenosti. 

Dočinenia máme s infekciou z rodu koronavírusov, jedného z najnebezpečnejších 
na svete. S epidémiou zápasíme takmer mesiac, čo zmenilo celú našu spoločnosť. 
Reštriktívne opatrenia vlády slúžia na zníženie a spomalenie šírenia epidémie. Preto 
je dôležité, aby sme všetci dodržiavali nové pravidlá. Od každého sa vyžaduje, aby 
nosil rúško na tvár a jednorazové rukavice. Skúsenosti z posledných týždňov ukazujú, 
že obyvatelia Pribety sú disciplinovaní a zodpovední v tejto núdzovej situácii. Popri 
posilňovaní nášho imunitného systému je dôležité, aby sme nezabudli chrániť našich 
starších spoluobčanov. S pomocou zamestnancov obce sme zorganizovali šitie rúšok, 
ktoré rozdávame na to odkázaným osobám a osobám starším ako 65 rokov. Osobitné 
poďakovanie patrí našim sponzorom za ich nezištnú pomoc, za poskytnutie materiálu 
na šitie rúšok a hotové rúška pre obyvateľov dediny.

Podľa nariadenia vlády sú tiež zatvorené budovy obce a je zakázané organizovať 
spoločenské podujatia. Rušia sa podujatia organizácií, vzdelávacích inštitúcií a obce 
alebo sa posúva termín ich konania. Deň obce sa na návrh zastupiteľstva odkladá na 
koniec septembra. Dúfajme, že dovtedy sa situácia priaznivo vyvinie.

Náš život sa zmenil, ale jar je tu! Myslime na naše okolie! Začali sa práce v záhradách 
a na dvoroch, pozbierali sme zelený odpad a konáre. Žiadame našich obyvateľov, aby 
pre udržanie čistého prostredia našich ulíc nevykladali na verejné priestranstvá zelený 
ani iný odpad. Je to zakázané! Správajme sa aj teraz zodpovedne! Triedený odpad je 
možné zobrať na zberný dvor každú stredu, piatok a sobotu.

Preventívne opatrenia proti prepuknutiu choroby sú psychicky náročné 
pre nás všetkých a časom sa môžu zhoršovať. Preto 

je nevyhnutné, aby sme si navzájom dávali pozor, 
navzájom sa chránili. Krízu môžeme prežiť iba so 
vzájomnou pomocou, trpezlivosťou a spoluprácou. 
Blíži sa Veľká noc, jeden z najväčších sviatkov 
kresťanstva, ktorú teraz strávime doma v tichosti 

medzi našimi rodinami. Načerpajme z toho silu!
Čím silnejší si duchovne, tým si pokojnejší. 
Iba slabý človek je agresívny, pretože sa 

bojí ...
V mene miestnej samosprávy, 

poslancov a aj v mene svojom, 
Vám želáme trpezlivú, šťastnú, 
radostnú a blahoslavenú 
Veľkú noc!

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Sajnos egy eddig nem tapasztalt esemény teszi nehézzé mindennapjainkat. Felütöt-
te fejét egy a koronavírusok családjába tartozó fertőzés, amely az egyik legveszélye-
sebbek közé tartozik a világon. Közel egy hónapja küzdünk a járvánnyal, amely egész 
társadalmunkat megváltoztatta. A kormány korlátozó intézkedései a járvány terjedé-
sének csökkenését, lassítását szolgálják. Ezért fontos, hogy mindannyian betartsuk az 
új szabályokat. Mindenkinek kötelező a szájmaszk viselete, valamint érintkezésnél a 
kesztyű egyszeri használata. Az elmúlt hetek tapasztalata azt mutatja, hogy Perbete 
lakossága fegyelmezetten és felelősségteljesen áll ehhez a kényszerhelyzethez. Mi-
közben az immunrendszerünket erősítjük és körültekintőek vagyunk a környezetünkkel 
szemben, fontos, hogy az idősebbek védelméről se feledkezzünk meg.  A községi al-
kalmazottak segítségével megszerveztük a szájmaszkok varrását, valamint kiosztását 
a rászorulóknak és a 65 év feletti igénylőknek.  Külön köszönet illeti támogatóinkat, 
akik önzetlen segítségükkel, alapanyagokkal, egyéb felajánlásaikkal,  valamint kész 
szájmaszkokkal is támogatják a falu lakosságát. 

A központi rendelet alapján a község épületei is zárva tartanak és tilos a közösségi  
rendezvényeket megtartani. Ily módon elmaradnak a szervezetek, az oktatási intézmé-
nyek és a község egyes  rendezvényei, vagy időpontjuk módosul.  A képviselő testület 
javaslata alapján a falunap is egyenlőre szeptember végére tolódik. Reméljük, addigra 
a helyzet kedvezően alakul.

Életünk ugyan átalakult, a tavasz azonban itt van! Gondoljunk környezetünkre! A 
kertekben,  udvarokban megindultak a munkák, mi is összegyűjtöttük a zöld hulladé-
kot, ágakat. Kérjük tisztelt lakosainkat, hogy a kulturált, tiszta környezet megtartása 
céljából sem a zöldet sem a szemetet ne rakják ki közterületre. Ez tilos! Viselkedjünk 
most is felelősségteljesen! Az osztályozott szemetet a hulladékgyűjtő udvarra lehet ki-
vinni szerdán, pénteken és szombaton. 

A járvány miatti óvintézkedések lelkileg megterhelőek mindannyiunk számára, és ez 
az idő előre haladtával még rosszabb is lehet.  Ezért elengedhetetlen, hogy vigyázzunk, 
figyeljünk egymásra,  óvjuk egymást. A válsághelyzetet csak kölcsönös segítségnyúj-
tással, egymással szembeni  türelemmel, összefogással vészelhetjük át.  Közeleg a 
húsvét, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amelyet most otthon, csendben, 
családjaink körében fogunk tölteni. Ebből merítsünk erőt! 

Minél erősebb vagy lelkileg, annál békésebbé válsz. Csak a gyenge ember agresszív, 
mert fél….

A községi önkormányzat, a képviselő testület és a saját nevemben türelmes, bé-
kés, boldog, örömteli, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

 Zsitva Norbert,  
 Perbete Község polgármestere



2

ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

16.12.2019
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prijatie daru - spoluvlastníckeho 

podielu 1/6 – Alžbety Kodaiovej, Nový rad 77, Jahodná na nehnuteľnosti – 
rodinný dom so s.č. 154.

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete bralo na vedomie Konsolidovanú 
výročnú správu Obce Pribeta za rok 2018.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo návrh VZN obce Pribeta č. 
5/2019 o dani za psa s účinnosťou od 1.1.2020 vo výške 5 eur za psa.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo návrh VZN obce Pribeta č. 
6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady s účinnosťou od 1.1.2020 vo výške 20 eur/osoba. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo návrh VZN obce Pribeta č. 
7/2019 o dani z nehnuteľností s účinnosťou od 1.1.2020 – zvýšenie o 6%.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo návrh programového rozpočtu 
obce Pribeta na rok 2020 nasledovne: 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žiadosť Základnej školy s VJM 
– Alapiskola, Školská 8, Pribeta a  Základnej školy, Pavilón B, Školská 
26, Pribeta o  finančný príspevok vo výške 150 eur na organizovanie 
stolnotenisového turnaja. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žiadosť Základnej školy s VJM 
– Alapiskola, Školská 8, Pribeta o dotáciu vo výške 1000 eur na zakúpenie 
počítačov do učebne výpočtovej techniky. 

30.12.2019
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo prijatie bankovej záruky na 

zabezpečenie úveru od ŠFRB na financovanie stavby Nájomný bytový dom 
8 b.j. vo výške 270.000 eur prostredníctvom OTP Banka Slovensko, a.s.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo plán zasadnutí OZ v Pribete na 
rok 2020 nasledovne:

22.1.2020, 3.3.2020, 7.4.2020, 12.5.2020, 16.6.2020, 8.9.2020, 
20.10.2020, 24.11.2020, 29.12.2020.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo prenájom sociálnych 
nájomných bytov pre

Izabelu Soókyovú, Mierová 127, Pribeta: 17,72 eur/mesiac  
Oľgu Tóthovú, Pribeta: 32,53 eur/mesiac
Tomáša Veszprémiho, Pribeta a Ildikó Soókyovú, Mierová 127, Pribeta: 

40,49 eur/mesiac 
od 1.1.2020 do 30.6.2022.
22.1.2020
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo investičný zámer obstaranie 

Nájomného bytového domu 8 b.j. v hodnote spolu 413 061,93 € s DPH 
na základe Zmluvy o dielo č. 0607/2019 zo dňa 22.7.2019 uzavretej so 
zhotoviteľom TONEX, spol. s r.o., Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno. 
Spôsob financovania výstavby nájomných bytov v bytovom dome:

a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 65% z ceny t.j. 268 
490,00 € s DPH

b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo 
výške 35% z ceny t.j. 144 570,00 € s DPH

c) vlastné zdroje obce vo výške 1,93 € s DPH.
Obecné zastupiteľstvo v  Pribete bralo na vedomie koncepciu zberu 

a  triedenia komunálneho odpadu, ktorú predložil Mgr. Pavol Šajben, 
poslanec OZ.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo ponuku Ladislava Rumiho 
a manž. Silvie Rumiovej, Modranská ulica 37, Pribeta o odpredaj pozemku 
parc. č. 1187/3 – záhrada o výmere 630 m2, za kúpnu cenu 3 eurá/m2 pre 
obec Pribeta za účelom výstavby parkoviska k reformátskemu cintorínu. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo poskytnutie finančného 

príspevku na karneval vo výške 50,00 € pre obe základné školy 
a poskytnutie vecných cien do tomboly v hodnote 50,00 €.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie nehnuteľností 
na adrese Hlavná 128, Pribeta  do vlastníctva obce od Pavla Pápayho, 
Vyšehradská 23, Bratislava za kúpnu cenu 4308,62 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo poskytnutie dotácie 
z účelového fondu rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 pre TJ Družstevník 
Pribeta vo výške 5000,00 €.

3.3.2020
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie správu o výsledku 

inventarizácie za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v  Pribete menovalo  PhDr. Františka Jakaba, 

Mgr. Silviu Molnárovú, Zoltána Zahorcseka, Michala Szabó ako zástupcov 
zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole s VJM - Alapiskola, Školská 
8, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete menovalo Ing. Soňa Zahorcsekovú, Ing. 
Mariána Križana, Paulínu Fűhrichovú, Bc. Máriu Pinkeovú ako zástupcov 
zriaďovateľa v Rade školy pri Základnej škole – Pavilón B, Školská 26, 
Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete menovalo Janette Téglášovú ako 
zástupcu zriaďovateľa v  Rade školy pri Materskej škole s  výchovným 
jazykom maďarským – Óvoda, Kvetná 39, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie vyhodnotenie činnosti 
za rok 2019 a plány práce komisií OZ na rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo kontrolnú skupinu na 
vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v subjektoch, v ktorých 
protipožiarne kontroly nevykonáva krajské alebo okresné riaditeľstvo HaZZ 
nasledovne:

Skupina č. 1:  vedúci: Zoltán Zahorcsek
 člen: Jozef Hodál
 člen: Juraj Zeller
Skupina č. 2: vedúci: Ján Kurucz
 člen: Vojtech Pinke
 člen: Viktor Gallai
Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť FIBO KARTING o.z., 

Dlhá 63, 946 55 Pribeta o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu 
obce Pribeta na rok 2020 vo výške 800 eur na účel reprezentácie v halovom 
kartingu na svetovom finále SODI WORLD SERIES v Dubaji v termíne od 
16.-18.4.2020.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo výšku finančných prostriedkov 
poskytnutých z účelového fondu z rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 pre 
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov vrátane príslušnej úpravy 
rozpočtu obce. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je však vyplatenie dotácií 
momentálne pozastavené a ich výška bude opätovne prerokovaná.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlast-
níckeho podielu 1/6 – Štefana Doboša, Mierová 100, Pribeta na 
nehnuteľnosti – rodinný dom so s.č. 154 za kúpnu cenu 3300 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žiadosť Kláry Fazekašo-
vej, Hlavná ulica 72, Pribeta o odkúpenie pozemku pred jej rodin-
ným domom - parc. č. 2223/26 o výmere 188 m2  za kúpnu cenu 
3 eurá/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie žiadosť Ladisla-
va Kmetyó, Školská 10, Pribeta o zabezpečenie donášky stravy pre 
seniorov obecným vozidlom.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie cenovú ponu-
ku spoločnosti TOPSVIT s.r.o., Pribetská 21A, Hurbanovo – Boha-
tá na zateplenie severnej steny bytových domov na Kvetnej ulici 
31,33,33A, Pribeta v celkovej hodnote 24.250 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo predaj pozemkov vede-
ných Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta 
na LV č. 803 vo vlastníctve obce Pribeta:

• parc. č. 1591/1 o výmere 387 m2 a parc. č. 1594 o výmere 
267 m2 

pre Kristiána Suminu, Mierová 56, 946 55 Pribeta  1/2
a Miriam Geletovú, Mierová 60, 946 55 Pribeta  1/2
za kúpnu cenu 3 eurá/m2 na výstavbu rodinného domu. 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo  pridelenie trojizbového 

nájomného bytu na Kvetnej ulici 31, Pribeta pre Hildu Ruzsíkovú od 
1.5.2020.

Bežné príjmy 2 149 289 €

Kapitálové príjmy - granty 224 364 €

Príjmové finančné operácie 53 124 €

Rozpočtové príjmy spolu 2 426 777 €

Bežné výdavky 2 072 079 €

Kapitálové výdavky 321 838 €

Výdavkové finančné operácie 32 860 €

Rozpočtové výdavky spolu 2 426 777 €
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2019.12.16
Perbete Község képviselő – testülete  elfogadta  Alžbeta Kodaiová, Nový rad 77, 

Jahodná (Pozsonyeperjes) ajándékát, aki Perbete Községnek ajándékozta a 154 
ö.sz. lévő családi ház, tulajdonában lévő 1/6 társtulajdoni részét.

Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette Perbete Község 2018. 
évi Konszolidált éves jelentését   

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta Perbete Község ebadóról szóló 
5/2019 számú Önkormányzati rendeletének tervezetét, amely 2020. 1. 1 – től lép 
hatályba. Az ebadó mértéke 5 euró lesz. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta Perbete Község a települési 
hulladék és építési törmelék illetékének kivetéséről szóló  6/2019 számú Önkor-
mányzati rendeletének tervezetét, amely 2020. 1. 1 – től lép hatályba. A adó mér-
téke 20 euró / év / személy lesz. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta Perbete Község az ingatlanadó  
illetékének kivetéséről szóló  7/2019 számú Önkormányzati rendeletének terveze-
tét, amely 2020. 1. 1 – től lép hatályba. A adó emelésének mértéke 6%. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta Perbete Község programalapú 
költségvetésének tervezetét a 2020-as évre a következő módon: 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a perbetei Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és a Szlovák Tannyelvű Alapiskola kérvényét és megszavazott 150 eu-
rót az asztalitenisz torna költségeire. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a Magyar Tannyelvű Alapisko-
la, Iskola u. 8, Perbete kérvényét és megszavazott 1000 euró támogatást számí-
tógépek vásárlására a számítástechnikai tanterem számára.

2019. 12. 30
Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta az OTP Banka Slovensko, r.t, 

által elfogadott hitelbiztosítási banki fedezet tényét. A banki fedezetre az Állami La-
kásfejlesztési Alap által finanszírozott 8 lakóegységből álló bérlakás finanszírozási 
céljából van szükség.  

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a 2020 – év képviselő-testületi 
üléstervezetét a következőképpen: 2020.1.22., 2020.3.3., 2020.4.7., 2020.5.12.,  
2020.6.16., 2020.9.8., 2020.10.20., 2020.11.24., 2020.12.29.

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a szociális bérlakások lak-
bérének összegét: 

Soóky Izabella, Béke u. 127, Perbete számára  17,72 euró/hónap összegben  
Tóthová Oľga, Perbete számára 32,53 euró/hónap összegben
Veszprémi Tamás, Perbete és Soóky Ildikó, Béke u. 127, Perbete számára 

40,49 euró/ hónap összegben a 2020. 1. 1-tól  2022.6.30-ig tartó bérleti idő-
szakra.

2020. 1. 22.
Perbete Község képviselő – testülete kifejezte beruházói szándékát egy 8 la-

kóegységből álló bérház építésére, éspedig 413 061, 93 euró már ÁFÁ-val terhelt 
értékben a TONEX, kft., Duna rakpart 1152, 945 01 Komárom társasággal kötött 
építkezési beruházásra irányuló 0607/2019 számú, 2019.7.22-én kötött szerző-
dés alapján.

A finanszírozás módja a következő:
a) Hitel felvétele az ÁLA-tól. Ez az ár 65%-a 268 490,00 euró ÁFÁ-val együtt
b) Támogatás a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumá-

tól. Ez az ár  35%-a tehát 144 570,00 euró ÁFÁ-val
c) Községi önrész: 1,96 euró   
Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette a Mgr. Šajben Pavol 

önkormányzati képviselő  által kidolgozott a háztartási hulladék begyűjtéséről és 
osztályozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét

Perbete Község képviselő – testülete elfogadta Rumi László és házastársa Rumi 

Szilvia, Madari u.37, Perbete ajánlatát a 1187/3 parcellaszámon vezetett 630 m²-
es telek Perbete Község részére történő eladására 3 euró/ m² vételáron. A terü-
leten parkoló létesítésére kerül sor a református temető látogatóinak számára.

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyott mindkét alapiskola számára 
50 eurót az álarcosbál költségeinek fedezésére, további 50 euró értékben pedig 
Perbete Község  tomboladíjakat ajándékozott a gyermekek számára. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta Pápay Pavol, Vyšehradská 23, 
Bratislava (Pozsony) a Fő utca 128, Perbete házszám alatt lévő ingatlanának meg-
vásárlását 4308,62 euróért.

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta  a perbetei futballklub 5000 
euróval történő támogatását, amely a község költségvetésének célirányos alapjá-
ból kerül merítésre.

3.3.2020
Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette a 2019 leltárkészítésről 

szóló jelentést.
Perbete Község képviselő – testülete  PhDr. Jakab Ferencet, Mgr. Molnár Szil-

viát, Zahorcsek Zoltánt és Szabó Mihályt delegálta a Magyar Tanítási Anyanyelvű 
Alapiskola iskolatanácsába az intézményfenntartó képviselőiként.  

Perbete Község képviselő – testülete Ing.  Zahorcseková Soňát, Ing. Križan Ma-
riánt,  Fűhrichová Paulínát és Bc. Pinke Máriát delegálta a Szlovák Tanítási Nyelvű 
Alapiskola  iskolatanácsába az intézményfenntartó képviselőiként. 

Perbete Község képviselő – testülete Tégláš Janettet delegálta a Magyar Neve-
lési Nyelvű Óvoda iskolatanácsába az intézményfenntartó képviselőjeként.  

Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette az önkormányzat mellett 
működő szakbizottságok múlt évi tevékenységének kiértékelését és a szakbizott-
ságok 2020-as évre vonatkozó terveit.   

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta azokat az önkéntes tűzol-
tókból álló ellenőrző-csoportokat amelyek a megelőző tűzvédelmi ellenőrzéseket 
hivatottak elvégezni azokban az objektumokban, ahol ezt nem végzi el a kerületi 
vagy járási tűzoltó-parancsnokság:

1.csoport:  parancsnok: Zahorcsek Zoltán
 tag: Hodál Jozef
 tag: Zeller György
2. csoport.  parancsnok: Kurucz János
 tag: Pinke Béla
 tag: Gallai Viktor
Perbete Község képviselő – testülete elutasította a  FIBO KARTING nonpro-

fit szervezet, Túlsó kertek alja 63, Perbete kérvényét egyszeri anyagi támo-
gatás ügyében. A szervezet 800 eurót kért a Dubai-ban megrendezésre kerülő 
teremgokart világbajnokság döntőjében való részvétel költségeire.    

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a perbetei szervezeteknek, 
jogi személyeknek és magánszemélyeknek nyújtott 2020-as, a község célirányos 
alapjából történő támogatásának összegét. A rendkívüli helyzetre tekintettel ezek 
kifizetése jelenleg teljesen le van állítva és az összegek újra lesznek tárgyalva.  

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a 154-es összeírási szám alatt 
lévő családi ház 1/6 tulajdonrészének megvásárlását 3300 euró értékben Doboš 
Istvántól, Béke u. 100, Perbete. 

Perbete Község képviselő testülete jóváhagyta Fazekas Klára, Fő u. 72, Pribeta  
kérelmét a háza előtt lévő 2223/26-os parcellaszámon nyilvántartott  188 m² -es 
terület megvásárlására 3 euró / m² vételáron. 

Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette Kmetyó Ladislav, Iskola 
u. 10, Perbete kérelmét az ebéd, a nyugdíjasok számára a község tulajdonában 
lévő gépkocsival történő kiszállítására.

Perbete Község képviselő – testülete tudomásul vette a TOPSVIT kft.,Pribetská 
21A, Hurbanovo – Bohatá (Ógyalla – Bagota városrész) ajánlatát a Virág utcai 31, 
33, 33A, Perbete lévő községi bérlakások északi falának hőszigetélésére. Az ár-
ajánlat értéke 24,250 euró.

Perbete Község képviselő – testülete  jóváhagyta a Komáromi Járási Hivatal, 
Kataszteri Főosztály által Perbete Község közigazgatási területén, a község tulaj-
donában lévő  830-as számú tulajdonlapon nyilvántartott terület – 1591/1-es  par-
cellaszám 387 m² és 1594 -es parcellaszám 267 m² -  eladását Sumina Kristián, 
Béke u. 56, Perbete (1/2)  és Geleta Miriam, Béke u. 60 Perbete (1/2) részére 3 
euró / m² -es vételáron. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a Virág u. 31, Perbete alatt 
lévő háromszobás bérlakás kiutalását Ruzsík Hilda részére.

Üzemeltetési bevételek 2 149 289 €

Tőkebevételek -  támogatások 224 364 €

Pénzügyi bevételi műveletek 53 124 €

Költségvetési összbevételek 2 426 777 €

Üzemeltetési kiadások 2 072 079 €

Tőkekiadások 321 838 €

Pénzügyi kiadási műveletek 32 860 €

Költségvetési összkiadások 2 426 777 €

ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL



4

MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK

Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban!

Fašiangy v materskej škole

Az óvodai álarcosbál a  gyermekek számára 
talán az egyik kedvenc óvodai nap. A  farsangi 
időszakban mi sem késlekedtünk, és gyerme-
keink nagy örömére az óvoda falain belül egy 
varázspalotában érezhettük magunkat, ahol 
mindenki azzá változott át, amivé csak szeretett 
volna. 

Buzgón készülődtünk és vártuk a jelmezbál 
napját. A gyermekek felöltötték magukra a ked-
venc jelmezüket, amit már régóta szerettek vol-
na kipróbálni. Meglepetés vendégünk Tomi bo-
hóc (Bernáth Tamás a Komáromi Jókai Színház 

színésze) volt. A gyermekek nagyon élvezték 
Tomi bohóc előadását, érdekes trükkjeire min-
den kis lurkó kíváncsi volt. Táncoltunk, mókáz-
tunk, zsonglőrködtünk. Még lufi állatka is jutott 
minden kis ovis gyermeknek. A meglepetések 
zápora a mókázás után sem ért véget. Ugyanis 
finomabbnál finomabb sósak és egy ínycsik-
landozó torta és pezsgő várta gyermekeinket. 
Örültek az óvó nénik, hogy egy remek napot 
varázsolhattak a gyermekek számára.  
 

 Balla Piroska

Aké by to boli Fašiangy bez hier, zábavy, šantenia? My sa na toto obdobie 
tešíme, pretože nás vždy čaká niečo nové, veselé. Tento rok sa veľké dievčatá 
rozhodli, že si budú vyrábať domáci sliz a tak aj  s pomocou mamičky Eriky 
Voňákovej sa im tento „zázrak“ aj podaril. 

Neodmysliteľne do materskej školy patrí aj karneval, kopa veselých masiek. 
Nás navštívil aj šašo, ktorý deti zabavil výrobou bubliniek, hrami a tancom. Za 
kreatívne masky deti dostali odmenu, diplomy a samozrejme sladkosť.  

A aby toho šantenia nebolo málo, strávili sme deň plný pohybu aj v Olymp 
centre v Komárne. 

Dnes, keď sme nútení zostať doma, by som Vám chcela v  mene celého 
kolektívu materskej školy zaželať hlavne veľa zdravia a dúfam, že sa čoskoro 
zasa zdraví stretneme  v našej škôlke.

 
 Jana Gáborová

A Komáromi Regionális Művelő-
dési Központ  5. COM-DANCE cím-
mel az idén is meghirdette a Tánc 
Napja 2020 elnevezésű, a modern 
és divat tánc országos, felmenő 
jellegű verseny és seregszemle 
járási fordulóját.

A megmérettetés lehetőséget 
kínált az egyes csoportok és ko-
reográfusok tevékeny munkavég-
zésének összehasonlítására, a 
vezetőknek és a versenyzőknek 

pedig elemző szeminárium formá-
jában módszertani iránymutatást 
és segítséget nyújtott. 

Óvodásaink nagy izgalommal 
készültek a versenyre. Az idei 
megmérettetésre kedvenc me-
séjük főcímdalát a mindenki által 
kedvenc Elza hercegnő, Legyen hó 
című slágerét választották. Nap, 

mint nap nagy odaadással gyako-
roltak, igyekeztek minél pontosab-
ban elsajátítani a lépéseket. 

A verseny napja hamar elérke-
zett. A nagy színpad látványa kissé 
ijesztő volt számukra, de a próba 
után már bátran álltak a közönség 
elé. A sikeres előadást a nézők 
nagy tapssal jutalmazták. A szor-
galmas munka ismét meghozta az 
eredményét. Táncosainkat a zsűri 
az 1. hellyel továbbjuttatta a ke-

rületi versenyre. Sajnos, 
mint az utóbb kiderült, a 
versenyt elhalasztották, 
de bizakodunk benne, 
hogy mihamarabb meg-
rendezésre kerülhet. 

Ügyes kis táncosaink:
Basternák Dóra, Nagy 

Liana, Medovarská Sofia, 
Prohászka Erika, Gogola 
Lilien, Pozsonyi Dorina, 

Salkay Karolina, Dobosi Laura
Gratulálok a sikerhez! Nagyon 

büszke vagyok Rátok!
Kívánok minden kedves ovis-

nak, szüleiknek, ismerőseiknek jó 
egészséget, valamint kitartást eb-
ben a rendkívüli és nehéz helyzet-
ben!  

    Mgr. Pinke Gabriella

 Táncversenyen az ovisok
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Séria výmenných pobytov ERA-
SMUS+ píše svoje úspešné po-
kračovanie i  naďalej. Vo februári 
sme navštívili Solún (Thessaloniki) 
druhé najväčšie prístavné mesto 
Grécka, ktoré leží pri Solúnskom 
zálive a je hlavným mestom gréc-
kej Makedónie. Prečítajte si krátky 
súhrn našich neobyčajných zážit-
kov. 

Vo večerných hodinách dňa 
09.02.2020 náš šesťčlenný tím 
v zostave Erik Damián Csekey, 
Samuel Bardoun a  Patrik Gőgh,  
v sprievode pána riaditeľa, PaedDr. 
Mareka Elšíka a pani učiteliek An-
drey Gáborovej a  PaedDr. Denisy  
Marekovej, pristál na Solúnskom 
letisku plný očakávania. Vítali nás 
usmievavé tváre hostiteľských ro-

dín a  miestnych učiteľov, ktorí sa 
najprv ujali našich chlapcov a ná-
sledne nám pomohli s ubytovaním.

V pondelok ráno sme sa vybrali 
do školy, kde na nás čakali sta-
ronové tváre účastníkov projektu 
Thinking about Future – Myslíme 
na budúcnosť. Boli to naši priate-
lia z  Grécka, Turecka, Talianska, 
Estónska a  Bulharska. Po sláv-
nostnom privítaní sme si vypočuli 
ukážky tradičnej gréckej hudby 
a oboznámili sme sa s podrobným 
týždňovým plánom. Na rade boli 
domáce úlohy v  podobe prezen-
tácií na tému: Prejavy tolerancie 
v histórii a v každodennom živote 
našej krajiny. Chlapci sa na pre-
zentáciu pripravovali niekoľko 
týždňov a  ich svedomitá práca 
im priniesla zaslúžený úspech. 
Po úlohách nasledoval aktívny 
oddych. Pod vedením výtvarní-
čok vyrábali žiaci rôzne umelecké 
diela. Vznikli balóny a  papierové 
šarkany  so sloganmi zameranými 
na toleranciu. Pre nás vo februári 

ešte trochu nezvyčajné, a preto o 
to nádhernejšie jarné počasie, sme 
privítali aj sadením rôznych jar-
ných kvietkov. Kvetináče sme vy-
zdobili peknými odkazmi. Výsledok 
bol pastvou nielen pre naše oči a 
zmyslové orgány, ale aj pre našu 
dušu. Po osviežujúcom obede tvo-
rivé dielne pokračovali. Pracovali 
sme na vytvorení koláže z  fotiek 
kultúrnych a  historických pamia-
tok našej krajiny. Chlapci sa veľmi 
snažili a odviedli skutočne vynika-
júcu prácu. Na záver sme pred-
niesli krátku prezentáciu o našom 
rozprávkovom Bojnickom zámku. 
Svoje najmilšie kultúrne pamiatky 
nám predstavili aj ostatné tímy. 
Bola to veľmi poučná aktivita, kto-
rá nám poskytla náhľad do histó-

rie a  kultúry 
rôznych krajín 
a takisto v nás 
upevnila ná-
rodnú hrdosť 
a  národné 
cítenie. Uve-
domili sme si, 
akí sme hrdí 
na našu vlasť 
a  aj to, aké 
máme obrov-
ské šťastie, že 
môžeme našu 

krajinu predstaviť  iným. 
Druhý deň sa niesol v  znamení 

zaujímavých predstavení a pred-
nášok. Pozreli sme si náučné di-
vadelné predstavenie v  podaní 
miestnych žiakov o  dôležitosti 

tolerancie a  o  odsúdení rasizmu. 
Nasledoval rozhovor s  významnou 
osobou - právnikom, viacnásob-
ným paralympijským medailistom 
v  plávaní, ktorý napriek svojmu 
telesnému postihnutiu dokázal, že 
jedinou bariérou človeka pri dosa-
hovaní svojich cieľov môže byť len 
on sám. 

Ďalším vzácnym hosťom bola 
78 - ročná pani, ktorá nám poroz-
právala svoj životný príbeh. Príbeh 
prežitia hrôz druhej svetovej vojny 
z  pozície malej židovskej dievči-
ny. Počúvali sme ju so zatajeným 
dychom. Jej rozprávanie v  nás 
vyvolalo silné emócie.  Prednášky 
týchto úžasných a  nasledovania-
hodných ľudí obsahovali hlboký 
a zmysluplný odkaz pre nás všet-
kých.

V poobedňajších hodinách sa do 
hlavnej úlohy nanovo dostala zába-
va a kreativita. Vytvárali sa „živé“ 
verzie slávnych obrazov. Naša voľ-
ba padla na Malého princa a život 
sme vdýchli dvom dobre známym 

obrázkom z  tohto 
diela. 

Po dvoch pra-
covne náročných 
dňoch sme sa 
všetci veľmi tešili 
na dva dni oddy-
chu, cestovania 
a  spoznávania 
skvostov mesta 
Solúna. Obhliadku 
sme začali pre-
chádzkou po krás-
nom móle a  vý-
stupom na slávnu 
Bielu vežu (White 
Tower), ktorá po-
skytuje dychberúci 
výhľad na mesto 
rozprestierajúce 
sa pod ňou. Na-
sledovala návšteva 

dáždnikov, ktoré patria k impozant-
ným monumentom mesta. Vytvoril 
ich 97 - ročný umelec v roku 1997, 
keď bolo Thessaloniki európskym 
hlavným mestom kultúry. Mesto sa 
pýši aj početnými kostolmi a starý-
mi ruinami, z ktorých sme si pozreli 
tie najvýznamnejšie. Štvrtok začal 
návštevou pamätného cintorína 
Zeitenlik, ktorý bol vytvorený na 
počesť padlých vojakov v I. sveto-
vej vojne. Nachádza sa tam takmer 
20  000 hrobov. Obhliadka pokra-
čovala návštevou rôznych zrúcanín 
a  pamiatok, ktoré nám poskytli 
nádherné výhľady na mesto  a oko-
litú prírodu. Deň sme ukončili pre-
chádzkou po móle, kde sme si do 
sýtosti vychutnali krásne počasie 
a neskôr aj úchvatný západ slnka. 

Posledný deň nášho pobytu 
prišiel rýchlo a  znenazdajky. Naši 
priatelia z  Grécka nám pripravili 
prekvapenie - predniesli slávne 
grécke tance. Vyskúšať sme si 
ich mohli aj my, teda tí odvážnej-
ší z  nás. Následne sme sa pre-
miestnili na školské ihrisko, kde 
sme sa zapojili do zábavných hier. 
Samozrejme, nesmelo chýbať ani 
slávnostné odovzdávanie účastníc-
kych certifikátov. Preberali sme si 
ich s radosťou a hrdosťou. Pomaly 
sme si začali uvedomovať, že tento 
úžasný týždeň sa blíži ku koncu. 
Lúčili sme sa s prekrásnym Gréc-
kom, s  úžasnými ľuďmi, s  neza-
budnuteľnými zážitkami, ktoré sa 
nás dotkli niekde hlboko vo vnútri. 
Táto mobilita bola úžasným dôka-
zom pravdivosti slávneho výroku 
z  Malého princa: „Tu je to moje 
tajomstvo, úplne prosté: správne 
vidíme iba srdcom, čo je dôležité, 
je očiam neviditeľné.“ Myslím si, 
že by to malo byť tajomstvom nás 
všetkých...  

 
Andrea Gáborová

Solún, GRÉCKO
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Druhý marcový týždeň sa stal 
významným míľnikom v  histórii 
našej školy. Po prvýkrát vôbec sme 
sa totiž stali hostiteľmi projektu 
ERASMUS+. Školské brány sa 
otvorili pre žiakov a ich učiteľov zo 
štyroch európskych krajín – Bel-
gicka, Poľska, Španielska a  Litvy. 
Ich návštevou sa v našich životoch  
otvorila nová kniha tak z profesij-
ného, ako aj z osobného hľadiska. 
Tejto jedinečnej príležitosti sme sa, 
samozrejme, chopili a prvá kapito-
la sa napísala nasledovne:   

V  nedeľu, 08.03.2020 sme ča-
kali príchod našich hostí na škol-
skom dvore. Boli tam hostiteľské 
rodiny a  žiaci, mnohí spolu s  ich 
mladšími či staršími súrodenca-
mi. Všade naokolo vládla pozitívna 
nálada, ozýval sa radostný detský 
džavot, všetci boli plní zvedavosti 
a očakávania. Po krátkom privítaní 
sa každý odobral do svojho nového 
dočasného domova, aby si po dlhej 
ceste troška oddýchol a  pripravil 
sa na začiatok neobyčajného dob-
rodružstva.

Dlho oča-
kávaný pon-
delok napo-
kon prišiel. 
Našich hostí 
sme vrúcne 
privítali chle-
bom, soľou, 
ľ u d o v ý m i 
pesničkami 
a  tancami. 
Po oficiál-
nych zále-
ž i t o s t i a c h 
nasledovalo 
vzájomné spoznávanie sa. Žiaci 
aj učitelia dostali príležitosť, aby 
sa vyjadrili, čo od tohto projektu 
a od tejto návštevy očakávajú, v čo 
dúfajú. Za okamih sa rozprúdili za-
ujímavé rozhovory a prvotné pocity 
ostýchavosti sa rýchlo rozplynuli. 
Angličtina sa ozývala z  každého 

kúta. Bolo úžasné sle-
dovať, ako nás všet-
kých spája spoločný 
cieľ. Reportéri televízie 
Markíza a  NZTV boli 
taktiež prítomní. Prišli 
natočiť na svoje kame-
ry začiatok tohto úžas-
ného týždňa.

Samozrejme, hos-
ťom sme ukázali aj 

našu školu. Najmenší žiaci pred-
viedli krátky program - pesnič-
ky, básničky, tance. Starší žiaci 
pripravili zaujímavé prezentácie 
o Pribete, Komárne, Nových Zám-
koch, či všeobecne o  Slovensku, 
o  našich zvykoch, tradíciách. Pri-
pravili aj rôzne inte-
raktívne činnosti, kládli 
našim hosťom otázky, 
porozprávali sa s  nimi. 
Komunikácia  v cudzom 
jazyku dosiahla úplne 
iné rozmery. Žiaci si 
uvedomili, že znalosť 
anglického jazyka im 
v  skutku otvára dvere 
do sveta. Bolo pre nás 
obrovským potešením 
sledovať ich úspech 
v  dorozumievaní sa. Po 
spoločnom obede sme 
navštívili miestny obecný úrad, 
kde nás slávnostným príhovorom 
privítal sám pán starosta spolu 
s  pani prednostkou. Každý z  prí-
tomných dostal darček na pamiat-

ku a podpísal sa do knihy návštev. 
Potom sme sa vrátili do školy, aby 
sme sa venovali našim dlho pri-
pravovaným aktivitám. Učitelia sa 
zúčastnili špeciálneho workshop-
-u, kým žiaci maľovali tričká. Deň 
sme ukončili aktivitami viažucimi 
sa k príbehom slávneho knižného 

ERASMUS+ na našej škole
detektíva Sherloc-
ka Holmesa.  Tieto 
príbehy si každý tím 
musel prečítať ešte 
pred našou mobili-
tou. S  radosťou sme 
zistili, že každý jeden 
účastník svedomito 
splnil svoju úlohu. Aktivity boli ná-
sledne zdrojom zábavného a  uži-
točného trávenia času.  

Po vzrušujúcom úvode nás 
v utorok čakal výlet do nášho hlav-
ného mesta. Bratislava sa nám 
predviedla v plnej kráse. Nádherné 
jarné počasie nám spríjemnilo pre-
chádzku starým mestom, návštevu 
Národného divadla či Bratislavské-

ho hradu. Západ slnka sme si užili 
z  vyhliadkovej veže UFO. Bolo to 
patričné ukončenie prekrásneho 
dňa.   

Projekt s  názvom Let´s Read 
(Čítajme) sa zameriava na rozvoj 
čitateľskej gramotnosti u detí. 
V  súlade s  týmto cieľom sme sa 
v  priebehu stredy venovali na-
šim projektovým úlohám, ktoré 
sa spájajú  s  čítaním a  tvorbou 
vlastných príbehov. Žiaci pracovali 
v piatich medzinárodných tímoch. 
Na základe určitých podkladov 
mali za úlohu vymyslieť a napísať 
svoj vlastný príbeh. K  nim mali 
možnosť nakresliť aj obrázky. Svo-
ju prácu následne odprezentovali 
pred 5 člennou porotou, ktorá ur-
čila víťazov. Tímy, ktoré sa umiest-
nili na prvých troch miestach, 
dostali drobnú odmenu. Výsledkom 
tejto činnosti boli naozaj nápadité 
a  kreatívne príbehy. Poobedňajšie 
hodiny nám spríjemnila návšteva 
termálneho kúpaliska v  Nesva-
doch, kde sa mohli všetky deti do 
sýtosti vyšantiť. 

Vo štvrtok prácu nanovo vystrie-

dal aktívny oddych. Tentokrát sme 
sa vybrali do susedného Maďarska. 
Začali sme návštevou Ostrihom-
skej baziliky. Po nej sme zavítali do 
starobylého mestečka Vyšehrad, 
kde sme sa naobedovali v  auten-
tickej reštaurácii s  názvom Rena-
issance. Každý si mohol vyskúšať 
dobové oblečenie, nasadiť si na 
hlavu korunu a vychutnať si naozaj 

j ed inečnú 
atmosféru. 
Po chutnom 
obede sme 
sa vybrali 
k  neďale-
kým bobo-
vým drá-
ham, aby 
sme si užili 
n i e k o ľ k o 
zábavných 
jázd. Po 
nich sme 
sa vybrali 

na samotný hrad, kde nás čakal 
dychberúci výhľad. Pozorovali sme 
čarovný západ slnka. Ako keby na 
chvíľu zastal čas. Bol to moment, 
na ktorý budeme ešte dlho spomí-
nať.

V  piatok sa žiaci zúčastnili či-
tateľského maratónu, kým učitelia 
prichystali ďalšiu sériu zábavných 
aktivít viažucich sa k  príbehom 
Sherlocka Holmesa. Odovzdáva-
nie účastníckych certifikátov bolo 
vyvrcholením tohto nádherného, 
emóciami a  zážitkami nabitého 
týždňa. Táto mobilita neotvorila iba 
dvere našej školy, či dvere našich 
príbytkov. Otvorila taktiež aj naše 
srdcia. Vytvorili sa nové priateľstvá, 
naučili sme sa rešpektovať a vážiť 
si jeden druhého o niečo viac, odo-
vzdali sme jeden druhému kus zo 
seba. Sú to dary na nezaplatenie. 
Je to záloha úspešnej a  šťastnej 
budúcnosti našich detí. S  tou naj-
väčšou možnou pokorou vyslovuje-
me slová vďaky každému, kto učinil 
hoc i  len to najmenšie, aby mohla 
takáto významná udalosť na našej 
škole, v  našej dedine vzniknúť. Aj 
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Karneval
Dňa 14. februára sa na našej 

škole uskutočnil tradičný karneval. 
Na žiakov čakali rôzne aktivity, ceny 
a samozrejme aj obľúbené súťaže.

Začali sme predstavovaním ma-
siek od našich najmladších po naj-
starších. Všetky masky boli krásne, 
mnohé výnimočne kreatívne a zau-
jímavé, takže členovia našej poroty 
– pani učiteľky Valachová, Rehá-
ková a Servanská to vôbec nemali 
jednoduché.

Počas rozhodovania poroty si žia-
ci zahrali stoličkový tanec. Po jeho 
ukončení bola žiakom a prítomným 

učiteľom rozdaná 
valentínska pošta, 
nakoľko sa kar-
neval konal práve 
na Valentína. Ešte 
začiatkom týždňa 
bola vyhotovená 
schránka na va-
lentínsku poštu, 
za ktorú sa mu-
sím poďakovať 
našej žiačke Lilly. 
Schránka bola nádherná a  plná 
valentínok, napriek tomu, že pošta 
fungovala iba prvý rok.

Porota v každom ročníku ocenila 
najkreatívnejšie a  najzaujímavejšie 
masky a bolo ich neúrekom.

Po udelení cien sme si spravili 
krátku prestávku na načer-
panie síl do nasledujúcich 
súťaží. Žiaci mohli absolvovať 
aktivity na piatich stanoviš-
tiach. Na jednom dokazovali 
svoju šikovnosť v hádzaní na 
cieľ. Hádzali krúžky na lízan-
ky. Ten, kto trafil všetky tri 
pokusy, dostal jednu lízanku. 
Ďalej si žiaci mohli vyskúšať, 
ako si poradia s  pojedaním 
cukríkov na nitke bez pomo-
ci rúk. Toto stanovište bolo 
veľmi veselé, každému sa 
podarilo svoj cukrík zjesť. Boli 

pripravené aj preteky vo dvojiciach 
na vyznačenej dráhe na chodúľoch 
a v slalome s balónom v kuželi, kto-
rý nesmel spadnúť. Na poslednom 
stanovišti dokazovali, ako sa vedia 
vrtieť. Z  krabice uviazanej pásom 
vzadu vytriasali stolnotenisové 
loptičky. Musím povedať, že sa im 
darilo. Na každom stanovišti žiaci 
dostali sladkú odmenu.

A už nás čakal iba záver – tom-
bola s  množstvom pekných cien. 
Takmer každý žiak bol vylosovaný 
a  odniesol si domov nejakú cenu 
a  ak náhodou aj nie, tak si určite 
odniesol pekné spomienky na tento 
deň.

 Mgr. Andrea Botková

vďaka Vám môžeme povedať, že 
sme síce malá, ale moderná škola, 
ktorá za posledné obdobie zazna-
menáva úspech a pokrok porovna-
teľný s najmodernejšími školami. 

A toto bola len prvá kapitola jednej 
úžasnej knihy, jedného úžasného 
príbehu. Píšme a  vytvárajme ju 
i naďalej spoločnými silami. 

 Andrea Gáborová
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A karácsonyi pihenés után már 
januárban folytatódtak a  tantár-
gyi versenyek és olimpiák járási 
fordulói. Iskolánk hosszú idő után 
újra képviseltette magát az angol 
olimpián a hetedikes Vörös Emma 
személyében, aki sikeresen oldot-
ta meg a feladatokat, a 7. helyen 
végzett, eredményes lett. Február-
ban a Szép Magyar Beszéd verse-
nyében Molnár Dominik (5.o.) és 

Borvák Barbara (9.o.) 8. helyezést 
elérve sikeresen szerepelt. A   tör-
ténelmi olimpián az idén 3 tanuló 
vett részt iskolánkból.  A  fiúk ki-
válóan teljesítettek, mindhárman 
eredményesen oldották meg a fel-
adatokat. Lengyel Szilárd (9.o.) 
a 9., Török Ádám (6.o.) az 5., Jakab 
András Gergely (7.o.) pedig a  2. 
helyen végzett, ezzel továbbjutott 

a  kerületi fordulóba. Matematiku-
saink is elkezdték a  versenyzést. 
Borvák Barbara (9.o.) a matemati-
ka olimpia és a Katedra matema-
tikaverseny sikeres megoldójaként 
mindkét esetben  a kerületi fordu-
lóba jutott. A Zrínyi Ilona Matema-
tikaverseny szlovákiai fordulójá-
ban 24 tanuló vett részt. Díjazott 
lett Szabó Lilla (2.o.), Geleta Attila 
(3.o.) és Pinke Zsófia (4.o.). A har-

madikos Ando Angelika és Kecskés 
Fruzsina, a  negyedikes Madarász 
Ferenc és Pinke Zsófia és az ötödi-
kes Bugany Krisztián szerzett jogot 
a  Pithagoras matematikaverseny 
járási megmérettetésére. Márci-
us a  szavalók hónapja. A  Tompa 
Mihály Vers-és Prózamondó Ver-
seny ógyallai körzeti fordulóján 
17 tanuló vett részt. Bronzsávos 

Most április elején, ennek 
a rémálomszerű életszituációnak a 
kellős közepén szinte furcsa visz-
szagondolni arra már-már felhőt-
lennek tűnő időszakra, ami előtte 
volt. Többek közt a bálokra, mivel 
Perbetén, úgy tűnik, reneszánszát 
éli a  bálozó kedv, ebben a  sze-
zonban öt báli alkalom szervezői 
várták a  bálozni, szórakozni vá-
gyókat. Örüljünk a  szerencsének, 
hogy mindet, még a  bevezetett 
szükségállapot előtt, sikerült lebo-
nyolítani. Azóta már minden ennek 
a helyzetnek alárendelve történik. 

A magyar alapiskola mellett mű-
ködő szülői szövetség, január vé-
gén rendezte meg a hagyományos 
Szülők és pedagógusok jótékony-
sági bálját. A bálozók megtöltötték 
a kultúrház nagytermét, kipróbálva 
és üzembe helyezve a  perbetei 
képviselő-testület tagjai által ado-
mányozott új bankettasztalokat.  
A szokástól nem eltérve, ebben az 
évben is az immár öt tagra bővült 
Apollo Band szolgáltatta a  zenét 
a  megszokott remek színvonalon. 
A  szépen feldíszített bálterembe 
néptáncosaink vezették be a ven-
dégeket. A Tavirózsák társastánc-
csoport keringője után a  szülői 
szövetség elnöke beszélt a  szö-
vetség eredményeiről és céljairól, 
majd hangsúlyozta a  közösség 
megtartó és megerősítő voltát. 
Ezek a  gondolatok ma, ebben az 

emberpróbáló időben, mikor az 
egymás megsegítése és bátorítá-
sa nagyon fontos, talán még erő-
sebbek és aktuálisabbak, mint ott, 
abban a  békés közegben voltak. 
A  bál megnyitása után a  Napra-
forgó Néptáncegyüttes szatmári 
táncokat mutatott be, majd a  fia-
tal táncosok felkérték a tanári kar 
jelenlevő tagjait, és visszanyúlva 
a régmúltba, egy autentikus mold-
vai körtáncot táncoltak el közösen. 
Ezután már a bálozók vehették bir-
tokukba a  táncparkettet. Egy pár 
kör után következhetett a  finom 
vacsora, majd éjfél után a minden 
bál szerves része, a  tombolahú-
zás. Ebben az évben is nagy volt 
a  tombola – vásárlókedv, ami-
ért hálásak vagyunk, hiszen ez a 
cselekedet kizárólag ovisaink és 
diákjaink támogatását jelenti. Re-
méljük, mindenki jól szórakozott, 
sokat táncolt, és remekül mulatott, 
már most szeretnénk mindenkit 
meghívni a jövő évi alkalomra! 
Szeretnénk továbbá megköszönni 
kedves vendégeink a támogatásu-
kat és a részvételüket, igyekszünk 
minél jobb, nemesebb dolgokra 
fordítani a befolyt összeget. Önök-
nek, kedves segítők, pedig hálásak 
vagyunk mindenért – az ételért, a 
díszítésért, tomboladíjakért és bár-
minemű hozzájárulásért.   

PhDr. Jakab Ferenc 

Iskolánk alsó tagozatos diákjai türelmetlenül várták az új évad első 
gyerekbérletes előadását. Mivel iskolánk kis színjátszói is ezt a mesejá-
tékot mutatták be az idén, nagy volt az elvárás és a kíváncsiság, vajon 
milyen lesz ez a feldolgozás. Mindenki ismerte a történetet Dorkáról, aki 
arról álmodik, hogy hazajusson. A sárgaköves úton haladva rájön, hogy az 
igazi boldogságért nem kell világgá mennie, hanem a saját lelkében kell 
a harmóniát megtalálnia. Mert mindenhol jó, de a legjobb otthon! A gyere-
keknek nem kellett csalódniuk, egy igazán pergős, látványos zenés mese-
játékot láthattak igazi élő kiskutyával, Totóval, aki már az első pillanatban 
belopta magát a gyerekek szívébe.

Mgr. Pinke Andrea

minősítést kapott Horváth Ronald 
(7.o.), Pécsi Péter (5.o.), Sipka Bá-
lint (5.o.), Erdélyi Eszter (4.o.), Tóth 
Viktor (4.o.), Újhelyi Dóra (3.o.) és 
Horváth Zsolt (1.o.), ezüstsávos mi-
nősítéssel végzett Borvák Barbara 
(9.o.), Horváth Melinda (8.o.), Pinke 
Zsófia (4.o.), Rancsó Nikolett (3.o.), 
Nyul Rebeka (3.o.) és Zahorcsek  
Zoé (1.o.).  Kecskés Fruzsina (3.o.), 
Molnár Dominik (5.o.), Zahorcsek 
Sebastian (7.o.) és  Geleta Alexa 
(8.o.) aranysávosként jutottak to-
vább. A Dobré slovo szlovák nyelvű 
szavalóverseny iskolai fordulójából 
három tanuló jutott a  járási ver-
senybe: Borvák Barbara (9.o.) és 
Török Ádám (6.o.) versben, Jakab 
András Gergely (7.o.) pedig prózá-
ban. A  Fotospektrum 2020 járási 
fotóverseny is szép sikereket ho-

zott ifjú tehetségeinknek. A fekete-
fehér kategóriában 3. helyezést ért 
el Erdélyi Eszter (4.o.), a színes fo-
tók kategóriájában 2. helyen Török 
Ádám (6.o.), 3. helyen pedig Erdélyi 
Eszter végzett. Elismerő oklevélben 
részesült Jakab András Gergely 
(7.o.). Mindegyik tanulónk több fo-
tóját is díjazták. A virtuális kiállítás 
a Komáromi Regionális Művelődési 
Központ közösségi (FB) oldalán lát-
ható. Sajnálatos módon a  járvány 
miatt az idei magasabb szintű ver-
senyek, amennyiben nem dolgoz-
zák ki azok online formáját, elma-
radnak. Gratulálunk tanulóinknak 
az elért eredményekért! Köszönjük 
pedagógusainknak   a felkészítést. 
 

Mgr. Szabó Edit

Iskolánk képviseletében

Szülők és pedagógusok  
jótékonysági bálja 

ÓZ, A CSODÁK CSODÁJA
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Egyiptom -  Budapesten

Sítúra a hegyekben

Január végén a felső tago-
zat diákjai az osztályfőnökeik 
kíséretében  részt vettek egy 
tanulmányi kiránduláson, 
Budapesten.   Az exkurzió fő 
részét a  Tutanhamon rejté-
lye és kincsei című kiállítás 
tette ki, amely egyedi módon 
mutatta be a felfedezés törté-
netét. A  tárlaton láthattuk az 
ókori egyiptomi fáraó titok-
zatos világát, sírkamrájának 
bámulatos kincseit. Minden 

emlék egyiptológusok ellen-
őrzésével készült el, amelyek 
rendkívül hitelesre sikerültek.  
A  vezetést audioguide segí-
tette, ahol mindenki a saját 
tempójában hallgathatta vé-
gig a  bemutatóhoz tartozó 
magyarázatokat, ezzel olyan 
élményben részesültünk, 
mintha egy   történelmi uta-
záson lettünk volna. Amikor 
kérdeztem őket, minden diák 
mást emelt ki, hogy igazán 

mi is fogta meg ebben a nap-
ban, de a lényeg az, hogy 
sikerült pozitív élményekkel 
gazdagodniuk. A  kiállítást 
követően szabadprogrammal 
folytattuk, megálltunk étkez-
ni, vásárolni az egyik helyi 
bevásárlóközpontban. A  kora 
esti órákban érkeztünk haza. 

 Mgr. Vincze Zsuzsa

Február 23-án, vasárnap, szokatlanul korán 
keltünk reggel. Bevallom, nem volt könnyű fel-
adat, de megbirkóztunk vele. 7:30-ra már is-
kolánk előtt sorakoztunk 
a  tatabányai testvéris-
kolánk tanulóival együtt. 
Ki kisebb, ki méretesebb 
bőrönddel érkezett.  Az 
autóbusz elindult, elkez-
dődött  a majdnem  egy 
hétig tartó kaland. 

0. nap: Minél távolabb 
kerültünk a megszokott 
településektől, annál 
inkább elkezdett kifehé-
redni a táj, megváltozni 
az épületek stílusa, és a 
magyar feliratok egyre 
ritkábban tűntek fel. Az 
idő múlásával viszont 
nemcsak a kitűzött cél-
hoz kerültünk közelebb,  
hanem a fáradt szemek 
is kezdtek egyre inkább 
felébredni. Az út meglepően gyorsan eltelt, és 
már csak azon kaptuk magunkat,  hogy próbá-
lunk megbirkózni  az autóbuszból nem olyan 
meredeknek tűnő dombocska megmászásával, 
amely a szálláshoz vezetett. Az Alacsony-Tátrá-
ban voltunk, Čertovicán.  Azok, akik tudtak síel-
ni, már aznap délután kipróbálhatták magukat a 
pályán, a többiek szánkóztak. 

1-2. nap: Az idő nem kedvezett a kezdőknek, 
hiszen hatalmas  szélvihar támadt. A pálya dél-
előtt jeges volt, viszont délutánra a nap sugarai 
megolvasztották a  jégréteget.  Délután az idő-
járási körülmények jóval kedvezőbbek voltak.  
Ennek ellenére is szemtanúi lehettünk néhány 
szép és fájdalmas esésnek, melyekre ma már 
csak mosolyogva gondolunk vissza. Kedden 
este szobás előadást tartottunk. Mindenki mást 
hozott a nézők elé, ki szavalt, ki énekelt, esetleg 

egy tánccal szórakoztatta őket. Ezekkel a kis 
programokkal a két iskola egész jól megismerte 
egymást, és sikerült barátokat is szerezni.

3.nap: A harmadik napra kezdett úgy tűn-
ni, hogy nem is a síelés a legnehezebb a 
sítáborban, hanem a reggeli felkelés. A lefekvé-
si idő napról napra egyre hamarabb következett 
be, a felkelési meg egyre inkább kitolódott. Ez 
azt eredményezte, hogy a szobánk néha elké-
sett a reggeliről, büntetésként pedig nekünk 
kellett felszolgálni az ételt a  kortársainknak, 
kik ezt roppant szórakoztatónak találták. Ezen a 
szerdai napon délelőtt túrázni mentünk. A közeli  
faluba  vezető út hosszú, meredek, kanyargós 
volt, és az aszfaltra ráfagyott jég sem könnyí-
tette meg a dolgunkat. Fáradtan  ugrottunk az 
ágyunkba,  mit sem törődve a túrán összesze-
dett hódarabokkal, amelyek kitartóan kapasz-
kodtak a ruhánkba.  

4-5. nap: A kalandunk végéhez közeledve, 
néha megcsapott minket a  tudat, hogy mint 

semmi sem tarthat örökké, ez sem fog. Nem volt 
jó érzés, de  próbáltunk vele nem törődni,  és 
csak élvezni az utolsó napokat. A jól megszokott 

módon, mindent ment  szo-
kásosan, reggeli, öltözés, 
síelés, ebéd, pihenés, öltö-
zés, síelés, vacsora, késő 
estig beszélgetés a szobán.  
A csütörtöki este más volt, 
mint a  többi,  mert tudtuk, 
hogy az volt az utolsó, és 
hogy nem lesz több. Aztán 
eljött a péntek reggel. Még 
egyszer megbirkóztunk az-
zal a bizonyos dombbal, ami 
mindig csak a helyzetünket 
nehezítette, de így, péntek-
re, egészen megszerettük. 
Az idő ugyanolyan volt, 
mint az első napon, sze-
les és havas. Elindultunk, 
magunk mögött hagyva az 
ismert szállót és arcokat. 
Mindannyiunkban feltörtek 

az érzelmek. A sós könnyek megállás nélkül 
folytak le az arcunkon, míg meg nem érkez-
tünk ahhoz a ponthoz, ahol kezdődött minden: 
az iskolánk elé. Egyesével szálltunk le a buszról 
megtörölve arcunkat és szemünket. Egy pilla-
natra elfelejtettünk mindent, amikor meglát-
tuk szeretteinket. Mikor mindenki végzett, egy 
búcsúölelést adtunk ott szerzett barátainknak, 
ezzel újra könnyeket csalva szemünkbe. 

Akkor, abban a pillanatban, úgy éreztük, hogy 
csak a kis csapatunk van a világon, mely már 
sosem lesz teljesen ugyanúgy együtt, mint 
azelőtt.  Egy felfoghatatlanul csodálatos hetet 
tudhatunk magunk mögött, és megint csak 
bebizonyosodott az, hogy a legszebb pillanatok 
vannak ingyen. 

 Vörös Emma 
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A fenti idézet azon a plakáton ta-
lálható, ami a babaklub falára van 
felfüggesztve. Ez tulajdonképpen a 
klub jelmondata is, ami magába fog-
lalja mindazt, amit képviselünk. Ezen 
a világon a legnagyobb kincs a gyer-
mek. Minden vagyonnál, hatalomnál 
többet ér!

A Manócska baba-mama klub az 
idei évben több kulturális program-

mal is készült a 
k i sgyermekes 
c s a l á d o k n a k . 
Ebből azonban 
csak néhányra 
került sor, ugyan-
is, nem várt ese-
mények szóltak 
közbe. Nagyon 
örülünk viszont 

annak, hogy amik eddig megvaló-
sultak a jó célt szolgálták és volt 
értelmük. Januárban Bótyik Viola 
az ARTIS terápiaközpont speciális 
konduktora volt a vendégünk, aki 
a korai fejlesztéssel kapcsolatosan 
tartott előadást az érdeklődőknek. 
Kihangsúlyozta, hogy „A nevelés nem 
külső és erőszakos kényszerítést, 
nem a gyerek fejébe töltött tudást 

jelent, hanem külső segítséget egy 
belső érlelődéshez.” A gyermekekkel 
töltött minőségi időt szintén fontos-
nak vélte. Februárban a Budapestről 
érkező Kezeslábas Társulat vidám 
bábelőadása szórakoztatta a kedves 
közönséget. Felcsendültek az ismert 
gyermekdalok és mondókák. A bá-
bok egyedisége abban rejlett, hogy a 
helyszínen pillanatok alatt készítették 
el a színészek különféle használa-
ti eszközökből. Márciusban Erdélyi 
Boróka Időgazdálkodási tanácsadó 
-és vállalati menedzser könnyed be-
szélgetése kötötte le az édesanyák 
figyelmét. Előadásának célja az volt, 
hogy leszámoljon a “nincs rá időm” 
mítoszával, és minél több embernek 
megmutassa azt, hogy igenis létezhet 
egyensúly a mai túlpörgött világban 

is! Boldogok voltunk, amikor kide-
rült, hogy a Manócska baba-mama 
klub részére kézzel festett Tulipános 
ládát készítettek Galántán. Ajándékba 
kaptuk ezt a kincset, amire végtelenül 
büszkék vagyunk. Végezetül pedig 
megemlíteném a Ringató foglalko-
zások jótékony hatását. Az énekes 
együttléteknek köszönhetően egyre 
több édesanyától hallom vissza azt, 
hogy már bátran dalolgatnak otthon 
is. „A  zene lelki táplálék és semmi 
mással nem pótolható. Aki nem él 
vele: lelki vérszegénységben él és 
hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe 
csak a zene világít be.”  (Kodály Z.) 
 

 Bc. Juhász Tímea

„Alapjában véve, akárhogyan néz-
zük is, mindannyian kollektív lények 
vagyunk. Hiszen milyen kevés az, ami 
bennünk a szó igazi értelmében saját 
tulajdonunk! Mindannyiunknak kapnia 
kell és tanulnia azoktól, akik előttünk 
éltek, és azoktól is, akik kortársaink. 
Még a legnagyobb lángelme sem vin-
né sokra, ha mindent saját bensőjéből 
akarna meríteni.“ (Johann Wolfgang 
von Goethe)

Amikor rendezvényeinken a hagyo-
mányinkat őrizzük, történelmünkre 
emlékezünk, elődeinkről és elődeinktől 
tanulunk. De ahhoz, hogy a  jelenben 
jól működjünk, a mában kell élni, oda-
figyelve a  mostanra, környezetünkre, 
társainkra, gyermekeinkre. Hangzott el 
február 16-án, a Csemadok helyi alap-
szervezetének évzáró taggyűlésén. Az 
elnöki beszámoló felsorakoztatta az 
alapszervezet 2019-es évi munkáját.

2019. március 15 - e előest-
éjén megemlékezést rendeztünk az 
1848/49-es forradalom- és szabad-
ságharc tiszteletére.  A megemlékezés 
a kultúrház udvarán elhelyezett kopja-
fánál kezdődött. Lacza Anikó elszavalta 
Petőfi Sándor 15. március 1848 című 
versét. Ünnepi beszédet mondott Tár-
nok Balázs. Elhelyeztük az emlékezés 
koszorúit a  kopjafánál. Az alapiskola 
tanulói kis zászlókat, nemzetiszínű 
virágokat készítettek, amelyeket ők is 
elhelyeztek a kopjafa előtt. Az Árva-
lányhaj Népdalkör a Szózatot énekelte 
el. A megemlékezés kultúrműsorral 
folytatódott a kultúrház nagytermé-
ben. Az Árvalányhaj Népdalkör 48-as 
dalokat énekelt. Elhangzott az ünnepi 
beszéd.  Slávik Bernadett ukulele kí-
sérettel énekelt. Megtekinthettük az 
alapiskola tanulóinak forradalmi mű-
sorát.

Május 19-én alapszervezetünk 
kilencedik alkalommal rendez-
te meg a népművészeti feszti-
vált.   Kézművesvásárral, valamint 

Mihalovics Zsuzsanna képkiállításával 
vártuk az érdeklődőket. Majd a  nép-
művészeti csoportok seregszemléjére 
került sor. Fellépett az Árvalányhaj 
Népdalkör, a Bellő Néptáncegyüttes 
Ógyalláról, a Bokréta Vegyes Éneklő-
csoport Kürtről, a Búzavirág éneklőcso-
port Naszvadról, a Gyöngyösbokréta 
Komáromszentpéterről, Lacza Anikó 
mesemondó, a Napraforgó  Néptánc-
együttes, a Pettyem Néptánccsoport 
Naszvadról, valamint Szabó Julcsi 

népdalénekes. A  talpalávalót a  Gere-
ben zenekar húzta egész délután, sőt 
estébe hajlóan is, hiszen zárásképpen 
mindenki kipróbálhatta magát a tánc-
házban. 

Augusztus 20-án a  községgel és 
a Rákóczi Szövetséggel megrendeztük 
a  Szent István napi megemlékezést, 
a  község önkormányzata, valamint a 
községben működő szervezetek és 
intézmények  elhelyezték a  megem-
lékezés koszorúit a  millenniumi em-
lékműnél. Azt követően megtekinthető 
volt a  felújított néprajzi gyűjtemény, 
majd a múzeum udvarán leültünk egy 
kis beszélgetésre. 

Az alapszervezetünk mellett műkö-
dő Árvalányhaj Népdalkör és a Napra-
forgó Néptáncegyüttes a  Szent István 

nap alkalmából Bécsben a Szent István 
Dómban vett részt ünnepi megemlé-
kezésen, valamint képviselte közsé-
günket az azt követő népművészeti ta-
lálkozón, ahol a Kárpát – medencéből 
érkező csoportok mutatták be hagyo-
mányőrző művészetüket.

November 17-én a CSEMADOK 
megalakulásának 70. évfordulóját ün-
nepeltük. A  szervezetet 1949.március 
5-én alapították meg, és a  felvidéken 
sorra alakultak az alapszervezetek.  
Perbetén 1949. december 7-én alakult 
meg a  Csemadok helyi alapszerveze-
te. Az elnöki beszédben elhangzott az 
eddigi évek tevékenységének tömör 

összefoglalása. Fotógyűjteménnyel is 
felidéztük az eddigi nagy pillanatokat.  
Az ünnepi műsorban fellépett Lacza 
Anikó, a Napraforgó Néptáncegyüttes 
csoportjai, az Árvalányhaj Népdalkör, 
Slávik Bernadett, Tárnok Katalin, a Tün-
dérvirágok Színjátszócsoport, Dudás 
Bianka, Csicsó Orsolya, Tárnok Boglár-
ka, Basternák Nikoletta, Petrík Anasz-
tázia, Szoboszlai Bálint, Szabó Dávid, 
Pinke Vivien, Bálint Máté. Kiosztásra 
kerültek az emléklapok alapszerveze-
tünk képviselői számára. Majd kelle-
mes beszélgetéssel zártuk az estét.

A tavalyi év folyamán is aktívan részt 
vettünk a  község által rendezett falu-
napokon júniusban. Kultúrcsoportjaink 
színesítették a  szüreti felvonulást is. 

Különböző szervezetekkel, intézmé-
nyekkel együtt részesei voltunk a  ka-
rácsonyi vásárnak, melynek végeztével 
a  Napraforgó  Néptáncegyüttes Bet-
lehemes előadását tekinthettük meg. 
Részt vettünk az VI. Magyar Bál meg-
rendezésében.

Az Árvalányhaj Népdalkör, valamint 
a  Napraforgó Néptáncegyüttes cso-
portjai képviselték szervezetünket és 
községünket különböző helyi és közsé-
günkön kívüli rendezvényeken.

Az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Versenyen Lacza Anikó képviselte 
alapszervezetüket, aki a regionális 
döntőn aranysávos, az országos döntőn 
Rozsnyón pedig ezüstsávos minősítés-
ben részesült.

Az évzáró taggyűlést megtisztelte 
jelenlétével Petheő Attila, a Csemadok 
Komáromi Területi Választmányának 
elnöke, valamint Zsitva Norbert polgár-
mester úr, akik megköszönték az alap-
szervezet tevékenységét és buzdították 
a vezetőséget, hogy a továbbiakban is 
folytassák értékteremtő és értékmeg-
tartó munkájukat.

A Csemadok Perbetei Alapszerveze-
tének vezetőségében tisztújítás történt, 
ezért a  vezetőség a  következő felál-
lásban dolgozik tovább: Tárnok Katalin 
– elnök, Szabó  Edit, Záležák Sarolta, 
Jakab  Katalin, Török Sarolta, Balla  Pi-
roska, Tárnok János. 

A gyűlést kultúrműsor követte, 
melyben az Árvalányhaj Népdalkör egy 
népdalcsokrot adott elő, a Napraforgó 
Néptáncegyüttes nagycsoportja mold-
vai, nagy- és felnőtt csoportja széki 
táncokat táncolt, Molnár Dominik pró-
zát, Sipka Bálint verset mondott, Tárnok 
Boglárka operettet énekelt.

Köszönjük minden szereplőnek, 
azoknak is, akik az egész év során 
eljöttek a különböző rendezvényekre, 
megemlékezésekre, valamint köszön-
jük anyagi, erkölcsi és tettre kész se-
gítőinknek a bizalmat és az együttmű-
ködést!

 
Mgr. Török Sarolta

„Életem játék, gyermek vagyok karodban boldog ajándék” 

Csemadok évzáró
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Nőnapi bál VI. Magyar Bál

Ismét eltelt egy év és büszkén mond-
hatjuk, hogy a 2019-es év is sikeresen 
zárult a  Szlovák Vöröskereszt Perbetei 
Alapszervezete számára.

Mint minden évben, a véradásra 
most is nagy hangsúlyt fektettünk,  
immár hagyományosan évente három  
alkalommal szervezzük meg.

Több millióan vannak a világon, 
akik rendszeresen vért adnak. További 
millíók köszönhetik nekik az életüket, 
úgy, hogy közben nem is tudják kinek 
kell hálásnak lenniük. A vér a gyógyí-
tás számos területén nélkülözhetetlen. 
Nemcsak műtétekhez, baleseti sérültek 
ellátásához, transzfúzióra szoruló bete-
gek kezeléséhez, hanem a vérkészítmé-
nyekhez is szükség van rá. A véradás-
nak létezik térítéses és célzott formája 
is ( itt rokonok, barátok adnak rászoruló 
szeretteiknek vért), de a biztonságos 
vérellátás alapvető formáját mégis az 
önkéntes véradók jelentik, akik a szó 
szoros értelmében életmentők.

Bár azt mondják, hogy a segíteni 
akarás a nőkben erősebb, Perbetén a 
véradók kétharmada mégis férfi. Nagy 
örömünkre szolgál viszont, hogy egyre 

gyakoribbá vált, a fiatalok körében is 
a közösségért való felelősségvállalás 
ilyetén formája.

A véradás feltételei:
• 18 éves kornál idősebb, 60 évnél 

fiatalabb életkor,
• kifogástalan egészségi állapot, 

amit a helyszínen elvégzett rövid orvosi 
vizsgálat is igazol,

• 50 kg-nál nagyobb testsúly,
• személyi okmányok, személyi iga-

zolvány felmutatása, külföldi állampol-
gár esetén útlevél szükséges,

• esetleges tetoválás és a testék-
szer készíttetését követően fél évnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy valaki véradó 
lehessen.

Szívből gratulálunk a  2019-es év 
Janský emlékérem  kitüntetettjeinek:

- bronz fokozat: Pálinkás Réka, Bc. 
Tóth Attila és Balla Tamás

- ezüst fokozat: Garai József, Ing. 
Zahorcsek Tibor, Vantara Zsolt és Mgr. 
Dikácz Szilvia

- gyémánt fokozat: Papp Ferenc
Véradóink a 2019-es évben:
Ádámka Zoltán, Balla Tamás, 

Belán János, Benyó Barnabás, Čacho 

Mások életében te vagy a hős!

Az idei évben harmadszor került 
megrendezésre a Margaret mazsorett 
és táncklub által szervezett Nőnapi bál. 
Az ünnephez kapcsolódóan érkezéskor 
a hölgyeknek és lányoknak fiúink virág-
gal kedveskedtek, az urakat pedig egy 
kis pálinkával kínáltuk. Az estét a Tavi-
rózsák társastánc csoport nyitotta meg, 
Borvák Andrea vezetésével. A tánc után 
következett a megnyitó, ahol Nagy 
Krisztina magyar nyelven, Lengyel Adél 
pedig szlovák nyelven köszöntötte a je-
lenlévőket. Ezt követően mi, a Margaret 
tagjai mutattuk be koreográfiáinkat. A 
Nőnapi bálunkon svédasztalos vacso-
ra várta a bálozókat, ahol mindenki 
különféle ételek közül rakhatta össze 
kedvére a kívánt falatokat. Az ízletes 
vacsora után kávéval, illetve sütemény-
bárral, különböző édességekkel kínál-

tuk vendégeinket. Természetesen az 
est elmaradhatatlan része a zene, a jó 
hangulatról a nemesócsai Bravo Band 
gondoskodott hajnalig, s még annál is 
tovább. Éjfélkor, tombolahúzás előtt egy 
kis meglepetéssel készültünk, ponto-
sabban a csoport férfi és fiú tagjai. Ők 
egy fergeteges kánkánnal szórakoztat-
ták a közönséget, amellyel mondanom 
sem kell, nagy sikert arattak.

Ezúton szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket támogatóinknak, a helyi 
szervezeteknek, magánvállalkozóknak 
a tombolába felajánlott díjakért, Dikácz 
Ferencnek a lufikból készült díszítést, 
valamint mindenkinek, aki valamilyen 
módon hozzájárult a bál megszerve-
zéséhez. 

 Mgr. Ádámka Krisztina A farsangi időszak a bálokról szól. 
Nem volt ez másképp nálunk sem. Idén 
immár hatodik alkalommal került meg-
rendezésre a helyi MKP, a Csemadok 
és a Rákóczi Szövetség rendezésében 
a VI. Magyar Bál. Mintegy 420 bálozni 
vágyó vett rész ezen a szép, reprezen-
tatív eseményen. A jó hangulatról a 
Rubin zenekar gondoskodott, a Varjos 
zenekar népzenével szórakoztatta 
a vendégeket. Ahogyan már hagyo-
mánnyá vált, a bált a helyi alapiskola 
diákjai nyitották meg palotás táncukkal 
Jakab Katalin tanító néni vezetésével. 
Felléptek még a Margarett Mazsorett 

és Táncklub csoportjai. Számos neves 
vendég is tiszteletét tette ezen a rangos 
bálon. Többek között itt volt Ing. Gyar-
mati Tihamér és MUDr. Viola Miklós 
megyei képviselők, valamint Pincehely 
újonnan megválasztott polgármestere, 
Piringer József. Számos tombola aján-
dék került kisorsolásra. Ezúton szeret-
nénk megköszönni támogatóinknak a 
sok felajánlást.   A szervezők nevében 
remélem, mindenki jól érezte magát és 
jövőre ismét találkozunk.  

 Mgr. Benyó Anita

Irén, Dikácz Szilvia, Farkas János, 
Garai József, Hatyina Balázs, Jakab 
György,Jakab Rudolf, Jóba Denisa, 
Juhász Viktor, Juhász Csaba, Králik 
Csaba, Laca Kevin, Lengyel Márk, 
Lengyel Andrea, Lukács Imre, Máté 
János, Molnár Matúš, Nagy Ferenc, 
Nagy Kristína, Németh László, Pagurka 
Pavol, Pinke Ferenc, Pinke Adriana, 
Rumi László, Sukola Szabolcs, Sza-
bó Bálint, Šukola Andrea, Tinák Attila, 
Tóth Attila, Trnovská Ľubomíra, Uzsák 
József, Vantara Zsolt, Vicena József, 

Vitai Christofer, Zahorcsek Tibor,  
Ing. Zahorcsek Tibor, Zahorcsek Gábor, 
Ing. Zahorcsek Mária.

A véradóink többségét sokkal inkább 
a jó szándék motiválja: az örömteli tu-
dat, hogy adhat, segíthet, életet, életeket 
menthet.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, 
akik segítették munkánkat, valamint 
elismerő, jó szóval méltatták tevékeny-
ségünket.

 Mgr. Pinke Gabriella
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V. ÚJÉVI ASZTALITENISZ-TORNA

SakkTéli kupa, távirányítású  
elektromos autómodellek

Zimný pohár diaľkovo ovládaných 
elektrických modelov áut

A  perbetei asztalitenisz klub 2020. január 17-én  ötödik alkalommal 
rendezett asztalitenisz-tornát a  szlovák és a magyar tannyelvű alapiskola 
tanulói számára. A gyerekek két kategóriában versenyeztek. Az 1-5. évfo-
lyam eredménye a  következő volt: 1.hely: Seszták Zsombor (4.o.), 2.hely: 
Pécsi Péter (5.o.), 3.hely: Berta Dániel (4.o.). A felső tagozatosok versenye 
a következőképpen zárult: 1.hely: Zahorcsek Ferenc (8.o., szlovák tannyelvű 
alapiskola), 2.hely: Török Ádám (6.o.), 3.hely: Borvák Barbara (9.o.). Minden 
résztvevőnek és a győzteseknek gratulálunk!

Záležák István

Az év végi Falukupa versenyünk 
2019. december 29-én zajlott. Hu-
szonegy játékos kapcsolódott be 
a megmérettetésbe. A  győzelmet 
Rancsó Márk zsebelte be, kiválóan 
játszott, és mivel ő még a  felnőt-
tek  kategóriáját  nem nyerte meg 
egyszer sem, nagyon örült a dia-
dalnak. Második helyen Ostružlík 
Márk, harmadik helyen pedig Sza-
bó Attila, új komáromi illetőségű 
klubtagunk végzett. Fiatalok közt 
Szabó Gergely lett az első, második 
helyen Szabó Ákos és  a harmadik 
helyen pedig Palugyai Bence vég-
zett.

A 3.ligában januárban Nagykér 
csapata ellen sikerült győznünk. 
Ezután sajnos Komárom C, Nyitra 
C és Nagytapolcsány csapataitól 
is kikaptunk, ezzel a középmezőny 
vége felé találtuk magunkat. Feb-
ruár 23-án Bátorkeszi B csapata 
ellen játszottuk utolsó fordulónkat 
a  sportesemények, így a  sakkligák 
járvány miatti felfüggesztése előtt. 
Nagy megkönnyebbülésünkre itt 
már végre jól ment a  csapatmun-
ka, és ezzel a  győzelemmel felka-
paszkodtunk az összesített  tabella 
8. helyére a  tizenkét csapat közül. 
Már csak két forduló van hátra, 
amelyekre sajnos még nem tudjuk, 
mikor kerül sor.

A  4. ligában, mint azt vártuk is, 

nem az élmezőnyben fogunk mo-
zogni. A csapat teljesítménye erő-
sen hullámzó tendenciát mutat. 
Idén Bátorkeszi ellen kezdtünk ve-
reséggel, bár csak fél ponton múlott, 
hogy döntetlenre hozzuk a fordulót. 
Ezután megleptük Nyitra D csapa-
tát, valószínű, hogy nem számítot-
tak azzal, hogy győzelemmel térünk 
haza tőlük. Februárban Nagykér és 
Nagysurány ellen, sajnos nem volt 
kérdés, hogy kikapunk, mivel jóval 
erősebb csapataikkal szemben nem 
volt esélyünk. A tíz csapatból jelen-
leg a 9. helyen állunk, ami a tavalyi-
hoz képest mondhatni, egy kisebb 
előrelépés. Nem panaszkodhatunk, 
mert sok fordulatos meccset ját-
szottunk, igaz többször alul marad-
tunk, de már nem olyan sima vere-
ségeket szenvedtünk, mint azelőtt 
és ez bíztató lehet a jövőre nézve.

Osztružlík Márk

RC Klub Komárno s veľkým po-
tešením prijal možnosť, už druhú 
zimnú sezónu, prenajať si športovú 
halu v Pribete. Po šiestich rokoch 
prestávky sme vedeli usporiadať 
modelárske preteky, „RC Comorra 
OffRoad Zimný pohár“, diaľkovo 
ovládaných elektrických modelov 
áut, v mierke 1:10.

Preteky RC autíčok sa konali v 
období od novembra do marca, raz 
mesačne. Parketová plocha haly 
bola pokrytá kobercom 16x30 m 
a bola vytvorená dráha so skokmi 
rôzneho druhu. Súťažiaci boli z rôz-
nych vekových skupín, od juniorov 
až po dôchodcov, s medzinárodnou 
účasťou - Slovensko, Maďarsko a  
Rakúsko. Súťažilo sa v 3 kategóri-
ách.

Zimné preteky plánujeme uspo-
riadať aj nasledujúcu sezónu v 
športovej hale v Pribete.

Model klub RC Comorra uspora-
dúva viac ako 10 rokov aj letné pre-

teky v rámci klubu a majstrovstiev 
Slovenskej Republiky na vonkajšej 
dráhe, na Ulici Priateľstva, Bašta č. 
2, Komárno.

Vstup pre verejnosť – deti aj do-
spelých  je zdarma.  Je možnosť 
vyskúšať si modely áut. Bližšie info 
o  našej činnosti a  termíny pretekov 
nájdete na:  www.rccomorra.sk.

Touto cestou vyslovujeme poďa-
kovanie vedeniu Obecného úradu 
Pribeta a obsluhujúcemu personálu 
za možnosť a podporu v tejto čin-
nosti. Poďakovanie patrí aj mojim 
priateľom, ktorí nezištne priložili 
svoju ruku k dielu a pomáhajú pri 
stavaní dráhy a v organizovaní pre-
tekov. Bez nich by sa to nemohlo 
uskutočniť.

Tento nezabudnuteľný zážitok 
určite musia vidieť tak malí, ako aj 
veľkí.

  
Jozef Petrík 

 RC Klub Komárno

 Az RC Klub Komárom nagy 
örömmel fogadta a  lehetőséget, 
hogy immár második alkalommal 
vehette bérbe a  perbetei sportc-
sarnokot, és hat év szünet után 
megrendezhette az „RC Comorra 
OffRoad Téli Kupa“ elnevezésű ver-
senyt, 1:10-hez méretarányos, távi-
rányítású autómodellekkel. 

Az RC autók versenye folyama-
tosan novembertől márciusig tartott 
havonta egy alkalommal. A sportc-
sarnok talaját 16x30 m-es szőny-
eggel fedtük le, a versenypályát pe-
dig különféle ugratókkal tarkítottuk. 
A résztvevők különböző életkorúak 
voltak, a  junioroktól a  nyugdíjaso-
kig, nemzetközi mezőnyben - Szlo-
vákia, Magyarország és Ausztria. 
A  verseny 3 kategóriában került 
lebonyolításra. 

Az RC Comorra Model Klub már 
több mint 10 éve szervezi a  nyári 
klubbajnokságot és a  szlovák baj-

nokságot a  komáromi Barátság 
utcában lévő II. Bástya melletti sza-
badtéri pályán. 

A  belépés a  nézők számára in-
gyenes. Lehetőség van az autó-
modellek kipróbálására is. Bővebb 
információt tevékenységünkről és 
a  versenyek időpontjairól a  www.
rccomorra.sk címen találhatnak. 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani a  Perbetei Községi Hiva-
talnak a  lehetőségért és tevéke-
nységünk támogatásáért. Szintén 
köszönöm barátaimnak az önzet-
len munkát a  pálya építésében és 
a versenyek lebonyolításában. Nél-
külük ez nem valósulhatott volna 
meg. 

Ezt a felejthetetlen élményt min-
denképpen látni kell kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 

  
Petrík József

RC Klub Komárno
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Beszélgetés Vörös Xavér motorversenyzővel
Amilyen egyedi a keresztneve, éppoly ritka a kedvtelése, választott sportága 

egy szimpatikus perbetei fiatalembernek, Vörös Xavérnak. Xavér kisgyermek 
kora óta a motorsport egyik embert próbáló szakágának, a motokrossznak hó-
dol. Ottjártamkor, lépten - nyomon, (ezt tessék szó szerint érteni, mivel kisebb 
átalakításon megy keresztül  Xavér szobája)  különböző serlegekbe, kupákba 
botlottam, amelyek ezidőtájt éppen méltó helyüket keresik. 

Mikor a futballista Alexszel készítettem riportot, könnyebb dolgom volt, mert 
a focit mindenki ismeri, sőt a legtöbb férfiember egyenesen futballszakértőnek 
tartja magát. Nem így van ez a motorsporttal, és azon belül az egyik speciális 
ágával, a motokrosszal. Nem sokat tudunk róla, maximum azt, hogy a sporto-
lók hegyen - völgyön keresztül száguldoznak a meglehetősen lecsupaszított 
motorbiciklijeikkel. Hogy mit kell tudnunk róla, azt elmondja nekünk a ,,min-
dentudó“ Wikipédia: 

Azt pedig, hogy milyen is ez a sportág belülről, mit kíván az embertől, és mik 
a szépségei, megtudhatjuk magától, Vörös Xavértól, a hazai motokrossz jeles 
képviselőjétől:

Hogyan lettél a motorsport művelője, mikor és ki által kerültél bele?
Édesapám és ikertestvére, Zoltán nagybátyám, magas szinten művelték 

a  motokrosszt, számos nemzetközi siker és több bajnoki cím fűződik a  ne-
vükhöz. Tehát családi indíttatásból kezdtem el motorozni. Vittek magukkal az 
edzésekre és a versenyekre, majd hatéves korom körül megkaptam az első 
motoromat, és elindulhatott a pályafutásom.

Milyen eredményeket értél el, és a rengeteg kupa közül, amit itt látha-
tunk, melyikre vagy a legbüszkébb?

Számos komoly, nagy verseny van a hátam mögött, nehéz kiemelni közülük 
egyet. Ha mégis, talán a spanyolországi világbajnokságon való szereplés az, 
amelyikre büszke vagyok, ahhoz már valamit le kell tenni az asztalra, hogy oda 
eljusson az ember. Sokat jelentenek számomra a magyar és szlovák bajnoki 
címek is, amiket elnyertem. A cseh és osztrák dobogós helyezéseimre is szíve-
sen emlékszem. Háromszoros magyar és szlovák bajnok vagyok, és hatszoros 
kupagyőztes. Visszatérve Spanyolországra, a verseny jól alakult, de sajnos vé-
gül a kvalifikációs futamot motorhiba miatt fel kellett adnom, így nem kerül-
hettem be a döntő futamokba. A külföldi verseny számomra mindig nagyobb 
kihívás, erősebb a mezőny, és én is jobban szeretnék bizonyítani. Minden ver-
senynek megvan a maga sajátossága, minden futamban van valami nehézség, 
az ellenfeleken kívül is, amit le kell győzni, meg kell oldani.  

Mit, milyen tulajdonságokat igényel a motokrossz? Hogy állsz a sérü-
lésekkel?

Fontos a  jó állóképesség, szeretek kerékpározni, és futni is szoktam. Ter-
mészetesen, mint a legtöbb sportban, itt is nagyon fontos az akaraterő és az 
elszántság, a mi sportunkban pedig a nagyfokú bátorság, sőt vakmerőség is 
szükségeltetik. Sérülésekből az elmúlt tíz évben nem volt hiány, de ez, mond-
hatjuk, ennek a veszélyes sportnak a velejárója. Mindkét combcsontom eltörött 
már, sőt 2014-ben a törés után két és fél hónappal már bajnokságot nyertem. 
2017-ben egy felkészítő versenyen sikerült eltörni a bal kulcscsontom. Tavaly 
pedig egy versenyen az egyik ellenfél hátulról belém jött, s kiugrott a térdem, 
ennek következtében elszakadt az első keresztszalagom, amit remélhetőleg 
idén ősszel fognak műteni.

G o n d o l o m , 
anyagilag is igé-
nyes ez a hobbi.

Az évek során 
sikerült néhány tá-
mogatóval együtt 
dolgozni, de a fő és 
legnagyobb szpon-
zorom az édes-
apám, ha ő nincs, 
mint a szlogen 
mondja: „Akkor ez az egész nem jöhetett volna létre!“ Köszönetet szeretnék 
mondani neki és az egész családomnak, hogy minden módon támogatnak!  

Mivel foglalkozol egyébként, tanulsz vagy dolgozol?
A gimnáziumi érettségi után autószerelő felépítményi szakon kezdtem el 

tanulni, emellett saját műhelyünkben dolgozom.
Mi az, amire még jut időd a sport mellett, mit csinálsz szabadidődben? 
Szabadidőről nehéz beszélni ilyen időigényes sport mellett, a hétköznapo-

kat az edzés tölti ki, a hétvégéket pedig a versenyek. Ha nincs verseny, akkor 
többnyire családi programokat szervezünk, vagy csak spontán elmegyünk egy 
jó vacsira a barátnőmmel.

Mit szeretnél elérni ebben a sportban, gondoltál netán a professzioná-
lis pályára? 

Profik általában vannak minden országban, de be kell vallani, hogy sem 
Szlovákiában, sem Magyarországon csupán ebből megélni nem lehet. A mo-
torsportnak komoly hagyománya van cseh szomszédjainknál, de nagy motoros 
nemzet az olasz, holland, belga és a német, mondhatni ők az élvonal, ott van 
létjogosultsága a  profizmusnak. Minél jobb eredményeket szeretnék elérni, 
bajnokságokat nyerni. Az is fontos számomra, hogy azok, akik mellettem állnak 
és szurkolnak nekem, büszkék lehessenek rám. 

Úgy tudom, a köbölkúti pályát ti felügyelitek, vannak ott versenyek  és 
mikor? Te is részt veszel ezeken a futamokon?

Elmondhatom, hogy a ,,mi pályánk“  nemzetközi szinten is  ismert, és Szlo-
vákia egyik legjobb pályája a versenyzők véleménye alapján. Az Ardea területe, 
ahol a krosszpálya található, régebben üdülőközpontként működött. Festői kör-
nyezet, árnyas fák mindenütt, amik alá beparkolhatják lakókocsijaikat a részt-
vevők. Szeretek itthon versenyezni, még ha ez plusz terhet jelent is. Sikerült 
már többször is nyernem hazai pályán, ami egy nagyon különleges, jó érzés.

Reméljük, mi is egyszer eljutunk egy köbölkúti versenyre, hogy helyszíni ri-
portban tájékoztathassunk erről a megmérettetésről és Xavér szerepléséről a 
Perbetei Hírmondó olvasóit. Riportsorozatunkban nem titkolt szándékkal olyan 
perbeteieket keresünk meg, vagy  kutatunk fel, akik tevékenységükkel mara-
dandót alkotnak, talán nem is éppen  mindennapi dolgot csinálnak, és persze 
öregbítik falunk hírnevét a község határain kívül is. Ilyen fiatalember Vörös Xa-
vér is, akinek nagyon sok sikert kívánunk pályafutásában, minél több sportsi-
kert és minél kevesebb combcsonttörést! Köszönöm a beszélgetést! 

   Jakab Ferenc

Motokrossz (gyakran rövidítik MX-nek vagy MotoXnek). A motokrossz 
szó az első világháborúban fogant az angol hadseregben. A motorcycle 
(motorkerékpár) és cross (át, keresztül) összetételéből keletkezett, te-
hát motorral mindenen keresztül. Miután a motokrossz veszélyes sport, 
magas szintű koncentrációt, gyors reflexeket, alacsony reakcióidőt és 
nem utolsósorban hatalmas fizikai állóképességet igényel. Gyakoriak a 
bukások, balesetek, ezért számos előírás szabályozza a versenymotor 
felszerelését, a versenyző öltözékét. A motor sárvédőinek hossza, a láb-
tartó szerkezeti kivitele, a kuplung és fékkar kialakítása, a rajtszámtábla 
elhelyezése ugyanúgy szabályozott, mint a csizma, speciális nadrág és 
mez, bukósisak, szemüveg és kesztyű viselése.
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Reményünk, Krisztus!

KICSIT MÁSKÉPP

E sorok írásakor már tíz napja 
van, hogy a  járvány miatt a  napi 
szentmiséket a hívek jelenléte nél-
kül ajánlom fel Istennek, csendesen, 
csupán a diakónus testvér asszisz-
tálásával.  S úgy tűnik, így lesz még 
ez egy ideig, s  az idei nagyhét és 
húsvét nyilvános és külső ünneplé-
sét is meghatározza majd a járvány 
okozta vészhelyzet. Mindez nem 
akadályozza meg, hogy figyeljünk 
arra, aki „betegségeinket hordozta, 
fájdalmainkat viselte, s  összetöre-
tett a mi bűneink miatt.“ a  Fájdal-
mak Férfija áll nagyböjt második 
felében szemünk előtt, aki azonban 
győztes Királyunk, Húsvéti Bárá-
nyunk. Ő mondhatja egyedül: „ Én 
vagyok az első és az utolsó, és az 
élő, meghaltam, és íme, élek örök-
ké, és nálam vannak a halálnak és 
alvilágnak  kulcsai.“ 

A hívek nélküli templomok láttán 
most még inkább tudatosíthatjuk, 
hogy a templom nemcsak a közös-
ség gyülekezőhelye, nemcsak az 
igehirdetés és tanítás helye, hanem 
a szent Áldozat bemutatásának és 

a  szent Jelenlétnek helye.  Jézus 
Krisztus jelen van a  szentmise 
konszekrált Kenyerében, annak 
színe alatt. Ez a szentostyához kö-
tött jelenlét nem az egyetlen jelen-
léte az Úrnak, de az összes közül 
egyedülállóan különleges. Valóban, 
valóságosan-reálisan, és lényegileg 
jelen van az Úr az Oltáriszentség 
kenyerében és borában. Jelen van 
Testével és Vérével, istenségével és 
emberségével.  Ez a jelenlét nem 
szűnik meg a  mise befejeztével. 
Éjjel-nappal közöttünk van.  Meg-
látogathatjuk ezt a szent Jelenlétet, 
ha most nem is fizikailag, de lélek-
ben ott lehetünk. Bármi is legyen 
élethelyzetünk, hisszük, valljuk, ő 
köztünk lakozik. A  karácsony és 
húsvét titka egybekapcsolódik az 
Oltáriszentségben. Aki értünk meg-
testesült, s aki értünk szenvedett, 
meghalt és feltámadt, ismer ben-
nünket, közel van hozzánk. 

Szálljanak gondolataink e nehéz 
és próbatételes időben is gyakran 
az Úr oltára elé. Vigyük elé egész 
életünket, örömeinket és aggo-

dalmainkat. Ne felejtsük kifejezni 
imádásunkat és hódolatunkat: 
Imádunk Téged Úr Jézus perbetei 
templomunk tabernákulumában, és 
a világ összes templomának taber-
nákulumában.  Az Úr Jézus szent 
Jelenléte legyen bátorí-
tónk és az ő az Atya 
Igéje legyen Vigasz-
taló Társunk most, 
amikor  „a járvány 
időszaka rámutat 
törékenységünkre 
és arra, hogy saját 
és mások életére vi-
gyáznunk kell.  Imáink-
kal  erősítsük  a  bizalmat 
Istenben és egymásban. Gya-
koroljuk a  nagylelkűség erényét, 
és ebben a helyzetben különösen is 
figyeljünk egymásra, főleg beteg és 
idős embertársainkra.“  „Krisztus 
feltámada, mind Ő nagy kínjából, 
ezen mi is örüljünk,  Krisztus legyen 
reményünk!“ 

 
 ThDr.  Józsa Attila 
 esperes-plébános 

Tisztelt Perbeteiek, Kedves Test-
véreim az Úr Jézus Krisztus által!

Nehéz, próbákkal terhelt napok 
és hetek vannak mögöttünk és 
nagy valószínűséggel még előttünk. 
Szűnni nem akaró aggodalom és 
félelem van az ember szívében és 
megválaszolatlan kérdések sora, 
ami naponként gyötör bennünket. 

Teljesen felborult az életritmu-
sunk, rákényszerültünk elhagyni a 
komfortzónánkat. Minden megvál-
tozott egyik napról a másikra. Szinte 
hihetetlen, hogy mindez lehetséges 
a XXI. században? Sem a hétköz-
napok, sem a hétvégék, de sajnos 
az ünnepek sem olyanok, mint 
eddig. Korlátozódott a mozgásunk, 
lehetőségeink, kapcsolataink. Kihí-
vások, kényszerek, pótcselekvések 
és hosszan lehetne sorolni mindazt, 
amik szinte megbénítanak. Olyan 
dolgok ezek, amik gyökeres válto-
zást kívánnak tőlünk. De hogy állunk 
mi mindehhez? 

Mielőtt magunkba tekintenénk 
elsőként egy biztató igét szeretnék 
a szívünkre helyezni. Ezt írja Pál 

apostol Timóteusnak a második 
levele 1. részének 7-ik versében: 
„Mert nem a félelemnek lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét.” Úgy 
gondolom a kialakult helyzetben 
nagy szükségünk van ezekre a 
bátorító és bíztató szavakra, hiszen 
csakis józanul, hitben megerősödve 
és szeretettel lehet legyőzni az előt-
tünk álló kihívásokat. Ugyanakkor 
nem szabad felednünk, hogy nem 
a félelem lelkét kaptuk Teremtőnk-
től! A jelenlegi félelem azért van 
bennünk, mert eltávolodtunk Tőle, 
és helyet adtunk megannyi más 
dolognak az életünkben. Most ezek 
uralnak bennünket. Ameddig ezek-
től nem tudunk szabadulni, addig 
a félelem fog irányítani bennünket. 
Annak nyomása és terhe alatt fo-
gunk cselekedni, ami nem engedi 
meg, hogy józan döntéseket hoz-
zunk. Itt az idő, hogy ráébredjünk, 
bármennyire is fejlett ez a világ, 
bármennyire is okosnak hiszi magát 
az ember, vannak korlátai és van-
nak dolgok, ami felett nincs hatal-

ma! Nem marad más lehetőségünk 
csak visszatérni oda, ahonnan min-
den elindult – aki mindent szépen 
megalkotott, mindennek megadta 
a helyét és idejét ebben a világban. 
Odafordulni az Úrhoz, mert egyedül 
Neki van hatalma cselekedni. Ehhez 
pedig szükséges, hogy mi emberek 
elhagyjuk bálványainkat, mam-
monjainkat. Nem lehet két Úrnak 
szolgálni! Ennek látjuk és érezzük 
az eredményét! Az Apostolok csele-
kedeteiben ezt olvassuk a 16. rész 
31. versében: „Higgy az Úr Jézus-
ban, és üdvözülsz mind te, mind a te 
házad népe!” A mi viselkedésünk-
nek, Istennel való kapcsolatunknak 
megvan a gyümölcse. Figyeljünk 
oda erre! Emlékezzünk Mária és 
Márta történetére:„Amikor tovább-
haladtak, betért egy faluba, ahol 
egy Márta nevű asszony a házába 
fogadta. Volt ennek egy Mária nevű 
testvére, aki leült az Úr lábához, és 
hallgatta beszédét. Márta pedig 
teljesen lefoglalta magát a sokféle 
szolgálattal. Ezért előállt Márta, és 
így szólt: ’Uram, nem törődsz azzal, 

hogy a testvérem magamra hagyott 
a szolgálatban? Mondd hát neki, 
hogy segítsen!’ Az Úr azonban így 
felelt neki: ’Márta, Márta, sok min-
denért aggódsz és nyugtalankodsz, 
pedig kevésre van szükség, való-
jában csak egyre. Mária a jó részt 
választotta, amelyet nem vehetnek 
el tőle.” (Lk  10,38-42)

 Elveszíthetünk sok mindent, talán 
ezt most különösen is átérezzük, 
de az Istennel való kapcsolatunkat 
semmi és senki sem veheti el, de 
semmi sem helyettesítheti! Ünnep-
re készülünk, igaz kicsit vagy talán 
nem is annyira kicsit, másképp! De 
ne felejtsük!  Minden külső körül-
mény ellenére húsvét üzenete ma is 
ugyanaz: Élő Urunk van, aki legyőzte 
a halált! Ennek a győztes Úrnak az 
oldalára lehet ma állni! Válasszuk a 
jó részt! Isten áldjon mindnyájunkat 
és őrizzen meg bennünket! Áldott, 
békés és hitben megerősítő ünne-
peket! 

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 
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A  Perbetei Református Egyházkö-
zösség néhány tagja a  tavalyi évben 
gondolt egyet, és közös filmnézési 
alkalmat, filmklubot indított. Éppen 
egy éve havi rendszerességgel a   
templom melletti  gyülekezeti terem-
ben jövünk össze, hogy megnézzük 
az arra a  szombat estére kiválasztott 
filmalkotást. Természetesen, az ese-
mény, mindenkinek szól, és  feleke-
zetre  való tekintet nélkül látogatható. 
Többen gondolták, hogy ezeken az 
alkalmakon kizárólag bibliai, ,,szen-
tes“ filmek kerülnek levetítésre, ezért 
eleve beskatulyázták ezt a kulturális 
rendezvényt. Nincsen teljesen igazuk, 
kimondottan bibliai tematikájú, korabe-
li alkotás még nem volt a filmek közt. 
Az egyetlen ténylegesen az egyházat 
érintő film talán csak a  Kálvin János 
életéről szóló alkotás volt, amely a Re-
formáció hónapjában került levetítésre. 
Igaz viszont, hogy minden egyes kivá-
lasztott alkotásban a felszínre kerülnek 
olyan morális-etikai kérdések, olyan 
kétségbeesett útkeresések, amelyek-
re a  mindenre kiterjedő ,,figyelmű“ 
Szentírásban segítséget, útmutatást 
találhatunk. Krzysztof Kieślowski, vi-
lághírű lengyel rendező Tízparancsolat 
című filmsorozatából levetítettünk négy 

részt, meghatározva ezzel filmklubunk 
irányvonalát. Négy rész – négy mózesi 
törvény behelyezve a nyolcvanas évek 
lengyel valóságának paneldzsungelé-
be.  Emberek próbálnak Istent játszani, 
durván megsértik az isteni és világi tör-
vényeket, majd bocsánatért esedezve 
bízzák magukat a rendező jóindulatára, 
aki további kérdéseket tesz fel, és az 
esetek jelentős részében nem kegyel-
mez. A Mózes által elénk adott törvé-
nyek szigorúak. 

Két amerikai film, a  Pí élete és 
a Csodás álmok jönnek című, gyönyö-
rű képekkel és rendkívül erős szim-
bolikával mutatja be, milyen is lehet 
a mennyország és milyen lehet a pokol. 
Feszegették ezek a filmek azt a kérdést 
is, hogy milyen keverékké alakulhat a 
sok helyről felcsipegett tudás, ha nem 
tud összeállni egy határozott értékrend 
talaján álló műveltséggé. Alkalmainkat 
rövid bevezetővel kezdjük, ahol bemu-
tatásra kerül a rendező és az ő mű-
vészete, felhívják figyelmünket a  mű 
szimbolikájára, az általa felvetett kér-
désekre anélkül, hogy ez a filmélmény 
rovására menne. Utána pedig, amikor 
rendes filmklubos szokás szerint vé-
gigmegy a  stáblista, egy tea mellett 
megbeszéljük a látottakat, megosztjuk 

egymással a film 
által felszínre kerülő 
gondolatainkat, kér-
déseinket. Magyar 
filmet is láthattunk, 
Török Ferenc 1945 
című alkotása egy 
kis magyar falukö-
zösség életén ke-
resztül mutatta be 
a háború istentelen 
voltát. A skandináv 
filmművészetet két 
alkotást is képvi-
selte.  A dán Ádám 
almái című és a svéd 
Hétköznapi menny-
ország a szeretet 
örök témáját járja 
körül. Az Ádám al-
mái rendezője a jóbi szenvedéstörténet 
prizmáján keresztül mutatja be egy pap 
és egy neonáci hitét és hitetlenségét, 
melynek végén marad a hit és a felté-
tel nélküli szeretet. A svéd filmalkotás 
pedig a közösség értékteremtő erejét, 
mint a szeretet és a barátság fontos 
alkotóelemét tárja a néző elé. A köny-
nyedebb vonalat az elmúlt évben egy 
bájos amerikai családi mozi képviselte. 
A Nyitott szemmel című filmben egy 

tízéves gyermek, csetlő-botló istenke-
resésének lehetünk szemtanúi. A közös 
szombati filmnézések reménységünk 
szerint, a megpróbáltatások elmúltával, 
az első megfelelő adandó alkalommal 
folytatódnak. Igyekszünk olyan filme-
ket bemutatni, hogy az emberek egy 
színvonalas kulturális élménnyel, némi 
vigaszt lelve a közösség megtartó ere-
jével felvértezve térhessenek haza ott-
honaikba.      

 Jakab Ferenc

Egyéves a filmklub 

Do kúpeľného mestečka Dudince chodia ľudia nielen zo Slovenska, 
ale aj zahraničia predovšetkým kvôli minerálnej vode. Výrazne z nej 
cítiť síru, a má výnimočné účinky.

Po prvej návšteve mojej dobrej kamarátky s rodinou v Dudinciach   
si s dcérkou pred vstupom do bazéna nevšimli  varovanie, že si treba 
dať dole strieborné šperky. Po chvíli pobytu v príjemnej horúcej vode 
jej  zmeravel  pohľad  na dcérinu   striebornú retiazku  s príveskom.

Šperk  úplne sčernel. Neskôr sa dozvedela, že stačí malé množstvo 
sírovodíka, aby  striebro sčernelo, pretože na povrchu vzniká  vrstva 
sulfidu strieborného. Retiazku  aj prívesok dala vyčistiť do zlatníctva, 
čo bolo dosť drahé a prácne, no inak by sa šperk nedal nosiť. Ešte 
šťastie, že sa to dalo napraviť.

Podobne je to aj s našou dušou, s naším konaním a postojmi. Sú 
chvíle, keď nepomôže nič iné, iba riadne vyčistenie. V  Biblii sa spomína 
takéto čistenie vo viacerých žalmoch,   ako napr. pretavenie striebra, 
pri ktorom sa vylúčia prímesi. 

Vyvolený izraelský národ, ako to opisuje Stará zmluva, prežil viaceré 
udalosti, v ktorých ich  Pán Boh skúšal a vyčistil. 

Veď bolo aj z čoho:  modlárstvo, malomyseľnosť, nevera, smilstvo, 
zatvrdilosť srdca, nenávisť, zloba. Boli to ťažké skúšky, ale žalmisti 
chvália Boha za Jeho úžasné skutky, lebo Pán Boh to všetko robil z 
lásky k  človeku. Boh  urobil všetko, aby človeka aj  zachránil, spasil.

Tým najvzácnejším prejavom Božej lásky k človeku bolo obetova-
nie vlastného a jediného Syna na smrť na kríži, a potom Jeho slávne 
vzkriesenie. Toto všetko si budeme pripomínať počas veľkonočných 

sviatkov, ktoré budú zvláštne, lebo možno ich svätenie nebude možné 
uskutočňovať v kresťanských chrámoch, v spoločenstvách bratov a 
sestier.  

S odstupom času sa ukázalo, a stále ukazuje, že to bolo jediné 
správne riešenie pre záchranu nielen jednotlivca, jeden národ, ale i 
celý svet. Platí to aj pre nás. Dielo Kristovho kríža a vzkriesenia bolo 
vykonané aj pre  NÁS. 

Ak sa chceme skvieť, musíme Pánu Bohu dovoliť, aby nás prečistil 
svojím slovom,  aj prostredníctvom ťažkých situácií a chvíľ, ktoré sú v 
živote každého z nás, a ktoré prežívame i  v  čase  pandémie, ktorá sa 
šíri okolo nás. 

Pôstne obdobie a s ním súvisiace pokánie nie je nič príjemné, ale 
Pán Boh nás miluje, a má právo napomínať nás, karhať i trestať, aby 
sme sa spamätali a vrátili k Nemu. Lebo ako píše žalmista: „Len v Bohu 
utíši sa moja duša, u Neho je moja spása.” 

Všetky skúšky života nám majú poslúžiť pre naše dobro a prečis-
tenie. 

Len vtedy sa to rýdze a cenné v nás môže zaskvieť, zažiariť v plnej 
kráse. Len vtedy môže diamant našej viery naplno zasvietiť v celej 
nádhere  na oslavu Pána Boha a pre dobro ostatných. 

I v tejto ťažkej situácii celého ľudstva prosím, nech nám Pán Boh 
dáva svojho Ducha Svätého, aby sme obstáli, a vo viere vo vzkriesené-
ho Spasiteľa sa upevnili.  

   Zo srdca  želá     
  Mgr. Jaroslava  Zaťková, ev.a.v. farárka 



KRONIKA | KRÓNIKA

Így összegezte tíz évvel ezelőtt a maga mögött lévő 
utat a most 90. életévét betöltő nagytiszteletű Nagy Béla 
nyugalmazott református lelkipásztor, akit e kerek jubi-
leuma alkalmából köszöntöttünk. Azóta csak még job-

ban megerősödött a Teremtő megtartó kegyelmében, 
és hasonlóképpen tett vallást Isten nagyságáról. Élete 
számtalan megpróbáltatása és nehézsége ellenére jó 
egészségnek örvend, és ha néha el is keseredik ezen a 
mai gyorsan váltózó világon, újból és újból megvigasz-
talódik és tervekkel telve néz a jövő felé.

A kialakult helyzet miatt csak egy rövid köszöntésre 
kerülhetett sor. Betartva az előírásokat, házának udva-
rán köszöntötte Zsitva Norbert polgármester úr, és át-
adta az Önkormányzat ajándékcsomagját egy emléklap 
kíséretében. Béla bátyánk nagy örömmel és hálával 
fogadta a köszöntést és az ajándékokat. 

Nagy Béla 1930. március 29-én születet Perbetén. A 
református elemi iskolát Perbetén végezte el, majd ezt 
követően Érsekújvárba, a Pázmány Péter Gimnáziumba 
járt, de sajnos csak két évig, mert leventeként elvitték 
Németországba. Amikor onnan hazatérhetett, akkor 
kezdődött itthon a kitelepítés.16 éves volt ekkor és a 
kialakult helyzet miatt Magyarországra ment a rokonok-
kal és Gyönkön a református gimnáziumban fejezte be 
középiskolai tanulmányait, ahol három év után, 1950-

ben érettségizett. Ekkor visszatért Perbetére. Édesapja 
aranykalászos gazda volt és mivel nem írta alá a szövet-
kezetesítést, vasbányába hurcolták kényszermunkára, 
majd elvitték őt is és öccsét is, és munkászászlóaljba 
tették. A karvinái, holubinai bányákban, legutoljára pe-
dig a cseh hadsereg bányájában dolgozott. 29 hónapig 
volt kényszermunkán, mivel osztályidegenként kezel-
ték. 1954-ben engedték haza. Erről az időről így vall: „A 
bányában azonban megígérték, hogy ha rendesen dol-
gozunk és viselkedünk, akkor folytathatjuk a tanulmá-
nyainkat. De ez nem így lett. Amikor hazajöttem, nagyon 
bántott, hogy sehová sem mehetek tanulni. Szaszák 
Bertalan, az akkori perbetei lelkész nagyon kedves em-
ber volt. Ő látva a tanulás utáni vágyódásomat, segített 
nekem, a teológiai tanulmányokat ajánlotta. Beadtam a 
kérvényemet, így 1954-ben felvettek a prágai teológi-
ára.” 

 A teológia elvégzése után 1959-1960 között Ri-
maszombatban volt püspöki káplán, majd Pozsonyban 
szolgált. 1964-ben helyezték Bátorkeszire, ahol 36 év-
nyi szolgálat után, 2000-ben vonult nyugdíjba, és tért 
vissza szülőfalujába Perbetére. Négy éven keresztül 
gondozta és ápolta Édesanyját. Azóta egyedül tölti a 
mindennapjait, aminek része a csendes órák, olvasga-
tás, elmélkedés. Nagy vágya és azért imádkozik, hogy 
a Jó Isten megengedje neki, hogy megélhesse az általa 
ajándékozott telken felépülő egyházi bölcsőde és óvoda 
átadását. 

 Még egyszer Isten éltesse és további erőt, egészsé-
get, Isten gazdag áldását kérjük Béla bátyánk életére!   
 ThDr. Erdélyi Zoltán
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí

Nakoľko organizovanie verejných kultúrnych a  športových podujatí je vzhľadom na 
pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu prísne zakázané, sú všetky plánované kultúrne 
podujatia v obci až do odvolania zrušené.

Všetkým občanom želáme pevné zdravie!

Kulturális eseménynaptár:

A koronavírus elterjedésének megakadályozása végett minden kulturális és sportrendez-
vény megszervezése szigorúan tilos. A  rendelet visszavonásáig községünkben a tervezett 
kultúrrendezvények elmaradnak.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

NOVORODENCI
Róbert Oláh  7. januára
Dávid Baláž 18. januára
Lilien Suminová 22. februára
Noel Ledecky 3. marca

ÚJSZÜLÖTTEK
Oláh Róbert január 7.
Baláž Dávid január 18.
Sumina Lilien február 22.
Ledecky Noel március 3.

OPUSTILI NÁS
Tibor Verner (59) 19. januára
Peter Hóka (72) 9. februára
Helena Borváková (80) 13. februára
Mária Harcsová (89) 16. februára
Margita Töröková (85) 23. februára
Mikuláš Fél (83) 24. februára
Zoltán Verner (57) 15. marca
František Piroška (80) 17. marca
Tibor Lacza (59) 24. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Verner Tibor (59) január 19.
Hóka Péter (72) február 9.
Borvák Ilona (80) február 13.
Harcsa Mária (89) február 16.
Török Margit (85) február 23.
Fél Miklós (83) február 24.
Verner Zoltán (57) március 15.
Piroška Ferenc (80) március 17.
Lacza Tibor (59) március 24.

„Küzdelmes volt az életem, de az Isten 
megsegített engem.”


