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Vážení Pribeťania, Tisztelt Perbeteiek,
Znova je tu leto! Bohužiaľ, vírus sa šíri ďalej. COVID 19 je stále prítomný, 

preto je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia na ochranu nášho zdravia. 
Používanie rúšok vo verejných budovách a povinnosť pravidelnej dezinfekcie 
zostávajú v platnosti.  V Pribete sme doteraz nezaznamenali žiadne ochorenie 
na koronavírus, za čo vďačíme aj našej disciplíne. Preto vás žiadam, aby sme 
na seba dávali pozor aj naďalej. Teraz v lete, keď je dostatok zeleniny a ovocia, 
je aj imunitný systém človeka ľahšie udržateľný v dobrej kondícii.

Preventívne opatrenia majú vplyv nielen na naše zdravie, ale aj na 
hospodárstvo na celom svete. Je veľmi ťažké predvídať koniec krízy. Mnoho 
ľudí prišlo o prácu, čo ohrozilo ich živobytie. Príjmy obcí tiež výrazne klesajú. 
Preto sme aj na samosprávnej úrovni museli zaviesť nepopulárne opatrenia, 
ktoré sú však nevyhnutné na zachovanie rozvojového potenciálu našej obce. 
Dotácie poskytnuté miestnym organizáciám v Pribete sa teda znížili. Vo 
všetkých oblastiach sme zmrazili a minimalizovali rozpočtové výdavky.

Napriek tomu sa pomaly začína realizácia našich vytýčených cieľov.  
Čoskoro sa začne prvá časť prestavby opustenej materskej školy, kde 
vytvoríme komunitné centrum. Boli by sme radi, keby zvyšok tejto budovy v 
budúcnosti slúžil starším ľuďom.

Začali sme mapovať a vysporiadavať nevyriešené pozemky na ulici Nový 
rad. Očakávame spoluprácu všetkých potenciálnych majiteľov. Ulicu riešime 
postupne za rovnakých podmienok pre všetkých. Na jeseň, ak to situácia 
umožní, by sme chceli upraviť prostredie okolo novovytvorených jazierok, aby 
sme našim obyvateľom vytvorili krásne, estetické miesto na oddych.

Triedenie odpadu je takisto veľmi dôležité. Z nedbanlivosti môžeme vážne 
poškodiť naše životné prostredie a tým aj našu obec. Správna kategorizácia 
odpadu je dôležitá aj na cintorínoch. Kompostovateľný odpad vkladajte iba do 
plechových nádob! Do veľkých plastových nádob je možné vkladať plastové 
vence.

Začne sa aj zavádzanie optického internetu pokrývajúceho celú dedinu. 
Preto Vás žiadam o  trpezlivosť pri prípadných problémoch. 

Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční ďalšie sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 31. marca 2021. Momentálne 
pracujeme na sčítaní obydlí. Prvýkrát v histórii Slovenska sa uskutoční 
budúci rok integrované sčítanie obyvateľov, ktoré porovná údaje získané od 
obyvateľov s údajmi známymi z administratívy a registra a tieto údaje sa po-
tom harmonizujú. Sčítacie formuláre budú dostupné aj v maďarčine.

Za prísnych hygienických podmienok sme si pripomenuli aj Deň národnej 
jednoty. Teraz je tomu 100 rokov, keď maďarský národ a ostatné národy, žijúce 
v jednej krajine, boli rozdelené do 7 krajín.  Z našich cintorínov sme zobrali 
pôdu do Gombaseku, a tú sme vysypali do podstavca novopostaveného 
pamätníka. Pamätná tabuľa na nádvorí reformovanej kresťanskej cirkvi 
nám pripomína, čo sa stalo pred sto rokmi, a na nádvorí rímsko-katolíckeho 
kostola, pri pamätníku prvej svetovej vojny sme si spomenuli a vyjadrili našu 
súdržnosť zapálením sviečok.

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Ismét itt a nyár! Sajnos a vírus továbbra is fertőz.  A COVID 19 még mindig jelen 
van, ezért szükséges betartani az egészségünk védelmét szolgáló óvintézkedé-
seket. A szájmaszkok használata a középületekben és a rendszeres fertőtlenítés 
kötelezettsége továbbra is érvényben van.  Perbetén egyenlőre nem volt korona-
vírusos megbetegedés, amit a fegyelmezettségünknek is köszönhetünk.  Ezért 
kérem, hogy figyeljünk egymásra továbbra is. Most talán könnyebb kondícióban 
tartani az immunrendszerünket, mivel fokozatosan érik a zöldség és a gyümölcs.

Az óvintézkedések nemcsak az egészségünkre vannak hatással, de az egész 
világ gazdaságára is. Nagyon nehéz megjósolni a végét. Sokan elveszítik munká-
jukat, ezzel a megélhetésük is veszélybe kerül. Az önkormányzatok jövedelme is 
jelentősen csökken. Ezért községünk önkormányzata is népszerűtlen, de falunk 
fejlődőképességének megőrzése érdekében szükségszerű intézkedések megho-
zatalára kényszerül. Így a perbetei társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatá-
sokat csökkentettük, ill. befagyasztottuk, valamint  minimalizáltuk a költségvetési 
kiadásokat minden téren. 

Ennek ellenére kitűzött terveink megvalósulása lassan beindul. Hamarosan 
megkezdődik az  elhagyatott óvoda ujjáépítésének első része, melynek során egy 
közösségi központot hozunk létre. Szeretnénk, ha később az óvoda épületének 
többi része az időseket szolgálná. 

Elkezdtük a Váczy sor alatt lévő rendezetlen parcellák feltérképezését és rend-
berakását. Elvárjuk minden potenciális tulajdonos együttműködését. Az utcát 
fokozatosan fogjuk rendezni, mindenkivel azonos feltételek mellett.  Ősszel, ha 
a helyzet lehetővé teszi, parkosítani szeretnénk a Váczy sor tavai körül lévő zöld 
területet, hogy lakosaink számára szép, esztétikus, pihenésre alkalmas helyet 
alakítsunk ki. 

A szemét osztályozása egyre fontosabb. Hanyagsággal, komoly természeti 
károkat okozhatunk környezetünknek és a községnek is. A temetőkben is fontos 
a szemét megfelelő osztályozása. A pléh edénybe csak a komposztálható zöld 
hulladékot rakjunk! Viszont a nagy műanyag kukákba tegyük a műanyagot, illetve 
fémet tartalmazó koszorúkat.

Az optikai internet bevezetése is elkezdődik, amely az egész községet lefedi.  
Ezért mindenki türelmét kérem az esetleges átmeneti fennakadások végett.

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala 2020. június 1. és 2021. március 
31. között fogja lebonyolítani a soron következő integrált nép- és lakásszámlálást. 
Most a lakásszámlálás pontosítása zajlik. Szlovákia történetében jövőre először 
kerül sor az integrált népszámlálásra, amely a lakosoktól szerzett adatokat ha-
sonlítja össze a közigazgatásból, illetve a nyilvántartásból ismert adatokkal, majd  
harmonizálja azokat. A népszámlálási ívek magyarul is elérhetőek lesznek. 

A szigorú intézkedések közepette is megemlékeztünk a Nemzeti Összetarto-
zás Napjáról.  Immár 100 éve, hogy az egykor egy országban élő magyar nem-
zet és a  társnemzetek – mai szemmel nézve 7 országba szakadtak. Temetőink 
földjéből vittünk a Gombaszögön felállított emlékmű talapzatába. A református 
templom udvarán tábla emlékeztet az egy évszázaddal ezelőtti történésekre, a 
katolikus templom udvarán az első világháborús emlékműnél és az iskola előtt 
gyertyagyújtással emlékeztünk és fejeztük ki összetartozásunkat.

 Zsitva Norbert,  
 Perbete Község polgármestere
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ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

29.4.2020
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie správu o opatreniach obce súvisiacich s mi-

moriadnou situáciou vyvolanou pandémiou koronavírusu, ktorú podal Norbert Zsitva, starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo úpravu rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 a viazanie 

výdavkov rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 v sume 63.200 eur, ktoré predložil Norbert Zsitva, 
starosta obce.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť TJ Družstevník Pribeta – futbalový klub o po-
skytnutie finančného príspevku vo výške 2000 eur na činnosť klubu. 

23.6.2020
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Záverečný účet obce Pribeta a celoročné hospodárenie 

za rok 2019 bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu 
vo výške  20.102,53 €.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo úpravu rozpočtu obce Pribeta na rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie Hodnotiacu správu plnenia programového 

rozpočtu obce Pribeta k 31.12.2019 a monitorovanie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Pribeta za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému naria-
deniu obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2019 a odpustenie 
príspevku zákonného zástupcu žiaka v ŠKD pri Základnej škole, Pavilón B, Školská 26, Pribeta a ŠKD 
pri Základnej škole s VJM – Alapiskola, Školská 8, Pribeta za obdobie od 16.3.2020 do 30.6.2020 
v plnej výške. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpustenie nájomného za nebytové priestory vo vlast-
níctve obce Pribeta pre prevádzky, ktorých zatvorenie bolo nariadené Úradom verejného zdravotníc-
tva Slovenskej republiky vo výške 50%, zvyšných 50% si budeme nárokovať na preplatenie formou 
dotácie z Ministerstva hospodárstva SR.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pridelenie dvojizbového nájomného bytu G6 na Kvetnej 
ulici 33A, Pribeta pre Margitu Szekeres, Kvetná 33A, Pribeta od 15.8.2020 a schválilo pridelenie 
dvojizbového nájomného bytu G9 na Kvetnej ulici 33A, Pribeta pre Aleksandar Ćirković, ul. Ćiríla I 
Metodija 93, Stara Pazova, Srbsko od 15.8.2020, ktorý je v zmysle §3 ods. 2b) VZN obce Pribeta 
č. 1/2007 o podmienkach nájmu obecných bytov osobou zabezpečujúcou školské potreby obce.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo v zmysle §3 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia s ma-
jetkom obce Pribeta vydaných v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov odkúpenie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov 
pod Kvetnou ulicou od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie 200 eur z účelového fondu z roz-
počtu obce Pribeta na rok 2020 pre Manócska baba-mama klub, Hlavná 127, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie 180 eur z účelového fondu z roz-
počtu obce Pribeta na rok 2020 pre ZO Csemadok, Mierová 86, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť Mikuláša Tornócziho a manž. Renáty, Hlavná 
149, Pribeta o predĺženie nájomnej zmluvy na rodinný dom na Hlavnej ulici č. 149 do 31.10.2020.

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete schválilo žiadosť o  odkúpenie pozemku – časti parcely č. 
2223/1 o výmere 169 m2 pred rodinným domom na adrese Hlavná ulica č. 70 za kúpnu cenu 3 
eurá/m2 pre žiadateľov: Judita Šipošová – 1/2, Judita Fülöpövá – 1/4, Christian Šipoš – 1/8, Lionel 
Šipoš – 1/8.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku – časti parcely č. 2229/2 
o výmere 151 m2 pred rodinným domom na adrese Hlavná ulica č. 191 za kúpnu cenu 3 eurá/
m2 pre žiadateľov: Ferenc Fazekaš – 1/4, Monika Fazekašová – 1/4, Silvia Vrzalová – 1/4, Teofil 
Užák  – 1/4.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku 
parc. č. 1385/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 733 m2 – za bytovými domami na Kvetnej 
ulici od Ferenca Fazekaša - 7/60, Moniky Fazekasovej - 1/20, Teofila Užáka - 1/20, Silvie Vrzalo-
vej - 1/20, Júlie Fazekasovej - 4/30 do vlastníctva obce Pribeta za kúpnu cenu 3 eurá/m2, spolu 
879,60 eur.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete odročilo žiadosť Adriany Maticsekovej, Nový rad 47, Pribeta 
o odkúpenie parc. č. 7278 – záhrada o výmere 406 m2 vo vlastníctve obce Pribeta a žiadalo dohod-
núť podmienky na zámenu žiadanej nehnuteľnosti za pozemky vo vlastníctve žiadateľky nachádza-
júce sa pod miestnou komunikáciou Nový rad. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť Edity Varga, Ladislava Jakaba, Ildikó Šuko-
lovej, a Zuzany Szárazovej o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Obce Pribeta o veľkosti 168/1344 
na pozemku parc. č. 910/1 – záhrada o výmere 541 m2 a na pozemku parc. č. 912 – zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 363 m2 a oznámilo žiadateľom, že obec Pribeta má záujem o odkúpenie 
ich spoluvlastníckych podielov na predmetných pozemkoch, v prípade, že tieto budú bez tiarch. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete neschválilo žiadosť Veroniky Pinkeovej, Hlavná 167, Pribeta 
o výmenu rodinných domov na Hlavnej ulici 167, Pribeta a Nový rad 68, Pribeta.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť Ľudovíta Víga, Jarmočná 68, Pribeta o výme-
nu rodinného domu na Jarmočnej ulici č. 68, Pribeta za iný rodinný dom vo vlastníctve obce Pribeta.   

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo vyradenie inventárupre Základnú školu s VJM-Alapis-
kola, Školská 8, Pribeta v hodnote 14.489,54 eur pre Základnú školu, Pavilón B, Školská 26, Pribeta 
v hodnote 136.260,71 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete neschválilo žiadosť DLS-oil s.r.o., Nádražná 55/42, Pribeta o od-
súhlasenie otváracích hodín JOEKER´S PUB na adrese Hlavná 256, Pribeta - v  piatok v  noci do 
01:00 hod. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie nasledovných spoluvlastníckych podielov 
pod miestnou komunikáciou Nový rad od:

Márie Benyóovej, Mierová 35, 946 55 Pribeta, Andrása Borváka, Sládkovičova 37, 946 03 Koláro-
vo, Rozálie Ďurčovičovej, Nádražná 8/53, 946 55 Pribeta, Tibora Fazekasa, Hlavná 154, Pribeta, Eleny 
Horváthovej, Podzáhradná 60, Pribeta, Marty Ilčíkovej, Podzáhradná 101, Pribeta, Petra Lengyela, 
Mierová 63, Pribeta, Edity Szabóovej, Mierová 49, Pribeta, Pavla Zahorana, Hlavná 93, Pribeta, Dariny 
Zahoranovej, Hlavná 93, Pribeta, za kúpnu cenu 1 euro/m2.

2020.4.29
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Zsitva Norbert polgármesteri beszámolóját 

a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett rendkívüli helyzet alatt foganatosított községi intézkedésekről.
Perbete Község képviselő-testülete elfogadta Perbete Község 2020-as évre szóló költségvetésének 

változtatásait, és jóváhagyta a 2020-as költségvetési kiadások egyes tételeinek befagyasztását 63.200 
euró értékben.  

Perbete Község képviselő-testülete elutasította a TJ Družstevník Pribeta futballklub kérvényét, 
amelyben a klub 2000 euró működési támogatást kért. 

2020.6.23
Perbete Község képviselő-testülete ellenvetés nélkül jóváhagyta a község 2019-es zárszámadását 

és az 2019-es évre vonatkozó gazdálkodásról szóló jelentést. Továbbá jóváhagyta 20.102,53 eurónyi 
megtakarított összeg átcsoportosítását a községi tartalékalapba.

Perbete Község képviselő-testülete elfogadta a község 2020-as évre szóló költségvetésének vál-
toztatásait. 

Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Perbete Község 2019. évi programszintű költ-
ségvetésének végrehajtásáról szóló értékelő jelentést és a Perbete Község 2019. évi gazdasági és szo-
ciális fejlesztési programjának nyomon követéséről szóló dokumentumot.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az iskolákról és az oktatási intézményekről szóló 
1/2019 sz. általános érvényű rendeletének 1. számú módosítástervezetét, amely az iskolák mellett mű-
ködő iskolai klubok a törvényes képviselő által befizetendő illetékének teljes összegben történő elenge-
dését javasolja a 2020. 3. 16. és a 2020. 6. 30. közötti időszakra.   

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az azoknak a Perbete Község tulajdonában lévő és 
bérbe adott nem lakáscélú helyiségeknek, amelyeket a Szlovák Közegészségügyi Hivatal rendeletileg 
bezáratott, bérleti díját a következőképpen: elengedésre került a bérleti díj 50%-a, a további 50% pedig 
igénylésre kerül bérleti támogatásként a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumától.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Virág utca 33 A alatt lévő kétszobás bérlakás (G6) 
kiutalását Szekeres Margit, Virág utca 33A, Perbete, számára 2020. 8. 15-től. Továbbá jóváhagyta a Virág 
utca 33A szám alatt lévő G9 kétszobás bérlakás kiutalását Aleksandar Ćirković, ul. Ćiríla I Metodija 93., 
Stara Pazova, Szerbia, számára szintén 2020.8.15 - től. Az utóbbi igénylő, a 1/2007 számú általános 
érvényű rendelet 3. paragrafusának 2b) bekezdése alapján, olyan személynek minősül, aki a községben 
oktatási feladatokat lát el, tehát a bérlakások kiutalásánál elsőbbséget élvez. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Községi önkormányzatokról szóló 369/1990 tör-
vény 11. paragrafusának 4a bekezdése alapján elfogadott Perbete Község vagyonkezelésének alap-
elvei 3. paragrafusának 1. és 2. bekezdése alapján, hogy Perbete Község megvásárolja a Virág utca 
alatt elterülő ismeretlen tulajdonosok birtokában lévő társtulajdonosi telekrészeket a Szlovák Földalaptól, 
Búdkova 36, 917 15 Bratislava / Pozsony.

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyott 200 euró pénzügyi támogatást a Manócska ba-
ba-mama klub, Fő utca 127., Perbete számára a község 2020-as célirányos alapjából, amely az évi 
költségvetés szerves részét képezi. 

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyott 180 euró pénzügyi támogatást a Csemadok, Béke 
utca 86., Perbete számára a község 2020-as célirányos alapjából, amely az évi költségvetés szerves 
részét képezi. 

Perbete Község képviselő-testülete elutasította Tornóczi Miklós és neje Renáta, Fő utca 149., Perbete 
kérelmét a Fő utca 149., Perbete címen fekvő ingatlan bérleti idejének 2020.10.31-ig történő meghosz-
szabbítása ügyében.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Šipošová Judita – 1/2, Fülöpövá Judita – 1/4, Šipoš 
Christian – 1/8, Šipoš Lionel– 1/8 kérelmét a Fő utca 70., Perbete címen lévő családi ház előtt elterülő 
2223/1 számú, 169 m² kiterjedésű telekrész megvásárlására 3 euró négyzetméterenkénti áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Fazekaš Ferenc – 1/4, Fazekas Mónika – 1/4, Vrzala 
Szilvia – 1/4, Užák Teofil – 1/4 kérelmét a Fő utca 191., Perbete címen lévő családi ház előtt elterülő 
2229/2 számú, 151 m² kiterjedésű telekrész megvásárlására 3 euró négyzetméterenkénti áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 1385/2 helyrajzi számú telek társtulajdonosi ré-
szeinek megvásárlását (beépített földrészlet és udvartér 733 m²) Fazekaš Ferenctől - 7/60, Fazekas 
Mónikától – 1/20, Užák Teofiltól – 1/20, Vrzala Szilviától – 1/20 és Fazekas Júliától – 4/30 részben  3 
euró négyzetméterenkénti áron, összesen 879,60 euróért. Ezáltal ez a Virág utca bérlakások mögötti 
terület a község birtokába kerül.  

Perbete Község képviselő-testülete elnapolta Maticsek Adrianna, Váczi sor 47, Perbete a 7278-as 
helyrajzi számú (406 m² kertterület) a község tulajdonában  lévő telek megvételére és feladatul tűzte ki 
egy telekcserén alapuló megegyezés létrejöttét, mivel a tulajdonosnő birtokában vannak olyan területek 
a Váczi sor közútja alatt, melyeket Perbete Község fel tudna használni a község céljaira. 

Perbete Község képviselő-testülete elutasította Varga Edit, Jakab László, Šukola Ildikó és Száraz 
Zsuzsanna kérvényét a Perbete Község 168/1344 társtulajdonában lévő 910/1 helyrajzi számú (541 m² 
kertterület) és a 912 helyrajzi számú (363 m² beépített földrészlet és udvartér) telekrész megvásárlá-
sára és a kérvényezők tudomására hozta, hogy Perbete Község részéről is fennáll az a szándék, hogy 
megvásárolja a kérelmezők adott földterületen lévő társtulajdonosi részét, abban az esetben, ha azok 
tehermentesítve lesznek. 

Perbete Község képviselő-testülete elutasította Pinke Veronika Fő utca 167, Perbete kérvényét a Fő 
utca 167., Perbete és a Váczi sor 68., Perbete családi házak cseréjének ügyében.  

Perbete Község képviselő-testülete elutasitotta Víg Lajos, Vásártér utca 68., Perbete kérvényét a 
Vásártér utca 68. alatt lévő családi ház cseréjére egy más, a község birtokában lévő családi házra.  

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az iskolák leltári selejtezését, mégpedig:
MTNy Alapiskola, Iskola utca 8., Perbete  14.489,54 euró értékben, Alapiskola, B pavilon, Iskola utca 

26., Perbete 136.260,71 euró értékben. 
Perbete Község képviselő-testülete elutasította a DLS-oil k.f.t., Sallai utca 55/42, Perbete társaság 

kérelmét az általuk üzemeltetett JOEKER´S PUB, Fő utca 256., Perbete vendéglátóipari üzemegység nyit-
vatartási idejének meghosszabbítását illetően (a kért nyitvatartási idő péntekenként éjjel 01:00 óráig). 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczi sor közútja alatt lévő társtulajdonosi telekré-
szek megvásárlását az alábbi személyektől:

Benyó Mária, Béke utca 35., 946 55 Perbete, Borvák András, Sládkovič utca 37., 946 03 Kolárovo, 
Ďurčovič Rozália, Sallai utca 8/53, 946 55 Perbete, Fazekas Tibor, Fő utca 154., 946 55 Perbete, Horváth 
Ilona, Kertek alja 60., Perbete, Ilčík Márta, Kertek alja 101., 946 55 Perbete, Lengyel Péter, Béke utca 
63., 946 55 Perbete, Szabó Edit, Béke utca 49., Perbete, Zahoran Pavol, Fő utca 93., 946 55 Perbete, 
Zahoranová Darina, Fő utca 93., 946 55 Perbete, 1 euró négyzetméterenkénti áron.
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90 éves szépkorú lakosaink polgármesteri köszöntése
„Ne csak az éveidet számold, hanem úgy 

élj, hogy az éveid számítsanak.“
Községünk életéhez tartozik a szépkorúakról 

való megemlékezés. 90 év...szinte három em-
beröltő, mely nem mindenkinek adatik meg. 
Évek alatt látni gyermekeink, unokáink felnőtté 
válását, a  család átalakulását, átélni történel-
münk jelentős eseményeit, részesei lenni dol-
gos hétköznapoknak. 

Gyönyörű napsütötte 
reggelt hozott 2020. július 
2-a, amelyen Pinke Be-
nőné, született Tóth Irma, 
valamint 2020. július 13-
a, amelyen Ölvecký Mi-
hályné, született Gatyás 
Ilona községünk szépkorú 
lakóinak 90. születésnap-
ját ünnepelhettük meg 
otthonaikban. 

Perbete Község Önkor-
mányzat nevében Zsitva 
Norbert polgármester és 
Szabó Andrea anyakönyvvezető tett lá-
togatást e jeles napokon. Az ünnepeltek nagy 
örömmel fogadtak bennünket, s  mi boldogan 
tapasztaltuk, hogy szép koruk ellenére igen jó 
fizikai és szellemi erőnlétnek örvendenek. 

Polgármester úr köszöntő szavak kíséretében 
átadta az önkormányzat ajándékát, majd az ün-
nepeltek aláírták a község emlékkönyvét.

Természetesen, mint ilyenkor mindig, kértük, 
hogy meséljenek kicsit az életükről.

Irma néni 1930. július 2-án született 
Perbetén. Ketten voltak testvérek. Családját 
1947 februárjában Csehországba telepítették, 
ahonnan 1948 októberében tértek haza. 1950-

ben ment férjhez, házasságukból két fiú gyer-
mek született. Mára négy unokával és három 
dédunokával bővült a család. 

Egész életében sokat dolgozott. Munkahelye-
in -  erdőn, szövetkezetbe, konzervgyárba majd 
a lámpagyárba mindig megbecsülték, ahonnan 
1985-ben nyugdíjba vonult. Harminckét év-
vel ezelőtt  veszítette el férjét, azóta egyedül 
él.  Sokat mesélt fiatal éveiről és előkerültek 

a   fényképek is. Régebben nagyon sokat ké-
zimunkázott varrt és horgolt, büszkén mutatta 
szebbnél – szebb munkáit.

A mai napig aktívan dolgozik a ház körül,  el-
látja az állatokat, kertészkedik. Nagyon szereti 
a virágokat, a kertben szebbnél szebb virágok 
pompáznak.

Hogy mi a hosszú élet titka azt nem nagyon 
tudja, de egy biztos, nem szed gyógyszert, élte 
az életét mindig is, sok munkával és szeretettel.

Ilonka néni 1930. július 13-án Perbetén 
látta meg a napvilágot a  család  első szülött 
gyermekeként. Négyen voltak testvérek.  Fiatal  

kora óta nehéz munkával kereste a  minden-
napi  kenyérre valót.  Dolgozott  cukorrépába, 
dohányba, a szövetkezetbe és a  kertészetbe. 

Férje megbetegedett, ápolásra szorult, így 
Ilonka néni még nyugdíjba vonulása előtt befe-
jezte a munkaviszonyt. 

Férjével 1951-ben fogadtak egymásnak örök 
hűséget. Házasságukból egy lány-és egy fiú 
gyermek született. Két unokával és egy déd-

unokával büszkélkedhet.
Huszonnégy éve özvegyült 

meg, és sajnos egy éve lányát 
is elveszítette, de nem érzi 
magát egyedül, hiszen szere-
tő család veszi körül és segíti 
a mindennapokban.

Az ünnepelt elmondta, hogy 
a munka, a tenni akarás élteti: 
még  aktívan dolgozik a kert-
ben és a  ház körül, süt-főz, 
finom  kalácsot készít.

 A  mindennapokban főleg 
rádiót hallgat, újságot olvas és 
imádkozik. Hiszen        a szép 

megélt kort is a Jó Isten szeretetének és gond-
viselésének köszönheti.

A hosszú élet titka a hit és a munka. Minden 
egyes nap a Jó Isten ajándéka.

Kedves ünnepeltek!
Perbete Község Önkormányzata és vala-

mennyi lakosa nevében szívből gratulálunk. 
További jó erőben, tartós egészségben telt nyu-
galmas, boldog, szeretetben bővelkedő éveket 
kívánunk! Isten éltesse Önöket!  
  
   Szabó Andrea

 anyakönyvvezető  

A vesztegzár ideje alatt a Manócska baba-
mama klub működése leállt. Ezzel egyidejűleg 
a Ringató foglalkozások is szüneteltek. Türel-
mesen kivártuk, míg zöld utat nem kapunk a 
szabadtéri Ringatók megvalósítására a közte-
rület felügyelettől. Május végével jó hírről ér-
tesültünk. Szigorú feltételek betartása mellett 
újra indíthattuk foglalkozásainkat. A babaklub 
viszont még mindig nem üzemelhet a megszo-
kott módon. 

Június elsejétől hetente tartottunk szabadtéri 
Ringatót. Eleinte 6-7 fős csoportokba tömörül-
ve tevékenykedtünk a kultúrház udvarán, majd 
június második felétől létszámkorlátozás nélkül 
folytathattuk tovább a közös énekes-játékos te-
vékenységet. 

Helyszínül ezúttal a Váczy sor festői szépsé-
gű „vízgyűjtő parkját” választottuk. Mondanom 
sem kell, hogy a gyerekeknek mekkora öröm 
volt a szabadban játszani! Július 11-én sort 

kerítettünk egy felejthetetlen családi kerék-
pártúrára. Az úti cél az erdőig tartott. Vidáman 
zengett ott is az „Akkor szép az erdő, mikor 
zöld” c. kedvenc népdalunk. A hazavezető úton 
is volt látnivaló. A picik csodálattal figyelték a 
búzavirágos gabonatáblák mögül szökkenő 
őzet, hallgatták a madarak csicsergését, fürké-
sző tekintettel lesték a tarlón meghunyászkodó, 
félénk mezei nyuszit. 

A nyár folyamán sem állunk meg! Mozgás-
ban a család - elnevezésű program keretén be-
lül sort kerítünk egy újabb természetjárásra. Az 
anyukákat a soron következő kardió edzésekkel 
fogjuk fitten tartani. A kicsiknek a Csiribiri baba-
tornát tervezzük. 

További meglepetésekkel és az eredmé-
nyeinkkel a következő lapszámban számolunk 
majd be. Addig is minden hűséges olvasónak 
kellemes és tartalmas nyári pihenést kívánunk!  
 Juhász Tímea

Csak természetesen!

MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK
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Járvány ide, járvány oda - újranyitott a Nyitnikék óvoda
Amikor szeptemberben elkezdtük ezt a  tan-

évet, mindannyian azt hittük, hogy minden 
a  régi kerékvágásban fog zajlani. Márciusban 
azonban a kitört járvány miatt, olyan megpró-
báltatások kerültek az utunkba, amelyre még 
nem volt példa. Az idei tanév az összes eddigitől 
különböző volt. Próbára tette nemcsak a gyere-
keket és óvónőket, hanem a szülőket is, sőt az 
egész társadalmat. Mi óvónők is igyekeztünk 
helytállni, talán sikeresen meg is birkóztunk 
a  helyzettel, viszont tény, hogy összefogás, 
segítőkészség, kreativitás 
nélkül nem boldogultunk 
volna. Ezekben a  nehéz 
hónapokban is kapcsolatot 
tartottunk a  gyermekekkel 
és szüleikkel. Virtuális úton 
igyekeztünk ötleteket és 
feladatokat kínálni, hogy 
az otthon töltött idő hasz-
nosan és vidáman teljen.  
Ez idő alatt, mi az óvoda 
dolgozói is kivettük ré-
szünket a  járvány miatt 
okozta feladatok megva-
lósításában. Besegítet-
tünk a  maszkok varrásá-
ban, szépítettük óvodánk 

udvarát. Takarítottuk a  raktárakat és új 
színt varázsoltunk intézményünk kapujára. 
Az elmúlt hónapok bizonytalansága után 
nagy örömmel töltött el bennünket, hogy jú-
nius 1-jétől újra beindult az élet az óvoda 
falai között. A  szigorú higiéniai intézkedé-
sek betartásával folytathattuk mindennapi 
életünket. A  gyerekek örömmel tértek visz-
sza a  rég nem látott barátaikhoz és örömmel 
vették birtokba a  játékkal teli csoportszobát. 
A további enyhítéseknek köszönhetően meg-

tarthattuk ballagási ünnepségünket. 15 bal-
lagó óvodástól búcsúztunk el, akik szep-
temberben már az iskolapadban kezdik meg 
tanulmányaikat. A  ballagás reggelén tarisz-
nyával a  vállukon, énekszóval búcsúztak az 
óvónéniktől, gyermektársaiktól. Bízunk benne, 
hogy a  sok élmény, játék, tudás, amit kap-
tak tőlünk, elkíséri őket életük során, és sze-
retettel őriznek meg bennünket a  szívükben.  
Ezúton szeretném megköszönni a  szülők 
együttműködését, segítségét, támogatását. 

Köszönet mindazoknak, akik 
bármilyen formában hozzájá-
rultak ahhoz, hogy gyermekeink 
jól érezzék magukat, az óvoda 
falai között. Leendő elsőseink-
nek kívánjuk, hogy őrizzék meg 
a szép emlékeket, használják ki 
a nyarat gondtalan játszásra. Az 
iskolában sok sikert kívánunk, 
legyenek szorgalmasak, hogy 
büszkék lehessünk rájuk. A szü-
leiknek sok türelmet és kitartást 
kívánunk! Boldog, vidám nyári 
szünidőt kíván az óvoda kollek-
tívája!  
  Porubský Nikolett, 
 az óvoda igazgatónője

Od  začiatku mimoriadnej situácie vyvolanej koronavírusom sme aktív-
ne komunikovali so zriaďovateľom aj rodičmi o celej situácii a prevádzku 
materskej školy sme ukončili 16. marca na základe rozhodnutia Minister-
stva školstva SR z dôvodu ochrany zdravia našich škôlkárov a zamestnan-
cov a z dôvodu prevencie a zabránenia šírenia koronavírusu.

Tento čas naše pani učiteľky využili na šitie rúšok, čím pomohli zriaďo-
vateľovi poskytnúť ochranné pomôcky starším obyvateľom našej obce. 
Neskôr sme spoločne s pani učiteľkami z materskej školy s vyučovacím 
jazykom maďarským poupratovali celý dvor materskej školy, nakoľko ešte 
po zime bol celý obsypaný suchým lístím a konármi. Roztriedili sme hrač-
ky, s ktorými sa deti hrávajú na dvore a upratali sme všetky sklady, ktoré 
máme k dispozícii na naše pomôcky pre prácu vo výchovno- vzdelávacom 
procese. A keďže aj plot našej materskej školy bol už v zlom stave, roz-

hodli sme sa, že 
dostane nový 
náter v  peknej 
zelenej farbe. 
Celkovo každá 
pani učiteľka 
venovala týmto 
činnostiam 68 
hodín dobrovoľ-
níckej činnosti.

Mrzí nás, že sme nemohli uskutočniť niektoré plánované kultúrne akcie 
našej materskej školy. Pripravovali sme Veľkonočné hľadanie vajíčka ale-
bo program ku Dňu matiek.

Samozrejme  medzitým bolo potrebné venovať sa aj zápisu detičiek na 
nový školský rok a veľmi nás teší záujem o našu materskú školu.

Keď sa Ministerstvo školstva SR rozhodlo otvoriť školské zariadenia 
od 1. júna, začali sme sa aj my pripravovať na opätovnú prevádzku mater-
skej školy. Zaobstarali sme dezinfekčné prostriedky, bezkontaktný teplo-
mer, papierové utierky s držiakmi do umyvárne, dezinfekčné mydlá a gély.

Na základe  rozhodnutia  zriaďovateľa a v súlade s platnými podmien-
kami určenými Ministerstvom školstva SR do konca školského roku 
2019/2020 sa 1. júna 2020 otvorila v našej škôlke jedna skupina detí pre 
pracujúcich rodičov za prísnych hygienických podmienok.

Na záver školského roka sa nám podarilo zrealizovať pre našich pred-
školákov aj rozlúčku s  materskou školou. Prajeme im veľa úspechov 
a dobré známky v základnej škole.

A na záver všetkým deťom prajeme príjemné letné prázdniny.  
 

    Renata Kmetyóová,  
 riaditeľka materskej školy

Materská škola počas koronakrízy
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 Hoci situácia, ktorá nastala, bola  
pre nás všetkých nová a neľahká, 
veríme, že vďaka spoločnému hľa-

daniu riešení, vzájomnej empatii a 
dôvere, ale aj inšpirácií a podpore, 
sa nám ju podarilo zvládnuť. Ob-

medzenia sa dotkli každodenného 
osobného i pracovného života  a 
mnoho učiteľov sa zo dňa na deň 
ocitlo v situácii, kedy sa museli 
nevyhnutne naučiť vysporiadať s 
vyučovaním v online priestore. V 
mnohých domácnostiach sa na-
vyše za jedným počítačom strie-
da viacero súrodencov a nájsť tú 
správnu formu, nástroj či online 
dostupný vzdelávací obsah nebolo 
vždy jednoduché. Snažili sme sa 
v  maximálnej miere priblížiť žia-
kom,  pomôcť rodičom, a zároveň 
to zvládnuť na čo najlepšej úrovni. 
Vyučovanie sme realizovali využi-
tím platformy EduPage, ktorá sa 

nám veľmi osvedčila a  postupne 
sme prešli na online vyučovanie 
pomocou platformy ZOOM. Kaž-
dodenné spojenie so žiakmi pri-
nieslo svoje ovocie. Žiaci sa na 
hodiny veľmi tešili, pravidelne sa 
pripravovali a  získali aspoň aký-
-taký kontakt so svojimi spolu-
žiakmi. Veľkou pomocou nám boli 
zamestnanci obecného úradu, 
komunitného centra a pracovníci 
obecnej polície, ktorí nám pomohli 
pri distribúcii domácich úloh, za čo 
im patrí obrovské ĎAKUJEM. 

 
Vedenie ZŠ v Pribete 

Online vyučovanie

Egy oktatási intézményben tanév végén szokás 
összegzést  készíteni, értékelni, következtetése-
ket levonni, új célokat kitűzni. A mostani számve-
tés azonban eltér a megszokottól. Egy rendkívüli 
2019/2020-as tanév van mögöttünk. 

Szeptemberben minden zökkenőmentesen in-
dult. Megterveztük az évet, a nyári pihenés után 
fokozatosan felvettük a tanulási - tanítási tempót. 
Az ötödikesek szépen teljesítettek a tesztelésen, 
készültünk a tantárgyi, sport és művészeti verse-
nyekre. Megrendeztük az iskolai fordulókat, tanu-
lóink a versenyek körzeti és járási fordulóiban is 
szépen teljesítettek, már a kerületi és országos 
fordulókra gyakoroltunk. A világjárvány azonban 
ezt a folyamatot megakasztotta. Március 13-án 
szinte megállt az idő. Még egy szép műsorral 
megemlékeztünk az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharcról, március 16-án azonban már 
nem nyílt ki az iskola kapuja. Mindannyian – pe-
dagógusok, szülők, gyermekek – egy váratlan 
helyzetbe kerültünk, amely rugalmasságot és 
sok-sok türelmet igényelt. Egy új rendszerre kel-
lett rövid idő alatt átállnunk. A kezdeti két hét a 
keresés, a tanulás és az alkalmazkodás időszaka 
volt. Mindannyian használtuk a digitális eszközö-
ket a  tanítói gyakorlatunkban,  de a  távoktatás-
ra nem voltuk felkészülve. Ennek ellenére úgy 
érzem, hogy  a perbetei alapiskola pedagógusai 
rugalmasan reagáltak a kialakult helyzetre. Igye-
keztünk  kihasználni több lehtőséget is a gyere-
kekkel való kommunikációra. Az edupage mellett 
alternatív csatornákat is igénybe vettünk, úgy 
mint az elektronikus posta,  a viedeokonferencia,  
az individuális konzultáció az online térben. 
A  pedagógusok ilyen módon, a  munkaórákat 
nem számolva, szinte napi kapcsolatban vol-
tak a gyerekekkel, szülőkkel. Az egyes digitális 
tananyagszolgáltatók és a  pedagógusszövetség 
jóvoltából sok hasznos tananyaghoz, adatbázis-
hoz jutottunk hozzá, amit aztán az oktatás so-
rán hasznosíthattunk. A  pedagógusoknak meg 

kellett találni az optimális eszközöket a tananyag 
közvetítésére, gyakorlására, számonkérésére. 
Emellett át kellett alakítani az eredeti tananyagot 
úgy, hogy minél egyszerűbb és érthetőbb legyen. 
Másként kellett felállítani az értékelés kritéri-
umait is.   Azt szoktuk mondani, hogy az iskola 
a második otthonunk. Három hónapig a mondás 
fordítottja volt érvényben: az otthon vált második 
iskolává. Az egész család tanult. Nem csak a tan-
anyagot, hanem a digitális eszközök használatát 
is. Gyorsan rá kellett jönni arra, hogy a mobilte-
lefon, táblagép vagy számítógép a játék mellet a 
tanulásnak is egy fontos eszköze. Átalakultak a 
gyermekek tanulási módszerei is, hiszen sokkal 
többet kellett önállóan dolgozniuk. Iskolánkban 
17 sajátos nevelési igényű tanuló van, tehát az 
ő oktatásukat is meg kellett oldanunk. Velük az 
aszisztensek és a gyógypedagógus  segítségével 
tartottuk a kapcsolatot. Az internet-hozzáféréssel 
nem rendelkező tanulóknak hétről-hétre a község 
segítségével kézbesítettük ki a feladatlapokat. 

Tanulóink a távoktatás során nagyon szépen 
teljesítettek. Óriási mennyiségű feladatmegoldás, 
projekt, képzőművészeti alkotás, fotó született az 
eltelt időszakban, amelynek egy része már látha-
tó az iskola honlapján.  A szülők segítsége nélkül 

Rendkívüli helyzet – rendkívüli oktatás nem sikerült volna túljutni ezen a nehéz idősza-
kon. Elsősorban a fiatalabb tanulók esetében a 
szülő a pedagógus jobb keze volt. A 2019/2020-
as tanév végén a gyerekek két bizonyítványt 
vittek haza. Egy igazit, amely az ő munkájukat 
értékelte, és egy szimbolikusat, amely szüleik 
számára állíttatott ki csupa nagy betűvel ráírva: 
KITŰNŐ. 

Tavaszi iskolai rendezvényink is átköltöztek az 
online térbe. Gyermekeink egy szép bemutató-
val köszöntötték az édesanyákat. A biodiverzitás 
napja alkalmából a tavaszi természetről készí-
tettek rajzokat, számítógépes bemutatókat a 
gyerekek. Testvériskoláinkkal együtt közösen 
emlékeztünk a nemzeti összetartozás napján 
a trianoni békediktátum 100.évfordulójára. A 
Rákóczi Szövetség felhívására rajzok, rövid fo-
galmazások, elmélkedések születtek Magyar 
vagyok! címmel, amelyek egy időkapszulába 
kerültek. 

A június végi iskolanyitás lehetővé tette, hogy 
méltóképpen zárjuk le ezt a rendkívüli tanévet. 
A 7. osztályosok hihetetlen leleményességgel 
és gyorsasággal díszítették fel a végzősök osz-
tálytermét, s egy bensőséges, szép ünnepsé-
gen búcsúztunk a kilencedikesektől.  Igazgatói 
dicséretben részesültek azok a tanulók, akik a 
magasabb szintű versenyeken kiválóan teljesí-
tettek és méltón képviselték iskolánkat: Szabó 

Lilla, Geleta Attila, Pinke Zsófia, 
Török Ádám, Jakab András Ger-
gely, Borvák Barbara.  

Augusztus végén nyári iskolá-
ba várjuk a gyerekeket, melynek 
célja a szlovák nyelvi kommuni-
káció és az általános ismeretek 
felelevenítése lesz.

Hozzon a nyár mindannyiunk 
számára egészséges, jó pihe-
nést, és  tartózkodjunk minél 
többet az offline térben! 

  
 Mgr. Szabó Edit
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TRIANON 

Gondolkodtak már Önök azon, mit is jelent gyermekeinknek Trianon? Mit jelent 
ez a 100 éve volt sorsfordító esemény? Vajon velünk él a  történelem? Mit gon-
dolhatnak gyermekeink nagy történelmi eseményeinkről, a nagy csatákról, hőse-
inkről, erről az Európa közepén egyedül álló nemzetről? Meddig tart a történelmi 
tudat és emlékezet? Mert valljuk be, mi is, felnőttek, néha úgy érezzük, ezeket 
a dolgokat már egyre jobban belepi a történelmi feledés jótékony ködje. De azért 
tesszük a dolgunkat, tudjuk a helyünket, és vállaljuk eszméinket és felelősségün-
ket. Felelősségünket azért, hogy az új generáció a mi út- és iránymutatásunk alap-
ján az észvesztő gyorsasággal táguló lehetőségek széles skáláján mozogva tegye 
a dolgát, tudja a helyét, vállalja eszméit és majdani felelősségét. 

A  perbetei magyar alapiskola diákjai a  koronavírus-járvány alatt folyó online 
- oktatás részeként papírra vetették gondolataikat, megírva, hogy milyen is ma-
gyarnak lenni, magyarként élni Szlovákiában. Talán most a  gyermekek és mi is 
megtapasztalhattuk, milyen az kiszolgáltatottnak lenni, a felsőbb ukázra és a jobb 
időkre várni. Egy mustármagnyit megérezhettünk abból is, amit ŐK éreztek Muhi, Mohács, Világos, Trianon, a kivándorlás -  kitántorgás, a Don-kanyar, 
a kitelepítés és 56 után.

A cikk összeállítója egy szubjektív válogatást tár az újságolvasó elé, kiragadva egy-egy gondolatot a gyerekek munkáiból, amiből képet alkothatunk 
arról, hogy a perbetei iskolások, hogy is értelmezik azt a rövid mondatot, hogy MAGYAR VAGYOK!

,,Szeretek magyar lenni.“  - Seszták Zsombor, 4.o.
,,Van egy mondás, nem az a magyar, akinek a gyerekei azok, hanem az, akinek az unokái is.“ - Pinke Zsófia, 4.o
,,Olyan jó, hogy bár Szlovákiában élünk, mégis magyarul beszélhetünk, magyar oviba, iskolába járhatunk.“ - Lukács Fanni, 4.o.
,,Bevallom, sohasem gondolkodtam azon, mit jelent számomra magyarnak lenni. Magyar vagyok, magyarnak születtem. “ - Dudáš Ruben, 5.o.
,,...ápoljuk, megtartjuk őseink örökségét.“ - Korbel Mátyás, 5.o.
,,...dicsőséget és kötelességet jelent.“ - Pécsi Péter, 5.o.
,,Nekem a magyarságom egyfajta büszkeséget jelent.“ - Rancsó Ádám, 5.o
,, Mindegy hol élek, amíg magyar módján élhetek.“ - Gondžala Dániel, 4.o.
,,Próbáljuk megtartani magyarságunkat!“ - Török Ádám, 6.o.
,,Nem szégyellem magyarságomat...“ - Kálazi Bianka, 6.o.
,,...magyarnak lenni nagyon jó dolog.“ - Rigó Lia Amira, 6.o.
,,Minden nemzet számára a saját nyelve a legszebb.“ - Benyó Máté, 7.o.
,,Boldogsággal követem, és fedezem fel ezt a nyelvet napról napra.“ - Lévai Annamária, 7.o.
,,Számomra nagyon fontos a szlovákok és magyarok közti jó viszony.“ - Vörös Emma, 7.o.
,,Örülök, ha kimegyek az utcára, magyar szót hallok, és magyarul üdvözöljük egymást.“ - Jakab András Gergely, 7.o
,,Nekem a magyarság a szabadságot jelenti.“ - Geleta Alexa, 8.o.  
,,Jó, hogy a mi nyelvünk ilyen gazdag, hogy sok gyönyörű verset és mesét tudnak rajta írni.“ - Erdélyi Eszter, 4.o.
,,Magyarul gondolkodom, álmodom, olvasok, írok és számolok.“ - Tóth Gábor 6.o.
,,Sokan félnek felvállalni magyarságukat, illetve egy jobb élet reményében külföldre költöznek, mások az egyszerűbb boldogulás érdemében be-

olvadnak-asszimilálódnak. Sajnos napról napra kevesebben vagyunk. “ de: ,,Engem is úgy neveltek, hogy ne legyek megalkuvó, bírjam ki azt is, ha 
magyarságomért hátrányos megkülönböztetés ér. Szeretném betartani, és be is fogom. “ - a búcsúzó kilencedikesek  

...és végül álljon itt egy sajátos, vagány megközelítés: ,,Megtudtam, ki az a Radics Peti. Megismertem a legrosszabb magyar énekest, Manuelt. Meg-
ismertem a legjobb magyar énekest, Ruszó Tibit. “ - Horváth Ronald, 7.o

Igen, sok gyermek gondolatai tűnhetnek közhelynek, felnőttől sugallottnak, olyannak, amit nem használunk mindennap, de mi van akkor, ha ezt a té-
mát ők is komolynak tartják, felfogják jelentőségét. Így már érthető, hogy miért kaptak ünneplő ruhát ezek a gondolatok. Diákjaink ezeket az írásaikat 
és rajzaikat elküldték elhelyezésre egy virtuális időkapszulába. Ezt a kapszulát 2040. június negyedikén nyitják meg. Reméljük, a felnyitók számára még 
nem lesz idegen az a nyelv, amelyen a gondolatok íródtak, és folyékony magyarsággal fogják azt olvasni. Bízzunk bennük! 
  Jakab Ferenc

,,Szeretek magyar lenni“

Madarász Ferenc, 4.o. Šajben Balázs, 2.o Molnár Anita Lilla, 4.o.

Kovacsics Tímea, 2.o
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TRIANON 100
Perbetén együttműködve a helyi 

magyar egyházi, oktatási, társa-
dalmi és politikai szervezetekkel, 
közösen emlékeztünk a trianoni 
békediktátum aláírásának 100. 
évfordulója alkalmából. A reformá-
tus templomkertben került leleple-
zésre az az emléktábla, amely erre 
a népünket ért igazságtalan törté-
nelmi eseményre emlékezetet. A 
centenáriumi megemlé-
kezés bevezetőjében 
elhangzott Hlinka 
Igor 9. osztályos 
tanuló előadásában 
Juhász Gyula 
Trianon című 
verse. A kö-
szöntéseket 
követően be-
szédet mondott Perbete Köz-
ség polgármestere és Erdélyi 
Zoltán lelkipásztor, aki Jeremiás 
próféta könyvének 29. részéből a 
11. verset olvasta fel: „Mert csak 
én tudom, mi a tervem veletek – 

így szól az Úr: békességet és nem 
romlást tervezek, és reményteljes 
jövőt adok nektek.”, és ehhez fű-
zött magyarázatot, majd a táblára 
vésett ige jelentőségéről fogal-
mazott meg néhány gondolatot. 
Az alkalmon elhangzott még a 
Felvidéki Himnusz Tárnok Katalin 
előadásában, majd az emlékmű 
koszorúzására került sor. Fél ötkor 

megszólaltak a római katolikus 
és református templom 

harangjai ezt köve-
tően a Nemzeti 

Imádságunk a 
Magyar Him-
nusz eléneklé-

se következet. A 
megemlékezés este 

20:20 folytatódott a ró-
mai katolikus templomkertben, 
az első világháborús emlékműnél, 
ahol gyertyagyújtásra került sor.  

 
 ThDr. Erdélyi Zoltán

„Ha pedig be akarsz menni  
az életre, tartsd meg  
a parancsolatokat.”

(Mt 19,17b)
Tisztelt Perbeteiek, kedves Test-

véreim az Úr Jézus Krisztus által!
Valamennyiünk számára is-

merős a gazdag ifjú története. A 
mostani ige ebben a történetben 
olvasható. Jézus válasza ez az ifjú 
által feltett kérdésre: „Mester, mi 
jót tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet?” Olyan kérdés ez, amire 
nagyon régóta keresi az ember a 
választ. Itt a folytatásban viszont 
el is hangzik. Olvasható a paran-
csolatok felsorolása, amire az ifjú 
azonnal felel: „ezt mind megtar-
tottam, mi fogyatkozás van még 
bennem?” Jézus pedig folytatja: 
„Ha tökéletes akarsz lenni, menj 
el, add el vagyonodat, oszd szét 
a szegényeknek, és kincsed lesz 
a mennyben: aztán jöjj, és kövess 
engem.” A folytatást pedig szintén 
ismerjük. Az ifjú elszomorodik és 
elmegy. Volt egy nagy terv, indu-
lás, lelkesedés, a végén pedig azt 
látjuk, hogy feladás és lehajtott 
fejjel való távozás van. Miért? Hi-
szen annyi mindent megtett, hát 
nehogy ezen az egy dolgon múl-
jon már az egész. De sajnos az 
ő esetében ezen az egy dolgon 
múlott minden. Ezt már sajnos 
nem tudta megtenni. A gazdag-
ságról való lemondás olyan próba 
volt az életében, amit nem tudott 
megtenni. Valószínűleg nem halot-
ta Jézus beszédét, egy megelőző 
alkalommal, amikor azt mondta: 
„Ne gyűjtsetek magatoknak kin-
cseket a földön, ahol a moly és a 
rozsda megemészti, és ahol a tol-
vajok kiássák és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincse-
ket a menyben, ahol sem a moly, 
sem a rozsda nem emészti meg, 
és ahol a tolvajok sem ássák ki, 
és nem lopják el. Mert ahol a kin-
csed van, ott lesz a szíved is.” (Mt 
6, 19-21) A történetben az talán a 
legironikusabb, hogy az a vagyon, 
amiről le kellett volna mondania, 
meg sem közelítette azt, amit cse-
rébe kapott volna. Ennek fényében 
pedig azt látjuk, hogy ilyen cse-
kély, igazából súlytalan dolgokon 
múlnak a sorsdöntő fordulatok az 

életünkben. A példázatban, a gaz-
dag ifjú életében a vélt vagyon volt 
az, ami elválasztotta őt a mennyek 
országától és Jézus Krisztustól. A 
mai kor emberének életében ha-
sonlóképpen vannak olyan dolgok, 
amik elválasztják őt Jézus Krisz-
tustól. Ilyen lehet a vélt igazság, az 
irigység, képmutatás, hamisság 
vagy éppen rágalmazás, amivel 
nem csak felebarátja ellen vét, ha-
nem Isten ellen is. Az ember eny-
nyire képes saját erejéből.

Az elmúlt időszakban, amely-
ben sok mindent megélhettünk, 
és amelyben nem kevés próbát 
kellett kiállnunk, számtalanszor 
lehetett olvasni, hallani, hogy majd 
most megváltozik az ember! Meg-
tanulja jobban becsülni azt, amije 
van,  jobban odafigyel majd a kör-
nyezetére, a másik emberre. Való-
ban, nagyon szép gondolatok. De 
vajon mi vehető észre belőle? Hi-
szen, ha körülnézünk, akkor nem 
sok minden változott. Ugyan azok 
az indulatok uralkodnak az embe-
rekben. A világ egyik fele forrong, 
mesterségesen gerjesztenek vi-
tákat és indulatokat. Közössége-
ket bomlasztanak és fordítanak 
egymás ellen. A másik fele pedig 
küzd a magatehetetlenségével. 
Ámokfutás és erőszak nap, mint 
nap. Vajon mikor érünk meg arra, 
hogy belássuk, egyedül nem tu-
dunk ennek megálljt parancsolni. 
Szükségünk van Jézus Krisztusra, 
aki ma is ugyan olyan erővel és 
hatalommal tud cselekedni, mint 
egykor, és le tudja csendesíteni 
háborgó világunkat úgy, mint a 
tengert. Ne jussunk oda, ahova ez 
az ifjú! „Keressétek az Urat, amíg 
megtalálható, hívjátok őt segítsé-
gül, amíg közel van.” (Ézs 55,6) 
Éljünk hitben, szeretetben és egy-
másra való odafigyelésben, enge-
delmeskedve az igének: „Minden 
dolgotok szeretetben menjen vég-
be!” (1Kor 16,14) Ámen! 

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 

Posledné mesiace života ľudí na celom svete boli zvláštne, lebo sme 
bojovali s  pandémiou  vírusu COVID 19. Umrelo vyše pol milióna ľudí 
na celom svete. 

I napriek tomu, že sme sa chránili dodržiavaním viacerých opatrení, 
aj na Slovensku zomrelo 28 ľudí. 

Pán Boh nám v tomto čase daroval  príležitosť  vážne sa zamyslieť 
nad naším  spôsobom života, ktorý je často v rozpore s Božími priká-
zaniami. 

On nás však dosiaľ ochraňoval, a preto ako prejav vďaky nebeskému 
Otcovi sa Vám prihováram slovami  básne Milana Rúfusa: 

Modlitba za Slovensko. 

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, 
mnoho mám a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil  Stvoriteľ. 
A sám aj určil komu:
koho tam pozve prebývať, do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť i zamknúť jeho bránu, 
kto pluhom krájať ako chlieb zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou vystlané 
mäkkou vravou mám,  mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože,  vzhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký,  chráň, 
keď stvoril  si ho malé.

  Pokojné leto a zdravie Vám praje 
          Mgr. Jaroslava Zaťková, 

                    ev.a.v.farárka

Kovacsics Tímea, 2.o



KRONIKA | KRÓNIKA

„Minden nehéz utat, legyőz az akarat.“

Sokéves hagyomány községünkben az 
alapiskola végzős diákjainak fogadása a köz-
ségi hivatalban. A  hagyományokhoz hűen 
Zsitva Norbert polgármester és Szabó Andrea 
anyakönyvvezető köszöntötte a ballagókat.

A  polgármester ünnepi beszédében a  kö-
vetkező gondolatokat méltatta: „A most vál-
latokra akasztott tarisznyába hadd tegyünk 
mi is egy kis útravalót. Soha ne csüggedjetek! 
Nem szabad feladni a  reményt. Bátran vág-
jatok neki a  nagybetűs 
életnek. Bíztat az ének: 
tovább, tovább....“ 

Soha ne feledjétek 
a gyökereiteket, szülőfa-
lutokat, s azt, hogy hon-
nan is indultatok. A mai 
nappal végérvényesen 
lezárult egy szakasz az 
életetekben, és  kezdő-
dik egy új, izgalmas, 
kihívásokkal teli követ-
kező. Őszintén remélem 
mindenkinek sikerül 
megvalósítani amit ter-

vezett, sikerül megérkezni oda, ahová vágyik. 
Céljaitok eléréséhez kitartást, sok szerencsét 
és erős akaratot!

Ezt követően a  polgármester úr átadta az 
önkormányzat ajándékát, majd a ballagó ki-
lencedikesek aláírták a község emlékkönyvét.

Végezetül Perbete Község Önkormányzata 
nevében kívánok Nektek felhőtlen nyári szü-
netet, és további tartalmas és sikeres diák-
éveket.   
   Szabó Andrea

 anyakönyvvezető

„Budúcnosť patrí tým, ktorí veria kráse 
svojich snov!“

Aj keď bol záver tohto školského roka úpl-
ne iný ako predchádzajúce, rozlúčka s naši-
mi deviatakmi sa dňa 26. júna 2020 predsa 
uskutočnila, a to za dodržania prísnych epi-
demiologických opatrení vo vestibule školy. 

Deviatakom sa najprv prihovoril pán sta-
rosta Norbert Zsitva, ktorý im pripomenul, 
aby na našu obec a  školu nikdy nezabudli, 
a vždy sa sem, či už osobne, alebo v myš-
lienkach, s  radosťou vrátili. Po ukončení 
slávnostného príhovoru pán starosta odo-
vzdal žiakom malú pozornosť od obce. Po-
tom sa všetkým zúčastneným prihovorili 
samotní žiaci. Vo svojich príhovoroch poďa-
kovali učiteľom za všet-
ku obetavú prácu, ktorou 
ich vzdelávali a vychová-
vali. Veľká vďaka patrí aj 
rodičom, ktorí ich svojou 
láskavosťou, trpezlivos-
ťou, obetavosťou viedli 
kľukatými cestičkami 
života, až ich dovied-
li sem, na koniec cesty 
vzdelávania na základnej 
škole. S  deviatakmi sa 
rozlúčila aj pani pred-
sedníčka ZRPŠ, pani 

Mária Jakabová a  na záver sa dojímavým 
príhovorom a  malým darčekom so svojimi 
žiakmi rozlúčila aj ich triedna učiteľka Ing. 
Zuzana Reháková. Na spoločné chvíle strá-
vené v  škole, na huncútstva, veselé dob-
rodružstvá a  pekné zážitky budú ešte dlho 
spomínať. Slávnostnú rozlúčku s deviatkami 
ukončil príhovor pána riaditeľa, ktorý žiakom 
odovzdal pamätné listy. 

Od septembra našich deviata-
kov čakajú nové výzvy, pretože na-
stupujú na nimi vybrané stredné ško-
ly. Do ďalšieho štúdia im želáme veľa 
elánu, sily, vytrvalosti a pozitívnej energie.  
  

 Andrea Szabó 
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NOVORODENCI
Hana Uhorščáková 27. apríla
Maja Dobosiová  3. júna
Dorina Beseová 15. júna
Zoé Turán 2. júla

UZAVRELI MANŽELSTVO
Marek Paluška a Vivien Gyarmatiová 20. júna
Alexander Varga a Brigita Pinkeová 4. júla

ÚJSZÜLÖTTEK
Uhorščáková Hana április 27.
Dobosi Maja június 3.
Bese Dorina június 15.
Turán Zoé július 2.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Paluška Marek és Gyarmati Vivien  június 20.
Varga Sándor és Pinke Brigitta július 4.

OPUSTILI NÁS
Július Szórád (84) 14. mája
Irena Tóthová (84) 15. mája
Magdaléna Kollárová (88) 25. mája
Jozef Szűcs (69) 6. júna
Irena Harišová (78) 16. júla
Vojtech Jakab (64) 17. júla

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Szórád Gyula (84) május 14.
Tóth Irén (84) május 15.
Kollár Magdolna (88) május 25.
Szűcs József (69) június 6.
Haris Irén (78) július 16.
Jakab Béla (64) július 17.

Búcsú a ballagó kilencedikesektől

Rozlúčka s deviatkami

Navštívte novú webovú stránku Obce Pribeta:  
Látogassanak el Perbete Község megújult honlapjára:  

 
www.pribeta.sk!


