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Vážení Pribeťania, Tisztelt Perbeteiek,
Znova tu máme koniec roka. Žiaľ, napriek snahe každého z nás, sa blížia pomerne 

komplikované sviatky s množstvom obmedzení a zákazom vychádzania. Je dôležité, 
aby sme tieto nariadenia dodržiavali aj naďalej, pretože akékoľvek zlyhanie môže 
mať za následok straty na životoch našich starších spoluobčanov. Z tohoto dôvodu 
sa neuskutočnia ani naše vianočné trhy. Rád by som vyjadril svoju vďaku rodine 
Kómárorých, ktorá darovala pre obec vianočný stromček a zároveň sa poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli svojimi darmi a pomohli tým najviac odkázaným. 

Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré tu máme od marca, pracujeme a rozvíjame 
obec vo všetkých oblastiach. Pokračujeme s výstavbou nájomného bytového domu s 
8 bytovými jednotkami a rekonštruujeme roky nevyužívanú budovu bývalej materskej 
školy na komunitné centrum a zvyšná časť budovy bude pripravená pre starších 
obyvateľov. 

Vo väčšej časti obce je už zavedená sieť pre optický internet, aj keď sa pri jej 
zavádzaní vyskytli viaceré problémy. Často sa na mňa obrátili poväčšine starší občania 
so svojimi sťažnosťami, hlavne kvôli blatu. Preto žiadam všetkých o trpezlivosť a buďte 
opatrní kvôli dočasne vytvoreným vykopávkam. Výstavba siete bude trvať do júla 2021.

Vedľa jazierka na Novom rade sme umiestnili nové fitness prvky, ktoré sú 
predovšetkým určené pre dospelých obyvateľov obce. Fitness prvky sú zakúpené s 
pomocou dotácie, aby sme mali čo najmenšie obecné výdavky. 

Veľmi ma teší, že prostredníctvom združenia Csemadok sa zrodila kniha s názvom 
Perbetei Almanach, ktorá na 120 stranách predstavuje zaujímavosti našej obce za 
uplynulých 1000 rokov. 

Snažili sme sa opraviť aj výtlky na obecných komunikáciách a súvislú asfaltovú 
plochu sme položili na časť Krátkej ulice.

Zároveň by som rád poprial všetkým obyvateľom obce príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2021.

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Újra  eltelt egy év. Sajnos, minden perbetei lakos igyekezete ellenére megle-
hetősen bonyolult ünnepek következnek -  korlátozásokkal, kijárási tilalommal. 
Fontos, hogy ezeket a tilalmakat komolyan vegyük továbbra is, mert egy kis meg-
ingás az idősek életébe kerülhet. Emiatt, sajnos a karácsonyi vásár is elmarad. 

Köszönetemet fejezem ki a községi karácsonyfa, illetve fenyőfa adományozó-
nak, a Kómár családnak és köszönetet szeretnék nyilvánítani mindenkinek aki 
adományaival segítette és segíti a rászorulókat ezekben a nehéz időkben.

A márciustól tartó különböző korlátozások közepette is folyik a munka Perbete 
minden területén. Folytatjuk a 8 lakásos lakótömb építését az Alvégen. 

Halad a munka az évek óta kihasználatlan óvoda átépítésén. Az óvoda többi 
részét  idős lakosaink részére szeretnénk kialakítani.

Már a község jelentős részében a földben van az új internet hálózat csőrend-
szere, nem kis bosszúságot okozva az ottlakóknak. Gyakran keresnek fel pana-
szaikkal az idősebbek, főleg a sár miatt. Mindenki türelmét kérem, és legyenek 
óvatosak a sok ideiglenesen létrehozott árok miatt. Az internet hálózat kiépitése a 
2021-es év júliusáig fog tartani. 

A Váczy sor tavai mellet elhelyeztük a fitnesz gépeink első három darabját. 
Ezek elsősorban a felnőtt lakosokhoz vannak méretezve. Természetesen ezt is 
pályázati eszközök segítségével finanszíroztuk, ezáltal sikerült csökkenteni az 
önköltséget. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a Csemadok segítségével megszületett a 
Perbetei Almanach című könyv, amely bemutatja a falunk történelmét, néprajzát, 
az egyházak történetét és a Csemadok elmúlt 70 évét. Fontos, hogy ápoljuk érté-
keinket.  Minden perbetei szíves figyelmébe ajánlom.  

Igyekeztünk utcáink aszfaltját is kifoltozni, a rövid utca legveszélyesebb szaka-
szát új összefüggő réteggel borítottuk be. 

Végezetül a magam és a perbetei önkormányzat nevében is békés, áldott 
karácsonyi ünnepeket, erőt, egészséget és sikerekben gazdag 2021-es  új évet 
kívánok mindenkinek!

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

20.10.2020
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo správy o výsled-

koch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti mater-
ských a základných škôl v obci a plány ich práce na školský 
rok 2020/2021.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo predĺženie nájmu 
priestorov lekárne na ďalšie 3 roky pre spoločnosť ARCHA - 
PRIBETA, s.r.o., Obchodná 10, 946 55 Pribeta za cenu 165,77 
€/mesiac a zálohové platby 110,00 €/ mesiac na kúrenie. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotá-
cie z účelového fondu rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 pre 
Röpper – volejbalový klub Pribeta  vo výške  100 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo zámenu pozem-
kov medzi Obcou Pribeta, Hlavná 113, Pribeta a Reformovanou 
kresťanskou cirkvou, Nám. Jána Kalvína 6, Pribeta nasledov-
ne: pozemok o výmere 411 m2 ležiaci pri vstupe k novovybu-
dovanej materskej škole na Hlavnej ulici vo vlastníctve obce 
Pribeta bude zamenený za pozemok p.č. 597, 609, 595, 608/2 
vo vlastníctve Reformovanej kresťanskej cirkvi.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom nehnu-
teľností – rodinného domu a pozemkov na adrese Hlavná 
167, Pribeta pre Norberta Tornócziho, Kvetná 24, Pribeta od 
1.11.2020 do 31.7.2021 za 100 eur/mesiac. V prípade záujmu 
o odkúpenie týchto nehnuteľností bude cena prenájmu odpo-
čítaná z kúpnej ceny nehnuteľností – 7000 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo podanie žiadosti o 
návratnú finančnú výpomoc vo výške 48.153 eur od Minister-
stva financií SR. 

24.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom dvojiz-

bového sociálneho nájomného bytu na Hlavnej ulici č. 43A, Pri-
beta pre Jozefa Bordáča, Znievska 11, Bratislava od 1.12.2020 
do 30.10.2021. Výška nájomného: 40,49 eur/mesiac.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Ústrednú inven-
tarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2020.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spo-
luvlastníckych podielov predávajúcich – 1/32 na nehnuteľ-
nostiach v k.ú. Pribeta vedených v evidencii nehnuteľností 
Katastrálneho odboru Okresného úradu Komárno pod uli-
cou Nový rad od Heleny Benyóovej, Družstevná 90, Pribeta 
a Rozálie Engelovej, Mužla 393 za kúpnu cenu 1 euro/m2 a 
odkúpenie ornej pôdy na parc. č. 5796/1 o výmere 696,94 
m2 od Heleny Benyóovej, Družstevná 90, Pribeta za kúpnu  
cenu 0,30 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo zámer predaja a 
následne predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na 
adrese Komárňanská ulica 27 pre Kingu Kajanovú a Lukáša 
Škarítku za kúpnu cenu 4485 eur a na adrese Jarmočná ulica 
72, Pribeta pre Tibora Bilkó a manž. Frideriku za kúpnu cenu 
7225 eur.

 Ing. Soňa Zahorcseková

2020.10.20.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a helyi  óvodák 

és alapiskolák  oktató-nevelő munkájával, illetve ennek feltétele-
iről szóló jelentést, valamint előbbi intézmények 2020/2021-es 
iskolai évre vonatkozó munkaterveit.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a helyi gyógy-
szertár bérleti szerződésének 3 évre történő meghosszabbítását 
az ARCHA – Pribeta, s.r.o., Obchodná 10, 946 55 Pribeta részére. 
A bérleti díj 165,77 euró/hó. A fűtésszámla előlege 110 euró/hó.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta 100 euró érté-
kű, a község költségvetésének célalapjából történő, a 2020-as 
évre vonatkozó támogatás folyósítását a Röpper – röplabdaklub 
részére.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta azt a Perbete 
Község, Fő utca 113 és a Református Keresztyén Egyház, Kálvin 
János tér 6, közti telekcserére vonatkozó szerződést, melynek 
értelmében a Fő utcán lévő új óvoda bejáratánál elterülő 411 m2 
kiterjedésű, Perbete Község tulajdonában lévő telekrész elcseré-
lésre kerül az 597, 609, 595, 608/2 parcella sz. alatti, a Reformá-
tus Keresztyén Egyház tulajdonában lévő telkekre.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta azt az ingatlan 
bérbeadására vonatkozó szerződést, melynek tárgya a Fő utca 
167, Perbete, családi ház és telek bérbeadása Tornóczi Norbert, 
Virág utca 24 részére. A bérlet 2020. 11. 1. – 2021.7.31. közötti 
időszakra vonatkozik. Bérleti díj 100 euró/hó. Abban az esetben 
ha a bérlő kifejezi vásárlási szándékát az előbbi ingatlanokkal 
kapcsolatban a kifizetett bérleti díj leszámítódik az ingatlanok 
7000 eurós vételárából.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta azt a  SZK 
Pénzügyminisztériumához benyújtandó kérvényt, mely egy  
visszatéritendő, 48.153 euró értékü pénzügyi segély folyósítá-
sára vonatkozott.

2020.11.24.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete, Fő 

utca 43A sz. alatti szociális bérlakás bérbeadását Jozef Bordáč, 
Znievska 11, Bratislava részére. A bérleti szerződés a 2020.12.1. 
– 2021.10.30. közti időszakra vonatkozik. Bérleti díj: 40,49 euró/
hó.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta egy Központi 
Leltározási Bizottság létrehozását, mely 2020.12.31-i hatállyal 
leltározást hajt végre.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta azt az 1/32 
arányú résztulajdonokra vonatkozó vásárlási szándékot, mely a 
Komáromi Kataszteri Hivatal által jegyzett, Perbete kataszterben 
vezetett, A Váczy sor útteste alatt elhelyezkedő területre vonatko-
zik, melynek tulajdonosai Benyó Ilona, Sivatag utca 90, Perbete 
és Engel Rozália, Muzsla 393. Vételár: 1 euró/m2. Továbbá az 
5796/1 parc. sz., 696 m2 kiterjedésű szántóföld megvásárlását 
Benyó Ilonától, Sivatag utca 90, Perbete. Vételár 0,30 euró/m2.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Komáromi 
utca 27, Perbete alatti építkezési telek eladását Kajan Kinga és 
Škarítka Lukáš részére, vételár 4485 euró, valamint a Vásártér 
utca 72, Perbete alatti építkezési telek eladását Bilkó Tibor és 
neje Friderika részére. Vételár 7225 euró.

 fordította: Mgr. Kovács-Csomor Endre
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Hatvan éve együtt, szeretetben ...
Gyémántlakodalmas házaspárok köszöntése

Az évek múlásával 
a ránc elmélyül,
a papír megsárgul, 
de a szeretet ha igaz 
soha nem fakul,
a kötés - életre szól!

Hat évtizede mondták ki a boldogító Igent és azóta 
is kapocsként fogja ez össze Őket. Összetartoznak… 
érzések, élmények, életesemények, dallamok, illatok, 
érintések, ünnepek, siker… De a pozitívumok mellett 
a megpróbáltatások, a mindennapi küzdelmek is ösz-
szekovácsolták házaspárjainkat, akiknek megadatott 
az évtizedeken át együtt töltött idő, az együvé tarto-
zás érzése. Az idő bár megtörte testüket, de szívük 
még mindig fiatal. Vallják, hogy a jó házasság titka a 
szeretet, a megértés, és a gondok közös megoldása. 
Az pedig, hogy ilyen sok év jutott nekik együtt, a sors 
ajándéka.

A házassági évforduló családi ünnep, ám akik fél 
évszazadnál is többet egymás társai lehetnek, ahhoz 

községünk önkormányzata is hozzá szeretne já-
rulni figyelmességével. Az önkormányzat nevében 
Zsitva Norbert, polgármester és Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető köszöntötte az ünnepelteket.

Takács Géza - Varga Júlia
1960. október 29.
Kaszanovszki Lajos – Jakab Magdolna
1960. október 29.
Gyarmati Géza - Kecskés Gizella 
1960. november 19.
Švec József – Szetei Mária 
1960. november 19.

Kedves gyémántlakodalmas házaspárok!
Perbete Község Önkormányzata és a saját ne-

vemben szívből kívánok nyugalmas, szeretetben 
bővelkedő, egészséges életet! 

Isten éltesse Önöket, hogy köztünk és szeret-
teik között tölthessenek sok-sok bol-
dog napot mindnyájunk örömére.

  
   Szabó Andrea

 anyakönyvvezető  

 ZVAZ PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI | POLGÁRI ÜGYEK TESTÜLETE

Gyarmati Géza és Kecskés Gizella Švec József és Szetei Mária 

Takács Géza és Varga Júlia

Kaszanovszki Lajos és Jakab Magdolna
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 

Az álmos, fenyőszagú december már bekö-
szöntött hozzánk. A dombok hátát adventi han-
gulattal hinti be a dér. Néha csengő csendül az 
utcán, néhol kinyílik az ajtó, néhol csak néma 
suttogás hallik. Majd egyetlen sóhajtással elpi-
hen a szél, és az ember megáll 
egy pillanatra: elgondolkodik, és 
örömmel teli várakozással álla-
pítja meg, hogy  bizony megint 
elmúlt egy év, megint az ajtón-
kon kopogtat a karácsony.

Mi is lázasan készülődünk az 
ünnepre. Az elmúlt évek hagyo-
mányát követve advent első va-
sárnapján már iskolánk udvarán 
díszelgett az adventi koszorú, 
amelyen a karácsony közeled-
tét jelezve hetente gyúlnak ki a 
gyertyák. A koszorút  Nagytisz-
teletű Erdélyi Adél református 
lelkipásztor és Mészáros Dávid 
római katolikus plébános áldotta 
meg. A hittanórán elkészültek az 
osztályok adventi koszorúi is. Az 
iskola lassan ünnepi díszbe öl-
tözik, karácsony éjszakáját idézi 
fel a  betlehem, csillog a karácsonyfa. A gye-
rekekhez megérkezett a Mikulás is, aki Szülői 
Szövetségünknek köszönhetően minden gyer-
meket megajándékozott. 

Az idei advent azonban más, mint a többi. 
Decemberben már a tizedik hónapot kezdtük a 
világjárvány árnyékában. A 117 tanulóból és a 
18 pedagógusból álló kis közösségünk emiatt 
kettészakadt. Az alsó tagozaton 
osztálytermi oktatás folyik, a 
többiekkel csak az online térben 
találkozhatunk. Mi, akik naponta 
bent vagyunk az iskolában, pró-
báljuk úgy szervezni a napokat, 
mintha minden a megszokott 
kerékvágásban folyna. A szigorú 
egészségügyi előírások betartá-
sa napi normává válik: maszkvi-
selés,  folyamatos fertőtlenítés, 
távolságtartás, az osztályok a le-
hető legkevesebbet találkoznak, 
osztályonkénti napközis csopor-
tok alakultak. Mindezt be kell tar-
tanunk és tartatnuk gyermekeink 
és alkalmazottaink egészségének 
védelmében. A tavaszi tapaszta-
latok alapján a távoktatásra való 
átállás október 26-án már techni-
kailag rugalmasabb volt. Kötelező 
online órarendet állítottunk össze, hogy egyfajta 
rendszer legyen a pedagógusok és diákok min-
dennapjaiban is. Pozitívumként elmondhatjuk, 
hogy minden tanulónkat sikerült elérnünk, az 
órákba való bekapcsolódás azonban az inter-
net minőségétől és sajnos, esetenként a tanuló 
hozzáállásától is függ. Az iskola tehát - mint 

oktatási intézmény - betölti funkcióját.  Egyre 
jobban érezzük azonban az élő kapcsolat hi-
ányát a tanulók és a pedagógus között, és a 
gyerekek közti kommunikáció a képernyőn ke-
resztül nem helyettesíti a személyes találkozás 

élményét. A mindannyiunk számára oly fontos 
szociális kompetenciák újjáépítése a következő 
időszak egyik legkomolyabb kihívása lesz.  Az 
egymástól való kényszerű  elszigeteltség  az is-
kolai közösségre és az osztályközösségekre is 
rendkívül rossz hatással van. Elsősorban most 
érzékeljük ezt, amikor karácsonyra készülő-
dünk. Hiszen az ünnep akkor valódi, ha együtt 

éljük meg.   
 Mégis mi az, amit a korlátozások ellenére a 

karácsonyfa alá tehetünk, mi az, aminek kö-
zösen örülhetünk? Először is a 16 kiselsősnek, 
akik mostanra már igazi iskolásokká váltak. A 
Rákóczi Szövetség képviselői szeptemberben 
egy kis ünnepség keretén belül adták át a szü-

lőknek a beiratkozási ösztöndíjat. A felső tago-
zatosok részt vettek az őszi terepgyakorlaton, 
kigyalogoltak az erdőig. Az iskola folyosóján 
megrendeztük a hagyományos őszi kiállítást, 
amely tanulóink, pedagógusaink és a segítő 

szülők kreativitását tük-
rözte. Október 6-án osztá-
lyonként, gyertyagyújtással 
emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról. A tavasszal 
elindult fotóversenyek ér-
tékelése ismét szép ered-
ményeket hozott. A Zöld 
objektív országos fotóver-
senyen elismerő oklevelet 
kapott Török Ádám A ter-
mészet szomorúsága c. 
művéért. A víz csodája c. 
munkájáért  szintén elis-
merő oklevelet kapott az 
AMFO országos fotóver-
seny kerületi fordulójában, 
majd szerepelt az országos 
kiállításon is. Jakab András 
Gergely az In Memoriam 
Tóthpál Gyula országos 

fotóversenyen első helyezést ért el Tibor c. fo-
tójával. Erdélyi Eszter elismerő oklevelet kapott 
az AMFO kerületi fordulójában a Melyik úton? 
c. fotójáért, a Hosszú útról. c munkája pedig 
3.helyezést ért el. Szeptemberben került meg-
rendezésre az elmúlt tanévben elmaradt Ken-
guru Nemzetközi Matematikaverseny. Borvák 
Barbara 1.helyezést, Geleta Attila 4., Madarász 

Ferenc 5., valamint Pinke 
Zsófia 6. helyezést értek el. 
Sikerült megrendeznünk a 
Pithagoras matematikaver-
seny iskolai fordulóját, és 
lehetőség szerint készülünk 
több tantárgyi versenyre is, 
melyek lebonyolítása az ak-
tuális helyzet függvényében 
történik majd. 

 Az oktatásügyi minisz-
térium rendelete alapján a 
karácsonyi szünet 2020. 
december 21-től 2021.
január 8-ig tart, eszerint a 
tanítás január 11-én folyta-
tódik, reményeink szerint az 
osztálytermekben. Az iskola 
tanulói, peadgógusai és al-
kalmazottai nevében Márai 
Sándor szavaival kívánok 

áldott ünnepeket! „Karácsonykor az ember 
mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak 
te és én, hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni.” 

  
  Mgr. Szabó Edit

Harang csendül, ének zendül….
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Mikulás-várás az óvodában
Óvodánkba minden évben ellátogat a Mikulás, hogy megajándékozza a 

jó gyermekeinket. Ebben az évben sem volt ez másként. Pénteken délelőtt 
csengettyűjét már messziről megszólaltatva tér be a tárva hagyott ajtón, 
ahol a gyerekek már nagy izgalommal várták. A nagy út fáradalmát kipi-
henve helyet foglalt a karosszékben, amit a kis lurkók körbeültek. 

A Mikulás elmesélte, hogy milyen messziről jött a rénszarvasok által 
húzott szánkóján. A gyermekek ámulva hallgatták a kis történetet, majd 
közösen elszavalták a versikét, mondókát. A nagy izgalomban még az 
éneket is sikerült átkölteniük:

„ …Megköszönjük, amit hoztál, meg is esszük mindet,
      És aztán a jövő télen megint várunk téged!
Az eredetitől eltérve így hangzott az ének:
„ …Megköszönjük, amit hoztál, meg is esszük mindet,
      És aztán a jövő héten megint várunk téged!
 Ennek az öreg Mikulás nagyon örült. Meglepetésként nem csak a gyer-

mekek kerültek megajándékozásra, hanem a Mikulás is kapott egy gyer-
mekek által nagy szeretettel készített csizmácskát.

Azután sorban kiosztotta a csomagokat. Nálunk csak jó gyermekek 
vannak, mert virgácsot senki nem kapott. 

Az óvoda pedagógusai és alkalmazottai nevében kívánok mindenkinek:
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet!

                                                                                                                                    
 Mgr. Pinke Gabriella
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Az élet nem állhat meg  
Még akkor sem, ha néha, kicsit elkesered-

ve az ember azt gondolja, hogy igenis megállt. 
Ezt, és az ezelőtti iskolai évet tán a második 
világháború utáni legkaotikusabbnak nevez-
hetjük. A járvány körüli bizonytalanságok rá-
nyomják bélyegüket a tanításra, a diákok és 
a pedagógusok lelkületére is. A magyar iskola 
mellett működő szülői szövetség az iskolabe-
zárások és a szigorú előírások miatt csak ta-
karék üzemmódban működött....de működött.  
Néhai szépemlékű Gátasi Béla tanító úr szokta 
mondani, hogy nullaszor nulla az nulla, azaz 
semmiszer semmi az semmi. Mi ezt úgy értel-
meztük, hogyha semmit nem csinálunk, és azt 
megszorozzuk sopánkodással, siránkozással, 
kétségbeeséssel, akkor a semmivel szoroztuk 
meg, az eredmény tehát nulla marad.                  

Álljon itt tehát néhány dolog, amit az elmúlt 
időszakban sikerült elvégeznünk. Az iskolától 
búcsúzó kilencedikesek megkapták szokásos 
útravaló - könyvüket, és megajándékoztuk 
a tantestület tagjait is. A nyári szlovák nap-
közis tábor résztvevőinek pizzát süttetünk, 
ezzel igyekeztünk még kellemesebbé tenni 
egyik tábori délutánjukat. Mivel a nem túl fé-
nyes pénzügyi helyzet miatt az évi községi 
támogatás erre az évre minden bizonnyal 
már nem lesz hozzáférhető, úgy döntöttünk, 
tovább folytatjuk a tavasszal megkezdett al-

ternatív garázspapírgyűjtést. Sőt, 
egy délután kimentünk néhány 
nyolcadikossal és osztályfőnökük-
kel a hulladékgyűjtő-udvarra, és az 
ottani papírhegyet átvizsgálva egy 
tonna újságot, könyvet, reklámúj-
ságot, röplapot bányásztunk ki és 
kötöztünk össze. Ez egy igazi kültéri 
testgyakorlás volt a számítógéptől 
és az online oktatástól elfásult diá-
kok számára. Két óra komoly fizikai 
munkával szedtük össze a fent emlí-
tett mennyiséget. Végül a papírfelvá-
sárló úr mintegy három tonna papír 
vitt el tőlünk. A befolyt összegből 
hozzájárultunk a református diakó-
nia és a közösségi központ közös 
karácsonyi adománygyűjtő akci-
ójához, ezzel is tudatosítva gyer-
mekeinkben az adományozás és 
a segítségnyújtás fontosságát. Az 
iskolások és az óvodások ez éven 
is megkapták az elmaradhatatlan 
mikuláscsomagot. A felső tagoza-
tosoknak, mivel ők nem járnak iskolába, az 
osztálybizalmik és néhány diák vitte el a cso-
magot. Újdonságképpen a fog alá valón kívül 
kaptak egy a szülői szövetség logójával ellátott 
tollat és egy zsebnaptárt is. 

Boldog és reményteli karácsonyt kíván 
mindenkinek a perbetei Szülői Szövetség ve-
zetősége!

 PhDr. Jakab Ferenc
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Vlaňajší september neznamenal pre nás len 
zvyčajné zahájenie nového školského roka. 
Naša škola vstúpila aj do lákavého a tajuplné-

ho sveta projektov ERASMUS+. Plní očakávania 
sme sa vydali na cestu posiatu dobrodružstvami 
a vedomosťami. V rámci našich troch projektov 
sme absolvovali výmenné pobyty v Španielsku, 
Turecku a Grécku. Následne, v marci tohto roka 
sme sa po prvýkrát v histórii mohli popýšiť rolou 
hostiteľa. Po tejto úspešnej sérii však nastal ne-
čakaný zvrat. V podobe ochorenia Covid-19 nás 
všetkých zasiahla celosvetová pandémia. Naše 
životy sa zmenili od základov. Zatvorili sa ško-
ly, prišli rôzne opatrenia a my sme boli nútení 
spoznať pravý význam slova flexibilita. Museli 
sme sa prispôsobiť novovzniknutej, nepríjemnej 
a netradičnej situácii. Vlastne sa jej prispôso-
bujeme do dnešného dňa. Život však nezastal. 
Pokračuje ďalej. Vyučovanie pokračuje tiež, aj 
keď možno nie celkom podľa našich predstáv. 
Pokračujú aj naše projekty ERASMUS+, dokon-
ca prekvitajú. Cestovať síce nemôžeme, ale 
môžeme veľa iného. A my sa snažíme chopiť 
každej príležitosti. 

Naši žiaci pracujú svedomito, s výnimočným 
elánom a nadšením. Čítajú anglickú literatúru, 
píšu recenzie prečítaných kníh, vymieňajú si 
svoje skúsenosti online, vytvárajú nádherné 

projekty, napríklad o ich vysnívaných destináci-
ách a cestujú aspoň takto, virtuálne.    

15.-ho až 17.-ho októbra sa každoročne 
oslavujú dni ERASMUS+. Je samo-
zrejmosťou, že aj naša škola sa zapo-
jila do tejto celoeurópskej kampane. V 
rámci projektu Put me in a fairy tale 
(Vlož ma do rozprávky) sa naši žiaci 1. 
stupňa zoznámili s anglickou verziou 
populárnej rozprávky Červená čiapoč-
ka. Rozprávku si najprv prečítali a po-
zreli. Následne sa venovali rôznym za-
ujímavým aktivitám, prostredníctvom 
ktorých si upevnili novozískanú slovnú 
zásobu. Všetky aktivity sa zameria-
vali na rozvoj čitateľskej gramotnosti. 
Slúžili aj ako predloha k divadelnej 

hre. Príbeh Červenej čiapočky totiž ožije v po-

daní medzinárodného študentského obsadenia, 
hneď ako sa bude môcť uskutočniť ďalšia mobi-
lita. Je naším presvedčením, že dieťa, ktoré číta, 
bude dospelým, ktorý premýšľa. Preto sa sna-
žíme rozvíjať ich lásku k čítaniu a ku knižkám. 
Napríklad tak, že ich aspoň na chvíľu „vložíme 
do rozprávky“.   

Podpora čitateľskej gramotnosti sa prejavila 
aj počas rozprávkového doobedia, tentoraz pod 

záštitou projektu Let´s read (Poďme čítať). Naša 
voľba padla na populárne bájky od Ezop-a a La 
Fontain-a. Tieto bájky sú nielen zaujímavé, ale 
aj náučné. Príbehy Lev a myš, Líška a havran, 
Zajac a korytnačka, Kobylka a mravec, Líška 
a bocian, zaviedli deti do ríše bájok s hlbokým 
morálnym odkazom. Všetci sme si toto rozpráv-
kové doobedie užili. Bol to v skutku zmysluplne 
strávený čas.    

Dni ERASMUS+ sme oslávili aj v rámci pro-
jektu Thinking about future (Myslíme na budúc-
nosť). Zúčastnili sme sa úžasnej akcie, počas 

ktorej sme navštívili blízky útulok. Všetci sme 
netrpezlivo čakali na stretnutie so psíkmi, kto-
rých jediným prianím je nájsť si láskyplný a 
milujúci domov. Aby už nikdy viac nepoznali 
utrpenie, bolesť a hlad, ale práve naopak, dob-
ro, pohladenie a predovšetkým veľa, veľa lásky. 

Presne toto si totiž zaslúži každý jeden z nich. 
Do útulku sme samozrejme nešli s prázdnymi 
rukami. Zorganizovali sme verejnú zbierku, 
vďaka ktorej sa útulkáči mohli tešiť z rôznych 
pochúťok. Rovnako ako plné misky, ich potešili 
aj hry, hladkanie, venčenie a dobrá nálada, ktoré 
boli neoddeliteľnou súčasťou tohto fantastické-
ho poobedia. Urobili sa krásne fotografie, kto-
ré poslúžia na to, aby si psíkovia ľahšie našli 

ERASMUS+ | Naše projekty počas pandémie
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Advent v materskej škole

svoj vytúžený domov. Z útulku sme odchádzali 
šťastní, s odhodlaním i naďalej pomáhať psíkom 
bez domova. Bola to zmysluplná akcia, výcho-
va zážitkom, ktorá je v dnešnej dobe 
tak veľmi potrebná a dôležitá. Účasť 
na takýchto cenných projektoch nám 
potvrdzuje pravdivosť výroku Matky 
Terezy: „ Všetko, čo robíme, je iba 
kvapka v mori, ale keby sme to nero-
bili, tá kvapka by tam chýbala.“

Posledná tohtoročná akcia sa spája 
s pomaly, ale isto sa blížiacim koncom 
roka a s najkrajšími a najčarovnejší-
mi sviatkami. Nie každý má to šťastie 
stráviť ich v kruhu svojich najmilších. 
Preto sme sa rozhodli zúčastniť sa 
celoslovenskej kampane, ktorej zá-
merom je potešiť niekoho, kto darček 
nečaká. Už tretí rok na Slovensku pre-

bieha výzva naplniť krabičku od 
topánok maličkosťami a potešiť 
tak babičky a deduškov v do-
movoch dôchodcov. Koľko lásky 
sa do takejto krabičky zmestí, 
sme sa snažili zistiť aj my. Pro-
stredníctvom školskej webovej 
stránky sme teda zverejnili výzvu 
adresovanú rodičom a priateľom 
školy. Výsledok prekročil všetky 
naše očakávania. Za necelé 2 
týždne naša malinká škola s 88 
žiakmi vyzbierala 87 „krabičiek 

lásky“, ktoré potešia starkých v dvoch rôznych 
domovoch dôchodcov. Detičky a ich rodiny pri-
pravovali darčeky s čistou a nekonečnu láskou. 

Pridali sa k nim aj dobrí ľudia, priatelia našej 
školy. Krabičky sa odovzdávali s rozžiarený-
mi tváričkami. Každý z nás vedel a cítil, že sa 
stáva súčasťou niečoho výnimočného. V tejto 
neľahkej dobe sme mohli prispieť k tomu, aby 
mali naši seniori o niečo krajšie sviatky.  Sme 
radi, že aj my dokážeme vyčariť úsmev na ich 
tvárach, potešiť ich a rozžiariť svetlo lásky... 
Nie preto, lebo nás o to prosila škola. Nie pre-
to, lebo to bolo súčasťou projektu. Robili sme 
to preto, aby bol náš svet aspoň o niečo lepší 
a krajší, aby na nás v ďalšom roku konečne 
svitla tak túžobne očakávaná nádej na lepšie 
časy. 

 
Andrea Gáborová

Keď sa všetko okolo nás začína spomaľovať 
a zahaľovať do ticha, vieme, že sa začína ad-
ventné obdobie. Tento rok sa postupne zapínajú 
svetielka na dekoráciách aj u nás, aby sme de-
ťom navodili atmosféru blížiacich sa vianočných  
sviatkov. Napriek tomu, v akej nepriaznivej dobe 
žijeme, sme sa rozhodli, že ho prežijeme najlep-
šie, ako sa dá. Vyzdobili sme si vianočné strom-
čeky. Navštívil nás Mikuláš, síce s rúškom, ale 

milý  a štedrý 
ako po iné roky. 
Počas štyroch 
týždňov si spo-
ločne napečie-
me medovníčky, 
vyrobíme via-
nočné pozdra-
vy. Pre rodičov 
p r ip ra vu jeme 
krátky program, 
ktorý si budú 
môcť pozrieť na 
našom Face-
booku. No  a rok 
ukončíme ako 
vždy spoločným 
s l á v n o s t n ý m 
obedom so 

sviečkami, oblátkami, medom, rybami. 
Samozrejme nebudú chýbať ani darčeky.

Na záver nám dovoľte, aby sme Vám 
všetkým zaželali veľa zdravia, šťastia a 
spokojnosti v kruhu svojich najbližších, 
aby sme sa po novom roku stretli zdraví a 
plní životného elánu.

 
Kolektív materskej školy 
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Krisztusban Kedves Testvérek!
Sétálni voltam, és e csodás 

vidék ösvényein, a termé-
szet csendjében a Siralmak 
könyvének harmadik fejezete 
és annak 26. verse jutott az 
eszembe: „Jó csendben várni 
az Úrra, mert 
ő megszaba-
dít.” Egy újabb 
egyházi év telt 
el, újra ad-
venti idő van. 
Tudjuk, sok 
minden tör-
tént az elmúlt 
időszakban, 
bőven kijutott 
mindenkinek 
az örömből, a 
jóból, de egy-
aránt a nehéz-
ségekből és 
problémákból 
is. Ezt tetőzte 
még a járvány 
t e r j e d é s e , 
amely min-
denkinek még 
adott, egy plusz keresztet. 
Elgondolkodtató lehet szá-
munkra ez az időszak, hogy 
miképpen is tudnánk elfo-
gadni az Isten akaratát, és azt 
hogyan tudnánk teljesíteni a 
mindennapi életben. Elsősor-
ban vegyük figyelembe a fen-
ti idézetet. A kulcsszó a csend 
lesz. Vajon tudunk e ebben a 
rohanó világban még csend-
ben lenni? Annyira csendben, 

hogy meghalljuk az Isten hívó 
szavát, aki szüntelenül hív és 
vár bennünket. Tehát az Isten 
mindenkit hív és vár azért, 
„mert nem akarja, hogy va-
laki is elvesszen, hanem azt, 

hogy mindenki bűnbánatot 
tartson”, ahogy ezt írja az 
apostol is. Így tehát, Kedves 
Testvéreim, amivel az adven-
ti időszakban foglalkoznunk 
kell, az nem más, mint az idő 
megfelelő kihasználása, hogy 
valóban az Úr fedhetetlenül 
találjon bennünket. A máso-
dik fontos szó az idézett vers-
ből a várakozás. A várni szó 
a mai rohanó ember számára 

nem jelent pozitív fogalmat, 
ezért nehéz is róla krisztusi 
viszonylatban beszélni. A la-
tin exspectare pontosabban 
kifejezi az adventi Krisztusra 
való várás lényegét, mert e 

szóban a remény dominál s 
adja annak alapvető értel-
mét. Ilyen reményteli várako-
zásban élt Keresztelő Szent 
János is, aki Jézus felé irá-
nyította életét, és úgy nyilat-
kozott, hogy még a saru szíját 
sem méltó megoldani, ami 
egyébként rabszolgamun-
kának számított. Ugyanúgy 
mások életét is, akik le tud-
tak mondani saját elképzelé-

sükről és vállalták a bűnbá-
natot, Jézus felé irányította. 
Így életük ösvénye Krisztus 
felé irányult, az felé, akit ők 
még nem ismertek, de mégis 
megváltoztatta életüket. Ha 

azt akarjuk, hogy 
Krisztus érkezé-
se számunkra is 
örömhír és re-
ményeink betel-
jesedése legyen, 
fogadjuk el az 
Egyház buzdítását 
ebben a szent idő-
szakban, melyre 
az Ó- és Újszövet-
ség is emlékeztet, 
melyet Izajás és 
Keresztelő János 
is hirdet: „Készít-
sétek az Úr útját 
és egyengessétek 
ösvényeit.” Így 
kihasználva az 
adventi szent időt, 
Jézus Krisztus 
valóban lelkünk 

tisztaságába tud megérkez-
ni, és tud eltölteni bennünket 
szeretetével amely mindent 
eltűr és elvisel, és így tudja 
beragyogni szabadító erejé-
vel egész életünket. 

Jó készülődést és áldott 
ünnepeket kívánok!

 
 
 
 Mészáros Dávid atya

Už prichádza ten túžobne očakávaný čas, ktorý nastane 
po skončení adventu, Pánovho príchodu.  Každé dieťa čaká  
netrpezlivo  na tú tajomnú a čarovnú chvíľu. Chvíľu, počas 
ktorej  po tak ťažkom a náročnom roku pandémie, rodina 
bude aspoň chvíľu spolu, a my  so svojimi najbližšími bude-
me prežívať chvíle lásky a pokoja. 

No nielen deti, ale aj my dospelí, si uvedomujeme, ako ten 
čas rýchlo letí, a po roku k nám zavítajú najkrajšie sviatky 
roka, Vianoce. Tento rok to budú sviatky zvláštne a iné, čo sa 
týka vonkajšieho charakteru. No žiadne vonkajšie okolnosti 
nemôžu zmeniť ich skutočný význam: príchod Božieho Syna 
na tento svet. Lebo podstata Vianoc je hlbšia, než všetko to 
ostatné navonok. Podstata Vianoc sa skrýva v niečom inom, 
v niečom trvalejšom, krajšom a vzácnejšom. Aká je zvesť, 

ktorú nám Vianoce prinášajú? Aká je podstata Vianoc?  Čo 
nám chcú Vianoce odovzdať? 

Zvesť Vianoc nám rok čo rok pripomína: prišla k tebe Lás-
ka!   Evanjelista Ján túto Lásku opisuje nasledovne:  „Lebo 
tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.” /
evanjelium  Jána, 3,16/ 

Odkazom vianočných sviatkov je Božia láska. Božia vše-
mohúca Láska. Božia nekonečná Láska.  Božia sebadávajú-
ca Láska. Táto láska sa prejavila tým, že Boží Syn - Pán Ježiš 
Kristus - prišiel na našu zem, vzal na seba podobu človeka 
práve preto, aby sme boli zachránení. Preto, aby sme v Neho 
uverili, aby sme uverili  Jeho láske. 

On, Ktorý je Láska, dotýka sa srdca a života každého z 
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„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy 
örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő 

született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

CIRKEV | EGYHÁZ 

(Lk 2,10-11)
Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvéreim 

az Úr Jézus Krisztus által!
Mindnyájunk számára jól ismert a Luk-

ács evangéliumában olvasható örömhír. 
Gyermekkorunk óta különös érzés kerít 
bennünket hatalmába, amikor olvassuk 
vagy halljuk a Betlehemi történetet. Ilyen-
kor egy rendkívüli, szóval alig leírható 
békesség, és öröm tölti el szívünket. Így 
van ez nemzedékről nemzedékre, az első 
karácsony óta, és így van ez most is. Sőt, 
talán ebben a 2020-as esztendőben még 
nagyobb jelentőséggel szól hozzánk, hi-
szen a mögöttünk lévő évben annyi rossz 
hírrel találkoztunk nap, mint nap. Szám-
talan nehézség, keserűség, betegség, 
bizonytalanság, könny, harag és gyűlölet 
volt benne, jó most végre hallani valami 
jó hírt, valami örömhírt: „… üdvözítő szü-
letett ma nektek, aki az Úr Krisztus, …” 
Engedjük, hogy áthasson bennünket is ez 
az örömüzenet, és általa a mi szívünkbe 
is békesség és szeretet költözzön.

De kezdjük az elején. Mi is történt ott 
Betlehemben az első karácsony alkal-
mával? A történelmi feljegyzések sze-
rint Augusztus császár népszámlálást 
rendelt el. Viszont korántsem volt ez egy 
hagyományos népszámlálás. Az akkori 
Római Birodalom összeírásáról volt szó, 
ami eléggé erőszakos hangnemben zaj-
lott. Aki nem ment el magától, azt erővel 
kényszerítették a szülővárosába, illetve 

arra, hogy bevallja vagyonát. Ezeknek is-
meretében pedig már korántsem mond-
hatjuk, hogy egy nyugodt vagy éppen bé-
kés időszak lett volna. Mégis, mindezek 
ellenére az evangélium híradása alapján 
békesség, nyugalom, elcsendesülés és 
szeretet árad ezekből a sorokból. Miért? 
Azért, mert akkor ott, azon az éjszakán 
megszületett Jézus. A Mikeás, illetve Dá-
vid könyvében olvasható prófécia alapján 
ki lehette következtetni az Üdvözítő szü-
letésének megközelítőleges időpontját 
és helyét. Nem volt rejtett dolog, mégis 
amikor elérkezett az időpont, akkor meg-
feledkeztek róla. A népszámlálás körüli 
kényszer, káosz, és bizonytalanság elte-
relte a figyelmüket a Megváltó születé-
sének időpontjáról. Ugye milyen könnyű 
szem elől téveszteni az igazán fontos 
dolgokat? Évszázadokon keresztül várták 
a prófécia beteljesedését, és amikor el-
érkezett az ideje, akkor megfeledkeznek 
róla. Pedig mennyire más lett volna min-
den, ha nem feledkeznek meg Jézusról. 
Ha készen várták volna Őt. Ha kitárták 
volna az ajtókat, a szívüket, és befogad-
ták volna Őt. Máris szertefoszlott volna a 
félelem, aggodalom és bánat, ami uralta 
az embereket. Ez a mi legnagyobb tra-
gédiánk ma is, hogy megfeledkezünk Jé-
zusról. Amikor a legnagyobb szükségünk 
lenne rá, akkor feledkezünk meg Róla. 
Akkor zárjuk el magunktól az Ő bíztató 

és bátorító szavát. Mindezek ellenére, 
bármenyire is nehéz, próbákkal teli, és 
erőszakos volt ez az időszak, akár csak 
ez a mostani, az Üdvözítő érkezése nyu-
galmat és békességet hozott. Istennek 
mindeneket átfogó és betöltő szeretete 
ahogy akkor, úgy ma is képes felül emel-
ni az embert a kor nehézségein és próbá-
in. Mindez pedig azért lehetséges, mert Ő 
ma is ezt ígéri és helyezi szívünkre, hogy 
ne féljünk! Ne féljünk szívünkbe fogadni 
Őt, ne féljünk engedni az Ő vezetésének, 
ne féljünk elfogadni mindazt, amit adni 
akar. Ne csak most karácsonykor, ha-
nem az év minden napján. Az evangéli-
um bíztatása ma egyértelmű: Üdvözítőnk 
született! Üdvözítőnk, azaz Megváltónk, 
aki megváltja bűnös életünket és hitünk 
alapján örök élettel ajándékoz meg. Fo-
gadjuk el Őt személyes Üdvözítőnknek és 
engedjük, hogy ez az örömüzenet töltse 
be ünnepünket, életünket. Ámen!

A Perbetei Református Egyházközség 
elnökségének és családunk nevében 
kívánunk Minden Kedves Testvérünknek 
Istentől gazdagon megáldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket és az Ő kegyelmé-
ben gazdag új esztendőt!  

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 

nás. On, Ktorý je Láska, prichádza ku každému, kto je chorý, 
kto sa trápi, kto je sám. On, Ktorý je Pokoj, prichádza ku 
každému, kto sa cíti neistý, slabý a nepokojný.  Prichádza 
ku každému, kto sa cíti nemilovaný. Boží Syn prichádza a 
prináša radosť, pokoj a lásku. Posolstvo, že Boh nás miluje, 
je najpodstatnejšou zvesťou Vianoc. Bez tohto posolstva by 
vianoce stratili svoju podstatu. 

Pán Boh miluje každého, každú z nás. Prichádza ku každé-
mu osobne, a chce si nájsť v miesto v tvojom srdci a živote. 
Chce s Tebou prežívať všetko. Tvoju bolesť, smútok, strach, 
ale aj Tvoju radosť. Chce Ti priniesť pokoj a osloviť Ťa svojou 
láskou. DOVOĽ  MU, aby nielen počas týchto sviatkov, ale 
neprestajne, v celom živote, sa stal  Pánom Tvojho života.  A  
RADUJ  SA!  Veď sa   TI   narodil Spasiteľ, Kristus Pán.  Raduj 
sa, a podeľ sa s touto radosťou aj so svojimi najbližšími, 

svojou rodinou, svojimi priateľmi, známymi. 
Otvor Mu svoje srdce, a oslavuj Vianoce prostredníctvom 

Božej i tvojej lásky.
Nech vianočný čas je naplnený pokojom, radosťou a lás-

kou.
Prajem všetkým nám, aby sme i napriek všetkému, čo 

prežívame, prežili požehnané sviatky  narodenia Spasiteľa 
nielen počas pár dní voľna, ale aby sme v celom živote pre-
žívali skutočné Vianoce. Nech je celý náš život prežiarený  
vianočnou zvesťou, pri ktorej si budeme uvedomovať sku-
točnosť, že  BOH  NÁS  MILUJE. 

   
          Mgr. Jaroslava Zaťková, 

                    ev.a.v.farárka
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Perbetei almanach
Belán Ernő tizenhárom éve írta meg A 

Kukukkhegytől a Paskomig című könyvét 
Perbete község történetéről és néprajzáról. 
Fontos, a maga nemében úttörőjellegű könyv 
volt ez, mivel először látott napvilágot egy 
ilyen terjedelmű és színvonalú összefoglaló 
írás  Perbetéről. A mű jelentős voltát mutatja 
az a tény is, hogy jó néhányan, akik a témáról 
eddig írtak, szívesen nyúltak forrásként Belán 
Ernő könyvéhez. Nem volt ez másképpen a 
most elkészült Perbetei almanach című könyv 
szerzőivel sem. Egy pályázati kihívásnak is fel-
fogható felhívást elfogadva, a perbetei Csema-
dok benyújtotta publikációtervezetét szűkebb 
régiónk LEADER – társulatának, az Udvard és 
térsége mikrorégió nevű pályáztatónak. A pro-
jektet a Nyitra Megyei Önkormányzat támo-
gatta és finanszírozta. A februárban kezdődött 
pályáztatás, a járványhelyzet miatt, csak ősszel 
hozott eredményt, esetünkben elnyert támoga-
tás formájában. Így meglehetősen rövid idő alatt 
kellett tető alá hozni a könyvet. Évközben az 
adatgyűjtés és az előkészületek sem indultak 
meg, mivel tavasszal Nyitra megye befagyasz-
totta az összes ide vonatkozó támogatását. Vé-
gül összeállt a csapat, és némi tanakodás után 
öt Perbetéről szóló tanulmány megírása mellett 
tette le a voksot. 

Perbete történetének, történelmének leírásá-
ra és a szélesebb összefüggések mentén tör-
ténő bemutatására Szabó Edit, a perbetei ma-
gyar alapiskola igazgatónője, történelemtanár 
vállalkozott. A híres perbetei honfoglalás kori 
lelettől kezdve, az egyes történelmi korokon és 
eseményeken keresztül, egészen a kitelepítés 
befejezéséig vezeti végig az olvasót Perbete tör-

ténetén. Láthatjuk, ami a falu történelme, az a 
nemzet történelme is.

Jakab Katalin, az alapiskola magyartanárnő-
je, a perbetei Néprajzi Gyűjtemény egyik ala-
pítója, igazi szakértelemmel mutatja be falunk 
néprajzi gyűjteményét. Végighaladva a terme-
ken és folyosókon, megállva egy-egy kiállítási 
tárgy mellett mesél a népi építészetről, a tele-
pülés viseletéről, a férfimunkákról, a női mun-
kákról, a mesterségekről, ezeken belül megra-
gadva és bővebben taglalva néhány Perbetére 
jellemző témát. 

Perbete katolikus emlékeinek összegyűjté-
sére Bagin Árpád perbetei gyökerekkel rendel-
kező ógyallai hitoktató tett, bátran mondhatjuk, 
sikeres kísérletet. Részletes írása kitér a község 
katolikus egyháztörténetére, rengeteg olyan 
adatot közöl, amelyek még a bennfentesek 
számára sem voltak ismeretesek. Bemutatja a 
templomot, kitér a szakrális kisemlékekre, majd 
elvezeti az olvasót a perbetei remetekápolná-
hoz.

Nt. Erdélyi Zoltán tanulmányában a perbetei 
református egyházközösség rövid történetét 
tárja az érdeklődő elé. A reformáció és az el-
lenreformáció viharos, boldog és boldogtalan 
évszázadainak történései, az egyetemes törté-
nelmen belül Perbetét sem kerülték el. Ezt mu-
tatja be érzékletesen a szerző, majd kitér a tü-
relmi rendelet utáni időszakra, eljutva egészen 
a perbetei reformátusok jelenéig, bemutatva 
templomukat, temetőjüket, nem feledkezve 
meg Perbete másik protestáns felekezetéről, az 
evangélikusról sem.

A Csemadok perbetei alapszervezet jelenlegi 
elnöknője, Tárnok Katalin, és az előző elnöknő, 

Török Sarolta közösen vállalkoztak arra, hogy 
megismertessék az olvasót a tavaly 70 éves 
születésnapját ünneplő Csemadok perbetei 
alapszervezetének történetével. A kulturális 
szervezet rövid történetének megismertetése 
után a perbetei szervezet három alappillérét 
mutatták be, a népdaléneklést a népzenész ci-
terásokkal együtt, a néptáncot és a színjátszást. 

A könyv fotóanyagával Varga Tibor fotográfus 
foglalkozott. Ő készítette az aktuális, új képeket 
és ő varázsolta olyanná az archív fotókat, hogy 
azok jó minőségben kerülhessenek a könyvet 
lapozók elé. Talán az ő feladata volt a legköny-
nyebb, mivel az ő anyaga, a többiekkel ellen-
tétben, jobbára már elő volt készítve, ,,csak” 
belenyúlt komoly terjedelmű archívumába, és 
elővette azt a fotó, amelyet az aktuális tanul-
mány szerzője az írása oldalain szeretett volna 
látni.

A kötetet az érsekújvári KORUND desktop cég 
és Néma Edina grafikus segítségével Jakab Fe-
renc szerkesztette, aki a kötet zárszavában így 
ajánlja a könyvet az olvasónak: ,, Bízunk benne, 
hogy Ön, kedves olvasó, ugyanolyan örömmel 
és meleg szívvel tartotta kezében, és forgatta 
ennek a kötetnek a lapjait, mint ahogyan azt mi 
Önnek készítettük, és Ön elé tártuk!”  

Továbbá bízunk abban is, hogy a könyvet a 
közeljövőben méltó keretek közt tudjuk bemu-
tatni az érdeklődőknek, várakozásunk szerint az 
addigra szintén elkészülő, a kultúrház felújított 
emeleti nagyterme, a Perbetei Közösségi Tér fa-
lain belül.  
 
 
 Jakab Ferenc                   
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Adventi élelmiszergyűjtés

Karácsonyi ajándékcsomagok Sakk

MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK

„Hogy legyen mit az asztalra 
tenni” jelmondattal első alkalom-
mal hirdetett adventi élelmiszer-
gyűjtést a Szlovákia Református 
Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-
pontja. Régiónkban sokan vannak, 
akik szeretetre és egyre többen 
azok, akik kenyérre éheznek. A 
felhívás alapján a Perbetei Refor-
mátus Egyházközség a Perbetei 
Közösségi Központtal karöltve 
élelmiszergyűjtést hirdetett rá-
szoruló családok részére. A gyűj-
tés időpontja november 30-tól 
december 6-ig tartott. Az adomá-
nyok tartós élelmiszerekből álltak. 
Voltak, olyanok is, akik pénzado-
mánnyal járultak hozzá ahhoz, 
hogy segíteni tudjanak ott, ahol 
nagy szükség van rá. A járvány-

helyzet miatt az idei karácsonyra 
másként készülünk, mint a koráb-
bi években. Csak a legszüksége-
sebb esetben mozdulunk ki, amit 
lehet online próbálunk megvenni 
vagy elintézni. A tökéletes kará-
csonyi ajándék ma már néhány 
kattintással megszerezhető, de 
az igazi személyes találkozásokat 
nem pótolja a legmodernebb tech-
nika sem! Sokunknál elmaradnak 
most a hagyományos év végi ro-
koni látogatások, a közös baráti 
találkozások, az adventi, karácso-
nyi vásárok. Mindeközben nagyon 
sok magára maradt, rossz szociá-
lis körülmények között élő, beteg, 
hiányt szenvedő család, gyermek 
került nehéz helyzetbe. Adventkor 
még nagyobb szükség van az ösz-

szefogásra! Perbetén ez sikerült! 
Rengeteg csomag, temérdek sok 
adomány érkezett a lelkészi hi-
vatalba, illetve a kultúrházba egy-
aránt. Isten áldjon ezért minden 
jószívű perbetei lakost! Köszönjük, 
hogy segítettek a rászorulókon. 

„Karoljátok fel tehát egymást, 
amint Krisztus is felkarolt benne-
teket Isten dicsőségére.”

(Római 15,7) 
 
 
 Juhász Tímea

A decemberi hónap mindannyi-
unk számára az ünnepi meghitt-
séget és az egymásra való odafi-
gyelést jelenti. 

A szociális és családi bizottság 
minden év végén meglátogatja fa-
lunk idős lakosait és a nyugdíjas 
otthonokban élőket, hogy néhány 
kedves szóval, apró figyelmesség-
gel tolmácsolják a perbetei önkor-
mányzat jó kívánságait. 

Ugyan az idei év történései, 
mint megannyi másra, erre az 
alkalomra is rányomta a bélye-
gét. Minden igyekezetünkkel azon 

voltunk, hogy némi meghittséget, 
figyelmességet és törődést hoz-
zunk az idősek mindennapjaiba. 

Ugyan a személyes találkozás-
ra  nem tudtunk sort keríteni, de 
mindezt próbáltuk némileg kárpó-
tolni egy szerény ajándék csomag  
eljuttatásával.

Maradt a remény, hogy miha-
marabb jó egészségben be tudjuk 
pótolni mindazt, amit az idei év 
elvett mindenkitől.

 Téglás Janette

Ebben az évben még 
csak másodszor írok 
cikket a perbetei sak-
kozókról, betudható ez 
annak, hogy a járvány-
helyzet miatt a márci-
usi cikk óta nem sok 
minden történt velünk. A COVID 
- járvány miatt a sakksport is je-
lentős akadályokba ütközött. Jól 
jött volna néhány nyári verseny, 
de amelyeket megrendeztek vol-
na, sajnos azokat is lemondták a 
kezdés előtti hetekben.

Szeptemberben sikerült eljut-
ni egy nagysurányi versenyre, 
olyanra amelyik még éppen be-

lefért az újabb szigorítások előtt. 
A játékosainknak a sok verseny 
kihagyása miatt nehéz volt visz-
szazökkenni a játékba. Számomra 
is nagyon kimerítőnek és hosz-
szúnak tűnt a verseny, pedig egy 
rövid játszmákból álló schnell 
(villámsakk) versenyről volt szó. 
A torna feléig csak igyekeztünk 
visszaszokni a versenysakkhoz, 
így túl sok reményt nem is fűztünk 

a jó eredményekhez. Végül sike-
rült Ostružlík Márknak a kerületi 
sakkozók között 3. helyen végez-
ni, ami az összetett versenyben a 
12.helyet jelentette. Gyóni Gergely 
26., Szabó Ákos 39. és Kecskés 
Imre a 47. helyen végzett az 53 
versenyző közül.

Ezen a versenyen kívül a töb-
bi tervezett sakktornát már nem 

rendezték meg, 
csak internetes 
játszmákra kerül-
hetett sor. A sakkli-
gák sorsolása is az 
interneten keresztül 
történt október ele-
jén, de azóta is csak 
várjuk az első fordu-
ló kezdetét, ami az 

idei évben már biztosan nem fog 
megtörténni. Reméljük az új év ja-
vulást hoz majd és minden vissza-
zökken a régi kerékvágásba. 

Addig is kívánok mindenkinek 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikeres, békés boldog új évet, 
legfőképpen jó egészséget és ki-
tartást ebben a nehéz és bizony-
talan helyzetben! 
 Ostružlík Márk
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A tavalyi év végén, Varga Tibor fotókiállítása 
kapcsán, merült fel a kérdés, nem lehetne-e 
ilyen és az ehhez fogható rendezvények, ese-
mények számára kialakítani községünkben 
egy méltó helyszínt. Ott és akkor fogalmazó-
dott meg egy kulturális, közösségi tér ötlete. 
Olyan helyiségé, amely helyet tudna adni 
szervezeteink, csoportjaink, községünk kul-
turális, társadalmi és közösségépítő rendez-
vényeinek. Az ott fogant ötlet, épp az akkori 
kiállításnak helyet adó, a perbetei kultúrház 
emeleti nagytermének teljes körű átalakításá-
ra vonatkozott. A késő szocializmus belsőépí-
tészeti megoldásaival és bútorzatával ellátott 
helyiség, méreteit és elhelyezkedését tekintve 
megfelelőnek tűnt a fent említett célok meg-
valósítására.  

Az ötletet terv követte, amely végül egy 
Perbetei Közösségi Tér címet viselő pályázat 
formájában öltött alakot. A magyarországi 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020-ban is 
kiírta A magyar kultúráért és oktatásért című 
pályázatait, amelyekből Perbete Község a re-

gionális pályázati módot választotta és nyúj-
totta be a 2020-as év elején. A pályáztató 
így fogalmazta meg pályázata lényegét: ,,A 
pályázati kiírások célja a Magyarország ha-
tárain kívül élő magyarság szülőföldjén való 
boldogulásának, a Magyarországgal fennálló 
sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesz-
tésének előmozdítása, valamint a magyar 
nemzeti azonosságtudatának megerősítése 
az oktatás és a kultúra támogatása által. A 
pályázati kiírás a magyarság összetartozá-
sa jegyében értékteremtő, konkrét szellemi, 
tárgyi eredményt felmutatni tudó programok 
megvalósítására szeretne ösztönözni az e 
célokat tükröző igényes, minőségi pályáza-

tok támogatásával.“  A tárgyi rész, mint az a 
lenti felsorolásból majd kiviláglik, már meg is 
volna, most a szellemi részen, a tartalommal 
való megtöltésen van a sor, az viszont már 
emberfüggő.

Úgy látszik a pályáztató elképzelése és el-
várásai találkoztak a pályázó céljaival és tö-
rekvéseivel, mert a pályázat nyert, mégpedig 
a kért támogatás teljes összegét, azaz 2 800 
000 forintot. Mivel a projekt tervezése már a 
pályázat megírása közben lezajlott, megkez-
dődhettek a kivitelezőkkel történő tárgya-
lások, az árajánlatok kérése és a részletek 
kidolgozása. Gondot egyedül a fokozatosan 
gyengülő forint árfolyama okozott, mivel ez a 
pályázástól az összeg községi bankszámlára 
való kerüléséig mintegy 1200 euróval csök-
kentette az elnyert pénzösszeget. Okosan 
kellett tehát gazdálkodni a ránk bízott pénz-
összeggel. A helyiség átalakítása és moderni-
zációja az alábbi fő tevékenységeket foglalta 
magában: megtörtént a villanyvezetékek, a 
kapcsolók és az aljzatok teljes cseréje, az új 

világítótestek be-
építése a szintén 
újonnan felhe-
lyezett kazettás 
álmennyezetbe, 
laminált padló 
került az addigi 
PVC padlóbur-
kolat helyére, és 
három, új beltéri 
ajtót épített be az 
egyik kivitelező. 
Berendezésként 
mozgatható, állít-
ható képfüggesz-
tő rendszer, kép-
keretek és három 
elegáns komód 
vált a terem tarto-
zékává. A munká-
latok már a vége 
felé tartanak, re-
mélhetőleg a kö-

vetkező Perbetei Hírmondóban már a közös-
ségi tér ünnepélyes átadójáról számolhatunk 
be, és arról az örvendetes tényről, hogy a fel-
újított helyiség a rendeltetésének megfelelően 
működik a pályáztató, a pályázó és használói 
teljes megelégedésére. Ha ez szerencsésen 
így alakul, akkor elgondolhatunk egy követ-
kező szakaszon, egy következő pályázaton, 
amely folyamán a helyiség már elnyerné azt 
a teljes arculatot és felszereltséget, amelyet a 
pályázók eredetileg megálmodtak.  

  
 
  Jakab Ferenc
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NOVORODENCI
Jázmin Nikker 20. októbra
Lea Balážová 20. októbra
Virág Pócsová  27. októbra
Damian Mayer 1. decembra
Benedek Benyó  10. decembra
Félix Lacza 14.decembra

ÚJSZÜLÖTTEK
Nikker Jázmin október 20.
Baláž Lea október 20.
Pócsa Virág október 27.
Mayer Damian december 1.
Benyó Benedek december 10.
Lacza Félix december 14.

OPUSTILI NÁS
Mária Balašková (89) 27. októbra
Janka Uzsáková (74) 29. októbra
Vojtech Zahorček (85) 10. novembra
Ladislav Tornóczi (29) 18. novembra
Otília Nagyová (90) 27. novembra
Júlia Vargová (58) 27. novembra
Estera Tóthová (85) 27. novembra
Jozef Tóth (89) 11. decembra
Michal Sukola (93) 12. decembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Balaško Mária (89) október 27.
Uzsák Janka (74) október 29.
Zahorček Béla (85) november 10.
Tornóczi László (29) november 18.
Nagy Otília (90) november 27.
Varga Júlia (58) november 27.
Tóth Eszter (85) november 27.
Tóth József (89) december 11.
Sukola Mihály (93) december 12.

Perbetei Közösségi Tér –  
a kultúrház emeleti nagytermének rekonstrukciója

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

 
www.pribeta.sk!


