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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Tento rok k nám jar prichádza pomaly. Koncom marca boli ešte rána mrazivé, ale 

slnečné dni nám prinášajú nádej na zmenu. Pred niekoľkými dňami sme prešli na letný 
čas. Chystáme sa na jeden z najväčších kresťanských sviatkov, na Veľkú noc. 

Je tomu presne rok, čo sme sa dozvedeli o prvej infikovanej osobe na vírus Covid-19 
na Slovensku. Žiaľ, aj v roku 2021 žijeme v tieni epidémie, náš každodenný život 
naďalej obmedzujú protipandemické opatrenia. Napriek tomu, že už časť obyvateľov 
bola zaočkovaná, dáta nám ukazujú iba pomalé zlepšovanie. Preto musíme zostať aj 
naďalej opatrní. 

Naše školy a škôlky sa pomaly otvárajú pri dodržiavaní prísnych opatrení. Pre 
každého je povinné nosenie ochranných rúšok, v interiéroch aj kvôli mutáciám je 
povinné nosenie FFP2 respirátorov. 

Našim starším občanom sme vyšli v ústrety tým, že sme im rozdali do poštových 
schránok po dva kusy ochranných rúšok. Jednorázové rúška sme dostali z Maďarska 
prostredníctvom občianskeho združenia Kukkónia, za čo im aj touto cestou ďakujeme. 

Obec zabezpečuje každý víkend antigénové testovanie, aby občania nemuseli za 
testovaním cestovať. O výsledku testovania dostane každý certifikát. Ďakujem všetkým 
za disciplinované správanie sa počas testovania a za obetavú prácu testovacích tímov. 

Sčítanie obyvateľov Slovenska sa tento rok po prvýkrát uskutočňuje elektronickou 
formou. Účasť na sčítaní je pre každého občana povinná. Samosčítanie sa skončilo 31. 
marca. Kto to nestihol do tohto termínu, môže požiadať o pomoc komisára pre sčítanie 
obyvateľov. Záujemcov budeme informovať v závislosti od aktuálnej epidemiologickej 
situácie. 

Prebieha zber konárov. Prosíme obyvateľov, aby na ulicu nevynášali iný odpad. 
Zberný dvor je určený na uskladnenie triedeného odpadu. Po veľkonočných sviatkoch 
bude zberný dvor otvorený aj v sobotu. 

Nezabúdajme však, že likvidácia odpadu znamená pre obec ďalšie výdavky. 
O veľkoobjemovom zbere Vás budeme informovať formou miestneho rozhlasu. 
Upozorňujem nezodpovedných občanov, že nepovolené skládky v katastri obce sú 
prísne zakázané a budú sa pokutovať. 

Na nasledovné obdobie máme pripravených viacero projektov a plánov. Pred 
budúcim komunitným centrom chceme vybudovať parkovacie miesta, taktiež 
vybudovať chodník pri parku Milenium, aby mali občania z Nádražnej ulice bezpečný 
prechod k autobusovej zastávke. 

Nezabudli sme ani na športové požiadavky mladšej generácie. Pripravujú sa štúdie 
možného voľnočasového parku na Mierovej ulici.

Samozrejme pokračujeme aj v realizácii začatých projektov, v závislosti od toho, ako 
nám to epidemiologická situácia v najbližšom období dovolí.   

Už rok trvajúci stav núdze nám zdôraznil dôležitosť vzájomnej pomoci. Preto je 
vznešeným gestom zo strany občanov obce, že pomáhajú postihnutému dieťaťu jednej 
mladej rodiny, čím prispievajú k jeho špeciálnej výchove a profesionálnemu ošetreniu.  
Pred športovou halou sa zbierajú na tento účel vrchnáky. Vyzbierané množstvo už 
prekračuje 1 tonu. Srdečná vďaka každému. 

Všetkým občanom obce prajem požehnané a disciplinované Veľkonočné sviatky v 
mene svojom a v mene obecného zastupiteľstva. 

Zdržiavajme sa čo najviac na čerstvom vzduchu, dodržujme protipandemické 
pravidlá, dávajme si na seba pozor.

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Az idén nehezen érkezik a tavasz. Március végén még fagyosak voltak a reggelek, de a 
napos idő már a változás reményét hozza. Néhány napja áttértünk a nyári időszámításra. 
Az egyik legnagyobb keresztény  ünnepünkre, a húsvétra készülünk. 

Egy éve annak, hogy tudomást szereztünk az első Covid-19 vírussal megfertőződött 
betegről Szlovákiában. Így 2021-ben is a járvány árnyékában élünk, mindennapjainkat 
továbbra is az egészségügyi szabályok határozzák meg. Annak ellenére, hogy a lakosság 
egy része már megkapta a védőoltást, és az adatok lassú javulást mutatnak, továbbra is 
óvatosnak kell lennünk. Óvodáink és iskoláink alsó tagozatai fokozatosan megnyíltak a 
szigorú szabályok betartása mellett. Mindenki számára kötelező  a védőmaszkok viselete, 
épületeken belül pedig a vírus mutánsai ellen is védelmet nyújtó FFP2 maszk használata. 
Az idősebb korosztálynak igyekeztünk segíteni azzal, hogy minden 65 év feletti lakosunk 
a postaládájába kapott két védőmaszkot. Az egyszerhasználatos egészségügyi maszkok-
kal Magyarország támogatott meg bennünket a Kukkónia Polgári Társulás közvetítésé-
vel, melyet ezúton is köszönünk. Az önkormányzat hetente három napon át mintavételi 
ponton teszi lehetővé az antigén tesztelést, amelyről igazolást is kiad. Így nem szükséges 
máshová utazni. Köszönetet mondok mindenkinek a heti teszteléseknél tanúsított fegye-
lemért és türelemért, valamint a tesztelő csapatok áldozatos munkájáért. 

A népszámlálás idén először zajlik elektronikusan. A részvétel mindannyiunk számára 
kötelező. Március 31-én zárult az a szakasz, amely során ki kellett tölteni az adatokat. 
Akinek ez nem sikerült, a népszámlálási biztos segítségét kérheti. Ennek módjáról az ak-
tuális járványhelyzet függvényében értesítjük az érdeklődőket. A népszámlálás eredmé-
nyein is múlik kultúránk fenntartása, iskoláink jövője és jogaink biztosítása. Ezért fontos 
hogy a magyar nemzetiséget az első helyen jelöljük. 

Folyamatban van az utcára kirakott ágak eltakarítása. Kérem a tisztelt polgárokat, 
hogy az utcára ne rakjanak ki semmiféle hulladékot! A gyűjtőudvar alkalmas az osztá-
lyozott hulladék tárolására, húsvéti ünnepeket követően már szombaton is nyitva tart. Ne 
feledjük azonban, hogy a hulladék semlegesítése további kiadásokat jelent a falunak. A 
lomtalanításról a községi hangszórón keresztül fogjuk értesíteni a falut. Figyelmeztetem 
a felelőtlen szemetelőket, hogy a perbetei kataszterben és a határban a szemét lerakása 
szigorúan tilos. A tilalmat megszegők pénzbírságra számíthatnak. 

Az elkövetkező időszakra több tervet is előkészítettünk. A jövőbeni közösségi központ 
előtt parkolókat szeretnénk kialakítani, járdát szeretnénk építeni a Millenniumi park szé-
lén, hogy a Sallai utca felől könnyebben és biztonságosabban legyen megközelíthető az 
autóbuszmegálló. Nem feledkeztünk meg a fiatalabb korosztály sport igényeiről sem. 
Tanulmány készül egy lehetséges szabadidőközpontról a Béke utcán lévő zöld területen. 
Természetesen a megkezdett építkezéseket is folytatjuk, már amennyire ezt az elhúzódó 
vírushelyzet engedi.

Az egy éve tartó veszélyhelyzet rámutatott arra, milyen fontos a segítségnyújtás. Mind-
annyian egymásra vagyunk utalva. Ezért is nemes gesztus a falu lakossága részéről, hogy 
egy fiatal család sérült kisgyermekének oktatásához, szakszerű kezeléséhez járulhatunk 
hozzá. A sportcsarnok előtti szívecske alakú tárolóban folyamatosan gyűlnek a kupakok. 
Mára már tonnában mérhető az összegyűjtött mennyiség. Mindenkinek köszönöm. 

Minden kedves lakosunknak áldott, kellemes és fegyelmezett húsvéti ünnepeket kí-
vánok a magam és az önkormányzat nevében! Tartózkodjunk minél többet a szabadban, 
tartsuk be a járvány megfékezésére irányuló szabályokat, vigyázzunk magunkra és egy-
másra! 

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

15.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo návrh programového rozpočtu obce 

Pribeta na rok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo návrh VZN obce Pribeta č. 2/2020 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnos-
ťou od 1.1.2021, v ktorom sa výška poplatku za komunálny odpad zvýšila na 25 
eur/osoba/rok.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie rodinného domu na adre-
se Nový rad 60, Pribeta od Alžbety Nagyovej za kúpnu cenu 16.000 eur a následne 
jeho odpredaj pre Alžbetu Pinkeovú, Dvor Mikuláš 657, Dubník za tú istú cenu.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
obce Pribeta – 1/3 na na rodinnom dome na adrese Nový rad 68, Pribeta za cenu 
4900 eur pre Ota Szencziho, T. Vansovej 11, Nové Zámky.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo vypracovanie štúdie zastavanosti pre 
budovu bývalej materskej školy – ľavá strana a prislúchajúcej kuchyne v hodnote 
3000 eur, ktorá bude slúžiť ako podklad pre projekt výstavby nájomných bytov 
pre starších. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie rodinného domu a po-
zemkov na adrese Jarmočná ulica 70, Pribeta za cenu 6000 eur za pozemky a 
1000 eur za dom, spolu 7000 eur. 

 2.2.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpustenie nájomného vo výške 50% 

za nebytové priestory vo vlastníctve obce Pribeta pre prevádzky, ktorých zatvore-
nie bolo dňom 19.12.2020 nariadené uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 
804 zo dňa 16.12.2020.

9.3.2021
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie prezentáciu o možnosti 

získania dotácie na vytvorenie multifunkčného športovo-relaxačného areálu na 
Mierovej ulici, ktorú predložil Ing. Kornel Ács, projektový manažér, zároveň schvá-
lilo investičný zámer obce – prestavbu parku na Mierovej ulici na multifunkčný 
športovo-relaxačný  areál.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete v súlade s §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásilo deň voľby hlavného kontrolóra obce 
Pribeta na 27.4.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Pribete.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo vybudovanie parkoviska pred komu-
nitným centrom. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na ro-
dinný dom na adrese Hlavná 48, Pribeta pre Ervína Vígha, Hlavná 48, Pribeta a 
manž. Kristínu na obdobie  1.4.2021-31.3.2024. Suma nájomného je určená vo 
výške 30 eur/mesiac. 

 Ing. Soňa Zahorcseková

2020.12.15
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Perbete Község 2021. évre vonat-

kozó programszintű költségvetését.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Perbete Község a közhulladékról és 

az építkezési törmelék illetékének kivetéséről szóló 2/2020. számú Általános érvényű 
rendeletének tervezetét, amely 2021.1.1-től lép hatályba. Az illeték 25 euró/év/személy 
lesz.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy sor 60. sz. alatt lévő ingat-
lan községi tulajdonba történő megvásárlását Nagy Erzsébettől 16 000 euró értékben. 
Jóváhagyta továbbá azt, hogy ez az ingatlan ugyanilyen összegért Pinke Erzsébet, 
Szentmiklós puszta 657, Csúz birtokába kerüljön.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy sor 80. sz. alatt lévő ingatlan 
községi tulajdonban lévő 1/3 tulajdonrészének eladását Szenczi Ottó (T.Vansová utca 
11, Érsekújvár) számára 4900 euróért.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott 3000 eurót, a volt óvoda bal oldali 
részének és konyhájának beépíthetőségét vizsgáló tanulmány elkészíttetésére, amely 
szükséges az adott hely időseknek szánt bérlakásokká történő átalakítását célzó pályá-
zati tervdokumentáció elkészítéséhez. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Vásártér 70. sz. alatt lévő ingatla-
nok községi tulajdonba történő megvásárlását, mégpedig: a telket 6000 euróért a rajta 
fekvő családi házat 1000 euróért, ez összesen 7000 eurós vételárat tesz ki. 

 2021.2.2
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta azoknak a Perbete Község tulaj-

donában lévő és bérbe adott, nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának csökkentését 
50%-kal, amelyek bezárása 2020.12.19-én a 804/2020.sz, 2020.12.16-án elfogadott 
kormányrendelet alapján történt.

2021.03.09
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Ács Kornél mérnök, pro-

jektmenedzser,  ismertetését olyan pályázati források megszerzésével kapcsolatban, 
amelyek egy többfunkciós sport- és szabadidőpark létesítését tennék lehetővé. Egy-
úttal ezzel kapcsolatban jóváhagyott egy, Perbete Község részéről történő befektetési 
szándékot, amely elősegíti a Béke utcai park többfunkciós sport- és szabadidőparkká 
történő átalakítását.

Perbete Község képviselő-testülete a Tt.  369/1990. a községi önkormányzatokról 
szóló törvény 18a §-a 2.bekezdése értelmében kihirdette Perbete Község főellenőr 
választásának időpontját, mégpedig 2021. 4. 27-én 17:00 órára. A választás helyszíne 
a perbetei kultúrház lesz. 

Perbete Község képviselő-testülete építési munkálatokat hagyott jóvá 8000 euró 
értékben. Az összegből a Közösségi Központ épülete előtt parkolóhelyek fognak léte-
sülni.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta bérleti szerződés kötését a Fő utca 
48. szám alatt lévő családi ház bérlése céljából Vígh Ervin, Fő utca 48, Perbete és neje 
Vígh Krisztína számára a 2021.4.1 és 2024. 3. 31 közötti időszakra. A bérleti összege 
30 euró havonta. 

 
 fordította: PhDr. Jakab Ferenc 

Jakab Erzsébet köszöntése 90. születésnapja alkalmából
A járványhelyzet nagy mértékben korlátozza 

lehetőségeinket, azonban szépkorú lakosaink-
ról ebben az időszakban sem feledkezünk meg.  
Szigorúan betartva az óvintézkedéseket polgár-
mesteri köszöntésben részesült Jakab Béláné, 
született  Jakab Erzsébet  90. születésnapja 
alkalmából.

Zsitva Norbert, polgármester és Szabó And-
rea, anyakönyvvezető az önkormányzat ne-
vében bőségkosárral, virággal és emléklappal 
kedveskedett az ünnepeltnek.

Erzsi néni 1931. február 1-én Perbetén látta 
meg a napvilágot. Szép kora ellenére jó fizikai 
és szellemi erőnlétnek örvend. 

Férjével 54 évig éltek  boldog házasságban, 
akit 2009-ben veszített el. Házasságukból egy 
fiú és egy lány gyermek született. Mára három 
unokával és három dédunokával bővült a csa-
lád.

Ha segítségre van szüksége családjá-
ra mindig számíthat. Legnagyobb örömét 
abban leli, ha unokái és dédunokái meg-
látogatják.

Imádja a kertjét, a mai napig szorgal-
masan gondozza, ápolja  a virágokat, 
növényeket  és ellátja a házi állatokat. 
Szabadidejében rádiót hallgat, televíziót 
néz, érdeklődik a mindennapi esemé-
nyek iránt. 

Kedves Erzsi néni!
További jó erőben, tartós egészségben 

telt éveket kívánunk, hogy  családtagjai 
szeretete aranyozza be hétköznapjait és 
ünnepeit egyaránt, ajándékozzák meg 
Önt vidámsággal, békességgel, figyel-
mükkel, szeretetükkel  
   Szabó Andrea

 anyakönyvvezető  
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MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK

KARNEVAL
V tento deň sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozpráv-

kovom svete, kde prišiel kovboj, princezná, aj víla, či mú-
mia. To sa však len naša trieda premenila na jednu úžasnú 
karnevalovú párty.                                                      

„Karneval je totiž sviatok všetkých malých aj veľkých 
detí.“

 Nielen tanec, smiech, ale aj sladké občerstvenie vy-
čarilo na tváričkách detí úsmev. A keď sme už nevládali, 
prišlo ďalšie a ďalšie prekvapenie. Vysmiati, vytancovaní, 
unavení, ale nič to.

Tešíme sa, že o rok sa znova, aspoň na chvíľu, prene-
sieme do sveta rozprávok, tanca a zábavy.  

 
 Jana Gáborová
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„Nagyobb boldogság adni,  
mint kapni”

Örömteli napjaink
A Szlovákiai Református Ke-

resztyén Egyház Diakóniai köz-
pontja pelenkagyűjtési akciót 
szervezett az idén első alkalom-
mal. A program januártól decem-
berig (karácsonnyal bezárólag) 
tart. A felhívásra bekapcsolódtak 
a Manócska baba-mama klub 
tagjai, a perbetei édesanyák és 
azok családjai. A lelkes szülőknek 
nem okozott gondot a korlátozás 
sem, hiszen a segítségnyújtás-
nak ez nem szabhatott határt. 
Heteken keresztül gyűltek a fel-
ajánlások: pelenkák, babaápolá-
si szerek és babaruhák, amivel 
reményeink szerint segíteni fog-
juk a perbenyiki Jó Pásztor Háza 
Anyaotthon pici gyermekeit. Az in-
tézményben olyan egyszülős, csa-
ládon belüli bántalmazást elszen-
vedett, rossz anyagi körülmények 
között élő fiatal édesanyák élnek, 

akik sokszor tabutémát jelentenek 
a környezetük és a társadalom 
számára. Az érintettek a szégyen-
érzettől hajtva szeretnének név-
telenségbe burkolózni. Az ilyen 
problémákra nyújt átmeneti meg-
oldást az ártalmas környezetből 
való kiszakadásra és az újrakez-
désre az említett anyaotthon. Ez-
úton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden kedves családnak és 
magánszemélynek, akik bekap-
csolódtak a gyűjtésbe és adomá-
nyaikkal segítettek. Hitem szerint 
a szívességek sosem vesznek el, 
hanem mindig „kifizetődnek”. A 
képességek pedig, amiket birtok-
lunk azt a mások megsegítésére 
kéne használnunk! Így inspirálni 
tudjuk a környezetünket, ami vél-
hetően elindítja majd a változás 
folyamatát. 

 Bc. Juhász Tímea

A karácsonyi szünet után múlnak 
a napok és a hetek. Az óvoda falai 
üresen állnak. Várják az örömteli 
kacagástól teljes, csintalan gyer-
mekzsivajt. Mindenki már nagyon 
várja, hogy törjön meg a csend.                                                                                                                                         
Elérkezett a nagy nap, február 
harmadik hetében - farsang farka 
– az óvónénik lázasan készülnek, 
hogy a gyermekekkel együtt elbú-
csúztassák a telet és jöjjön a ta-
vasz, a jó idő. Mulatozással, kaca-
gással teli jelmezbált rendezve az 
óvoda falai végre megteltek élettel 
és jókedvvel. A sokszínű, külön-
féle ruhákban pompáztak a gyer-
mekek. Megtörtént a varázslat, a 
dínom-dánom, ahol a pillangók, 
kalózok, egyszarvúak, királynők, 
különféle harcosok önfeledten, 

boldogan mókáztak, táncoltak, 
énekeltek. Vígan zártuk le a telet 
és elindult egy új korszak.                                                                                                                                        

Február vége táján egy jó hír-
rel gazdagodtunk. Az igazgatónő, 
Porubský Nikolett pályázatot nyúj-
tott be az Oktatási minisztérium 
által meghirdetett „Múdre hranie” 
elnevezésű programba. Összesen 
2221 pályázatot értékeltek. 500 
000 eurós támogatást 706 pályá-
zónak osztottak szét. Így, egy si-
keres pályázatnak köszönhetően 
óvodánk 500 euró támogatásban 
részesült.                                                                                                                                      

Kívánjuk mindenkinek, hogy 
boldogságban, egészségben telje-
nek mindennapjaik.

 Balla Piroska
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Tretiaci v knižnici alebo ako prišla knižnica k nám..

Od tohto školského roka sa 
naši prváci s chuťou pustili do 
objavovania tajomstiev mate-
matiky novou  - Hejného metó-
dou. Profesor Vít Hejný spolu so 
svojím synom Milanom Hejným 
vyvinuli metódu, prostredníc-
tvom (pomocou) ktorej sa môžu 
deti s radosťou a bez zbytočných 
obáv naučiť všetko, čo potrebujú 
vedieť z matematiky. Vyučova-
nie matematiky Hejného metó-
dou vyzbrojí budúceho občana 
schopnosťou kriticky myslieť, 
analyzovať rôzne problémové 
situácie a hľadať nové riešenia, 
či už samostatne, alebo v tíme.

12 KĽÚČOVÝCH PRINCÍPOV
HEJNÉHO METÓDA je založená na rešpektovaní 12 základných prin-

cípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby deti objavovali 
matematiku samy a s radosťou. Vychádza z ôsmich desaťročí expe-
rimentov a prakticky využíva historické poznatky, ktoré sa v dejinách 
matematiky objavujú od starovekého Egypta až do dnešných dní.

1. ROLA UČITEĽA – Sprievodca a moderátor diskusií 
2.  BUDOVANIE SCHÉM – Dieťa vie aj to, čo sme ho neučili 
3.  PRÁCA V PROSTREDIACH – Učíme sa opakovanou návštevou 
4.  PRELÍNANIE TÉM – Matematické zákonitosti neizolujeme 
5. ROZVOJ OSOBNOSTI – Podporujeme samostatné uvažovanie detí 
6.SKUTOČNÁ MOTIVÁCIA – Keď „neviem“ a „chcem vedieť“ 
7.REÁLNE SKÚSENOSTI – Staviame na vlastných zážitkoch dieťaťa

8. RADOSŤ Z MATEMATIKY – Výrazne pomáha pri ďalšom učení sa 
9. PODPORA SPOLUPRÁCE – Poznatky sa rodia vďaka diskusii 
10. VLASTNÝ POZNATOK – Má väčšiu váhu ako ten prevzatý 
11.PRÁCA S CHYBOU – Predchádzame zbytočnému strachu u detí 
12. PRIMERANÉ VÝZVY – Pre každé dieťa zvlášť podľa jeho úrovne
Zaujímavá je práca v rôznych prostrediach: Krokovanie, Detské 

ihrisko, Vláčiky, Schody, Autobus, Dedo Lesoň, Súčtové trojuholníky, 
Násobilkové štvorce, Susedia, Algebrogramy, Šípkové grafy, Drievka, 
Kocky, Hady, Pavučiny, Parkety a iné. Každé zo zhruba 25 použitých 
prostredí funguje trochu inak. Systém prostredí je motivačne nastave-
ný tak, aby zachytil všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle. 
Tá je potom motivovaná k ďalším experimentom.

Deti si môžu všetko vyskúšať, postaviť, odkrokovať príklady na sčí-
tanie aj odčítanie, diskutovať o probléme, poradiť sa, vyriešiť úlohu 
celkom inak, nájsť svoje vlastné riešenie, poradiť ostatným, pozrieť sa 
ako to robia iní a zažiť veľa nových zážitkov. 

 PaedDr. Adriana Valachová

Koncom februára, deň 
pred jarnými prázdninami 
mali tretiaci nezvyčajnú on-
-line hodinu Slovenského 
jazyka a literatúry v knižnici.

A nie v našej školskej, ale 
v Mestskej knižnici Mikuláša 
Mišíka v Prievidzi. 

Zoznámili sa s pani Pís-
menkovou, ktorá má veľmi 
rada knihy, preto pracuje v 
knižnici. Nakoľko do kniž-
nice sa vkradol Knihomoľ a 
spravil tam hrozný neporia-
dok, poprosila žiakov, či by 
jej nepomohli v upratovaní 
(plnení rôznych úloh), naprí-
klad: nájsť názvy rozprávok v 
príbehu, dvojicu hlavných postáv z rozprávok, popletené slová z náz-
vov rozprávok, počítali a skladali z písmen slová, dopĺňali chýbajúce 
písmená do rozprávok, ktoré Knihomoľ za noc stihol vyhrýzť.  

Naši tretiaci sa dozvedeli zaujímavosti o  ľudových aj autorských 

rozprávkach (P. Dobšin-
ského, H. CH. Andersena), 
dozvedeli sa, že aká je 
dôležitá slovná zásoba, 
predstavivosť a fantázia 
pri čítaní kníh. 

Ako sa dá zabaviť s 
knihami v knižnici..:)

Zo srdca ďakujeme 
pani Silvii Kupcovej, kni-
hovníčke a človeku s veľ-
kým srdcom. Odhodlanej 
prekonať vzdialenosť 
(on-line), aby mohla byť s 
deťmi, pomáhať im v ob-
javovaní knižných výziev 
a podporovať ich v čítaní 
pomocou hry a zážitkové-

ho učenia úsmevom a milým slovom.
Veríme, že aj nabudúce nás prekvapí svojou návštevou a zavedie 

nás do ďalších tajov knižnice.  
 Mgr. Veronika Balhová

Hejného metóda v matematike – zaslúžená radosť z poznávania
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A SZK Oktatási, Tudományos, 
Kutatási és Sportminisztériuma 
az elmúlt időszakban elsősorban 
olyan pályázatokat írt ki, amelyek 
egyrészt a tanulók felzárkóztatásá-
ra, másrészt a kulcskompetenciák 
fejlesztésére irányulnak. Fontos, 
hogy ezekre a területekre ráerősít-
sünk különösen most, amikor a vi-
lágjárvány miatt az iskolai oktatás 
is akadozik. Rugalmasan kell al-
kalmazkodnunk a gyorsan változó 
helyzethez, távoktatásról jelenléti 
oktatásra, vagy éppen fordítva, az 
iskolapadból a digitális térbe köl-
tözni.   A „Čítame radi – Szívesen 
olvasunk“ elnevezésű pályázat 
keretén belül iskolánk 800 eurot 
nyert az iskola könyvtár fejleszté-
sére, könyvek vásárlására a gyer-
mekek és a pedagógusok részére. 
Ugyancsak sikerrel jártunk a regi-
onális és multikultúrális nevelés 
erősítését elősegítő „Iskola-falu-

régió“ c. pályázatunkkal, amely so-
rán 2000 eurot használhattunk fel.  
A tervezett programok egy részét a 
távtanuláshoz kellett igazítanunk, 
de így is tudtunk élményszerű 
foglalkozásokat szervezni elsősor-
ban az alsó tagozatos tanulóknak. 
Karácsonyhoz készülődve a gyer-
mekek természetes anyagokból 
készítettek díszeket, a nagyobbak 

Az előző tanévek ese-
ménynaptárát lapozgatva szem-
be tűnik, hogy ilyenkor, március 
végén már túl vagyunk számos 
versenyen, vagy éppen a kö-
vetkező fordulókra készülünk.  
A világjárvány ezt a naptárt is át-
írta. A nagyobb közösséget, csa-
patokat érintő, vagy személyes 
jelenlétet igénylő versenyek elma-
radtak, néhánynak azonban meg-
hirdették az online változatát. Így 
megrendezték a történelem olim-
pia járási fordulóját, amelybe Török 
Ádám (7.o.) és Jakab András Ger-
gely (8.o.) kapcsolódott be. Mind-
ketten kiválóan teljesítettek és 
az 1.helyen végeztek. Azóta 
már lezajlott a verseny 
kerületi fordulója is. 
Várjuk az eredménye-
ket. A járási matema-
tikai olimpia sikerrel 
zárult számunkra. 
Pinke Zsófia (5.o.) 1-4. 
helyezést, Erdélyi Esz-
ter (5.o.) 5-8.helyezést 
ért el, a feladatok sikeres 
megoldói voltak még Tabi 
Beatrix (5.o.), Molnár Anita Lil-
la (5.o.) és Madarász Ferenc (5.o.).   

A Pithagoras járási fordulóját ápri-
lisban rendezik meg, amelybe ösz-
szesen 10 tanulónk jutott tovább.  
A Katedra országos döntőjébe 
került Erdélyi Eszter, Madarász 
Ferenc és Pinke Zsófia. Bohony 
Alexandra (8.o.) a kémiai olimpia 
járási fordulójának eredményes 
megoldója volt. Minden résztve-
vőnek, eredményes versenyzőnek 
és felkészítő pedagógusnak gratu-
lálunk, hogy a nehezített körülmé-
nyek között is vállalták a felkészü-
lést és felkészítést. A Módszertani Központ a Sike-

resen az iskolában pályázat foly-
tatásaként adott lehetőséget az 
iskoláknak, hogy a három évvel 
ezelőtt elkezdett, a sajátos neve-
lési igényű gyermekek haladását 
elősegítő fejlesztés folyamatos 
legyen. Ennek a pályázatnak a 
keretén belül iskolánkban tovább-
ra is két pedagógiai asszisztens 
és egy gyógypedagógus foglal-
kozik naponta a gyermekekkel.  
A gyógypedagógus szakértelemmel 
oldja tanulóink problémáját, a kész-
ségek és képességek fejlesztéséval 
vezeti őket a tanulás útján. Az 
aszisztensek a szaktanítókkal 
egyeztetve dolgoznak a gyerme-

kekkel az egyes tantárgyakban való 
haladás érdekében, ha szükséges 
egyénileg, vagy az osztályban se-
gítve a tanórába való bekapcsoló-
dás zökkenőmentességét. A táv-
tanulás folyamán a pedagógusok 
és a gyermekek közötti kommuni-
káció online módon valósult meg, 
akinek erre nem volt lehetősége, 
feladatlapokat kapott. Most, hogy 
az alsó tagozatosok újra az isko-
lában vannak, igyekszünk vissza-
térni a megszokott kerékvágásba. 
A gyermekek igazi fejlesztése csak 
személyes kapcsolattal és rend-
szeres munkával valósulhat meg.  
 A cikkek szerzője: 

 Mgr. Szabó Edit

Sikeres pályázataink

Rendhagyó helyzet   
- rendhagyó versenyek

Segitő szakmák 
a gyermekek oktatásában

a nagyszülőkkel, idősebb rokonok-
kal beszélgettek az egykori iskolai 
évekről. Könyvtári foglalkozás ke-
retein belül a magyar és a szlovák 
mondákkal, szólásokkal, mesékkel 
ismerkedtek meg a gyerekek. En-
nek érdekében bővítettük az isko-
la könyvállományát. A folyosóra 
egy esztétikus vitrinsor, valamint 
egy felfüggesztőrendszer készül, 
amely kiállítások rendezésére is 
ad majd lehetőséget. Szeretnénk 
fejleszteni tanulóink digitális kész-

ségeit is, hiszen a jövő a robotoké.  
Az Orange Alapítvány pályázata 
ebben nagy segítséget nyújt majd. 
Projektünk, a „Doprobotika“ a robo-
tok szerepét mutatja be a közleke-
désben, ezen kívül az informatika-
oktatásba szeretnénk beleépítenia 
a robotikai alapismereteket is.  
Az elnyert 1500 eurós pénzösszeg-
ből számítógépet, programozható 
robotokat vásároltunk. Reméljük, a 
gyerekek hamarosan visszatérhet-
nek az iskolába és elkezdődhetnek 
a projekttevékenységek. Elbírálás 
alatt állnak a Nyitra Megyei Ön-
kormányzathoz, ill. a Kisebbségi 
Kultúrális Alaphoz beadott pályá-
zataink. 

Az iskolai fejlesztések zömmel 
pályázatok útján valósulhatnak 
meg. Ezért a jövőben is figyelem-
mel kísérjük a lehetőségeket, ame-
lyekkel elősegíthetjük a gyermekek 
készségeinek fejlesztését, tanulási 
környezetének és az iskola anyagi-
technikai feltételeinek javítását. 
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Krisztusban Kedves Testvéreim! 
„Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lán-

golt a szívünk, amikor útközben beszélt hoz-
zánk, és kifejtette az Írásokat?” Még abban az 
órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálem-
be. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és 
társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban 
feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!” Erre 
ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan 
ismerték fel Jézust a kenyértörésben.” olvas-
suk az evangéliumban.

Krisztusban Kedves Testvéreim! Húsvét van, 
nekünk keresztényeknek a legnagyobb ünne-
pünk. Erre készültünk a nagyböjti időben. Hála, 
öröm tölt el bennünket, hogy ebben az évben 
is elérkezett ez az ünnep, hozva a legnagyobb 
kegyelmeket számunkra. Azonban egyrészt 
szomorúság tölti el a szívünket. Ez már a 

második húsvéti ünnep, amelyen a hívek sze-
mélyesen nem vehetnek részt. Hívek jelenlé-
te nélkül ünnepeljük a szentmisét. Vagyis ez 
azt jelenti, hogy a kedves hívek lelki táplálék 
nélkül élik mindennapjaikat. Sokakat nagy 
szomorúság tölt el, hiszen sokan elvesztették 
szeretteiket, sokan szenvednek a vírus okozta 
betegségeben. Szentségek hiányában pedig 
lelkünk is táplálék nélkül marad. Feltehetjük a 
kérdést: hogyan tovább? Meddig mehet még 
ez így? Látom e még magam előtt az örök cé-
lomat, vagy kezd elhomályosulni? Vigasztaljon 
bennünket az a tény, hogy Jézus is a zsidók 
fenyegetései és sértegetései, valamint elhall-
gattatási kísérletei közepette folytatja evange-
lizációs művét. Jól tudta, hogy a kereszt várja, 
hogy istenségére vonatkozó állításai és Lázár 
feltámasztása még jobban ingerlik ellenfeleit, 

és így siettetik az eseményeket, mégis derű-
sen és szuverén szabadsággal teljesíti külde-
tését.

Bennünket, keresztényeket, is ennek az Is-
tenbe vetett bizalom magatartásának kell segí-
tenie a fájdalom és az üldözés órájában. Az, aki 
következetes hűséggel az evangéliumot akarja 
élni, és az igazságot védelmezni, illetve a jót 
tenni, az bizony nem fogja elkerülni a Krisztus-
sal szembeálló világ ellenállását. És néha eh-
hez még a szenvedés és a megnemértettség 
is hozzájárulhat. De mi, keresztények, tudjuk 
azt is, hogy nem botránkozhatunk meg, mert 
Krisztus örökségének és követésének lénye-
ges része a kereszt, és ha Krisztus az embe-
riséget a kereszt által üdvözítette akkor csakis 
úgy léphetünk az üdvösség útjára és működ-
hetünk közre a világ üdvösségének művében, 

Kedves Véradók, valamint Vöröskereszt tagjaink!
Engedjék meg, hogy szervezetünk nevé-

ben, ebben a rendkívül nehéz helyzetben kö-
szönetet mondjunk minden önkéntes véradó 
lakosunknak. 

Ők azok az emberek, akik nem kis fáradsá-
got véve újra és újra visszatérnek rendelőin-
tézetünkbe, hogy saját vérükből cseppenként 
adakozzanak embertársaiknak, tudván, hogy 
ezzel megmenthetik mások életét, szenvedé-
seit, enyhíthetik fájdalmát.

A tavalyi év Dr. Jánsky emlékérmék ki-
osztására a járványügyi helyzet is sajnos 
rányomta a bélyegét. Tagságunk nagyon 
büszke falunk lakosaira, hiszen ezúttal is több 
kitüntetést megérdemelt véradónk vehette át 
december 22.-én községünk dísztermében az 
emlékérmeket. A kitüntetetteket a polgármes-
ter úr és a Szlovák Vöröskereszt helyi szerve-

zetének elnök asszonya Téglás Janette köszön-
tötte: 

„Köszönöm nektek, hogy ezzel a nemes cse-
lekedettel kitűntök embertársaitok közül, nem 
dicsekedtek vele, élitek a mindennapokat, de 
ha kell, akkor önként segítetek.”

A 2020-as év Dr. Jánsky emlékérme kitün-
tetettjei:

Ezüst fokozat: Čachová Irena
  Sukola Szabolcs
Arany fokozat: Jakab Rudolf
  Nagy František
Köszönet illeti tagságunk összes tagját, 

akik különböző okoknál fogva nem adhatnak 
vért, de valamilyen módon mégis támogatják 
szervezetünket, akár kisebb adományokkal, 
felajánlásokkal, vagy bármilyen más jellegű 
segítséggel.

Továbbra is kívánunk minden embertársunk-
nak jó egészséget, reményt és kitartást ebben 
a nehéz időszakban. Vigyázzunk egymásra!

 Mgr. Pinke Gabriella

Hogy is vagyunk? A magyar forradalom és  
szabadságharc 173.évfordulója

A Civilizációs Betegségekkel 
Sújtottak helyi szervezete új-
ságunk hasábjain ismertetné 
2020. évi beszámolóját.

Sajnos működésünket nagy-
ban gátolta korunk járványa, így 
a tervezett programjaink java 
része elmaradt. Ám amit megva-
lósítottunk, pozitív visszhangra 
talált.

Tagságunk létszáma elhalálo-
zások miatt sajnos csökkent.

Pénzügyi dolgaink egyenleg-
ben vannak.

Bízunk benne, hogy a 
pandémia elmúltával újult erővel 

vághatunk neki céljaink megva-
lósításához. Bízunk benne, hogy 
eddigi támogatóink a jövőben 
is támogatni fognak, amit előre 
is köszönünk. Elismerés falunk 
vezetőinek segítségükért, helyt-
állásukért ezekben a cudar idők-
ben.  

Jó egészséget és erőt kívánva 
nekik munkájukhoz!

Tagjainknak jó egészséget és 
mihamarabbi találkozást kíván-
va!

Hajrá Perbete!
 Benda Kálmán
 elnök

„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!’’

 Juhász Gyula: Március idusára

A magyarság számunkra érték. Megbecsülni és megtartani legfőbb 
feladatunk. A Csemadok alapszervezete küldetésének tekinti a magyar 
nemzeti ünnepek méltó megtartását. 2021. március 15-én az 1848-
1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról emlékeztünk meg. 

A délelőtt folyamán a Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ta-
nulói saját készítésű nemzeti színű zászlókat helyeztek el a kopjafánál. 
A délután folyamán a helyi önkormányzat, a politikai és társadalmi szer-
vezetek, az oktatási intézmények képviselői rendhagyó módon, mégis 
szervezetten helyezték el az emlékezés koszorúit. Mindenki más - más 
időpontban jelent meg, a fotóknak köszönhetően mégis olyan, mintha 
együtt ünnepeltünk volna.  

 Tárnok Katalin

MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK
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A kevesebb néha több!

CIRKEV | EGYHÁZ 

„A hét első napján pedig kora hajnalban el-
mentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészí-
tett illatszereket. A követ a sírbolt elől elhenge-
rítve találták, és amikor bementek, nem találták 
az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul 
álltak két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. 
Majd amikor megrémülve a földre szegezték te-
kintetüket, azok így szóltak hozzájuk: „Mit kere-
sitek a holtak között az élőt? NINCS ITT, HANEM 
FELTÁMADT.”

(Lk 24, 1-6a)
Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvéreim az Úr 

Jézus Krisztusban!
 A húsvéti ünnepkörre készülődve elénk ke-

rülnek Jézus Krisztus életének azon eseményei, 
amelyek keresztre feszítését, halálát és feltá-
madását előzték meg. Ezekről van is valamilyen 
ismeretünk. Mögöttünk vannak a virágvasárnapi 
események, Jézus Krisztus Jeruzsálembe való 
bevonulása. Nagyhétben járva emlékezünk az 
utolsó vacsorára, az árulásra, az elfogatásra, a 
kihallgatásra, és az ítélethirdetésre. Mindezek 
valóban megelőzték a húsvéti eseményeket. A 
nagypéntekkel kapcsolatos történteket viszont 
már nem annyira akarjuk tudatosítani, hiszen itt 
szembesülünk emberi korlátainkkal, miszerint 
szórakozásunk és kényelmünk oltárán hajlandók 
vagyunk feláldozni az egyedüli helyes mércét, 
Jézus Krisztust. Viszont, ha csak eddig jutnánk 
az emlékezésben, akkor valóban szomorú és 
elkeserítő lenne az ünnepünk. Az üdvesemény 
egyedül ezzel az állomásával teljes. A kérdés az, 

hogy készek vagyunk-e ezzel szembe nézni, és 
önvizsgálat alá vetni magunkat. 

  Továbbá sajnos az örömhírt, miszerint har-
madnap feltámad, jóval kevesebben hallják 
meg. Ennek egyik oka, ami az elmúlt egy, másfél 
évtizede egyre erőteljesebben érezhető volt, a 
húsvéti ünnepre, ünnepkörre épített anyagi nye-
reségvágy. Lehetőség volt szinte egy évre előre 
lefoglalni erre a hosszú hétvégére a luxus kikap-
csolódást. Élményfürdő, szórakozás, kikapcso-
lódás, korlátlan étel és ital fogyasztás. Mindez 
látogatók, sütés, főzés, mosogatás és rendrakás 
nélkül.  Lassan kikoptak a népi hagyományok, 
már csak elvétve lehet látni locsolkodókat, és 
egyre ritkább a rokoni látogatás is. Ez az új trend, 
ehhez szoktunk hozzá. Sőt, már nem várjuk a 
rokonokat, és nem örülünk nekik. A templomba 
való menetelről, a közösségben való ünneplésről 
már nem is beszélek. 

 A karácsony a maga varázsával, gazdag-
ságával és ajándékaival még úgy, ahogy tartja 
magát. A gyermek Jézus érkezése még ma is 
felmelegíti az emberi szíveket. Megünnepelik 
még a nem keresztyének is. Lehet, csak azért 
van ez így, mert a „gyermek” Jézussal még 
tud valamit kezdeni az ember. Úgy gondolja, 
ott még van lehetősége a döntésre, irányításra. 
Viszont a húsvéti ünnepkör Jézus értünk vállalt 
szenvedésével és feltámadásával már nem ad 
ekkora mozgásteret. Egyetlen út marad! Ezt kell 
végig járni. Ezt pedig legszívesebben elkerülné 
az ember. El is kerüli, ha van rá módja. Viszont 

a mostani körülmények töréspontként hozzák 
vissza részben a régi idők ünnepét. Teret kapunk 
az otthoni, családi körben való ünneplésre, ahol 
lehetőség van felidézni a régi hagyományokat. 
A média csatornáinak segítségével meghallgatni 
az örömhírt, miszerint húsvétvasárnap hajnalban 
megdöbbenve látják a sírhoz érkező asszonyok, 
hogy üres. Jézus teste nincs ott! A félelmet és 
aggodalmat a mennyei hírnökök törik meg, 
amikor tudatják, hogy azért nincs ott, mert FEL-
TÁMADT! Az üres sír a maga egyszerűségével, 
hatalmas erőt és hitet ébreszt. Nem csak ott az 
asszonyok, majd a tanítványok életében, hanem 
ma is, a ma élő tanítványok életében. Mire lenne 
leginkább szükségünk ebben a mostani időkben, 
mint hitre és erőre? 

 Ebben a felgyorsult világban, amiben már-már 
elfelejtettük mi a valódi érték, békesség, szere-
tet, legyen ez a mostani ünnep a visszatalálás 
ünnepe mindehhez, de legfőképpen az értünk 
szenvedő, kereszthalált halt és feltámadott Jé-
zushoz, aki így ad minden benne hívő számára 
örök életet! 

Így kívánunk az Református Egyházközség 
elnökségének nevében minden Kedves Test-
vérünknek áldott húsvéti ünnepeket, és Jézus 
Krisztus feltámadásában megerősödő hitet!  

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 

Sviatočný čas so živým Bohom
Milí spoluobčania, bratia a sestry! 
Je tu Veľká noc, ktorú si spájame so sviatkami života, radosti, nádeje 

a očakávania novej budúcnosti. Síce je v mnohom podobná tej minulo-
ročnej s vonkajšími obmedzeniami, znova nám však prináša duchovné 
a potrebné intenzívne posilnenie do každodenného života. Trojjediný 
Pán Boh ponúka aj v tieto sviatky niečo, čo iný nemá a nikde inde ne-
dostaneme. Tá pomoc prichádza v Ježišovej blízkosti, v spoločenstve, 
ktoré túži po Jeho Božskej moci, a ktoré Ho prijíma ako Pána a Krista. 

Vo veľkonočnom príbehu, ako ho podávajú evanjeliá, je s tým spo-
jená jedna menšia prekážka, ktorú môžeme cítiť aj my. Ako sa máme 
stretnúť a „dotknúť sa Ježiša“? Ako máme prežívať radostné posolstvo 
bez spoločenstva s Pánom v Cirkvi (s bratmi a sestrami), v chráme 
Božom, keď je čas aký je? 

Odpoveď je nasledovná. Dotyk sa chápe v prenesenom zmysle, ako 
symbol blízkeho vzťahu k oslávenému Pánovi. Pravé spoločenstvo s 
Bohom je sprostredkované aj bez fyzickej blízkosti v cirkvi, a to v du-
chovnom zmysle. Fyzická prítomnosť je určite potrebná. Aramejské 
slovo, ktoré my prekladáme ako dotýkať sa má ďalší možný preklad: 

nasledovať. A to sa nám zdá presnejšie. Dotknúť sa Vzkrieseného nie 
je ešte samo do seba totožné s pravým dotykom a spoločenstvom s 
osláveným Pánom. Pravou podstatou i tohtoročnej oslavy Veľkej noci je 
oslovenie Božím slovom a odpoveď viery. Možnosť stretnutia so Vzkrie-
seným máme aj my, ktorí sme nevložili prst do Kristových rán, a tiež 
ďalšie generácie po nás. Nie sme v ničom pozadu, nemáme nedostatok 
oproti minulosti, naopak: práve my a budúce generácie sme blahosla-
vení: „Blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili“ (J 20,29b). 

Milí bratia a sestry! 
Prijmite aj naše pozvanie sledovať duchovný program nielen pre 

evanjelikov na „ YouTube ECAV Pribeta”.
„Pokoj vám! Ó, milujte sa, ako vás ja milujem, v Bohu svojom radujte 

sa, ako sa ja radujem; po láske, pokoji poznajú sa moji, láska čistá, 
radosť istá, Boh len láske nebo chystá.“ M. M. Hodža

Prajem Vám a Vašim rodinám požehnané prežitie sviatkov vzkriese-
nia nášho Spasiteľa, skutočný dotyk Božím slovom, s odpoveďou živej 
viery a s nádejou novej budúcnosti. 

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

ha viseljük, hordozzuk keresztünket. Bátorítok 
mindenkit, hogy ne csüggedjen, hiszen Jézus 
feltámadt Alleluja, valóban feltámadt és meg-
szabadított bennünket az örök sötétségtől. Az 
ez évi húsvéti ünnep üzenete pedig ez lehet: 
„A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisz-

tusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, 
rövid szenvedés után maga fog majd titeket tö-
kéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani 
és biztos alapokra helyezni.” A jelen élet meg-
próbáltatásai mindig rövid szenvedés a boldog 
örökkévalósággal összehasonlítva, a kereszt 

pedig oda vezet.  Áldott kegyelemteljes húsvéti 
ünnepeket kívánok mindenkinek! 

A korai viszontlátás reményében, keresztény 
szeretettel és imádságban gondolok minden 
kedves testvérre, üdvözlettel:

  Dávid atya



KRONIKA | KRÓNIKA

Sokan, így a fotósok is az online, virtuális tér-
be szorulnak ebben a járványjárta időben. Talán 
a fotózás az összes, nem kimondottan számító-
gépes, művészeti – és szabadidős tevékenység 
közül az, amely nem annyira sínyli meg ezt az 
időszakot. Gondoljunk csak az iskolákra, temp-
lomokra, színházakra vagy a fizikai jelenlétet 
abszolúte igénylő sportra vagy táncra. Mind-
mind nehéz helyzetben vannak, és dolog online 
- diákok, gyülekezet, nézők nélküli - hozadéka 
erősen megkérdőjelezhető. Relatíve könnyebb 
dolguk van a fotósoknak, ha sikerül elkészíteni a 
képeket, el lehet küldeni egy virtuális pályázat-
ra. Ott a szakértők díjazzák a fotót, vagy (amit 
fotósberkekben egyértelműen díjazásként ér-
tékelnek) bekerül egy kiállítási anyagba, amely 
így, ezt ítélhetjük a jelenlegi helyzet pozitívuma-
ként, láthatóvá, élvezhetővé válik az egész világ 
számára.  

Fiataljaink a 2020. évben is több fórumon 
mutathatták meg műveiket. Részt vettek a 
legnagyobb szlovákiai amatőr fotóversenyen, 
az AMFO-n, amely immár a 48. évfolyamához 
érkezett. Ez volt az utolsó megmérettetés, ahol 
még engedélyezett volt a személyes jelenlét. A 
zsűri elnöke külön megdicsérte a perbeteieket, 
kiemelte folyamatos fejlődésüket. A járási fordu-
lóban Török Ádám és Krutek Flórián másodikok 
lettek kategóriájukban, Erdélyi Eszter két har-
madik hellyel lett gazdagabb. Jakab András Ger-
gely elismerő oklevelet kapott. Ezáltal mindany-
nyian eljutottak a kerületi fordulóba, ahol Eszter 
kapott egy elismerő oklevelet és a Hosszú útról 
című képével harmadik helyezést ért el. Ádám 
elismerő oklevélben részesült, és egyik képe a 
Víz alkotta csoda című elkerült az országos ki-
állításra. A Zöld Objektív elnevezésű a Zólyomi 
Erdészeti- és Faipari Múzeum által meghirdetett 
pályázaton Török Ádám kapott elismerést a Szo-
morú természet című képéért.

Királyhelmecen 5. alkalommal rendezték 
meg a Tóthpál Gyula Fotópályázatot. A nemzet-

közivé terebélyesedett fotóverseny a szlovákiai 
magyar fotográfia egyik legismertebb alkotó-
jának emléke előtt tiszteleg, és ad alkalmat a 
fotográfusoknak, hogy megmutassák tudásukat. 
A seregszemlére négy perbetei fotós jelentke-
zett, és hárman megnyerték kategóriájukat. Az 
eredményhirdetés itt már online zajlott, és meg-
tekinthető a Youtube videómegosztó oldalon. 
Krutek Flórián a gyermekkategóriában második 
lett Parlament című képével. Ezt a kategóriát 
Jakab András Gergely nyerte Tibor című alkotá-
sával. A felnőtt kategóriát Jakab Ferenc nyerte, 
a természetfotó kategóriában pedig Varga Tibor 
győzött.

Fiatal fotósaink mentorának, minden szinten 
segítőjének, Varga Tibornak művei szintén részt 
vettek jó néhány megmérettetésen és tárlaton. 
A New York Center For Photografic Art Primary 
colours pályázatán a Jel című képe további ran-
gos művészek képei közt kapott helyet. A buda-
pesti PH21 Kortárs Fotóművészeti Galéria pedig 
a Múlandóság című sorozatát fogja mostanság 
kiállítani. A prágai Photo art magazin fotópályá-
zatán a Gyökerek című műve kapta az elisme-
rést.  A cikkben szereplő fotója többek közt részt 
vett az érsekújvári Hexagon nemzetközi online 
pályázatán, és ott magas értékelést kapott.    

2020-ban elmaradt a hagyományos gyermek 
fényképésztábor, és nagyobb fotókirándulások-
ra sem volt lehetőség. Sikerült egy kisebb pün-
kösdi kiállítást szervezni, a református templom 
kerítésére került ki egy kis ízelítő a gyermekek 
munkájából. Néhány fotóséta még belefért, de 
általában fotósaink, tekintettel a helyzetre, in-
kább önállóan készítették képeiket, láthatjuk, 
sikerrel. Ha valaki úgy gondolja, szívesen csatla-
kozna, csak tessék, sok-sok fantáziára, egy kis 
kitartásra és talán némi szakmai segítségre van 
szükség, és menni fog!

Jó fényt! 
  Jakab Ferenc

Erdélyi Eszter: A hosszú útról Török Ádám: Víz alkotta csoda

Jakab András Gergely: Tibor Varga Tibor: Őszi táj
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NOVORODENCI
Dominik Mészáros 10. februára
Szonja Szeteiová 20. februára
Krisztián Soóky 27. februára
Jázmin Csicsóová  3. marca

UZAVRELI MANŽELSTVO
Bartolomej György a Frederika Szalayová 20. marca

ÚJSZÜLÖTTEK
Mészáros Dominik február 10.
Szetei Szonja február 20.
Soóky Krisztián február 27.
Csicsó Jázmin március 3.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
György Bartolomej és Szalay Frederika március 20.

OPUSTILI NÁS
Elvíra Csomorová (79) 17. decembra
Ondřej Kliment (75) 22. decembra
Zuzana Gubanová (68) 30. decembra
Pavel Valach (80) 31. decembra
Helena Dikáczová (77) 4. januára
Helena Šipošová (84) 18. januára
Árpád Takács (76) 20. januára
Pavol Matvon (70) 23. januára
Žofia Hudecová (79) 31. januára
Štefan Jakab (74) 4. februára
Matej Fabuľa (69) 7. februára
Anna Závodská (84) 11. februára
Ladislav Nagy (76) 11. februára
Vojtech Bartos (80) 15. februára
Viktor Juhász (54) 22. februára
Jozef Švec (84) 23. februára
Alžbeta Kečkéšová (92) 27. februára
Jozef Sukola (81) 2. marca
Attila Pinke (43) 2. marca
Ladislav Užák (70)  6. marca
Margita Volfová (85) 16. marca
Jozef Užák (72) 24. marca
František Peták (91) 27. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Csomor Elvíra (79) december 17.
Kliment Ondřej (75) december 22.
Guban Zsuzsanna (68) december 30.
Valach Pavel (80) december 31.
Dikácz Ilona (77) január 4.
Šipoš Ilona (84) január 18.
Takács Árpád (76) január 20.
Matvon Pál (70) január 23.
Hudecová Žofia (79) január 31.
Jakab István (74) február 4.
Fabuľa Matej (69)  február 7.
Závodský Anna (84) február 11.
Nagy László (76)  február 11.
Bartos Béla (80)  február 15.
Juhász Viktor (54)  február 22.
Švec József (84)  február 23.
Kečkéš  Erzsébet (92)  február 27.
Sukola József (81)  március 2.
Pinke Attila (43)  március 2.
Užák László (70)   március 6.
Volf Margit (85)  március 16.
Užák József (72) március 24.
Peták Ferenc (91) március 27.

Valóságrögzítők – perbetei fotósok 2020-ban


