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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Aj tento rok rýchlo ubieha. Plynutie času merajú rodičia, učitelia a zamestnanci školy 

plynutím školského roka. Uskutočnili sa rozlúčkové slávnosti v škôlkach aj v školách, 
ukončenia školského roka. Po zaťažujúcom školskom roku, v podstate založenom na 
dištančnom vzdelávaní, nastáva čas dovoleniek, zaslúženého odpočinku. Nebezpečný 
vírus Covid-19, ktorý zanecháva vážne vedľajšie účinky a spôsobuje straty na 
životoch, do konca júna trochu utíchol, hlavne kvôli veľkému počtu očkovaných osôb. 
To umožňuje opatrné otváranie. Odvážnejšie organizujeme letné tábory, samozrejme 
v súlade s platnými predpismi. Dúfame, že vakcína bude skutočne pôsobiť aj proti 
mutáciám vírusu. Myslíme si, že je našou povinnosťou v miestnej komunite využiť 
všetky prostriedky a zabrániť tak šíreniu vírusu. Preto sme čo najskôr, ako to bolo 
možné, spolu s Nitrianskym samosprávnym krajom pod vedením pána doktora Miklósa 
Violu, zorganizovali očkovanie v našej obci. V prvom kole sa mohli prihlásiť obyvatelia 
nad 60 rokov a v druhom kole boli zaočkovaní obyvatelia nad 18 rokov. Príležitosť zatiaľ 
využilo viac ako 200 osôb.

Na jar sme pokračovali v začatých stavbách. Dobre prebiehajú práce na novom 
komunitnom centre. Pred sebou máme ešte revízie a zariaďovanie miestností. Rovnako 
ako ďalšie veľké investície v obci, aj táto je realizovaná z dotácie vo výške 210. 000 EUR. 
Zriadením Komunitného Centra sa začína obnova dlho opustenej budovy materskej 
školy. Ďalším krokom bude prestavba susednej budovy. Cieľom je vytvorenie  šiestich 
bytov pre našich starších obyvateľov. Pretože by tam fungovalo aj komunitné centrum, 
tým pádom by sme mohli zabezpečiť aj dohľad nad staršími občanmi.

Ďalšia investícia sa tiež blíži ku koncu. Osembytový obecný nájomný dom s 
investíciou vo výške 431.000 EUR spolu s celou infraštruktúrou - plynovým kúrením, 
kuchyňou, kúpeľňou a vonkajším parkoviskom. V štyroch dvojizbových a štyroch 
trojizbových bytoch nájdu svoj nový domov také mladé rodiny, ktoré si v Pribete 
predstavujú svoju budúcnosť. V budúcnosti plánujeme postaviť ďalší podobný nájomný 
dom vedľa toho existujúceho. Bol by som veľmi rád, keby bola Pribeta opäť rozvíjajúcou 
sa dedinou s množstvom mladých rodín a detských kočíkov. To si samozrejme vyžaduje 
nielen byty, ale aj pozemky. Preto hľadáme možnosti vytvárania nových stavebných 
pozemkov, prípadne aj nových ulíc. Za týmto účelom žiadam obyvateľov o pochopenie, 
pretože začať môžeme iba tam, kde je postoj občanov k veci pozitívny a sú ochotní 
predať 25-30 metrov zo svojej záhrady.

Na spracovanie a recykláciu organického odpadu sme podali projekt na výstavbu 
rozsiahlej kompostárne. Ministerstvo vyhodnotilo naše podanie ako úspešné, takže 
naša ďalšia investícia vo výške 291.000 EUR je zameraná na rozvoj zberného dvora. Tu 
vytvoríme moderný kompostér s váhou, traktorom a veľkokapacitnou drtičkou odpadu. 
Výsledný kompost môže po laboratórnom testovaní použiť ktokoľvek vo svojej záhrade.

Je dávnym snom mať pekné centrálne námestie v Pribete, ktoré by bolo dôstojným 
miestom pre naše obecné akcie, s pódiom, s množstvom zelene, so zrenovovanou 
budovou starého kina a s detským ihriskom.

Milí Pribeťania! Stále je pred nami veľa práce. Teším sa na vašu spätnú väzbu a 
konštruktívne nápady. 
Prajem všetkým 
príjemné leto bez vírusov 
a krupobitia!

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Ez az év is gyorsan halad előre. Az idő múlását a gyermekes szülők, pedagógusok és 
az iskolaügyben dolgozók a tanévhez mérik. Lezajlottak az óvodai és iskolai ballagások, 
tanévzárók. Egy újabb, mindenki számára megterhelő, alapvetően távoktatás alapú is-
kolaév után itt a vakáció, a megérdemelt pihenés ideje.  A súlyos szövődményeket 
okozó, áldozatokat is követelő veszélyes Covid-19 vírus június végére kicsit elcsitult, 
amit elsősorban a beoltottak sokaságának köszönhetünk. Ez lehetőséget ad az óvatos 
nyitásra. Bátrabban szervezzük a nyári táborokat, természetesen betartva az aktuális 
előírásokat. Reméljük, az oltás valóban hatni fog a vírus mutációival szemben is. Úgy 
gondoljuk, kötelességünk a helyi közösségben is minden eszközt megragadni ahhoz, 
hogy gátat szabjunk a vírus terjedésének. Ezért, amint lehetőség adódott, Nyitra me-
gyével karöltve Viola Miklós doktor úr vezetésével, megszerveztük az oltást. Első kör-
ben a 60 évnél idősebbek jelentkezhettek, a második körben pedig a 18 évnél idősebb 
lakosokat oltottuk be. Eddig több mint 200-an éltek a lehetőséggel. 

A tavaszi időszakban folytattuk a megkezdett építkezéseinket.  Jól haladnak az új 
közösségi központ kialakítsa körüli munkálatok. Hátra vannak még a revíziók és a ter-
mek berendezése. Mint a község más komoly beruházásai, ez is támogatásból valósul 
meg 210.000 euró értékben. A központ létrehozásával vette kezdetét a régen elhagyott 
óvoda épületének felújítása. A következő lépés a szomszédos épület átépítése lesz. Az 
elképzelés szerint hat lakást tudnánk kialakítani benne idős lakosaink számára. Mivel 
a közösségi központ is ott működne, biztosítani tudnánk az idősek napközi felügyeletét 
is.

Egy további beruházásunk is a végéhez közeledik. A nyolclakásos községi bérház 
431.000 eurós befektetés a teljes infrastruktúrával együtt – gázfűtéssel, konyhákkal, 
fürdőszobákkal, szabadtéri parkolókkal. A négy darab kétszobás és a négy darab há-
romszobás lakásokba olyan fiatal családok találnak új otthont, akik Perbetén képzelik 
el a jövőjüket. A jövőben egy újabb hasonló lakótömb építését tervezzük a már meg-
lévő mellé. Szeretném, ha Perbete ismét egy fejlődő falu lenne sok fiatal családdal és 
babakocsival. Természetesen, ehhez nem csak lakások kellenek, de telkek is. Ezért 
kezdtük el felmérni a lehetőségeket újabb építkezési parcellák létrehozásához, esetleg 
utcarészek kialakításához. Ehhez kérem a lakosok megértését, mert csak ott tudunk 
kezdeni valamit, ahol mindenki pozitívan áll a dolgokhoz, és hajlandó eladni 25-30m-es 
hosszúságot a kertjéből. 

A szerves hulladék feldolgozása és újrahasznosítása céljából pályázatot nyújtottunk 
be egy nagyméretű komposztáló létrehozására. A pályázat sikeres lett, így a követke-
ző 291.000 eurós beruházásunk a gyűjtőudvar fejlesztésére irányul. Itt alakítjuk ki a 
modern komposztálót, mérleggel, traktorral, nagy kapacitású darálógéppel. A létrejött 
komposztot laboratóriumi vizsgálat után bárki használhatja a kertjében.  

Régóta dédelgetett álom, hogy Perbete egy szép főteret kapjon, amely méltósággal 
adhatna helyet rendezvényeinknek, természetesen egy szabadtéri színpaddal, sok-sok 

zölddel, a régi mozi épületének fel-
újításával és egy játszótérrel. 

Tisztelt Perbeteiek!  Sok munka 
áll még előttünk. Várom a visz-
szajelzéseket és az építő jellegű 
ötleteket is. Mindenkinek további 
vírus- és jégesőmentes, kellemes 
nyarat kívánok!

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

13.4.2021
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo výšku finančných prostriedkov poskytnutých z 

účelového fondu z rozpočtu obce Pribeta pre miestne združenia, ktoré však budú poskytnuté 
iba v prípade konania konkrétnej akcie. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj pozemkov parc. č. 11/21 o výmere 328 
m2 a parc. č. 11/48 o výmere 500 m2 pre Miroslava Fazekaša, Sládkovičova 2588/26, Hur-
banovo za cenu 3 eurá/m2 s podmienkou začatia výstavby nového rodinného domu do 1 roka 
od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj pozemkov spolu o výmere 1246,5 m2 
pod rodinným domom na adrese Nový rad 58, Pribeta pre Jozefa Hodála, Podzáhradná 22, 
Pribeta za cenu 3 eurá/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie rodinného domu a pozemkov na adre-
se Obchodná 7, Pribeta od rodiny Ujváriových za kúpnu cenu 18.000 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/10 Agro-
contractu Mikuláš, Mikuláš 631, IČO: 36521094 z parcely č. 7276/101 – orná pôda o výmere 
2680 m2, parc. reg. EKN vedenej Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor, v k.ú. Pribeta 
na LV č. 4660.

27.4.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo Mgr. Endre Kovács-Csomora za hlavného kontrolóra 

obce Pribeta na 6 ročné funkčné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/9 – na 

pozemku parc. č. 7275/1 – orná pôda o výmere 2940 m2 od Jozefa Stefika, Nádražná 36/52, 
Pribeta za kúpnu cenu 1 euro/m2.

18.05.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj pozemkov parc. č. 11/22 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 500 m2 a parc, č. 11/51 – záhrada o výmere 508 m2 pre Viliama 
Štefánika, Revolučná 9, Pribeta za kúpnu cenu 3 eurá/m2.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo predaj pozemku – parc. č. 941 – záhrada o 
výmere 1015 m2,  pre  Bianku Senkárovú a Dávida Ďurása za kúpnu cenu 3 eurá/m2 s pod-
mienkou začatia výstavby nového rodinného domu do 1 roka od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zámenu pozemkov vo vlastníctve obce Pribeta,– 
parc. č. 7051 – orná pôda o výmere 8200 m2 – podiel 1/9 – výmera 911,11 m2 za pozemky 
vo vlastníctve Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia – parc. č. 7276/102 – orná 
pôda o výmere 2625 m2,  podiel ¼ a parc. č. 7279/103 – orná pôda o výmere 466 m2, podiel 
½ - spolu 889,25 m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Pribeta 
– 6/32 na pozemku parc. č. 2086 - záhrada o výmere 4051 m2– z časti vymeranej geometric-
kým plánom za cenu 3 eurá/m2 pre Jána Kasnyika a Edinu Téglášovú s podmienkou začatia 
výstavby nového rodinného domu do 1 roka od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo začatie verejného obstarávania na dodávateľa 
projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre projekt „Multifunkčný areál na Mierovej 
ulici”.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo podanie žiadosti o dotáciu na zakúpenie mobil-
ného pódia.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zbúranie rodinného domu vo vlastníctve obce 
na Mierovej ulici č. 126 a Ružovej ulici č. 14, Pribeta , nakoľko domy sú staticky v životune-
bezpečnom stave.

22.6.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Záverečný účet obce Pribeta a celoročné 

hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 169.977,96 €.
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie správu poslancov OZ o výsledkoch 

prieskumu možnosti budovania novej ulice v obci a schválilo začatie geodetických zameraní 
a odkúpenie pozemkov na ulici Jarmočnej, Podzáhradnej a medzi Kvetnou a Podzáhradnou 
ulicou.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete  schválilo zriadenie vecného bremena – právo prechodu a 
prejazdu pre Mgr. Ildikó Belickú na pozemok – parc. č. 1420/13 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 243 m2 .

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete  schválilo žiadosť Rady školy pri MŠ s VJM – Óvoda, 
Kvetná 39, Pribeta o výmenu podlahovej krytiny v triede malých detí počas letných prázdnin 
– v mesiacoch júl-august 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo predaj nehnuteľností – rodinného domu a 
pozemkov na Hlavnej ulici 167, Pribeta pre Norberta Tornócziho, Kvetná 24, Pribeta za kúpnu 
cenu 6.100 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo zámenu pozemkov pod Novozámockou ulicou so 
spoločnosťou ALC s.r.o., sídlo: Jégého 8, 821 08 Bratislava za pozemky rovnakej výmery vo 
vlastníctve obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj pozemku vedeného parc. č. 2116/1 
– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 550 m2 a rodinného domu so s.č. 979 na parc. č. 
2116/1 pre  Krisztinu Klotton a Viliama Hindi za kúpnu cenu 1650 eur.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zámer výstavby nájomného bytového domu 8 
b.j. – II. etapa.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo začatie prípravných prác na výstavbu nájomných 
bytov 6 b.j. rekonštrukciou ľavej časti budovy bývalej materskej školy. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie pozemkov a rodinného domu na 
Hlavnej ulici č. 165 od rodiny Gyénovej a ostatných spoluvlastníkov.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie na zorganizovanie hasičskej 
súťaže dňa 31.7.2021 vo výške 750,00 €.

 Ing. Soňa Zahorcseková

2021.4.13
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a helyi szervezetek számára szánt költségvetési 

támogatást, azzal a kitétellel, hogy a támogatási összeget csak konkrét célokra, eseményekre lehet 
meríteni. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Fazekaš Miroslav, Sládkovič utca 2588/26, Ógyalla 
részére a 328 m²-es 11/21 parcellaszám alatti és az 500 m²-es 11//48-as parcellaszám alatti községi 
tulajdonban lévő telkek eladását azzal a szerződésbeli kitétellel, hogy a vásárló a szerződés megköté-
sétől számított 1 éven belül új családi ház építésébe kezd.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy sor 58 -as házszámú családi ház alatt lévő 
1246,5 m²-es terület eladását Hodál Jozef, Kertek alja utca 22 lakosunk számára 3 euró négyzetmé-
terenkénti vételáron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Kiskocsmaköz 7. szám alatt lévő családi ház és 
földterület községi tulajdonba történő megvásárlását 18.000 eurós vételáron az Ujvári családtól.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta 7276/101-es parcellaszám alatti 2680 m²-es szán-
tóföld 1/10 tulajdoni hányadának megvételét a résztulajdonos Agrocontract Mikuláš kft, Szentmiklós-
puszta 631, SSZ: 3652109472 társaságtól.

2021.4.27
Perbete Község képviselő-testülete hat éves időszakra megválasztotta Mgr. Kovács – Csomor End-

rét Perbete Község főellenőrévé.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta 7275/1-es parcellaszám alatt elterülő 2940 m² 

alapterületű szántóföld 1/9 tulajdoni hányadú résztulajdonának megvásárlását Stefik József, Vasút 
utca 36/52 lakosunktól 1 eurós négyzetméterenkénti vételáron.

2021.05.18
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 11/22-es parcellaszám alatti (beépített terület 

és udvar 500 m²)  és a 11/51-es parcellaszám alatti (kertterület 508 m²)  területek eladását Štefánik 
Vilmos, Sanghaj 9., lakosunk számára 3 euró négyzetméterenkénti vételárért.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 941-es parcellaszám alatti 1015 m²-es kertte-
rület eladását 3 eurós négyzetméterenként vételáron Senkár Biankának és Ďurás Dávidnak azzal a 
szerződésbeli kitétellel, hogy a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül új családi ház építésébe 
kezdenek.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete Község tulajdonában lévő 7051-es par-
cellaszám alatti 8200 m²-es szántóföld (1/9 -ed tulajdoni hányad, 911,11 m²) cseréjét az Istenes 
Szent János Betegápoló Irgalmasrend tulajdonában lévő 7276/102-es parcellaszám alatti 2625 m²-es 
szántóföldre (1/4-ed tulajdoni hányad) és a 7279/103 parcellaszám alatt lévő 466 m² alapterületű 
szántóföldre (1/2 tulajdoni hányad), összesen 889,25 m². 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 2086 parcellaszám alatt lévő 4051 m²-es kertte-
rület 6/32-ed tulajdoni hányadú résztulajdonának eladását  3 eurós  négyzetméterenkénti vételáron 
Kasnyik Jánosnak és Tégláš Edinának, azzal a szerődésbeli kitétellel, hogy a szerződés megkötésétől 
számított 1 éven belül új családi ház építésébe kezdenek.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a közbeszerzési eljárás megindítását, amely ,,,Béke 
utcai park többfunkciós sport- és szabadidőpark” terveinek kivitelezőjére irányul. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott egy mozgó (mobil) színpad vásárlására kiírt pá-
lyázat benyújtását.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a községi tulajdonban lévő Béke utca 126-os és 
a Berencsik köz 14-es házszám alatt lévő, statikai szempontból életveszélyesnek minősülő családi 
házak lebontását.

2021.6.22 
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Perbete Község a 2020-as évre vonatkozó zár-

számadását és az egész évi gazdálkodására vonatkozó jelentést. 
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 169.977,96 euró összegű költségvetési többlet 

átcsoportosítását a községi tartalékalapba. 
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette az önkormányzati képviselők munkacsoport-

jának jelentését egy új utca létrehozásának lehetőségéről, és jóváhagyta  a földmérési munkálatoknak 
és az eladó telkek felvásárlásának megkezdését a Vásártér utca,  a Kertek alja utca  és a Virág utca 
adott részein.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Mgr. Ildikó Belická javára az 1420/13-as parcella-
szám (beépített terület és udvar 243 m²) alatt lévő tulajdonát illető - az átjárás jogára - vonatkozó telki 
szolgalmi jog bejegyzését. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Iskolatanácsának 
kérvényét a kiscsoportos gyermekek osztályában lévő talajburkolat cseréjére. A talajcserére nyár fo-
lyamán, a júliusi, augusztusi hónapokban kerül sor. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Fő utca 167 h.sz. alatt lévő lakóingatlan eladását 
Tornóczi Norbert, Virág utca 24, Perbete számára 6.100 eurós vételárért. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az  Ujvári út alatt lévő telkek cseréjét  az ALC kft. 
Jégého 8., 821 08 Pozsony társaság és Perbete Község között. Perbete Község ugyanolyan nagyságú 
földterületek kínál fel cserealapként, mint amilyenek az említett társaság birtokában vannak.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a község tulajdonában lévő 2116/1 -es  parcel-
laszám alatti  550 m²-es beépített terület és udvar, valamint a 979-es házszám alatti a 2116/1-es 
parcellán fekvő családi ház eladását Klotton Krisztinának és Hindi Vilmosnak 1650 eurós vételáron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott a Manócska baba-mama klub részére 200 euró 
támogatást a Mozgásban a család nevű program megszervezésére. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, egy 8 lakóegységből álló bérház felépítésének 
szándékát.

Perbete Község képviselő – testülete jóváhagyta a volt óvoda bal oldali részének rekonstrukciója 
által kialakítandó 6 lakóegység előkészítő munkálatait.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Fő utca 165. sz. alatt lévő telkek és családi ház 
községi tulajdonba történő megvásárlását a Gyén családtól és a további társtulajdonosoktól. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott 750 eurót a 2021. július 31-én megrendezendő 
tűzoltóverseny rendezési költségeire

 fordította: PhDr. Jakab Ferenc 
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Tisztelet a legidősebbek előtt

90 éves lakosunk  
polgármesteri köszöntése

„Nemes szép élethez nem  
kellenek nagy cselekedetek.

Csupán tiszta szív  
és sok, sok szeretet.”

Janota Mária 
2021. június 26 - án
Kántor Irén 
2021. július 6 - án
Zsitva Péter 
2021. július 8 - án
ünnepelte 95. születésnapját.
E szép évforduló alkalmából 

Perbete Község Önkormányza-
ta sok szeretettel és tisztelettel 
gratulál szépkorú lakosainknak. 
Településünk legidősebb pol-
gárainak tiszteletreméltó jubi-
leumára emlékezve Zsitva Norbert, 
községünk polgármestere és Szabó 
Andrea, anyakönyvvezető személye-
sen adták át az ünnepelteknek az 
ajándékcsomagot, az emléklapot és 
a virágcsokrot.

A köszöntöttek szívesen meséltek 
nekünk a múltról, életük teljében 
mivel is foglalatoskodtak, a né-
pes családról, hisz gyermekekkel, 
dédunokákkal áldotta meg őket a 

sors, örömökről, melyek erőt adtak a 
hétköznapi gondok feldolgozásához, 
bánatról, ami sajnos az élet velejáró-
ja. Évek, évtizedek… egy igazi törté-
nelmi utazás volt számukra a múlt.

Kedves jubilánsok!
Családjaik körében további jó 

erőben, tartós egészségben eltöltött 
békés, boldog éveket kívánunk.

 
Szabó Andrea    

anyakönyvvezető

Kecskés Béláné, született Gyarmati Gi-
zella 1931. július 12- én Perbetén látta 
meg a napvilágot.

Férjével 1953- ban fogadtak egymásnak 
örök hűséget. Házasságukból hat gyermek 
született, három lány és három fiú. Mára 
tíz unokával és nyolc dédunokával bővült 
a család.

1997-ben veszítette el férjét.
A legnagyobb öröm számára, ami-

kor unokái, dédunokái meglátogatják. 
Egészségi állapota mára meggyengült, így 
lánya ápolja őt nagy szeretettel és odaadással.

Sajnos kilencvenedik születésnapját is a kórházban töltötte, így a 
jókívánságokat és az ajándékot lányának adta át Zsitva Norbert, pol-
gármester és Szabó Andrea, anyakönyvvezető.

Kedves Gizi néni!
Szívből kívánunk nyugalmas, boldog, szeretetben bővelkedő, egész-

séges életet!
Szabó Andrea

anyakönyvvezető

A 90 éves Nagy Lászlót köszöntöttük
Községünkben immár sok-

éves hagyomány, hogy a falu 
önkormányzata a tisztelet és 
megbecsülés jegyében köszönti 
a 90. életévüket betöltött polgá-
rait. Ez alkalomból Nagy Lászlót 
köszönthettük szép jubileuma 
alkalmából.

Nagy László 1931. június 
23-án született Perbetén. Csa-
ládjával eredetileg „a faluban“ 
a Szanyó udvarban laktak, ahol 
akkoriban 3 ház volt, amelyek 
később egy tűzvészben leégtek. 
Ekkor építették a szülei a mai 
házukat a Sanghajban. Gyer-
mekkorában, mint minden pa-

rasztgyereknek korán munkába 
kellett állnia. A II. világháború 
sorscsapásait a faluban vészelte 
át, illetve mivel édesapjának be 
kellett vonulnia a Honvédségbe, 
édesanyjával együtt maga dol-
gozott kis gazdaságukban. A há-
ború végeztével sem értek véget 
családja viszontagságai, ugyanis 
a kassai kormányprogram ren-
delkezései szerint – mint magyar 
családok tíz-és tízezrei –  hon-
talanná váltak szülőföldjükön. 
16 éves korában családját – 40 
másik perbetei családdal együtt 
–  erőszakkal Csehországba 
deportálták kényszermunkára. 

Ez 1947. január 15-én történt. 
A csehországi deportációból 
való hazatérése után nehezen 
talált munkát.  Handlován és 
Érsekújvárott helyezkedett el 
építkezéseken. 

Ezt követően dolgozott trak-
torállomáson, majd annak 
megszűnése után eljött dolgoz-
ni a perbetei szövetkezetbe. 
Itt először műhelyvezető lett, 
majd 1962-ben megválasz-
tották a szövetkezet elnökévé. 
Ezután elvégezte a komáromi 
mezögazdasági középiskolát és 

25 évig agronómusként dol-
gozott. Közszereplést is vállalt, 
ugyanis 30 évig a református 
egyház gondnoka volt illetve, 
kántorkodott is, valamint hosszú 
évekig aktív tagja  volt az Árva-
lányhaj Népdalkörnek.  Két  fia,  
négy unokája és három déduno-

kája van. Mint mondja, ez az igazi 
boldogság. Magas kora ellenére 
még igyekszik aktív maradni, 
sokat hallgatja a rádiót, nézi a 
televíziót és a kertben is munkál-
kodik.

Nagy hálával tartozik felesé-
gének Manci néninek (Vonyák 
Margit), akivel 1955-ben kötöttek 
házasságot és hosszú évtizede-
ken keresztül szeretetben, meg-
értésben élik meg házasságukat. 
Nagy László szerint a hosszú élet 
titka a mértékletesség, a szeretet 
és a köcsönös megértés.

Az önkormányzat és Perbete 
Község lakossága nevében jó 
egészséget és további békés éle-
tet kívánunk a jubilálónak!

 Szabó Andrea    
anyakönyvvezető
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A Manócska baba-mama klub 
specifikus célja egy aktív együtt-
működő közösség, melynek alap-
vető magja mindig a család. A 
gyermek a család legelemibb ré-
sze. Fontos, hogy odafigyelve és 
szeretettel neveljük őket. A gyer-
mekkel töltött aktív szabadidő so-
kaknak bizony kihívást jelent, ezért 
próbálunk rendszeres, dinamikus, 
fejlesztő tevékenységeket, progra-
mokat beiktatni a hétköznapjaikba 
is, ahol lehetőségük van a csalá-
doknak az egészséges nevelés és 
a kultúra iránti fogékonyság kiala-
kítása. A Ringatónak ebben óriási 
nagy szerepe van! Júniustól újult 
erővel kezdtünk neki a hagyomá-
nyos zenés, játékos foglalkozása-

inknak. Nagyon örültünk annak, 
hogy új tagokkal bővült kis csapa-
tunk. Érsekújvárból és Bajcsról is 
érkeznek hozzánk családok, akik 
rendszeresen bekapcsolódnak 
programjainkba. Sajnos zárt tér-
ben, nagyobb létszámú közösség 
esetén nem ajánlottak a tevékeny-
ségek, ezért minden programun-
kat a szabad ég alatt valósítjuk 
meg. Vidám Ringatóinknak kelle-
mes, árnyékos helyet nyújt a Váczy 
sor vízgyűjtő parkja. A Ringatók 
heti rendszerességgel, péntek dél-
előtt kerülnek sorra. Havonta egy 
alkalommal családi kerékpártúrát 
is szervezünk Perbete eddig „fel-
fedezetlen” természeti látnivalói-
hoz. Az édesanyák részére szintén 
hetente egy alkalommal kardio 

edzéseket tartunk, aminek tetsző-
leges bevételét mindig karitatív 
célokra fordítjuk! Perbete Község 
Önkormányzata jóvoltából sport-
és mozgásfejlesztő segédeszkö-
zöket vásárolhattunk. Bizakodunk 
abban, hogy ősszel beindíthatjuk 
a babatornát is. A mozgás és a 
sport szeretetét már kicsi gyer-
mekkorban kell meglapozni! En-
nek kapcsán tervben van még egy 
családi sportdélelőtt lebonyolítása. 
A gyermeknapi Szabadtéri Ringa-
tó fergetegesre sikeredett. Ezúton 
szeretnék köszönetet mondani a 
tartalmas ajándékcsomag támo-
gatóinak: Perbetei Mezőgazdasági 
Szövetkezet, EKO Shop (Perbete), 
Anita Halasi Virágüzlet, Dikácz 

Ferenc, COOP Jednota (Érsek-
újvár), Mc Lloyds (Marcelháza), 
EuroDiscont vezetője és kollektí-
vája, Fenice- Ádámka Attila, Ing. 
Pásztor Veronika (Érsekújvár), Kle-
ment Kitti (Martos), Cserge Feke-
te Erzsébet (Naszvad). A perbetei 
édesanyák példaértékűek, hiszen 
folyamatosan bekapcsolódnak a 
SZRKE Diakóniai központja által 
meghirdetett gyermek-és babaru-
ha, élelmiszer és tanszergyűjtés-
be. Hálásan köszönöm nekik az 
áldozatkészségüket és a segítség-
nyújtásukat! Bízunk abban, hogy 
programjaink továbbra is értelmes 
és értékes kikapcsolódást tudnak 
nyújtani a kisgyermekes családok-
nak!

 Bc. Juhász Tímea

Szabadtéri programok  
a Család égisze alatt 

Ballagás a Nyitnikék óvodában
Minden óvodás életében eljön az 

idő, amikor bezáródnak az óvoda 
kapui. 2021. június 25-én hagyo-
mányainkat éltetve megtartottuk 
ballagási ünnepségünket az óvo-
da udvarán. Néhány év kellemes, 
gondtalan játékkal teli napok után 
itt hagyták életük egyik fő színterét. 
Búcsút mondtak kedves játékaik-
nak, gyermektársaiknak akikkel nap 
mint nap együtt játszottak az óvoda 
udvarán. A ballagás reggelén tarisz-
nyával a vállukon hangos, vidám 
énekszóval 9 kis ballagó lépett ki a 
Nyitnikék óvoda kapuján. Végjárták 
a virággal díszített termeket, öltö-
zőt és az óvoda udvarát. Az ünnepi 
műsor az udvaron folytatódott, ahol 
a gyermekek megcsillantották az 

óvodai évek alatt tanultakat. Leendő 
elsőseinknek kívánjuk, hogy őrizzék 
meg a szép óvodai emlékeket, hasz-
nálják ki a nyarat gondtalan játszás-
ra. Az iskolában sok sikert kívánunk 
legyenek szorgalmasak, hogy büsz-
kék lehessünk rájuk. A szüleiknek 
sok türelmet, kitartást és nagyon jó 
egészséget.

„Mert álom kell, hogy gyermek 
maradj az életben. Az idő múlhat, de 
az álmot őrizd örökre a szívedben.“ 
Bon Bon

A nyári szünetre gyermeknek, fel-
nőttnek egyaránt aktív időtöltést és 
nagyon jó pihenést kívánunk. 

  
 Porubský Nikolett

Máme za sebou náročný školský 
rok, v ktorom každý z nás prežil svoj 
vlastný a mnohokrát neľahký príbeh, 
plný rôznych obmedzení a náhlych 
zmien, ktoré nám pandémia priniesla.

Napriek zložitému obdobiu, ktorým 
sme prešli, sme v našej  materskej  
škole  vytvárali  pre deti bezpečné a 
bezstarostné prostredie, bez negatív-
nych vplyvov okolitého sveta. 

V situácii, keď materská škola 
musela byť zatvorená, sme sa snažili 
formou dištančného vzdelávania zo-
stať s deťmi v kontakte. Posielali sme 
im rôzne zábavné úlohy a hry, ktoré si 
vypracovali s pomocou rodičov.

Týmto sme mohli plniť aj naše cie-
le v oblasti výchovy a vzdelávania, a 
zabezpečiť  predškolákom  plynulý 
prechod do základnej školy.

Pre rodičov sme aj v týchto sťa-
žených podmienkach pripravili malé 
prekvapenia vo forme video nahrá-
vok, či už na Vianoce alebo na 

Deň matiek, ktoré sme zverejnili na 
facebookovej stránke našej mater-
skej školy.

Nezaháľali ani pani učiteľky, a pro-
stredníctvom webinárov si  dopĺňali 
svoje odborné vedomosti, ktoré vy-
užijú pri každodennej práci s deťmi.

Pani učiteľka Paulína Fűhrichová 
okrem iného úspešne absolvovala 
,,Základný kurz Hejného vyučovacej 
metódy pre učiteľov MŠ“, ktorý vyu-
žije pri oboznamovaní sa detí s mate-
matikou hravou a modernou formou.

Koniec školského roka sa nie-
sol v znamení tradičnej rozlúčky s 
predškolákmi, ktorá sa uskutočnila v 
slávnostnom duchu na dvore mater-
skej školy.

Všetkým prajeme príjemné leto, 
deťom  prázdniny plné oddychu a  
budúcim školákom veľa úspechov v 
škole. 

 Renata Kmetyóová

Rozlúčka s materskou školou
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Mlynár Máté egy ikerpár idősebb tagja. Egy 
kisfiú, akinek gyógyulása érdekében össze-
fogtak az emberek. Édesapja Gábor Perbetén 
született, majd Érsekújvárba került, ott tanult és 
dolgozott. Családjával, feleségével és ikergyer-
mekeivel Mátéval és Márkkal jelenleg 
Tardoskedden él. Máté autoimmun 
betegséggel küszködik, amit 3 éves 
korában állapították meg nála az or-
vosok. Eleinte a párkányi ARTIS köz-
pontba jártak vele fejlesztő terápiás 
kezelésekre, TSMT tornákra. Részt 
vettek egy speciális AIT beavatkozá-
son is. Négy alkalommal voltak vele 
szülei Tatán oszteoterápiás kezelésen, 
de sajnos az állapota nem javult. A 
világjárvány miatt azonban a gyógy-
kezelések egyre csökkentek, végül el 
is maradtak. Máté szakorvosa szerint 
a kisfiú egészségében radikális vál-
tozást és jobb életminőséget egyet-
len gyógymód jelentene, ami nem más, mint 
az őssejtbeültetés. Ezt a rizikós beavatkozást 
Bécsben végzik, ami egyben jelentős anyagi 
kiadással is járna, mindössze 11.000 €. A csalá-
dot szerető és ismerő személyek ezért gyűjtést 
szerveztek Máté operációjára. Az adományozás 
két fronton történt, mégpedig pénzbeli hozzájá-
rulással és kupakgyűjtéssel. Az édesapa egy al-
kalommal így nyilatkozott: „Őszintén bevallom, 
mikor először merült fel annak a lehetősége, 
hogy kupakgyűjtéssel is lehet támogatni Máté 
orvosi kezelésének a kiadásait, nem fűztem 
hozzá nagy reményeket. Úgy voltam vele, hogy 
próbáljuk meg, mit veszíthetünk? Elindítottuk 
tehát a SZRKE Diakóniai Központján keresztül a 
gyűjtést. Hihetetlen emberi összefogásnak lehet-

tünk részesei, amiért nagyon hálásak vagyunk! 
Még álmunkban sem mertük volna gondolni 
azt, ami ez után következett. Naponta csörgött 
a mobilom és kerestek fel kedves, jószándékú 
emberek, civil szervezetek és intézmények ve-

zetői, hogy felajánlják Máténak a településükön 
gondosan összegyűjtött kupakokat”. Rekord 
mennyiségnek számított az első szállítmány, 
ami várakozásainkat is fölülmúlta, hiszen a ku-
pakok súlya 1820 kilogrammot nyomott. A má-
sodik szállítmány tömege 3420 kilogramm lett. 
A leadott összmennyiség eddig 5240 kilogramm 
és a gyűjtés tovább folytatódik karácsonnyal 
bezárólag. A gigantikus mennyiség nem kis túl-
zással Felvidéki rekordnak számít. Szeretnénk 
megköszönni az újság hasábjain keresztül, min-
denkinek, aki részt vett a gyűjtésben. Annak, aki 
gyűjtött, aki szállított, aki bármilyen formában 
hozzájárult ahhoz, hogy egy álom megvalósul-
jon. Köszönjük azon településeknek, akik be-
kapcsolódtak a gyűjtésbe: Komárom, Érsekújvár, 

Perbete, Hetény, Bátorkeszi, Búcs, Ímely, Kürt, 
Kisújfalu, Köbölkút, Tardoskedd, Udvard, Ógyalla, 
Madar, Komáromszentpéter, Szenc, Lúcs, Pár-
kány, Kőhídgyarmat, Dunaszerdahely, Alistál, 
Alsószeli, Negyed, Marcelháza, Komáromfüss, 
Tornagörgő, Rozsnyó, Lénártfalva, Naszvad, 
Nemesócsa, Tany, Sókszelőce, Zsitvabesenyő, 

Ekecs, Apácaszakállas, Nagymegyer, 
Nagysurány, Pozba. Külön köszönet 
azoknak a perbetei lakosoknak, akik 
eddig a kupakok szállításában köz-
reműködtek: Kecskés Imre, Erdélyi 
Zoltán, Jakab Ferenc, Uzsák Nikolett, 
ifj, Jakab Pál, Haris Szilárd, Lukács 
Attila, Lengyel Péter és Uzsák Nor-
bert. Köszönet továbbá azoknak is, 
akik serényen munkálkodtak, hogy 
a teherautó mindig teli rakomány-
nyal távozzon Perbetéről: Sukola 
Mária, Szabó Mihály, Pinke István, 
Kurucz János, Makai Béla, Zsitva Ilo-
na, Vígh Ervin, Lengyel Gábor, Nagy 
Zoltán, Pál Nikolas, Pál Ilona, Pinke 

Tibor, Soóky Izabella, Horváth Róbert, Hajabacs 
Erich. Köszönet a Greentech Slovakia s.r.o tár-
saságnak, hogy a nagy tételű szállítmányt rö-
vid idő alatt Besztercebányára juttata. Végül és 
nem utolsó sorban köszönjük Perbete Község 
Önkormányzatának és Zsitva Norbertnek, hogy 
biztosította a feltételeket a gyűjtéshez. A SZRKE 
DK dolgozóinak az ügyfélkapcsolatokért, és nem 
utolsó sorban minden egyes közbenjáró imáért, 
ami nélkül ez nem folytatódhatna! SDG!

„Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom 
jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én 
megsegítlek!”  (Ésaiás 41:13) 

 
 Bc. Juhász Tímea

Hatalmas az összefogás Máté gyógyulásáért

Márai Sándor 1951 nyarán, távol hazájától, 
vetette papírra a magyar irodalom egyik legmeg-
rendítőbb versét, a Halotti beszédet. Marosán 
Csaba 2021 nyarán nem ezt a verset szavalta el 
nekünk, hanem Tamási Áron a vers megrendítő 
hatására kelt válaszleveléből olvasott fel, amely az 
eredeti vers reménytelenségével a reményt sze-
gezte szembe. „Ennek a családnak országföldje 
van – írta -, s ha most kevesebb is, mint a nagy 
bűnök előtt, annál édesebb ez a föld. Történelme 
van, mely, ha gyakran szerencsétlen volt is, de 
hősi volt, és önzetlenségében költők tollára mél-
tó. Irodalma van, mely nyelvi társtalanságában a 
mesék pazar színeiben lüktet. Halottai vannak, 
kiknek neve nem „számadat”, hanem csillagok a 
föld alatti égen. Élő népe van, mely munkával és az 
erkölcsi érzék örökségével keresi a boldogulás út-
ját: és álmai vannak, amelyek nem a „zsiványoké”, 
mint ahogy versedben írod, hanem a jövendőé.”

Ez a bizakodó, reményteli hozzáállás jellemez-
te Marosán Csaba, fiatal, kolozsvári színművész 
irodalmi estjét, amelyet június utolsó vasárnap-
ján láthatott és hallhatott a közönség a Kálvin téri 

templomkertben. Intés az őrzőkhöz volt az előadás 
címe, amely felvonultatta a magyar irodalom szí-
ne- javát, kiemelve a hazaszeretet, a nemzethez 
tartozás, és a kiállás fontosságát, a hit és az ima 
erejét. A legszélesebb szókinccsel rendelkező köl-
tőink rangsorán keresztül jutottunk el az erdélyi 
magyar költőkig, meghallgatva irodalmunk olyan 
gyöngyszemeit, mint Szeptember végén-t és az 
Őrizem a szemed-et, a fiatalság és már-már el-
múlás szerelmes verseit. Petőfi, Ady, Radnóti, Jó-
zsef Attila és Arany János találkozott egymással 
és velünk, hogy a szép szó erejével hasson ránk, 
gondolatainkra, szívünkre. Majd a széttagolt haza 
déli részéről üzent nekünk Dsida Jenő, Reményik 
Sándor és Wass Albert: ,,Maradnak igazak és 
jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, 
tanok és emberek, jól gondolja meg, ki mit cse-
lekszik!” A művész úr nem is tudhatta, hogy a 
Militaris Congratulatio eléneklésével elbúcsúztatta 
a perbetei gyülekezettől tiszteletre méltó barátun-
kat, Kátai Zoltán Kossuth – díjas előadóművészt, 
aki tavaly hunyt el hosszú betegség után. Ezt külön 
köszönjük!

Marosán Csaba a komoly témák után, megcsil-
lantva a sokoldalú színész komédiás oldalát, egy 
humoros ráadásban részeltetett bennünket: Arany 
János Mátyás anyja című versét szavalta el a mai 
tech-kor kifejezéseivel, a fiatalok szlengjével tele-
tűzdelve. Aranynál maradva, előadta a költő Szózat 
paródiáját, majd bemutatta Arany furcsa, de úgy 
tűnik örökérvényű angolját, tényként megemlítve, 
hogy a színházaink a mai napig az ő fordításai 
alapján játsszák  Willam Shakespeare műveit.

A művészet, a kultúra ismét bebizonyította, 
hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, 
úgy biztatja őket együtt gondolkodásra, hogy nem 
tagadja meg sokszínűségét. Egyértelmű, hogy a 
konzervativizmusnak, a keresztény gondolkodás-
nak és művészetnek helye van ezen a palettán, 
céljául tűzve azt, hogy az elfelejtett ősi hangra kell 
megtanítani fiainkat. Ehhez persze nekünk, felnőt-
teknek is értenünk és ismernünk kell ezt az ősi 
hangot. 

 Jakab Ferenc

A kő marad – Irodalmi est a Kálvin téren
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Felemás tanév - másodszor
A 2020/2021-es tanévet 

azzal az örömmel kezdtük, 
hogy a gyerekek végre visz-
szatérhetnek az iskolapadba, 
a pedagógusok pedig a ka-
tedrára. Sajnos, ez az állapot 
nem tartott sokáig. A felső 
tagozat október végétől áttért 

a távoktatásra. Az alsó tago-
zatosokkal karácsonyig  a ha-
gyományos módon tanultunk 
– természetesen a veszély-
helyzet idejére  vonatkozó 
szabályok betartása mellett. 
Az új év kedvezőtlen egész-
ségügyi mutatói azonban 
őket is az online térbe kény-
szerítették. Biztonsággal csak 
márciusban térhettünk vissza 
az iskolába, a felső tagoza-
tosok pedig áprilisban. Meg 
kellett birkóznunk az egyik 
napról a másikra változó ren-
deletekkel, gyors, rugalmas 
döntésekre volt szükség. A 
helyzet alakulásának megfe-
lelően a tanév során folyama-
tosan változott az órarend. Fi-
gyeltünk arra, hogy az online 
órarend ne legyen túlzsúfolt, 
legyen idő az önálló tanu-
lásra, gyakorlásra. A jelenléti 
oktatásra való visszatérés 
megkövetelte a szigorúbb 
időbeosztást, újra meg kellett 
szokni az osztályközösséget, 
a társas viselkedés szabá-
lyait, rögzíteni, átgyakorolni 
az átvett és az új tananyagot. 
Azok, akik lemaradtak, a mi-
nisztérium által kiírt „Együtt 
okosabbak“ (Spolu múdrejší) 
pályázat jóvoltából lehetősé-
get kaptak arra, hogy délutáni 

pótórákon vegyenek részt. A 
tanulók többsége ezt eredmé-
nyesen használta ki. Az iskola 
napirendje azonban továbbra 
is az egészségügyi előírá-
sokhoz alkalmazkodott. Az 
osztályok találkozását a mi-
nimálisra kellett csökkenteni, 

beléptetéskor kötelező volt 
a testhőmérséklet mérés és 
kézfertőtlenítés, az iskolába 
csak a tanulók és alkalmazot-
tak léphettek be, a beltérben 
szájmaszkot kellett viselni, 
rendszeres volt a tesztelés. 

Az április, május és a június 
minden évben nagyon aktív 
és sok-sok rendezvénnyel, 
versennyel teli hónap. Ezek 
az idén elmaradtak, vagy át-
kerültek az online térbe. Így 
köszöntöttük az édesanyákat. 
Honlapunkra felkerült az is-
kolaújság is. A negyedikesek 
bekapcsolódtak egy nemzet-
közi felmérésbe, amely az ol-
vasási készségeket vizsgálta. 
A gyermeknap, a közös ének-
lés a Nemzeti Összetartozás 
Napján, az izsai és a komá-
romi kirándulás nagyon fon-
tos, közösségi élményt nyújtó 
alkalmak voltak úgy a diákok, 
mint a  pedagógusok számá-
ra.  Bensőséges ünnepség ke-
retén belül köszöntünk el a ki-
lencedikesektől és értékeltük 
a tanévet. Büszkék vagyunk 
arra, hogy a nehézségek el-
lenére tanulóink szépen tel-
jesítettek és a járási, kerületi 
és országos versenyeken fi-
gyelemreméltó eredményeket 
értek el. Igazgatói dicséret-

A Orange Alapítvány min-
den évben pályázatot hirdet 
a digitalizációval kapcsolatos 
tevékenységek, programok 
támogatására. Idén iskolánk 
először próbálkozott.  Nagy 
örömünkre sikeresek lettünk. 
Iskolánk pedagógiai prog-
ramjának egyik fő célkitűzé-
se, hogy a kornak megfelelő, 
sokoldalú tudást biztosítsunk 
tanulóinknak. A robotika a 
jövő nagy kihívása. Az élet 
számos területén megjelen-
nek a robotok, többek között 

a közlekedésben is.  Ezért 
fontosnak tartjuk, hogy a gye-
rekek is megismerkedjenek 
ezzel a szakterülettel játékos, 
élményszerű oktatás segítsé-
gével.  Pályázatunk címéül a 
DOPRO-BOTIKA elnevezést 
választottuk. Mivel a tanév 
jelentős része távoktatással 
telt, a robotikai szakkör tagjai 
– Török Ádám, Rancsó Ádám, 
Florian Bence, Sipka Bálint, 
Molnár Dominik, Korbel Má-
tyás, Dudáš Ruben - csak az 
utóbbi másfél hónapban tud-
tak érdemben dolgozni. En-
nek ellenére nagyon ügyesen 

három robotot készítettek el. 
A pályázat megvalósításá-
nak szakmai részét iskolánk 
pedagógusai felügyelték. 
Béres György útmutatásai 
alapján alkották meg a robo-
tokat. A közlekedési pályát 
Záležák István és a nyolca-
dik osztályos fiúk készítették 
el. Mindezt a szakkör tagjai 
a gyermeknap alkalmával 
mutatták be. Később meg-
hívtuk az óvodásokat is, akik 
nagy érdeklődéssel figyelték 
a közlekedő robotokat, sőt 

bemutatták az óvodában is 
népszerű programozható kis 
méhecskét. A tantestüulet 
számára iskolázást szervez-
tünk, melyet Henzel György 
búcsi pedagógus tartott. 
Szándékaink szerint a kö-
vetkező tanévben Nyul Ildikó 
tanító nénivel az informatika 
órák keretén belül a többi 
tanulónak is lesz lehetősége 
megismerkedni a robotika és 
a programozás alapjaival, a 
szakkör pedig, reméletőleg,  
egész évben működhet majd.   
 
 Mgr. Szabó Edit

Közlekedő robotok

ben részesült 5 tanuló: Erdé-
lyi Eszter (5.o.), Pinke Zsófia 
(5.o.), Török Ádám (7.o.), Ja-
kab András Gergely (8.o.) és 
Geleta Alexa (9.o.). 

Köszönet illet minden di-
ákot és pedagógust, hogy 
ezekben a válságos időkben 
is igyekeztek tudásuk legja-

vát adni, valamint a szülő-
ket, hogy türelmesek voltak, 
segítették gyermekeiket és 
együttműködtek az iskolával. 
Legyen mindannyiunk számá-
ra a nyári szünidő a pihenés, a 
feltöltődés, a családi és baráti 
együttlét ideje!  

 Mgr. Szabó Edit

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Iskolai kirándulás

Végre itt a nyár! A jól megérdemelt 
pihenés, kikapcsolódás, nyaralás 
ideje. A Perbetei Magyar Tannyelvű 
Alapiskola napközis tábora második 
alkalommal került megrendezésre 
július  5. és 9. között 15 alsó tago-
zatos gyermek részvételével. A já-
tékos tanulás, a szabadidő hasznos 
eltöltése mellett célunk az volt, hogy 
a távoktatás hosszú hónapjai után 
a gyerekek még többet lehessenek 
együtt a szabadban. Minden napra 
tartalmas, kreatív, készségfejlesz-
tő, érdekes foglalkozásokat szerveztünk. A tábor mesenappal 
kezdődött. Nemcsak elmeséltük, hanem meg is elevenítet-
tük a történetet saját készítésü bábok segítségével. Délután 
gyöngyöztünk. Másnap egy változatos pálya várta a gyere-

keket, ahol különböző akadályokat 
kellett leküzdeniük. A jutalom persze 
itt sem maradhatott el. A programok 
közé tartozott egy kis túrázás a falu 
határában. Vártuk, hol és milyen állat 
bukkan elő a bokrok mögül. A tábor 
alatt a gyerekek részt vehettek még 
üvegfestésben, társasjáték- és könyv-
készítésben,  valamint kertészkedés-
ben. Ez utóbbi során sok információt 
gyűjthettek a gyógynövényekről és 
felhasználásukról. A pénteki napot 
teadélutánnal zártuk, amelyre min-

denféle finomságokkal készültek a szülők. Rövid verssel 
mondtunk köszönetet azoknak, akik  segítették  az egyhetes 
táborozást. Reméljük, hogy minden gyermek  jól érezte magát.  
 Bc. Haris Edina, Bc. Kecskés Anita, Pálinkás Mária 

Nyári napközis tábor

 Az idei tanév sok nehézséget és újfajta megmérettetést rótt 
a tanulókra, ahogy a tanítókra is. Az év végére kicsit mindenki 
belefáradt a munkába, ezért nagyon örültünk neki, hogy lehe-
tőségünk nyílt egy kis kirándulásra, amelyet mindannyian meg-
érdemeltünk. 

Június 22-én az 1-5. osztályosokkal  Izsára utaztunk, ahol a 
múzeum hűs falai közt történelmi játszóházzal, kézműves fog-
lalkozásokkal vártak minket. Csoportonként megtekinthettük a 
múzeum kiállítását, amely során sok érdekességet megtudhat-
tunk a ókori rómaiak életéről, láthattuk a korabeli leleteket. A 
kézműves foglalkozások során ki lehetett próbálni a bőrözést, 
kulcstartót készítettünk mozaikokból. Terítőt festettünk bíbor 
festéklenyomatokkal, amelyekkel minden osztály készített osz-

tálytáblát. Közben megtudtuk, mennyi csiga kellett az ókorban 
a festék létrehozásához. Miniatúrát, valamint ékszereket készí-
tettünk, megismerhettük az ókori római malomjáték elkészíté-
sének fortélyait. Mindenhez komoly tervezés és türelem kellett, 

de tanulóink nagyon ügyesek voltak és helytálltak a foglalkozá-
sokon. Az elkészített tárgyakat hazavihették emlékül. 

Erre a napra több mint 35 fokos hőséget jeleztek a meteoro-
lógusok, ezért úgy döntöttünk,  a felső tagozatos diákokkal is 
kimozdulunk kicsit az iskola átforrósodott tantermeiből. Kirán-
dulóhelynek a Komárom melletti Holt-Vág térségét választottuk. 
Választásunk telitalálatnak bizonyult. A nagy meleg ellenére a 
diákok kellemesen töltötték a napot. A komáromi Holt-Vág von-
zó kirándulóhellyé fejlődött, érdemes odalátogatni. Lehetősé-
günk nyílt röplabdázni, pihenni, beszélgetni, napozni és hűsölni 
is. Természetesen senki nem bírt ellenállni a víz vonzásának, és 
valamennyien megmártóztak a hűsítő habokban. Akinek pedig 
elfogyott az elemózsiája, a közeli büféknél csillapíthatta szomját 
és éhségét. 

Mindannyian elégedetten tértünk haza, a kánikula ellenére 
mindenki megtalálta a számára legkellemesebb időtöltést.  

 
 Mgr. Török Sarolta, Mgr. Vadkerti Marianna
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Školský rok 2020/21 sa zapíše do dejín našej školy a zostane 
v pamäti mnohých našich žiakov i rodičov. Tento náročný škol-
ský rok bol sprevádzaný šírením nebezpečnej epidémie korona-
vírusu a v mnohom to ovplyvnilo aj život 
našej školy. Žiaci síce zasadli do školských 
lavíc 2.septembra, ale vyučovanie podľa 
rozvrhu hodín prebiehalo prezenčnou for-
mou len do 23.októbra. Do toho času sme 
stihli zrealizovať didaktické hry v prírode 
pre 1.stupeň, účelové cvičenie pre 2.stu-
peň, anglický workshop a aktivity spojené 
s Dňom zvierat.

Krúžková činnosť sa nerealizovala, na-
koľko sa žiaci nemohli spájať do skupín. 
Od 26.októbra sa prechádzalo na online 
vyučovanie s novým rozvrhom hodín. Ťažko si zvykali na novú 
situáciu žiaci, rodičia, ale aj samotní učitelia. Žiaci sa pripája-
li na vyučovanie prostredníctvom aplikácie Zoom, čo si vyža-
dovalo kvalitné internetové pripojenie. Tak prebiehali aj online 
rodičovské združenia i porady učiteľov. Počas online hodín boli 
žiaci skúšaní, písali sa krát-
ke testy a poobede posielali 
žiaci vypracované úlohy 
vyučujúcim, aby ich mohli 
ohodnotiť. Väčšinu času trá-
vili pred počítačom, izolova-
ní od spolužiakov a obme-
dzovaní vo vychádzaní von 
kvôli lockdownu. 

Dokonca aj niektoré súťa-
že a predmetové olympiády 
prebiehali online formou. Z 
našej školy sa zapojili žiaci 
do technickej, matematic-
kej, chemickej olympiády a 
olympiády zo slovenského jazyka. Úspešným žiakom našej školy 
bol Ferenc Zahorcsek (9.ročník), ktorý sa umiestnil v krajskom 
kole matematickej olympiády na 8. – 11.mieste a v krajskom 
kole chemickej olympiády 
na 10.mieste. Niektorí žiaci 
reprezentovali školu aj v sú-
ťaži Čo vieš o hviezdach. Tu 
opäť v krajskom kole obsadil 
6. miesto Ferenc Zahorcsek 
a 12.miesto Christián Šipoš 
(6.ročník).

Korešpondenčných súťaží 
ako boli Maxík, Max, Klo-
kanko a Matematický klokan 
sa zúčastnili žiaci nižších aj 
vyšších ročníkov. Za účasť v 
týchto súťažiach obdržali žia-

ci diplomy a vecné ceny. Po zlepšení situácie na jar v marci sa  
už žiaci  pomaly mohli vrátiť do škôl a opäť zasadnúť do lavíc 
za prísnych hygienických opatrení. Postupne sa obnovili sociál-

ne kontakty a znova si našli cestu k 
sebe vyučujúci i žiaci. Niektoré triedy 
si pripomenuli Deň vody, Deň Zeme, 
uskutočnil sa zápis do 1.ročníka a ob-
ľúbené súťaže Všetkovedko a Expert 
geniality show.

Všetkovedkom školy sa stal žiak 
Zsolt Zahorcsek z 2.ročníka. V tom-
to školskom roku sme pokračovali 
v niektorých projektoch a zapojili sa 
do nového projektu s názvom Spolu 
múdrejší. Uskutočnilo sa aj niekoľko 

besied, z nich najviac zaujala žiakov beseda s príslušníkom polí-
cie. Trocha skromnejšie sme oslávili tento rok Deň detí, ale zato 
nechýbali súťaže, hry a obľúbené sladkosti.

Na záver školského roka sme sa rozlúčili s deviatakmi, ktorí 
úspešne reprezentovali školu v predchádzajúcich rokoch v rôz-

nych súťažiach i olympiá-
dach, ako aj v medzinárod-
nom projekte ERASMUS+. 
Za tieto úspechy boli  žiaci 
Kiara Geletová, Lilly Silvia 
Pataki, Ferenc Zahorcsek a 
Nikolas Kürthy ohodnotení a 
získali cenu riaditeľa školy. 

Nadišiel aj dlho očaká-
vaný posledný deň v tom-
to školskom roku, keď už 
posledné zvonenie signa-
lizovalo, že o malú chvíľu 
sa zatvoria brány školy. Po 
slávnostných príhovoroch 

sme sa vybrali so žiakmi do tried, aby sme im odovzdali vysved-
čenia. Za usilovnú a náročnú prácu, ktorú v tomto školskom roku 
odviedli prváci, boli odmenení knižkami. Odmenení sme boli aj 

my pedagógovia, úsmevmi 
našich detí, ich objatiami 
a krásnymi kyticami, ktoré 
nám z lásky darovali.

 Sme radi, že i napriek 
ťažkostiam sme v zdraví 
zvládli školský rok a preto 
si všetci zaslúžime oddych, 
aby sme plní energie a opti-
mizmu mohli vykročiť vpred 
do budúcna. 

 
 Mgr. Andrea Laczkóová

Ako sme zvládli školský rok 2020/21

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Skončil sa ďalší školský rok. Školský rok, ktorý sa v 
značnej miere líšil od tých predošlých. Svetová pandé-
mia sa stala súčasťou našich životov. Priniesla zmeny, 
ktorým sme sa museli naučiť prispôsobiť. Táto situácia 
ovplyvnila aj naše projekty ERASMUS+. Nemohli sme 
sa síce zúčastňovať výmenných pobytov, ani privítať 
našich priateľov z okolitých krajín, mohli sme však 
uskutočniť mnoho iného, a my sme sa skutočne snažili 
vyťažiť maximum z každej jednej príležitosti. Svedo-
mito sme sa stavali k našim úlohám. Tvrdá a usilovná práca napokon 
priniesla svoje ovocie v podobe pochvaly, uznania a samozrejme aj 
v podobe neoceniteľných zážitkov a skúseností. Čo všetko sa medzi 
stenami našej školy odohralo? Napríklad toto...

Počas obdobia online výučby sa naši žiaci kontinuálne venovali číta-
niu cudzojazyčnej lite-
ratúry. Na základe pre-
čítaných kníh pripravili 
krásne projekty - re-
cenzie s vlastnoručný-
mi ilustráciami. Po 
návrate do školy sme 
z týchto nádherných 
prác vytvorili knižného 
hada. Rovnako učinili 
aj naši partneri zo Špa-
nielska, Poľska, Litvy, 
Belgicka a Nemecka. 
Každá krajina prezen-
tovala svoju prácu on-
line, prostredníctvom 

sociálnych sietí. Výsledkom tejto podmanivej akcie bola medzinárodná 
výmena čitateľských skúseností, ktorá vzbudila ešte väčší záujem o 
dobrodružstvo s názvom „čítanie“.

Ďalším výstupom tohto projektu bolo zverejnenie desiatich najlep-
ších knižných odporúčaní v podobe krásneho farebného časopisu. Vy-
tlačenú kópiu dostali na pamiatku aj úspešní tvorcovia.

Nepísali sa však iba články. Vytvorilo sa aj nápadité a originálne vi-
deo, ktoré oboznámilo žiakov z partnerských krajín s naším najväčším 
národným hrdinom, Jánošíkom. Naši šikovní deviataci si text pripravili, 
preložili do angličtiny, nahrali a následne k tomu vytvorili autentické 
video. Bola radosť sledovať ich odhodlanú a skvelú prácu.

Žiaci sa s 
radosťou zapá-
jali aj do ďalšej 
zaujímavej ak-
tivity s názvom 
Webquest. Kaž-
dý mesiac iná 
účastnícka kra-
jina zverejnila 
kvíz o svojom 
známom ná-
rodnom diele. 
Pomocou krát-

kej nápovede sa žiaci z ostatných krajín snažili zistiť, o ktoré dielo sa 
jedná. Museli nájsť správne odpovede na 5 otázok týkajúcich sa dané-
ho diela. Za každú správnu odpoveď získavali body. Vznikla tak nielen 
zaujímavá, ale aj veľmi náučná súťaž, ktorá našich žiakov oboznámila 
s autormi a ich slávnymi dielami. Žiaci našej školy predstavili ostat-
ným najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta – Marínu od Andreja Sládkoviča. 
S hrdosťou a spokojnosťou sme skonštatovali, že projekt s názvom 
Let´s Read (Čítajme) skutočne splnil svoje vznešené poslanie. 

Aktivity samozrejme prebiehali aj v našich ďalších projektoch. V 
rámci projektu Thinking about future (Myslíme na budúcnosť) sa 
10.05.2021 uskutočnilo nadnárodné online stretnutie v rámci ktorého 
žiaci pripravili za-
ujímavé prezen-
tácie o zvykoch a 
tradíciách svojej 
krajiny. Porozprá-
vali napríklad o 
vynášaní Moreny, 
o veľkonočnej 
šibačke, ale aj 
o tom, ako sa u 
nás oslavujú Via-
noce. Prezentácie 
ostatných krajín 
boli tiež veľmi za-
ujímavé a náučné. 
Žiaci sa na záver 
zúčastnili vedo-
mostnej súťaže, 
ktorá sa zakladala 
na ich novozíska-
ných vedomos-
tiach. Tri spoločne strávené online hodiny prebehli ako 3 minúty.

Projekty Put me in a fairy tale (Vlož ma do rozprávky) a Treasure 
between the pages (Poklad medzi stránkami) sa venovali rôznym akti-
vitám zameraným na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Projekt Water for us, we for water (Voda pre nás, my pre vodu) sa 
zameriaval na rôznorodé aktivity týkajúce sa vody. Žiaci sa naučili 
mnoho zaujímavých 
faktov, rozšírili si 
svoju slovnú zásobu, 
zisťovali počet solár-
nych panelov a zele-
ných striech v našej 
obci, vyrábali rôzne 
projekty, nástenky, 
napísali príbeh kvap-
ky.

Áno, toto všetko 
a ešte omnoho viac 
vytvorili a absolvova-
li naši žiaci, vaše šikovné a talentované deti. Písali články, príbehy, 
vyrábali projekty, vytvorili časopis, jedinečné video - a toto všetko v 
anglickom jazyku. Ukázali nielen svoju naozaj chvályhodnú jazykovú 
zdatnosť, ale aj technickú obratnosť, vysokú prispôsobivosť, nekoneč-
nú kreativitu a únavu nepoznajúcu prácu. Každou splnenou úlohou 
dokazovali svoju zrelosť a právo byť medzi tými najlepšími. Vybojovali 
si úctu a uznanie nielen na domácej pôjde, ale aj na tej zahraničnej. 

Sme na nich právom hrdí. Tešme sa a dúfajme, že i naďalej budú 
reprezentovať našu školu a našu krajinu tak vzorne, ako doteraz.    
  
 Andrea Gáborová

ERASMUS+
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Mindig megtalálni az odaillőt – Pinke Erika puzzle-kirakó világrekorder
,,Nincs erősebb, mint ez a két harcos: 

a türelem és az idő, ezek mindenre képe-
sek“- írja egy helyen Lev Tolsztoj a leg-
nagyobb regényírók egyike. Vonatkozik 
ez a tulajdonképpeni nagybetűs életre, 
főként most, ebben a rohanó világban van 
szükségünk az egymás iránti türelemre, 
mert ez a precíz kor nem tűr el hibázást, 
megingást, késést. Ugyanakkor itt van a 
másik ,,harcos“, az idő. Az idő, amelynek 
múlása rengeteg sebet, sérelmet begyó-
gyít, tragédiákra teríti rá a feledés jóté-
kony homályát. Ez így van riportalanyunk 
és mindannyiunk életében is. 

Vonatkozik ez a két tényező, az idő és 
a türelem, szinte minden em-
beri tevékenységre is. Hatvá-
nyozottan érvényes riportunk 
alanyának szabadidős tevé-
kenységére, egyfajta kirakós 
játékra, a puzzle-játékra is.  

Pinke Erika lassan két év-
tizede hódol hobbijának, a 
puzzle nevű kirakós játéknak. 
Nemcsak egyszerűen rakos-
gatja a szülinapra, karácsony-
ra ajándékba kapott, vagy 
esetleg mások el sem kezdett, 
vagy ,,ezt nem lehet kirakni“ 
puzzle-ját, hanem ő az, aki ki-
rakta a földkerekség legtöbb 
darabkát tartalmazó kirakósát. Az ,,Uta-
zás a művészetek körül“ című puzzle 54 
000 elemet számlál, amelynek kirakását 
Erika   146 nap alatt abszolválta. A mű 
tiszteletreméltó méretekkel rendelke-
zik, 8,6 méter széles és 2 méter magas. 
Magát a monumentális  puzzle-t, minden 
érdeklődő szemrevételezhette ez év hús-
vétján, mikor is a Sivatag utcai családi 
házuk udvarán nyitott kapuk várták az 
érdeklődőket. Ennek a türelem emlék-
műnek a darabjai eredetileg, utalva a mű 
címére, egy 100 literes utazótáskába vol-
tak csomagolva.   

Mint a mellékelt fotón látható, a 
puzzlekép alkotója, egy múzeumbelsőbe 
helyezi az általa kiválasztott műremeke-
ket, majd fejet hajtva az írott szó előtt is, 
a képbe helyez egy könyvtárrészletet. A 
sok aranyozott keret, a könyvtárrész sö-
tétbarna színe, az alul futó inkább ipar-

művészeti mintázat, az alakok egyszínű 
ruhadarabjai mind – mind megnehezítet-
ték a vizuális feladvány kirakójának mun-
káját. Itt mutatkozik meg a már említett 
határtalan türelem mellett a sokéves ta-
pasztalat és a tagadhatatlan kreativitás 
is.  Erika többi kedvtelése csakúgy, mint 
életterének folyamatos szépítése, újra-
gondolása is ezen a kreativitáson alap-
szik.  

A jóval több mint száz egyéb, jobbára 
szintén embert próbáló, puzzle mellett 
akadt néhány olyan, amellyel Erika szin-
tén bekerült a rekordok könyvébe, igaz 
ezek mostanra már kissé az 54 ezres 

árnyékába kerültek, de szintén megér-
demlik, hogy megemlékezzünk róluk.  
Ilyen például egy új-zélandi művész al-
kotása, a 24 000 darabos Élet – A nagy 
kihívás című, mely a Föld változatos élő-
világát és természeti szépségeit mutatja 
be, amelyet Erika 2011 és 2012 között 
7 hónap alatt rakott ki, és a 2014 - ben 
4 hónap alatt kirakott 32 000 darabos 
Kettős visszapillantás című, amely egy 
graffitiművész alkotása, aki univerzáli-
san olvasható, a szemantika mezsgyéjén 
mozgó, humorosnak is mondható képek-
ből állította össze a kirakót. Egy év múlva 
következett egy a vadon élő élőlényeket 
és magát a vadont bemutató 33 600 da-
rabos Vadvilág című puzzle, amely 275 
nap alatt készült el. 2018-ban került ki-
rakásra, mégpedig 230 nap alatt a Felejt-
hetetlen Disney pillanatok, amely 40 320 
pici puzzle elemet tartalmazott.  A Disney 

rajzfilmbirodalom összes ismert figurája 
helyet kapott a képen, a kirakóson egy 
filmszalag tekereg, szintén jeleneteket 
ábrázol, amelyeket nagyítóval lehet meg-
nézni.

Az évek során riportalanyunk több mint 
300 000 kis puzzle darabkának találta 
meg a megfelelő helyet, és rakta azokat 
szorosan kapcsolódva úgy egymás mel-
lé, hogy mindegyik elem egy nagy egész 
részévé váljon. Gyönyörű művek, melyek 
az emberi lét, természet, a művészet 
megkapó pillanatait, gazdagságát ábrá-
zolják, becsomagolva egy ilyen relatíve 
új művészeti-szabadidős tevékenység 

kereteibe, mint a 
puzzle kirakás. Eri-
kával az évek során 
nagyon sok interjú 
és riport készült, 
szlovák, magyar 
újságírók érdek-
lődtek érdekesnek, 
k ü l ö n l e g e s n e k 
mondható hobbija 
iránt. Minden új-
ságíró megemelte 
kalapját teljesítmé-
nyei előtt, ő viszont 
vallja, hogy nem a 
címlapra kerülés, 

nem az oklevelek tömege az, amiért ezt 
érdemes csinálni. Számára ez elsősor-
ban kikapcsolódás, pihenés, örömforrás, 
és ha ezzel másokat is elkápráztathat és 
örömet szerezhet, az az a bizonyos jóté-
kony plusz, amely arra készteti őt, hogy 
folytassa tevékenységét. Egy régebbi, 
még kézzel írott kiállításmegnyitó -szö-
veg lapjain akadtam erre a gondolatára: 
„…Ezzel tudtam magam gyógyítani. Míg 
rakom, nem jutnak eszembe a rossz dol-
gok, amik az életben értek, amelyek még 
mindig fájnak. Ha elmélyülök a szenve-
délyemben, nem gondolok semmi más-
ra…”. Nem titkolt ambíciói közé tartozik 
még az 54 ezresnél is nagyobb puzzle 
kirakása, valamint egy Perbetéről készült 
egyedi kirakós, amely aztán valamelyik 
középületünk díszévé válhatna, lenyű-
gözve az odalátogatót.         

 Jakab Ferenc

REPORTÁŽ | RIPORT 
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CIRKEV | EGYHÁZ 

A kevesebb néha több!
„Újuljatok meg lélekben és 

gondolkozásotokban” (Ef 4, 23)
Tisztelt Perbeteiek, Kedves 

Testvéreim az Úr Jézus Krisztus 
által!

Lassan másfél éve annak, 
hogy szinte az egyik pillanatról 
a másikra, gyökeresen megvál-
tozott körülöttünk a világ. Azóta 
a hullámvasúton való utazáshoz 
hasonlítanak a mindennapja-
ink, ahol az események egyszer 
meredek kapaszkodóként, majd 
hirtelen mélybeszállásként vált-
ják egymást. A magabiztos em-
ber, aki úgy vélekedett, hogy ke-
zében tartja a világ történéseit, 
rádöbbent, hogy a tudása véges. 
Sajnos ebben a bizonytalan, és 
sok tekintetben félelmet keltő 
időszakban, számtalan olyan 
érzelem, és indulat kapott teret, 
amely a realitástól elszakadva 
egy képzelt, és beteges világkép 
kialakulásának vált úttörőjévé. 
Akarva vagy akaratlanul ennek 
vagyunk most elszenvedői. 

 Mindennek fényében úgy gon-
dolom, hogy jogos, és aktuális a 
kérdés: Hogyan lehet újrakezde-

ni? Hogyan lehet visszaállítani a 
kisiklott életet a saját pályájára? 
A kérdésre a választ Pál apos-
tolnak az Efézusi gyülekezethez 
írott levelében találjuk, ahol ezt 
olvassuk: „Újuljatok meg lélek-
ben és gondolkozásotokban” 
Igen, mert ez a kettő szorosan 
összefügg. A lelki megújulás 
nélkülözhetetlen része az éle-
tünknek. Amikor a mindennapok 
terheit hordozva belefásulunk 
a munkánkba, a családi életbe, 
sőt még a pihenésbe, és ki-
kapcsolódásba is, akkor nincs 
más kiút, csak ha felhagyunk 
az addigi életünkkel. Szakítunk 
mindennel, ami addig volt, ami 
kitöltötte a mindennapjainkat, 
munkánkat, pihenésünket. Mi-
ért? Azért, mert nem jó irányba 
vezetett! Nem épített! Nem volt 
gyümölcse! Ne az az indulat le-
gyen bennünk, amit a környezet 
kivált vagy éppen a megfásult 
élet, hanem ahogy az ige egy 
másik helyen mondja: „Ha tehát 
van vigasztalás Krisztusban, ha 
van szeretetből fakadó figyel-
meztetés, ha van közösség a 

Lélekben, ha van irgalom és kö-
nyörület, akkor tegyétek teljessé 
örömömet azzal, hogy ugyanazt 
akarjátok: ugyanaz a szeretet 
legyen bennetek, egyet akarva, 
ugyanarra törekedjetek. Semmit 
ne tegyetek önzésből, se hiú di-
csőségvágyból, hanem alázattal 
különbnek tartsátok egymást 
magatoknál; és senki se a maga 
hasznát nézze, hanem mindenki 
a másokét is. Az az indulat le-
gyen bennetek, ami Krisztus Jé-
zusban is megvolt: mert Ő Isten 
formájában lévén nem tekintet-
te zsákmánynak, hogy egyenlő 
Istennel, hanem megüresítette 
magát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és 
magatartásában is embernek 
bizonyult; megalázta magát, és 
engedelmeskedett mindhalálig, 
mégpedig a kereszthalálig. Ezért 
fel is magasztalta Őt Isten min-
denek fölé, és azt a nevet ado-
mányozta neki, amely minden 
névnél nagyobb, hogy Jézus ne-
vére minden térd meghajoljon, 
mennyeieké, földieké és föld-
alattiaké; és minden nyelv vallja, 

hogy Jézus Krisztus Úr az Atya 
Isten dicsőségére.” (Filippi 2,1-
11) Ehhez viszont szemléletvál-
tásra, azaz gondolkodásunkban 
való megújulásunkra is szükség 
van. Nem lehet tovább haladni 
azon az úton, amin eddig jár-
tunk, mert nem vezetett sehová! 
A változás lehetősége adva van, 
de hogy változtatunk-e, az csak 
rajtunk múlik. A félelem ural 
bennünket, vagy mi uraljuk a fé-
lelmeinket?

Legyen ez a mostani nyári 
időszak a lélek, és gondolko-
dás megújulásának az ideje. 
Tartsunk önvizsgálatot! Nézzük 
meg, hogy mik azok a dolgok, 
amik hátráltatnak, amik fásulttá 
tesznek, és merjünk szakítani 
velük, kérve Isten Szentlelkét, 
hogy Ő töltse be életünket, és 
vezessen, bátorítson, és őrizzen 
Mindnyájunkat!   

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 

Každému z nás odbíjajú hodiny života rovnako. Pri hľadaní zaují-
mavostí na internete som našla raz jedno zvláštne múzeum  hodín. 
Aké to len bolo zaujímavé! Čo všetko nevynašiel  človek na me-
ranie času! Boli tam slnečné hodiny, ktoré ukazujú čas na minútu 
presne; umelecké hodiny; presýpacie hodiny. Stálo za to pozrieť si 
prvé vreckové hodiny, zostrojené  Petrom Henlenom v roku 1511, 
ktoré sa viac podobali na slepačie vajce, ako na dnešné ploché 
hodinky. 

Neviem, či má technika  odbor týkajúci sa vynaliezavosti  výroby  
hodín. Páru nemajú hodiny, ktoré možno obdivovať na radnici v 
Kodani. Sú zložené z 15.000 súčiastok. Je to umelecký zázrak. Ich 
výrobca Jens Olson bol zámočníkom. Iba príprava výpočtov mu tr-
vala 50 rokov, a keď ich chcel v roku 1945 začať  montovať, náhle 
zomrel. Jeho spoločník však pokračoval v práci a  o 10 rokov ich 
dánsky kráľ uviedol do chodu stlačením gombíka. Hodiny sú také 
presné, že za 30 rokov sa odchýlili iba pol minúty.

V oblasti výroby hodín môžeme vidieť rôzne špeciálne výrobky, 
ako sú napríklad miniatúrne hodinky zabudované do prsteňa, ob-
rovské hodiny, z ktorých je najznámejší Big Ben. Tieto obrovské 
vežové  hodiny - veľká ručička je dlhá viac ako 4 metre, musia ísť 
veľmi presne, pretože podľa nich sa riadi veľa miliónov ľudí. Raz 
týždenne ich presný chod kontroluje odborník. Nepotrebuje k tomu 

nijaké zvláštne náradie. Ak sa vyskytne odchýlka, tak položí mincu 
v hodnote 1 penny  na kovovú platňu kyvadla. To stačí na to, aby 
hodiny šli presne. Aj dnes, v čase letov na mesiac presný chod Big 
Benu možno dosiahnuť jedinou mincou.

O hodinách by som mohla napísať  ešte veľa zaujímavého. 
Týmto chcem poukázať na niečo z nášho života. Aj s naším živo-

tom je to tak, ako s hodinami.
Božie hodiny ukazujú presný čas. Tieto hodiny sú Jeho večne 

pravdivé Sväté  Písmo. Ak si prispôsobíme svoj život podľa týchto 
hodín, nikdy sa nesklameme. Presne nám ukážu, kde sme. Hodiny 
Božej milosti ukazujú, že teraz je priaznivý čas, teraz je čas milosti. 
Kto nežije s Kristom, nemôže vedieť, či zajtra k tomu bude mať 
príležitosť. Zajtra môže byť neskoro. 

Máme čas leta, prázdnin a dovoleniek, chceme sa s niektorými 
našimi najbližšími stretnúť po roku, z dôvodu pandémie COVID 19. 

Užívajme si tento čas rozumne a zodpovedne, a nezabúdajme 
ani v tomto čase na smernice života z Božieho slova. 

Prajem všetkým nám pokojné a pohodové leto pod Božou ochra-
nou.

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



KRONIKA | KRÓNIKA

„Nie poznanie, ale učenie sa, 
nie vlastnenie, ale získavanie, 

nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – 
to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“ 

 (Carl Friedrich Gauß)
V našej obci sa stalo už dlhoročnou tradí-

ciou, že žiaci končiaci 9. ročník sú v deň roz-
lúčky so základnou školou slávnostne privítaní 
na obecnom úrade. Nebolo tomu inak ani tento 
rok. Lúčiacich sa deviatakov prijali pán starosta 
Norbert Zsitva a pani matrikárka Andrea Szabó. 
Pán starosta sa vo svojom slávnostnom prejave 
vyjadril, že v živote našich deviatakov sa navždy 

uzavrela jedna veľká 
kapitola – kapitola 
detských čias – a v 
novej životnej eta-
pe ich čakajú nové 
výzvy. K stredoškol-
skému štúdiu im pán 
starosta zaželal veľa 
úspechov, a zároveň 
pripomenul, aby si 
pred seba vždy kládli 
reálne ciele a pre ich 
dosiahnutie vyvinu-
li maximálne úsilie. 
Ako povedal, prial 
by si, aby vedomosti 
získané na základnej 
škole vedeli všetci 
zúročiť pri získavaní 

nových vedomostí a poznatkov na strednej ško-
le. Následne sa poďakoval žiakom za úspešnú 
reprezentáciu obce na rôznych vedomostných 
súťažiach a zároveň za všetku ich aktivitu, ktorú 
vyvíjali na kultúrnych a spoločenských poduja-
tiach v obci.

Potom žiaci prebrali pre nich pripravené dar-
čeky, ktoré im majú pripomínať tento významný 
deň a podpísali pamätnú knihu. Nasledovalo 
spoločné fotenie a žiaci sa so spevom rozlúčili.

 
 Andrea Szabó, matrikárka  

„Nem elég a jóra vágyni,
a jót akarni kell!

És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell!“

 (Váci Mihály)

Perbetén nagyon régi hagyománynak szá-
mít, hogy a helyi alapiskolák végzőseit ünnepi 
fogadáson látja vendégül a Községi Hivatal. A 
régi szokáshoz hűen, az idei 2021-es évben  is 
Zsitva Norbert polgármester úr és Szabó And-
rea anykönyvvezető fogadta és köszöntötte a 
végzős diákokat. A polgármester rövid  ünnepi 
beszédében kifejtette, hogy a végzős kilence-
dikesek életében végérvényesen lezárult egy 
szakasz – a kisgyermekkor szakasza – és új 

életszakaszba és ki-
hívások elé néznek 
majd. A  középfokú 
t anu lmán y a i khoz 
nagyon sok sikert 
kívánt, valamint azon 
kívánságát is kifej-
tette, hogy a végző-
sök igyekezzenek 
maguk elé reális 
célokat kitűzni, s 
ezek eléréséért min-
dent megtenni. Mint 
mondta – szeretné, 
hogy sikeresen tud-
ják az alapiskolában 
megszerzett tudá-
sukat, készségeiket 

választott középiskolájukban továbbfejleszteni. 
Majd megköszönte a végzős diákok eddig elért 
eredményeit a különböző tanulmányi versenye-
ken, valamint községünkben kifejtett tevékeny-
ségüket a különféle kultúr- és egyéb rendezvé-
nyeken.

Ezután a ballagók átvehették az önkor-
mányzat ajándékait, hogy ez is emlékeztesse 
őket erre a  jeles napra, illetve a tanulók alá-
írták a község emlékkönyvét, majd végül közös 
fényképezkedés következett.

                                                                                                            
 Szabó Andrea

 anyakönyvvezető
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NOVORODENCI
Kristína Bögiová 29. júna
Emma Balogh 1. júla

UZAVRELI MANŽELSTVO
Štefan Ujvári a Katarína Mokošová 22.mája
Viktor Varga a Amanda Gyarmatiová  3.júla

ÚJSZÜLÖTTEK
Bögi Krisztína  június 29.
Balogh Emma július 1.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Ujvári István és Mokoš Katalin  május 22.
Varga Viktor és Gyarmati Amanda  július 3.

OPUSTILI NÁS
František Peták (91) 27. marca
Terézia Gatyásová (76) 30. marca
Mikuláš Lacza (72) 5. mája
Mária Štefániková (67)  7. mája
Zuzana Fiľaková (16) 7. mája
Pavol Kálazi (75) 30. mája
Jozef Rigó (56) 9. júna
Štefan Mátyás (69) 21. júna
Mária Gatyásová (75) 14. júla

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Peták Ferenc (91) március 27.
Gatyás Terézia (76) március 30.
Lacza Miklós (72) május 5.
Štefánik Mária (67) május 7.
Fiľaková Zuzana (16) május 7.
Kálazi Pál (75) május 30.
Rigó József (56) június 9.
Mátyás István (69) június 21.
Gatyás Mária (75) július 14.

Zbohom škola, lúčime sa... 

Most búcsúzunk és elmegyünk...


