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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Tohtoročné leto prinieslo krásne teplé počasie. Horúčavy nám nedali veľa 

príležitostí na osvieženie. Našťastie, prírodné katastrofy, ktoré by spôsobili v našej 
obci väčšie škody, nás obišli. Dúfali sme, že pomaly môžeme začať organizovať aj 
obecné podujatia, s prihliadnutím na platné pandemické opatrenia.

V auguste, v spolupráci s MO Csemadoku, sme si kladením vencov v Miléniovom 
parku uctili sviatok sv. Štefana. Následne sme slávnostne odovzdali Pribetský 
spoločenský priestor, ktorý bol vytvorený vo veľkej miestnosti na poschodí kultúrneho 
domu. Táto investícia sa uskutočnila vďaka dotácie z fondu Gábora Bethlena, Prvá 
výstava vo vynovenom spoločenskom priestore je zostavená z výberu dobových 
fotografií Tibora Vargu s názvom Obrazy zo života, ktoré predstavujú život v našej 
obci v prvej polovici 20. stroročia. Časom plánujeme v tejto miestnosti organizovať 
ďalšie výstavy, besedy a predstavenia, aby tento priestor slúžil obyvateľom našej 
obce. V rámci tejto akcie bola predstavená aj kniha Pribetský almanach, ktorá sa 
zrodila s podporou programu Leader vďaka MO Csemadoku. Teší ma, že táto kniha 
zaujala nielen na území našej obce, ale aj mimo neho.

V septembri sa začal školský rok. Naše školy a škôlky sa naplnili životom. Všetci 
dúfame, že pre tento školský rok bude typická prezenčná forma vyučovania. Žiaľ, nie 
je možné konštatovať, že prvé dva mesiace školského roka prebehli hladko. Kvôli 
vysokému počtu ochorení horných dýchacích ciest bola zatvorená materská škola, 
základné školy sa potrápili s karanténami vo viacerých triedach kvôli Covidu-19.

Na začiatku októbra bola po dvoch rokoch znova zorganizovaná oberačková 
veselica, samozrejme s dodržaním všetkých hygienických nariadení. Oslávili sme 
krásnu úrodu hrozna a výborné vína. Oberačkový veniec tento rok odovzdali pribetskí 
členovia Rádu rytierov sv. Urbana. Tibor Szabó a Ing. Oto Krutek sú už dlhoročnými 
členmi tohoto rádu, a tento rok k nim pribudol aj Imrich Kecskés, ktorý bol slávnostne 
pasovaný za rytiera. Pre Rád vín sv. Urbana je charakteristický rizling vlašský, ktorý 
je značne obľúbený aj v našej obci. Počas kultúrneho programu vystúpili spevácky 
zbor Árvalányhaj, mažoretkový a tanečný klub Margaret, následne divákov zabávali 
speváci Sanci a Judith a kultúrny program svojím vystúpením ukončil Tomi Sipos zo 
skupiny Irigy Hónaljmirigy.

Pokladám za dôležité, aby mladí ľudia mali možnosť zostať v obci, usadiť sa tu a 
založiť si rodinu. S týmto cieľom sme začali s výstavbou nájomných bytov. Nakoľko 
o postavené byty je veľký záujem, rozhodli sme sa s výstavbou pokračovať a vedľa 
novopostavenej bytovky pribudne ďalšia, a hľadáme aj možnosti pre prípadnú ďalšiu 
výstavbu. 

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Spomeňme si na svojich 
blízkych, priateľov a známych a pomodlime sa za nich. Vieme, že svetlo sviece nám 
nikoho nevráti, ale v našich srdciach zostávajú žiť tí, pre ktorých tá svieca horí. 

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Az idei nyár igazi meleg, napsütéses nyár volt. Az időjárás kevés alkalmat adott a 
felfrissülésre. A nagyobb károkat okozó időjárási katasztrófák, viharok szerencsésen 
elkerülték falunkat, és a járvány is csitult. Bizakodtunk abban, hogy lassan rendezvé-
nyeinket is megtarthatjuk, figyelembe véve a járványügyi előírásokat. 

Augusztusban a Csemadok alapszervezetével közösen koszorúzási ünnepségen 
emlékeztünk meg államalapító Szent István királyunkról a Millenniumi parkban. 
Ezt követően színvonalas, szép ünnepség keretén belül adtuk át rendeltetésének a 
Perbetei Közösségi Teret, amely a kultúrház emeleti nagytermében kapott helyet. A 
felújítás a Bethlen Gábor Alap anyagi hozzájárulásával valósult meg. A közösségi tér 
első kiállítása Varga Tibor fotográfus régifotó gyűjteményéből készült válogatás Életké-
pek címmel, amely falunk lakosainak mindennapjait mutatja be zömmel a 20.század 
első feléből. Idővel további kiállításokat, beszélgetéseket, előadásokat tervezünk, hogy 
a felújított terem a falunk közösségét szolgálja. A közeljövőben tervezzük a kultúrház 
további belső tereinek felújítását is. Ugyanezen alkalom keretein belül mutattuk be 
a Perbetei almanach c. tanulmánykötetet, amely a Csemadok alapszervezetének jó-
voltából és a Leader program támogatásával született meg. Örömmel tölt el, hogy a 
könyv a falu határain belül és kívül is nagy érdeklődésre tett szert. 

Szeptemberben megkezdődött a tanév. Iskoláink és óvodáink megteltek élettel. 
Mindannyian bízunk abban, hogy erre a tanévre már a jelenléti oktatási forma lesz 
a jellemző. Sajnos azonban nem mondhatjuk el, hogy az eltelt két hónapban zökke-
nőmentesen zajlott a tanítás intézményeinkben. A felső légúti megbetegedések nagy 
száma miatt időszakos lezárást rendelt el a járási közegészségügyi hivatal, ill. több 
osztály is karanténba kényszerült a Covid-19 fertőzés miatt.

Október elején, egy év kihagyás után, ismét megrendezésre került a Szüreti Viga-
dalom, természetesen az aktuális egészségügyi korlátozások betartása mellett. Ün-
nepeltük a kiváló szőlőtermést, a finom borokat. A szüreti koszorút idén a régiónkban 
aktívan tevékeny Szent Orbán Borlovagrend perbetei tagjai adták át. Szabó Tibor és 
Krutek Ottó már több éve kiveszi részét a borlovagrend munkájából, a közelmúltban 
pedig Kecskés Imrét avatták ünnepélyes keretek között borlovaggá. A Szent Orbán 
Borlovagrend zászlósbora az olaszrizling, amely községünkben is kedvelt szőlőfajta. A 
programban fellépett a Csemadok mellett működő Árvalányhaj Népdalkör, a Margaret 
Mazsorett Táncklub csoportjai, később vidám hangulatot teremtett a Felvidéki Mulatós 
Show műsorából Sanci és Judith, valamint Sipos Tomi és csapata az Irigy Hónaljmirigy 
zenekarból.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük Perbetén maradni, csalá-
dot alapítani. E célból kezdtük el a községi bérlakások építését. A nagy érdeklődésre 
való tekintettel a befejezéséhez közeledő nyolclakásos tömbház mellé tervezünk még 
egyet, továbbá keressük a lehetőségeket és a megfelelő helyet egy harmadik lakó-
tömb felépítésére is. 

Közeledik Mindenszentek és Halottak Napja, az elcsendesedés, emlékezés ideje. 
Idézzük fel s foglaljuk imáinkba elhunyt szeretteinket, családtagjainkat, rokonainkat, 
barátainkat, ismerőseinket. Tudjuk, hogy senkit sem hoz vissza a gyertyafény, de a 
szív megőrzi azt akiért a gyertya ég.

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

27.7.2021
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo podanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a s tým súvisiace prípravné projektové práce pre projekt 
s názvom - Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci 
Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie oznámenie Mikuláša 
Jakaba - SMIJATRANS, Modranská 7, Pribeta, že v obci končí s vývozom od-
padových vôd ku dňu 1.8.2021 a schválilo zakúpenie cisterny na vývoz odpa-
dových vôd v hodnote 11 815,00 € + DPH.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo cenu vývozu odpadovej vody na 
sumu 20,00 €/vývoz.

7.9.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie správu o kontrolnej čin-

nosti za rok 2021, ktorú predložil Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór 
obce.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo  úpravu rozpočtu obce Pribeta na 
rok 2021, ktorú predložil Norbert Zsitva, starosta obce.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie Monitorovaciu správu 
plnenia programového rozpočtu obce Pribeta k 30.6.2021, ktorú predložila 
Ing. Gabriela Laczová, sam. ref. pre účtovníctvo.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo realizáciu projektu Prepojovací 
chodník a parkovisko pri parku Milénium a výšku spolufinancovania projektu 
zo strany žiadateľa – 5 % z celkových oprávnených výdavkov. Výška spolufi-
nancovania bude upresnená po ukončení verejného obstarávania. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo podanie žiadosti o dotáciu na vý-
stavbu ČOV a odkanalizovanie obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo podanie projektu na nákup javis-
kovej techniky, osvetlenia a interiérového vybavenia do veľkej sály kultúrneho 
domu.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom rodinného domu na 
Podzáhradnej ulici č. 9, Pribeta pre Juraja Szencziho, trvale bytom: Dlhá 52, 
946 55 Pribeta za 720,00 eur/rok, teda 60,00 eur/mesiac od 9.9.2021 na 
dobu určitú – 1 rok.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom nehnuteľností na Krivej 
ulici č. 14, Dulovce pre Michaelu Vörösovú, Mierová 4, 946 56 Dulovce za 
1200,00 eur/rok, teda 100,00 eur/mesiac od 9.9.2021 na dobu určitú – 1 rok.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo cenu vývozu odpadovej vody z 
Dvoru Mikuláš na sumu 25,00 €/vývoz.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom rodinného domu na 
adrese Dubník, Dvor Mikuláš č. 648 pre Tomáša Pinke, Dvor Mikuláš 657 za 
1200,00  eur/rok, teda 100,00 eur/mesiac od 9.9.2021 na dobu určitú – 1 rok.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo žiadosť Juraja Szencziho, Dlhá 
ulica 52, Pribeta o vykonanie nevyhnutných prác na rodinnom dome na adrese 
Podzáhradná ulica č. 9, a to výmenu 2 plynových kachlí a 2 okien do 1000,00 
eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie žiadosť Mikuláša Tor-
nócziho a manž. Renáty, Hlavná 7, Pribeta o riešenie problému znečisťovania 
miestnej komunikácie poľnohospodárskymi strojmi a navrhlo vynosiť drvený 
stavebný odpad na koniec asfaltovanej časti v dĺžke 50 m.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pridelenie trojizbového nájomné-
ho bytu na ul. Hlavná v nájomnom bytovom dome 8 b.j. nasledovne:

1.Lakatoš Daniel, Hlavná 169, Pribeta
2.Kololi Kristína, Hlavná 53, Pribeta
3.Kosztolányi Tibor, Hlavná 244, Pribeta
4.Jakabová Erika, Hlavná 240, Pribeta
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo pridelenie dvojizbového nájomné-

ho bytu na ul. Hlavná v nájomnom bytovom dome 8 b.j. nasledovne:
1.Madocsaiová Lívia, Hlavná 197, Pribeta
2. Szabóová Friderika, Školská 13, Pribeta
3. Nagyová Denisa, Nový rad 66, Pribeta
4. Senkárová Bianka, Nádražná 24, Pribeta
5.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Pribete zrušilo pridelenie 3 izbového nájomného 

bytu pre Daniela Lakatoša, nakoľko sa zmenili podmienky, za ktorých žiadal 
o pridelenie bytu a tento uvoľnený byt pridelilo Bianke Tornócziovej, Kvetná 
20, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo schválilo vytvorenie školského obvodu s obcou Svo-
dín pre žiakov navštevujúcich Základnú školu, Pavilón B, Školská 26, Pribeta. 

 Ing. Soňa Zahorcseková

2021.7.27.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta kérvény benyújtását,  egy visz-

sza nem térítendő pénzügyi támogatás, illetve az ezzel kapcsolatos projektmunkák 
elvégzéséhez szükséges anyagi források ügyében. A projekt elnevezése: Az Óvoda 
épülete energetikai igényének csökkentése Perbete Községben.

Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Jakab Mikuláš – 
SMIJATRANS, Madari utca 7, Perbete bejelentését, hogy 2021.8.1-jével beszünteti 
a  szennyvíz szállítási szolgáltatását, illetve jóváhagyta egy szennyvíz szállítására 
alkalmas tartálykocsi megvásárlását 11 815,00 euró + ÁFA értékben.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a  szennyvíz szállításának díját 
20,00 euró/ fuvar értékben.

2021.9.7.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Mgr. Kovács-Csomor Endre, 

Perbete Község főellenőre 2021-es évre vonatkozó ellenőrzési jelentését.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 2021. év költségvetésének vál-

toztatását, melyet Zsitva Norbert polgármester nyújtott be.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Perbete Község  program-

költségvetésének teljesítéséről szóló, 2021.6.30. hatályú jelentést, melyet Gabriela 
Laczová, mérnöknő, önálló könyvelői szakreferens terjesztett elő.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Millenniumi park melletti parko-
ló és összekötő járdaszakasz elnevezésű projektet, illetve a kérvényező általi közös 
finanszírozást – 5% a kivitelezés összköltségéből. A közös finanszírozás teljes ösz-
szege a kiírt közbeszerzés lezárultával lesz ismeretes.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta egy olyan dotációs kérvény be-
nyújtását, mely egy szennyvíztisztító megépítésére, illetve a község csatornázásának 
megvalósítására vonatkozik.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta egy olyan projekt benyújtását, 
mely  a kultúrház nagytermére vonatkozó színpadtechnikai, világítási és belső be-
rendezések vásárlásával kapcsolatos.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Kertek alja 9. sz. alatti családi 
ház bérbeadását Szenczi Juraj, Túlsó kertek alja 52, 946 55 Perbete részére. A bér-
leti díj 720 euró/év, azaz 60,00 euró/hó. A meghatározott idejű bérlet (1 év) kezdete 
2021.9.9.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Dulovce, Krivá ulica 14 sz. alatti 
családi ház bérbeadását  Michaela Vörösová, Mierová 4, 946 56 Dulovce részére. A 
bérleti díj 1200,00 euró/év, azaz 100,00 euró/hó. A meghatározott idejű bérlet (1 év)  
kezdete 9.9.2021.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta családi ház bérbe adását  Csúz, 
Szentmiklós major 648 sz. alatt, Pinke Tomáš, Szentmiklós major 657 részére. A 
bérleti díj 1200 euró/év, azaz 100,00 euró/hó. A meghatározott idejű bérlet (1 év) 
kezdete 2021.9.9.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta  Szenczi  Juraj, Túlsó kertek alja 
52, Perbete kérvényét, mely a Kertek alja 9. sz. alatti családi házon elvégzendő ha-
laszthatatlan munkálatokkal kapcsolatos. Ezek a következők: 2 gázkályha, valamint 
2 ablak cseréje 1000,00 eur értékig.

Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette Mikuláš Tornóczi és neje 
Renáta, Fő utca 7, Perbete kérvényét, mely a családi házuk előtti közút mezőgazda-
sági gépek általi szennyezésének  problémájára vonatkozott. A képviselő-testület a 
fennálló probléma megoldása érdekében javasolta az aszfaltozott közút végére 50 m 
hosszúságban zúzott építkezési hordalék kihordását.

Perbete Község képviselő-testülete a következőképpen hagyta jóvá háromszobás 
bérlakás kiutalását az újonnan épült Fő utcai 8 lakásos bérlakások épületében:

1. Lakatoš Daniel, Fő utca 169, Perbete
2. Kololi Kristína, Fő utca 53, Perbete
3 Kosztolányi Tibor, Fő utca 244, Perbete
4. Jakabová Erika, Fő utca 240, Perbete.
Perbete Község képviselő-testülete a következőképpen hagyta jóvá kétszobás 

bérlakás kiutalását az újonnan épült Fő utcai 8 lakásos bérlakások épületében:
1. Madocsaiová Lívia, Fő utca 197, Perbete
2. Szabóová Friderika, Iskola utca 13, Perbete
3. Nagyová Denisa, Váczy sor 66, Perbete
4. Senkárová Bianka, Sallai utca 24, Perbete
2021.10.5.
Perbete Község képviselő-testülete megszüntette az újonnan épült Fő utcai 8 la-

kásos bérlakások épületében egy háromszobás lakás kiutalását Lakatoš Daniel, Fő 
utca 169, Perbete számára, mivel változtak a körülmények, amelyek alapján kér-
vényezte a lakás bérletét. Ezt követően a megüresedett lakás bérlete Tornócziová 
Bianka, Virág utca 20, Perbete számára lett jóváhagyva. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Szlovák Tannyelvű Alapiskola 
iskolakörzetének kibővítését Szőgyén községére is. 

 fordította: Mgr. Kovács-Csomor Endre
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Uzsák Mária 90. születésnapjának 
köszöntése

„A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké
A mának arca tűn elő.
(...)
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomolt,
Lelkedben ott a kincs örökre,
Amely valaha benne volt.“
Gyönyörű napsütötte reggelt hozott 2021. július 20-a, amelyen 

Uzsák Józsefné, született Szabó Mária településünk szépkorú 
lakójának 90. születésnapját ünnepelhettük meg otthonában. 
Polgármester úr és az anyakönyvvezető asszony a köszöntő 
szavak kíséretében átadták az önkormányzat ajándékát, az em-
léklapot és a bőségkosarat egy szép virágcsokor kíséretében.

Mariska néni ez alkalomból szívesen mesélt életéről és el-
mondta ne-
künk, hogy 
hárman voltak 
testvérek. A II. 
v i l ágháború t 
14 évesen élte 
meg, majd a 
háború után 
c s a l á d j á v a l 
együtt Ő is osz-
tozott a felvidé-
ki magyar sors-
ban, ugyanis 
Csehországba 
d e p o r t á l t á k 
a családot. 
Két év után,  
amikor vég-
re hazakerült, 
Szentmiklóson 

a majorban kapott munkát. 1954-ben kötött házasságot férjé-
vel Uzsák Józseffel. Két lánya született, ma négy unokával és 
két  dédunokával büszkélkedhet. Gyermekei születése után már 
háztartásbeliként dolgozott, nevelte a gyerekeket, illetve férjé-
vel építkeztek is. 2005-ben özvegyült meg. Ahogy elmondta, 
szerinte a hosszú élet titka a tűrés, a szenvedés elviselése és 
a családi szeretet megléte. Lányai nagy szeretettel és szívvel 
gondoskodnak róla, segítik a mindennapokban. Mivel gyönge 
a látása, ezért rádiót hallgat, sokat imádkozik, és alkalomadtán 
kisétál az udvarra.

Kedves Mariska néni!
További jó erőben, tartós egészségben telt éveket kívánunk, 

hogy  családtagjai szeretete aranyozza be hétköznapjait és 
ünnepeit, ajándékozzák meg Önt vidámsággal, békességgel, 
figyelmükkel, szeretetükkel!

Szabó Andrea    
anyakönyvvezető

A 90 éves Zaležák Ferencet  
köszöntöttük

„Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!”

Községünk további szépkorú lakóját, a  kilencven éves 
Zaležák Ferencet, Zsitva Norbert polgármester és Szabó Andrea 

anyakönyvvezető köszöntötte fel szép jubileuma alkalmából.
Feri bácsi 1931. szeptember 3-án született Bajcson. Mint 

minden kortársa, így Ő is átélte mindazokat  a 20. századi   
megpróbáltatásokat, amelyek a felvidéki magyarokat sújtották.

Boldogan emlékezett vissza az elmúlt évtizedekre és tele van 
tervekkel a jövőt illetően.

Az igen jó fizikai és szellemi erőnlétben élő ünnepelt elmond-
ta nekünk, hogy feleségével három gyermeket neveltek fel. Ma 
már hét unoka és három dédunoka élvezi a csupa mosoly déd-
nagyapa társaságát. Nyugdíjazásáig az erdészetnél dolgozott. 
1995-ben vesztette el feleségét, azóta egyedül él. Ha segítségre 
van szüksége, családjára mindig számíthat.

Hajlott kora ellenére igyekszik aktív életet élni. Nyomon követi 
a híradásokat és a közélet történéseit. Főleg televíziót néz és 
rádiót hallgat, de a kertje is arról tanúskodik, hogy amikor az 
időjárás csak engedi, odakint munkálkodik.

Az ilyen látogatások – köszöntések alkalmából mindig meg-
kérdezzük az ünnepelttől, hogy szerinte mi a hosszú élet re-
ceptjének a titka. Zaležák Ferenc erre a kérdésre mosolyogva 
azt válaszolta, hogy „vigyázni kell arra, hogy ne haljunk meg.“ 

Kedves Feri bácsi!
További jó erőben, tartós egészségben telt boldog, nyugal-

mas, szeretetben bővelkedő, egészséges éveket kívánunk!

 Szabó Andrea    
anyakönyvvezető
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Őszköszöntő  

Mozgásban a család

Szeptember második heté-
ben egy kora őszi, verőfényes 
délutánon a Napraforgó Óvo-
dában nagy volt a nyüzsgés. 
Családi napra készülődtünk. A 
kis „Szotyoláink” már reggeltől 
szorgosan dolgoztak az óvó né-
nikkel. Mozgalmas és tartalmas 
tevékenységek sorozata foglalta 
le a kicsiket. A délelőtt folyamán 
Egészségnapot tartottunk, ahol 
a friss gyümölcsöké és a zöldségeké volt a 
főszerep. A szemet gyönyörködtető Gyümölcs 
és Zöldségbárban színes tányérkákból lehe-
tett csipegetni, kóstolgatni a friss és zamatos 

csemegéket, amiket a gyermekek gondos 
odafigyeléssel készítettek, szeleteltek, díszí-
tettek. Majd ezután a kalácskészítés rejtelme-
ibe vezettük be a kicsiket. Megtanulták azt is, 
hogyan gondozzák a kis élőlényt, a kovászt, 
ami nélkül sem a kenyér, sem pedig a kalács 
nem tudna megkelni. Apró dolgos kezecskék 
gyúrták, dagasztották, sodorták az édes ma-
zsolás fonottat. A végeredmény látványa és 

illata ellenálhatatlan volt! Az egészséges élet-
mód alapelveit közvetítő programok sorából 
nem hiányozhatott a közös mozgás és a sport 
sem. A bemelegítő gyakorlatokat stafétajáté-
kok követték. A csapatversenyt végül egy kö-
télhúzó párbaj zárta, amiben jelentős fölény-
nyel az Erős apukák csoportja jeleskedett. Az 
óvoda udvarán mindeközben izgatottan ké-
szülődtek a Komáromból érkező Vándorbáb-

színház tagjai, akik a Három kívánság 
című meseelőadással szórakoztatták 
a kedves jelenlévőket. A napot egy 
hangulatos családi piknikkel zártuk. 
Az óriási tábortűz lehetőséget kínált a 
sütögetésre, falatozásra, beszélgetés-
re. Ezúton köszönjük a kedves Csalá-
dok önzetlen támogatását, melynek 
segítségével megvalósulhatott ez a 
remek nap.

„A vidám szív a legjobb orvosság.” 
(Példabeszédek 17:22)

  
 Bc. Juhász Tímea

Augusztus utolsó szombat-
ján a Manócska baba-mama 
klub tagjai egy nem szokvá-
nyos családi sportnapon ve-
hettek részt. A szabadtéri hely-
színt változatos módon most 
egy fedett sport-és szabadidő-
központ váltotta fel, mégpedig 
a komáromi Olymp center. 
A család valamennyi tagja 

megtalálhatta itt a számára 
leghatékonyabb mozgásfor-
mát. A kicsik az Ugri parkban 
játszottak, mozogtak, vidáman 
és szabadon, míg szüleik a 
komolyabb felszerelésű és a 
jóval igényesebb egyensúly-és 
kondipályán tehették próbára 
erejüket és ügyességüket. Az 
aktív kikapcsolódást ezután 

egy nagyon látványos és szó-
rakoztató állatkerti séta zárta a 
komáromi Vág folyó partján. A 
VándoroZOO állatkert exotikus 
állatait testközelből figyelhet-
ték és etethették a gyerekek, 
ami hatalmas élményt nyújtott 
a számukra. Bízunk benne, 

hogy a sporttal egybekötött 
családi kirándulás valamennyi 
klubtagunk megelégedésére és 
nem utolsó sorban egészségé-
re vált.  

  
 Bc. Juhász Tímea
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Két hónap gondtalan pihenés után ismét 
elérkezett a szeptember, amely minden kis-
gyermeknek, pedagógusnak az óvoda – és 
iskolakezdést jelenti. Még mielőtt intézmé-
nyünk megnyitotta volna kapuit, számos 
előkészület, javítási munkálat zajlott. A Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Nyitnikék óvoda meg-
újult csoportszobával, ebédlővel és felújított 
konyhával fogadta az új és régi ovisokat. 
Ezúton is szeretném megköszönni fenntar-
tónknak, Perbete Község önkormányzatá-
nak, hogy szeptemberben felújított óvodában 
fogadhadtuk gyermekeinket, ahol vidám, szí-
nes falak közt, megújult berendezés mellett, 
számos új játékkal tölthetik mindennapjaikat.  

Egy szülő akkor nyugszik meg igazán, 
ha látja, hogy gyermeke óvodája egy vidám 
gyermekbirodalom, ahol szerető óvónénik 
veszik körül és ahol gyermekét biztonság-
ban tudhatja. Ha ez a gyermekbirodalom 
ráadásul még jól felszerelt is, akkor az kész 
siker! Óvodánk közössége sokat tesz azért, 

hogy az ide járó gye-
rekek sokoldalúan és 
nyugodt környezetben 
fejlődjenek. Modern se-
gédeszközök, számító-
gépek, intertaktív tábla 
és sok-sok fejlesztő 
játék áll a gyermekek 
rendelkezésére. Mi, pe-
dagógusok igyekszünk 
mindent megtenni, 
hogy az óvodakezdés 
zökkenőmentes legyen számukra. Az első 
pár nap után a könnyes gyermekszemek 
kezdenek mosollyal megtelni, és a kicsik el-
indulnak felfedezni a megannyi csodát, amit 
az óvodai élet rejteget számukra. A sok-sok 
színes játék, a rengeteg új kispajtás, vidám 
mondókák, dalok, a játék-udvar száz csodája 
hamar elvarázsolja a gyermekeket.  

A 2021/2022-es nevelési évet 15 beíratott 
gyermekkel, 1 vegyes csoportban kezdtük 

meg.  Szeptemberi 
hónapunk szokatlanul 
kellemes, meleg idővel 
telt el. Kihasználva ezt, 
a gyerekekkel sok időt 
töltöttünk az udvaron, 
a szabad levegőn. Az 
őszi természet határ-
talan lehetőséget kínál 
a foglalkozásokhoz. A 
séták során begyűjtött 
levelekből, termések-
ből szebbnél szebb 
alkotások készülnek, 

és varázslatos, őszi színekben pompázik 
ilyenkor az óvoda folyosója.  A mindennapok 
során igyekszünk változatos programokat 
biztosítani a gyerekeknek, hogy minél több 
élménnyel, tapasztalattal gazdagodjanak.   
Szeretnénk, ha óvodásaink boldog és sikeres 
felnőtté válnának, akik képesek szeretni, akik 
harmóniában élnek önmagukkal és másokkal 
szemben egyaránt. Az összefogás ereje nagy 
dolgokra képes. Nincs nagyobb öröm egy 
gyermek boldog mosolyánál, hálás tekinte-
ténél és ragaszkodásánál. Figyelni értelmük 
nyílását, osztozni velük a siker örömében. 
Szerencsések vagyunk, hogy ilyen összetar-
tó közösségünk van, amelynek segítségében 
mindig bízhatunk. Kérem, hogy legyenek  
partnereink és továbbra is támogassanak 
bennünket.  Végezetül, engedjék meg, hogy 
az óvoda gyermekei és alkalmazottai nevé-
ben minden kedves családnak kívánjak jó 
egészséget, vidám, élményekben gazdag 
óvodai évet!

 Porubský Nikolett

A Nyitnikékben jó gyermeknek lenni...

Dňa 2. septembra prišiel čas 
opäť spolu prežiť jeden krásny, 
nový príbeh. Určili sa priority a 
ciele, ktoré chceme dosiahnuť 
v tomto novom školskom roku, 
aby naša materská škola na-
ďalej fungovala ako úspešná 
výchovno-vzdelávacia inštitúcia 

plná radosti a zábavy. Veľmi nás 
potešila zrekonštruovaná jedá-
leň aj kuchyňa, navyše vďaka 
našej samospráve bola kuchyňa 
doplnená aj novým zariadením. 
Hneď od prvých dní si na nové 
prostredie a nových kamarátov 
postupne zvykajú naši najmenší 

Začiatok školského roka

škôlkári, a tie najstaršie deti za-
čínajú s prípravou na vstup do 
základnej školy. 

V závere prvého školského týž-
dňa sa uskutočnila prvá schôdza 
rodičov, na ktorej sa doplnil výbor 
ZRPŠ o nových členov a presne 
o týždeň neskôr, v podvečernom 
čase, sme vyrazili s deťmi a ro-
dičmi na „piknik“ do prírody na 

Podháj. Krásne počasie, hry, zá-
bava, opekačka a posedenie v 
pokojnom prostredí je presne tá 
pozitívna energia, ktorú potre-
buje na začiatku nového škol-
ského roku dieťa, rodič aj uči-
teľky. Prajeme všetkým úspešný 
vstup do nového školského roku 
2021/2022.  

 Renata Kmetyóová
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Budovanie kolegiálnych vzťa-
hov na pracovisku je veľmi dôle-
žité a nie je tomu inak ani medzi 
nami - učiteľmi. Ako každý člo-
vek, aj pedagógovia potrebujú 
občas vytrhnúť zo stereotypu 
pracovných povinností a trocha 
sa zrelaxovať, zabaviť.  Práve 
preto sme sa spolu s viacerými 
kolegami vybrali dňa 20.9.2021 
na spoločnú večeru, na ktorej 
sme si nielenže pochutnali, ale 
počas nej sme sa aj dobre poroz-

právali, mali sme možnosť jeden 
druhého viac spoznať, a takto 
si budovať priateľské vzťahy, čo 
pozitívne ovplyvní aj našu ďalšiu 
spoluprácu v škole. 

Po skvelej večeri sme sa pre-
sunuli do MsKS v Nových Zám-
koch, kde sme si pozreli divadel-
né predstavenie Na koho to slovo 
padne, ktoré zobrazuje grotesk-

ný príbeh piatich indivíduí uzav-
retých v jednej miestnosti. Na 
toto predstavenie sme sa tešili 
už minulý rok, no kvôli pande-
mickej situácii, v ktorej sa vtedy 
naša krajina nachádzala, sa ter-
mín predstavenia preložil. I keď 
sme na náhradný termín čakali 
takmer rok, priznávame, že sme 
sa na toto predstavenie v podaní 
vynikajúcich hercov veľmi tešili a 
o to viac sme si ho užili.  Divadel-
né predstavenie nám pomohlo na 

chvíľu zabudnúť na každodenné 
povinnosti a s veľkou dávkou 
humoru prispelo k vynikajúcemu 
kultúrnemu zážitku. Celý večer 
sa niesol v príjemnej atmosfére 
a pevne veríme, že sa onedlho 
opäť takto stretneme a užijeme 
si spoločne trávený čas s našimi 
kolegami.

 PaedDr. Marek Elšík

Prvý deň nového školského 
roka, je vždy pre vás, žiakov, ale 
i nás, učiteľov, výnimočnou uda-
losťou. Výnimočnou udalosťou 
preto, že každý nový školský rok 
je ďalším pomyselným krokom 
na ceste životom, na ceste do 
sveta dospelých. Tento kolobeh, 
táto symbolika času reprezen-
tovaná jednotlivými školskými 
rokmi sa začína Vami, žiakmi 1. 
ročníka a končí žiakmi deviateho 
ročníka našej základnej školy.

Preto sa v prvom rade obra-
ciam na našich prváčikov, na 
tých, ktorí začínajú novú etapu 
svojho života. Je to pre vás veľ-
ká zmena, väčšina z Vás je iste 
plná očakávaní, možno i obáv z 
nového, nepoznaného. Veľmi rád 
by som túto chvíľu využil na to, 
aby som Vás naplnil optimizmom 
a zbavil akéhokoľvek nepokoja.

Naša škola sa totiž snaží byť 
nielen miestom, kde deti preží-
vajú väčšinu pracovného dňa, ale 
chce byť aj priestorom, v ktorom 
sa budú cítiť dobre, slobodne, 
tvorivo, kde môžu medzi sebou 
rozvíjať svoje schopnosti, naplno 
popustiť uzdu svojej fantázii, pri-
čom ich výsledky bude mať kto 
oceniť. Zároveň chcem sľúbiť, že 
sa Vám budú venovať chápaví 
učitelia, ktorí vás nebudú len učiť 
čítať a písať, ktorí vám dajú zák-
lady z matematiky, slovenského 
jazyka, anglického jazyka, nau-
čia vás premety, kotúle, čítanie z 
mapy a vyrozprávajú vám zaují-
mavé príbehy z dejín, ale najmä 
budú k vám ľudskí a vo svojej 
práci trpezliví.

Vám, žiakom vyšších ročníkov, 
najmä však našim deviatakom, 
chcem na prahu nového škol-
ského roku popriať najmä veľa 
síl, energie pri príprave na prijí-
macie skúšky na stredné školy, 
ktoré si vyberiete pre svoje ďal-
šie štúdium.

Predovšetkým vy, deviataci, už 
cítite, ako ten Váš čas strávený na 
našej škole prešiel veľmi rýchlo. 
Ani ste sa nenazdali a budete sa 
čochvíľa rozhodovať o svojom 
ďalšom smerovaní. Pretože aj 
život, ktorý žijeme, sa vďaka no-
vým technológiám a možnostiam 
akosi priveľmi rozbehol. Vďaka 
internetu dnes okamžite všet-
ko zistíte, „vygúglite“ a nájdete 
akékoľvek informácie a fakty. 
Niekedy vás to však paradoxne 
nenúti prekonávať prekážky a 
vynakladať veľké úsilie na to, aby 
ste sa k niečomu dopracovali. A 
toto vás môže urobiť slabými a 
zraniteľnými. Ja vám však i so 
svojimi kolegami držím palce, 
aby ste v tomto dôležitom devia-
tom ročníku boli úspešní.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti 
osloviť i vás, učiteľov, o ktorých 

viem, že si vážia svoju prácu, sú 
to ľudia citliví, s pochopením pre 
žiacku dušu. Prajem vám v tomto 
školskom roku veľa zdaru, ra-
dosti a naplnenia z vykonávanej 
práce v prospech našich žiakov.

Chcem takisto pozdraviť ro-
dičov našich žiakov, ktorí dô-
verujú našej základnej škole a 
zverili nám svoje deti, nielen do 
1. ročníka. Verím, že budeme 
spolupracovať, hľadať spoločné 
riešenia v prospech vašich detí a 
našich žiakov. Pretože oni budú 
odrazom nášho snaženia, oni 
budú všetkých nás reprezentovať 
v pretekoch, súťažiach, olympiá-
dach. Oni môžu byť vyjadrením 
našej úspešnosti, nášho spoloč-
ného snaženia a viery v zmysel 
vlastnej práce.

Predošlý školský rok preveril 
naše schopnosti reagovať na zlo-
žitú, rýchlo sa meniacu situáciu. 
Aj ten nadchádzajúci nebude ľah-
ký. V súvislostiach s pandémiou 
ochorenia COVID – 19 sme vyko-
nali množstvo opatrení, aby sme 

Na koho to slovo padne

Otvorenie školského roka 2021/2022
zabezpečili chod školy, vytvorili 
bezpečné prostredie pre našich 
žiakov aj zamestnancov. Chcem 
Vás všetkých vyzvať k tomu, aby 
sme sa všetci správali zodpoved-
ne, chránili seba aj druhých, boli 
ohľaduplní, nápomocní, trpezliví, 
a tak spoločne zvládli situácie, 
ktoré nám budúcnosť prinesie.

Na záver sa rozlúčim s Vami 
slovami Jana Masaryka: 

Na jedno som vždy veril: Že 
nás pán Boh stvoril všetkých 
rovnakých.

Jeden je chudý, druhý má pár 
kíl navyše.  Jeden je krásny, iný 
je zase poďobaný od vyrážok. 
Jeden je biely, druhý čierny. Ale 
všetkým nám je zima, keď vonku 
mrzneme a všetci sa potíme, keď 
praží slnko. A všetci musíme dý-
chať, aby sme sa neudusili.

Nikto si nesmie myslieť, že je 
niečo viac, niečo lepšie ako ten 
druhý. Možno má toho viac v ma-
kovici, možno nosí lepšiu košeľu, 
má šikovnejšie ruky, možno má 
väčšie bicepsy.

Ale toto všetko ho iba zaväzu-
je, aby toho urobil o to viac. Viac 
pre tých s menšími bicepsami a 
horšou košeľou.

Lenže tomuto môžu veriť a 
rozumieť iba tí z ľudí, ktorí majú 
radi ľudí.

Mať ľudí rád a milovať ľudí je 
celé tajomstvo a jediný recept na 
šťastie  a to platí pre všetkých. 
Pre mňa, pre teba, pre Vás, pre 
učiteľov, prezidentku, pre celý 
svet.

Želám Vám veľa úspechov v no-
vom školskom roku 2021/2022. 
 PaedDr. Marek Elšík

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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September v znamení anglického jazyka
Európsky deň jazykov sa každoročne osla-

vuje 26. septembra už od roku 2001. Dve celé 
dekády sa teda táto iniciatíva snaží upriamiť 
pozornosť na dôležitosť jazykovej rozmani-

tosti. Podporuje mnohojazyčnosť ako nástroj 
na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho po-
rozumenia. Je kľúčovým prvkom nášho bo-
hatého kultúrneho dedičstva. S touto ideou 
sa v plnej miere stotožňuje aj naša škola. 
Kladieme preto veľký dôraz nielen na to, aby 
naši žiaci poznali a používali svoj materinský 
jazyk, ale aj na to, aby si svoje jazykové kom-
petencie rozvíjali aj v cudzích jazykoch, a to 
najmä v angličtine. Európsky deň jazykov sa 
u nás neoslavuje len jeden deň v roku. Prvý 
mesiac nového školského roku nám priniesol 
hneď niekoľko skvelých príležitostí na rozvoj 
komunikačných zručností našich žiakov.

13. a 14. septembra sme sa mohli opako-
vane tešiť z návštevy pána Alexa Elwooda a 
na jeho tradičný jesenný workshop s názvom 
A Taste of English. Prvý deň sa pán Elwood 
venoval žiakom piateho a šiesteho ročníka. 
Hravou formou ich priviedol ku tvorbe jed-
noduchých otázok a odpovedí. Počiatočná 

ostýchavosť sa veľmi rýchlo premenila na 
veselý a živý rozhovor. Po tejto úvodnej lekcii 
nasledovali ďalšie zaujímavé aktivity, ktoré 
sa zameriavali na rozvoj slovnej zásoby. Žiaci 
spoznali napríklad názvy známych, ale aj me-
nej známych zvieratiek. Zmerali si svoje ve-

domosti a dozvedeli sa zaujímavé fakty – kto-
ré zvieratko žije najdlhšie, ktoré je najväčšie, 
najrýchlejšie či práve to najnebezpečnejšie. 
Precvičiť si stupňovanie prídavných mien ne-

bolo nikdy jednoduch-
šie ani zábavnejšie. 
Po zvieratkách bolo 
na rade nakupovanie. 
Pomocou situačných 
hier si žiaci osvojili 
užitočné výrazy z ob-
lasti nakupovania. Vy-

skúšali si rolu majite-
ľov cukrární, kaviarní 
či obchodov s obleče-
ním. Rovnako si užívali 
aj rolu zákazníka. Na 
záver si zahrali domi-
no, prostredníctvom 
ktorého si otestovali 
svoje novozískané vedomosti.

Nasledujúci deň patril našim starším žia-
kom. Aj v tomto prípade sa deň odštartoval 
tvorbou otázok. Avšak 
tieto otázky boli ná-
ročnejšie a kompliko-
vanejšie. Naši šikovní 
siedmaci, ôsmaci a 
deviataci sa však ne-
vzdali a úlohu úspeš-
ne zvládli. Následne 
sa venovali osvojeniu 
a opisu rôznych zlo-

žených slov. Venovali 
sa aktivitám, ktoré ich 
prinútili nielen hovo-
riť, ale aj premýšľať v 
angličtine. Rozbor an-
glickej pesničky patril 
k najnáročnejším a 
zároveň aj k najzábav-
nejším úlohám. Sa-
mozrejme, ani z tohto 

dňa nemohla chýbať situačná hra. Žiaci sa 
zahrali na kriminálnikov a inšpektorov. Snažili 
sa úspešne   vyriešiť záhadný zločin. K tomu 
však bola nutná konverzácia. Oba dni sa vy-
značovali učením v dobrej nálade a nenúte-
nej forme. Dúfame, že pána Elwooda budeme 

môcť privítať na našej škole ešte mnohokrát. 
Ďalšou vynikajúcou príležitosťou na podpo-

ru jazykovej zručnosti bola účasť na anglic-
kom divadelnom predstavení. Keďže nám ak-
tuálne pandemické opatrenia nedovili vydať 
sa za kultúrou, kultúra prišla za nami v podo-
be online interaktívnych divadelných predsta-
vení. Žiaci prvého stupňa si pozreli klasickú 
bábkovú rozprávku Išlo vajce na vandrovku 
(Egg on a Trip), ktorá využívala jednoduchú 
angličtinu doplnenú o veselé pesničky, a v 
ktorej nechýbali ani hravé anglické cvičenia.

Žiaci druhého stupňa si pozreli inscenáciu 
American Dream (Americký sen), ktorá im 
predstavila príbeh o Ottovi, o chlapcovi, ktorý 

sa vydal na študijný pobyt do Ameriky. Počas 
svojho putovania sa dozvedal mnoho o živo-
te, o svete a hlavne sám o sebe. Súčasťou 
aplikácie boli aj rôzne interaktívne jazykové 
cvičenia a ďalšie užitočné učebné pomôcky.   

Aj keď online predstavenia nedokážu v 
plnej miere nahradiť atmosféru živého diva-
delného predstavenia, sme radi, že nám po-
kročilá technológia umožňuje zúčastniť sa na 
kultúrnom podujatí aspoň v takejto podobe. 
Rovnako nás teší aj to, že počas tohto škol-
ského roka si naši žiaci budú môcť užiť ďalšie 
dve online divadelné predstavenia. Veríme, že 
sa im budú páčiť rovnako ako predošlé dve.    

 
 Andrea Gáborová
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Kalandok Madagaszkár szigetén

„Minden magára valamit 
adó közösségnek, így a mi-
énknek is, a boldogulás ér-
dekében szüksége van tudást 
és tartást adó kiváló iskolák-
ra, melyek a múltat a jövővel 
összekötik! Melyek megtart-
ják mindazokat az értékeket, 
amelyek egy nép tisztessé-
ges szándékaihoz a felgyor-
sult időben szükségeltetnek, 
s hogy az itt megszerzett 
műveltség fundamentuma 
legyen fiataljaink számára 
önmaguk és a világ megisme-
réséhez és gyümölcsöző kap-
csolataik kiépítéséhez!“ Az 
idézet Pék László, a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége egykori elnökétől való, 
aki az országos tanévnyitó 
ünnepségen Zsigárdon ezt az 
üzenetet fogalmazta meg az 
előttünk álló 2021/2022-es 
tanévre. Szép feladat, hiszen 
ezért lettünk pedagógusok, és 

Második alkalommal került megren-
dezésre az alsó tagozatosok számára a 
nyári iskola augusztus 23. és 27. között. 
A foglalkozások során központi szerepet 
kaptak az élménypedagógiai módszerek, 
az általános ismeretszerzés és a kész-
ségfejlesztés. A Benyovszky Emlékév 
tiszteletére a hét témájául az 1741-ben 
Verbón született Benyovszky Móric, a 
híres katona, világutazó életútját válasz-
tottuk. Elsősorban azt az időszakot vizs-
gáltuk, amelyet Madagaszkár szigetének 
királyaként töltött. A tevékenységek a 
gróf kalandjai és a szigeten fellelhető nö-
vény- és élővilág köré épültek. A kaland 
kincskereséssel kezdődött. A gyerekek 
egy kincses térkép alapján a nap folya-
mán szerzett ismereteiket felhasználva 
jutottak el a kincsesládáig. Másnap vá-
szonra festettük a szigetet, a tengert és 
a vízben élő állatokat. Ugyancsak vászon-
ra kerültek a jellegzetes madagaszkári 
állatok, mint a maki, kaméleon, fossza, 

a csodálatos orchidea, az 
illatszerek alapanyagá-
ul szolgáló ylang-ylang, a 
híres majomkenyérfa. Ke-
vesen tudják, hogy a világ 
legjobb minőségű vaníliája 
is ezen a szigeten terem. 
Záležák István tanító bá-
csi segítségével megépült 
Benyovszky hajója is, melyet zászlókkal 
díszítettünk. Természetesen a gróf ha-
jóflottája is elkészült, a mi esetünkben 
papírból. A saját készítésü Madagaszkár-
pexeso és puzzle is jó szórakozásnak bi-
zonyult. Egy plakát is készült „Ezt is tud-
juk Madagaszkár élővilágáról”  címmel, 
amelyre felkerültek a képek, rövid írások, 
fogalmazások. Természetesen megnéz-
tük a Madagaszkár című animációs filmet 
is. Az utolsó nap kirándulást szerveztünk 
Gútára a túzok farmra és a vízimalom-
hoz.  A túzok utolsó példánya 2016-ban 
Szlovákiában kihalt, így a gyerekek csak 

a kitömött madarakat láthatták. Pogány 
Veronika szakavatott vezetése mellett 
fontos dolgokat tudtunk meg a környeze-
tünk és az állatok védelméről, megetettük 
a juhokat, lovakat, szamarakat. A gútai ví-
zimalmot Közép-Európa leghosszabb fa-
hídján közelítettük meg. A látogatás során 
a gyerekek betekintést nyertek az egykori 
molnárok életébe és a gabonaőrlés mes-
terségébe.  Bízunk benne, hogy a nyári 
iskolások kellemes élményekkel, sok új 
ismerettel gazdagodtak és az együttlét az 
iskolakezdést is könnyebbé tette.   
 Haris Edina, Tárnok Katalin 

Becsengettek! az iskolavezetőknek is e cél 
felé kell kormányozni a rájuk 
bízott intézményeket. Egyben 
kihívás is, mert most minden 
erőre, szakmai hozzáértésre, 

pedagógiai érzékre szükség 
van, amikor két felemás tanév 
után, a távtanulás tapasztala-
taival felvértezve kezdünk egy 
újat, bízva abban, hogy nem 
következik be az iskolák teljes 
lezárása és végre egy hagyo-
mányoshoz közeli tanév vár 
ránk. 2021.szeptember 2-án 
az ünnepélyes tanévnyitón 
jelen volt Zsitva Norbert, köz-

ségünk polgármestere, Nt. Er-
délyi Zoltán és Nt. Erdélyi Adél 
református lelkipásztorok, Ja-
kab Ferenc, a szülői szövetség 
elnöke, Brath Tibor, iskolánk 

nyugalmazott igazgatója, va-
lamint iskolánk egykori peda-
gógusai. Vörös Emma, 9.osz-
tályos tanuló az anyanyelvről 
szavalt. A 11 kiselsős a szülői 
szövetség ajándéka mellett 
a Rákóczi Szövetségtől egy 
szép iskolatáskát és beirat-
kozási ösztöndíjat kapott. 
Iskolánknak a 2021/22-es 
tanévben 119 tanulója lesz. 

Pedagógusaink munkáját to-
vábbra is asszisztensek és 
gyógypedagógus segítik a 
Segítő szakmák az oktatásban 
elnevezésű projekt jóvoltából. 
Délutánonként két napközis 
csoportban foglalkozunk az 
alsó tagozatosokkal. A napi 
oktatási rendet a járványügyi 
szabályokhoz kell igazítanunk. 
Ezért a közösségi rendezvé-
nyeink, szakköreink a szűk is-
kolai közegben zajlanak majd 
továbbra is. Az oktatásügyi 
minisztérium által kiírt pá-
lyázatok segítségével tudunk 
digitalizációs koordinátort, 
további segítő pedagógusokat 
alkalmazni, valamint az egyéb 
forrásokat keresve jobbítani 
az iskola anyagi-technikai fel-
tételeit. 

Kívánok mindannyiunknak 
sikeres, zökkenőmentes, él-
ményekkel teli, de elsősorban 
egészséges 2021/2022-es 
tanévet!  
 Mgr. Szabó Edit 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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A Perbetei Magyar Tannyelvű Alapisko-
la napközis tábora második alkalommal 

került megrendezésre július elején 15 
alsó tagozatos gyermek részvételével. 
A játékos tanulás, a szabadidő hasznos 
eltöltése mellett célunk az volt, hogy a 

távoktatás hosszú hónapjai után a gye-
rekek minél többet lehessenek együtt a 

szabadban. Minden napra tartalmas, kre-
atív, készségfejlesztő, érdekes foglalko-
zásokat szerveztünk. A tábor mesenappal 
kezdődött. Nemcsak elmeséltük, hanem 

meg is elevenítettük a történetet saját 
készítésű bábok segítségével. Délután 
gyöngyöztünk. Másnap egy változatos 
pálya várta a gyerekeket, ahol különböző 
akadályokat kellett leküzdeniük. A prog-
ramok közé tartozott egy kis túrázás a 
falu határában. Vártuk, hol és milyen ál-
lat bukkan elő a bokrok mögül. A tábor 
alatt a gyerekek könyvet és társasjátékot 
készítettek, üvegre festettek, kertészked-
tek, megismerték a gyógynövényeket. 
A pénteki napot teadélutánnal zártuk, 
amelyre mindenféle finomságokkal ké-
szültek a szülők. Rövid versben foglaltuk 
össze élményeinket és mondtunk köszö-
netet azoknak, akik segítették az egyhe-
tes táborozást.  

 Haris Edina, Kecskés Anita, 
 Pálinkás Mária

A felső tagozatosok számára meghir-
detett nyári iskola augusztus 16. és 20. 
között zajlott. A program alapja a nyelvi 
kompetenciák fejlesztése volt, 
emellett olyan személyisége-
ket hívtunk vendégelőadónak, 
foglalkozásvezetőnek, akik 
utazásaik során különleges él-
ményekre tettek szert. Így ke-
rült sor Tóth Ferenc tardoskeddi 
fotográfus kiállítására, aki ka-
merájával Csernobilban járt és 
drámai képekben örökítette 
meg a 35 évvel ezelőtti atom-
katasztrófa következményeit. 
A robbanás körülményeiről Új-
helyi Tomáš adott elő szlovák 
nyelven. A gyerekek az elő-
adást követően szlovák nyelvű 
feladatsort oldottak meg az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Peternai 
Zsuzsanna, a Pázmány Péter Magyar Tan-
nyelvű Gimnázium igazgatónője, aki évek 
óta tevékenyen dolgozik az Erasmus és az 
eTwinning programokban, angol nyelvű 
foglalkozást vezetett játékos formában, 
mégpedig az okoseszközökre letölthető 

alkalmazások segítségével. Bujna Zoltán 
izgalmas élménybeszámolót tartott Ázsi-
ai útjáról. Vámbéri Ármin nyomában járva 

ismerte meg Törökország, Irán, Afganisz-
tán tájait és lakóit. A mintegy 3000 km-t 
kerékpáron tette meg. Az általa készített 
fotók segítségével a gyerekek is része-
sei lehettek ennek a több hónapig tartó 
kalandos utazásnak, amely sivatagokon, 
3000-4000 m magas hegyeken át veze-

tett. Az előadás után rövid kerékpárkört 
tettünk a határban, érintve a Dr. Mátyás 
Ernő Tanösvény néhány pontját. Bujna 

Zoltántól a kápolna megtekin-
tése után búcsúztunk. Útrava-
lóul a gyerekeket arra biztatta, 
hogy álmaikat, céljaikat soha 
ne adják fel, legyenek kitartóak. 
Ellátogattunk a 13.században 
épült Gímes várába is, amely 
a Tribecs-hegység déli oldalán 
magasodik 514 méterrel a ten-
gerszint felett. A gyerekek kre-
ativitásának fejlesztésére is volt 
lehetőség. A batikolás techniká-
jával megismerkedve tarisznyát 
festettünk, az utolsó nap pedig 
ötletes módon kerültek bemuta-
tásra a heti események színes, 
vidám élménybeszámolók, szá-

mítógépes prezentációk, rajzok, posz-
terek, versikék formájában. Reméljük, a 
nyári iskola elérte célját: sok-sok közös 
élményt, új ismereteket, tudást adott. 

 Kecskés Anita, Béres György

Napközis tábor

Utazók nyomában
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6. Községi Gyermektábor Perbete - (2021. július 26 – 30.)
2021. július 26-án hétfőn – egy év 

kényszerszünet után –  újra vidám gyer-
mekzsivaj töltötte be a perbetei kultúrház 
környékét, ugyanis 32 kisebb-nagyobb 

vakációzó gyermek, vidám hangulatban, 
csillogó szemekkel várta a  helyi Önkor-
mányzat által immár hatodik alkalommal 
megszervezett  gyermektábor megnyitá-
sát. Nem kellett sokáig várniuk. Mgr. Ko-
vács-Csomor Endre pedagógus, táborve-
zető köszöntötte a  megjelenteket, majd 
rövid programismertető után, ünnepélye-
sen meg is nyitotta a tábort.

A napközis tábor első napja, azaz a hét-
fői nap délelöttje a természetvédelem és 
a  turisztika jegyében telt, mivel egy bi-
ciklitúra vette kezdetét, melynek célja 
Perbete természeti szépségeinek megis-
merése volt. A túrát, melynek végső állo-
mása a perbetei víztározó volt, Bc. Juhász 
Tímea óvodapedagógus szervezte és ve-
zette a táborozók nagy megelégedésére. 
Festői, vadregényes környezetben bicik-
lizhettünk. Útvonalunk döntő 
része érdekes természeti tá-
jon,  a falu dűlőútjain kersztül 
vezetett és több rövid pihenő 
beiktatása után értünk el 
utunk végcéljához, a víz-
tározóhoz. Visszatérésünk 
után várt bennünket a finom  
ebéd, melyet a helyi TSZ ét-
kezdéjében fogyaszthattunk 
el. (Itt szeretnénk köszönetet 
mondani Ádámka Aranká-
nak a TSZ elnökének, illetve 
a kedves szakácsnéniknek 
a finom ebédekért.) A fáradhatatlan Bc. 
Juhász Tímea délután érdekes személyi-
ség-és memóriafejlesztő játékokkal fog-

lalkoztatta a táborlakókat, majd még egy 
aerobic foglalkozást is abszolválhattak a 
gyerekek általa.

A kedd továbbra is a  turisztika jegyé-
ben telt, ugyan-
is autóbusszal 
G a r a m k ö v e s d r e 
látogattunk el, ahol 
már várt ránk két 
professzionális tú-
ravezetőnk, Mgr. 
Takács Krisztina és 
Mgr. Szebellai Erika, 
majd kezdetét vet-
te a  gyalogos túra, 
melynek útvonala 

a Kovácspatakot övező dombvidéken és 
erdőségen  keresztül vezetett. A túra  elég 
igényesnek bizonyult 
és látványos termé-
szeti környezetben 
zajlott. Három „kilá-
tót“ is útba ejtettünk, 
melyekről pazar 
kilátás nyílt az Esz-
tergomi Bazilikára, 
a Garam folyó torko-
latára, illetve a Duna 
méltóságteljes folyá-
sára. A  dombvidék-
ről való leereszkedés 
– ha lehet – még 
vadregényesebb volt 
mint a  kaptató, ugyanis nehéz terepen 
keresztül vezetett és a túrázóknak igen-

csak figyelniük kellett egymásra és ma-
gukra is ezen a terpszakaszon. A leeresz-
kedés után kiruccantunk a Duna parjátra, 

majd egy nem túl hosszú országúti 
szakasz  után elérkeztünk gyalogtúránk 
végpontjához, a kovácspataki „Kék Hal“ 
panzióhoz, ahol csodálatos környezet-
ben pihenhettünk és frissülhettünk fel. 
Helyi autóbusz járattal érkeztünk vissza 
Garamkövesdre a ránk várakozó autóbu-
szunkhoz. A  táborozó gyerekeket dicsé-
ret illeti, mert remekül helytálltak a túrán, 
melynek teljes hossza több mint 13 500 
lépést tett ki. Késő délután fáradtan, de  
élményekkel megrakodtan érkeztünk 
vissza Perbetére.

Szerda délelőtt táborunkba látogatott 
Écsi Gyöngyi, aki szokásos fergeteges 
meseelőadásával kápráztatott el ben-
nünket, melynek menetébe a hallgatóság 
egyes tagjait is bekapcsolta így fokozva 
a történet hatását. A finom ebéd után a 
táborlakókat intenzív kézműves, illetve 

LETNÝ TÁBOR | NYÁRI TÁBOR  
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sportdélután várta, mivel a helyi Közös-
ségi Központ dolgozói sokrétű kézműves 
és egyéb foglalkozásokkal készültek. Volt 
itt minden: karkötőkészítés, testfestés, 
zumba, stb., míg a fiúk ezidő alatt leját-
szottak egy jó kis focimeccset az iskolai 
pályán.

Csütörtökön újra kirándultunk, ugyanis 
Komáromba látogattunk el, ahol a kötele-
ző fényképezkedés, fagyizás és egyebek 
után bejártuk a komáromi öregvárat, vé-
gigjártuk annak izgalmas járatait, meg-

néztük a híres „Kőszűz“ szobrát, majd a 
nap „fénypontja“, a várva-várt strandolás 
következett. A táborlakók jól kitombolhat-
ták magukat a vizicsúszdákon és egyéb 
attrakciókon. Úgyanúgy, mint a  keddi na-
pon, késő délután, új élményekkel telve 
érkeztünk visssza Perbetére.

Pénteken újra 
vendégeink ér-
keztek, mivel 
l á t o g a t á s á v a l 
megtisztelt ben-
nünket Bogár 
Péter, íjász táv-
lövő világbajnok 
és neje, a szintén 
távlövő világbaj-
nok Bogár Valé-
ria, a marcelházai Fekete Sólyom íjász-

csoport alapítói, akik nagyon 
érdekes beszélgetést folytattak 
a táborozó gyerekekkel tapasz-
talataikról és azokról az egzoti-
kus világbajnoki helyszínekről, 
ahol  tevékenységük 
során megfordultak. 
Bemutatták korhű 
viseletük egyes  da-
rabjait, melyeket a 
legújabb régészeti 
ismeretek alapján re-
konstruáltak,  illetve a 

híres sztyeppei íjak felépítését 
és azt, hogy milyen anyagból 
készültek ezek a hajdani re-
mek fegyverek. Ezután nagyon 
érdekfeszítő íjászbemutatót 
tartottak, ahol működés közben 
mutatták be a hadtörténet leg-
fontosabb íjtípusait. Lőttek a japán sza-
murájok híres asszimmetrikus Yumi íjával, 
a hírneves angol botíjjal a longbowval, a 
koreai íjjal, mely reflexiója következ-
tében szinte karikába hajlik vissza, de 
természetesen bemutatásra kerültek a 
szkíták, hunok, avarok, magyarok, tatá-
rok, törökök sztyeppei eredetű kompozit 
visszacsapó íjai is. A bemutató végén az 
íjak átütő erejét is demonstrálta Bogár 
Péter és bizony bámulva láthattuk, hogy 
a 68 font erősségű visszacsapó íj milyen 
játszi könnyedséggel üti át korunk rend-
őreinek szabványosított lövészmellényét. 
Természetesen az íjászatot az érdeklődő 
táborlakók is kipróbálhatták, melyben a 
perbetei illetőségű Geleta Gyula íjász volt 
segítségükre, aki nem mellesleg a Fekete 
Sólyom íjászcsapat oszlopos tagja.

E nap délutánján újra a különböző kéz-
műves foglalkozásoké és a játéké volt a 
föszerep, majd a délután derekán  tábor-
tüzet gyújtottunk és sütögetéssel zártuk 
idei gyermektáborunkat is. A tábor bezá-
rása előtt minden táborozó emléklapot 

kapott a keddi 
kovácspataki 
túrán nyújtott 
teljesítménye 
elismerésekép-
pen, majd a fel-
nőttek búcsút 
vettek a tábo-
rozóktól. 

R e m é l j ü k , 
hogy a  tábor 
résztvevői idén 
is jól érezték 
magukat a   
foglalkozáso-

kon és reméljük kedves táborozók, hogy 
jövőre találkozhatunk Veletek ugyanek-
kor ugyanitt! Végezetül szeretnék kö-
szönetet mondani a perbetei Közösségi 
Központ dolgozóinak Bc. Pinkeová Mári-
ának, Répás Anikónak, Mgr. Galgócziová 
Zuzanának, Mgr. Bajáková Martinának,  
valamint a csoportvezető pedagógu-
soknak: Mgr. Ádámka Zsuzsának, Bc. 
Juhász Tímeának és Bc. Kecskés Anitá-
nak a  tábor érdekében végzett odaadó  
munkájukért s  legvégül, de nem utolsó 
sorban a községháza hivatalvezetőjének  
Ing. Zahorcseková Soňának a  tábor pro-
jektjének a kidolgozásáért és a táborunk 
érdekében végzett egyébb aktivitásáért. 

 
 Mgr. Kovács-Csomor Endre

 táborvezető
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Kétezerhuszonegy augusztus huszadika
Társadalmi és kulturális ünnep volt 

Perbetén ezen a  napon: a  szent király 
előtti főhajtást követően - aki egy nagy, 
s  tán a legfontosabb közösségi erőt 
tette hivatalosan is életünk vezéresz-
méjévé – a közösség, mint ahogy Zsitva 
Norbert Perbete polgármestere fogal-
mazott: ,,A falu közösségének ünnepét 
is ültük“. 

Elkészültük után huzamo-
sabb idővel, végre - valahára 
át tudtuk adni rendeltetésének 
a helyi kultúrház felújított eme-
leti nagytermét, a Perbetei Kö-
zösségi Teret, és be tudtuk mu-
tatni az olvasóknak a Perbetei 
almanach című helytörténeti 
művet. A kiállítófelület sem ma-
radt üresen, elfoglalták a Varga 
Tibor által nagy műgonddal 
válogatott és felújított régi 
perbetei fotók.  Nálunk hozzá-
értőbb emberek már különböző 
médiumokban írtak elkészült 
dolgainkról, rendezvényünkről, 
és az ünnepség  szónokai ün-
nepi beszédeikben már meg-
osztották ehhez kapcsolódó gondolatai-
kat, így cikkünk további részében inkább 
ezekből szemlézünk:

Vataščin Péter, az Új Szó újságírója, 
így ír a  Milleneum parki eseményekről: 
,,A Csemadok helyi szervezete, 
valamint az önkormányzat által 
szervezett program a Milleniumi 
parkban kezdődött, ahol az Ár-
valányhaj Népdalkör előadását 
követően Mészáros Dávid plé-
bános, illetve Erdélyi Zoltán és 
Erdélyi Adél református lelké-
szek megáldották és megszen-
telték az új kenyeret. A parkban 
felállított Szent István-szobor-
nál a különféle intézmények és 
szervezetek képviselői ezt kö-
vetően elhelyezték az emléke-
zés virágait.“

 Majd összefoglalja a két ve-
zérszónok gondolatait:

,,Szacsúri János, Magyarország po-
zsonyi nagykövetségének konzulja úgy 
fogalmazott, különleges és felemelő él-

mény számára megtapasztalni a helyiek 
ünneplését, és látni, hogy a magyarság 
itt is olyan méltósággal emlékezik meg 
Szent István napjáról, mint szerte máshol 
a Kárpát-medencében. .“

,,Berényi József,  Nagyszombat megye 
alelnöke, az MKP-t is képviselve többek 
között elmondta, a korábban itt élt né-
pekhez hasonlóan a magyarokat nem 

sodorta el a történelem. Ez a Szent Ist-
ván-i modern és befogadó államnak volt 
köszönhető, amire minden itt járó azt 
mondta, hogy a jogbiztonság országa.“

Az ünnep folytatásaként került sor 

a már említett terem átadására, a könyv 
bemutatására és a kiállítás megnyitójára. 
Az ünnepség szlovák és magyar nyelven 
folyt, a  szlovák nyelvű bemutatásokat 

Laczkóová Andrea tanárnő tárta a  kö-
zönség elé. Jakab Ferenc, önkormányzati 
képviselő így látja a terem jövőjét, a fel-
újítás értelmét: ,,A szűkebb haza szere-
tete, a faluközösség iránti vonzalomban 
is megnyilvánul, ez pedig azt jelenti, 
hogy az erre fogékony egyén megtalál-
ja módját, hogy hol is tudna segíteni. A 
magát lokálpatriótának tudó ember ki-

veszi részét a falu életéből, 
ahol társadalmi, kulturális 
és sportszervezetekben 
olyan munkát lehet végezni, 
amely többek közt a falukö-
zösséget is segíti, vagy akár 
a község hírnevét öregbí-
ti. Ilyen tevékenységeknek 
próbál meg a jövőben helyet 
adni a most átadandó terem 
a Perbetei Közösségi Tér... 
Nagyon szeretnénk, ha ez 
a terem díszévé válna fa-
lunknak, igazi terévé válna 
kulturális és társadalmi éle-
tének.“

Miriák Ferenc a Delta ha-
sábjain kiemelte az Életké-

pek című régifotó – kiállítást, majd meg-
jegyezte, hogy: ,,Az ünnepség kenyér-, 
péksütemény-és borkóstolóval, valamint 
helyi termékek bemutatójával ért véget.”

Juhász Dósa János a ma7 hírportál 
felületén így üdvözli a 
könyvszerzők szándékát: 
,, Teszik ezt újkori kró-
nikásként azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy 
emlékjeleket hagyjanak 
maguk után, de egyúttal 
más magyar (s nem ma-
gyar) településeknek is 
kedvet szerezzenek ah-
hoz, hogy ők is meglep-
jék magukat egy ehhez 
hasonló felbecsülhetet-
len értékű kiadvánnyal. 
Valószínűleg sokkal jobb 
kondícióban lenne ez a 

felvidéki közösség, ha a perbeteihez ha-
sonló értékmentő emberek élnének azon 
a sok száz településen, amelyeknek nagy 
részén már a Csemadok sem létezik (leg-

KULTÚRA | KULTÚRA 
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Táncház a Kálvin téren
Két kedves Kálvin téri közösségépítő tá-

borzáró péntek este közé beékelődött jú-
lius utolsó péntekén egy kisebb kulturális 
– szintén közösségépítő-rendezvény, egy 
táncházi alkalom is. Hogy mi is az a tánc-
ház, arról Halmos Béla a mozgalom egyik 
elindítója így beszél: ,,A táncház nem pro-
dukció, hanem olyan szórakozási forma, 
amelyben a népzene és a néptánc-zenei 
és mozgásnyelvi anyanyelvként-erede-
ti formájában és eredeti funkciójában 
jelenik meg. A táncházmozgalom olyan 
kisközösségek összessége, amelyben a 
résztvevők aktívak, öntevékenyek.” Ide 
tartozik az is, hogy a 60-as években be-
indult a táncházmozgalom egy teljesen 
magyar kezdeményezés, amely elfoglal-
ta méltó helyét a népművészetben, így 
nem lehet csodálkozni, hogy felkerült a 
hungarikumok közé is.

A templomudvaron, a pergo-
la alatt gyülekeztek azok a felnőtt és 
ifjúnéptáncosok, akiknek bizony már 
hiányoznak a rendszeres próbák, hiá-
nyoznak a táncos együttlétek, és hiány-
zik maga a tánc. A Napraforgósok nagy 
örömére jónéhány olyan perbetei is eljött,  
akinek kedve támadt belekóstolni a ma-
gyar népi mozgáskultúrába. Különleges 
vendégek is voltak aznapeste, a négy - a 
református táborokban szolgálatot telje-

sítő -erdélyi fő-
iskolai hallgató 
fiatal is velük 
tartott. A tánc-
ház vezetői, Ja-
kab Katalin és 
Szabó Edit, igé-
nyes, meglehe-
tősen ,,táncost 
próbáló“ tánc-
rendet állítottak össze, de a nehézségi 
fok ellenére mindvégig fent tudták tartani 
a táncosok figyelmét. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint a visszatapsolva kért és 
kapott ráadás. 

Álljon itt tehát a táncrend:
1.kör: moldvai táncok: öves, kezes, se-

rény magyaros
2.kör: moldvai: pálmácska, kecskés 

tánc, keresel
3.kör: moldvai: ördög útja, botosánka
4.kör:Vág Garam- közi táncok: eb-

ben martosi pilike-lányos körtánc és 
tardoskeddi páros táncok

5. kör: ráadás: még egy Vág Garam –
közi kör

Mindenki nagy kedvvel táncolta végig 
az egyes táncköröket. A mintegy harminc 
résztvevő megcsillantotta énektudását is, 
zengett a népdal a templomudvaron. Mi-
után az idő haladtával a lélek, a művészet 

megkapta a magáét, a test kellemesen 
elfáradt, következhetett a harapnivalók 
és a frissítők sora, ami közben kellemes 
beszélgetésekre és eszmecserékre ke-
rülhetett sor. Egyértelműen kijelenthet-
jük, hogy az igény megvan erre a fajta 
szórakozásra, mi sem bizonyítja ezt job-
ban, hogy fiataljaink azóta már két ilyen 
alkalmat abszolváltak, megértve és bizo-
nyítva azt, hogy a hagyományaink meg-
tartása, továbbvitele kéz a kézben jár az 
együttlét és a közösségépítés kellemes 
érzésével. Valljuk be, hogy ennek fel nem 
ismerése és a közösségek fontosságá-
nak nemtörődöm kezelése beláthatatlan 
következményekkel járhat, úgy a mai, 
mint az elkövetkezendő generációk szá-
mára. Ezért hát: Táncra fel!         

 Jakab Katalin

feljebb papíron). ” Ugyanő pár hasábbal 
később így folytatja a méltatást: „Tán 
még maradandót is alkottunk!” – zárják 
az almanachot szerényen s meglehető-
sen kishitűen a szerkesztők, de nyugod-
janak meg, nemcsak, hogy maradandót 
alkottak, hanem példát is mutattak mind-
azoknak a településeknek, akik még nem 
jutottak el odáig, hogy megajándékozzák 
a saját közösségüket egy hasonlóan nívós 
emlékkönyvvel. Ugyanis még nem jöttek 
rá, hogy ha a múltjukat nem veszik szám-
ba, akkor jövőjük se igazán lesz. Tessék, 
itt a remek példa, amit nemcsak érde-
mes, hanem kötelező is (lenne) követni!“ 

Jakab Katalin, magyartanár, a  könyv 
néprajzi részének írója, miközben szám-
ba vette a  tanulmányokat, ezeket fűzte 

a könyvhöz: ,,Számunkra, szerzők szá-
mára még úgy is, hogy nem mindnyájan 
vagyunk perbetei születésűek, a könyv 
egyfajta bizonyságává vált annak, hogy 
a szülőfalunk vagy éppen lakóhellyé vá-
lasztott falunk igenis szerethető, rendel-
kezik egy olyan génius locinak nevezett 
hely szellemével, ami miatt érdemes 
vele foglalkozni, érdemes itt élni. Ba-
bits Mihály gyakran használja a coleur 
locale-t, a hely színezetét, jellegét jelölő 
kifejezést azokra a helyekre, amelyek ezt 
megérdemlik, nekünk is fontos felfedez-
ni azokat a dolgokat, amelyek Perbetére 
jellemzőek, megtalálni színfoltjait, úgy 
is, hogy visszanézünk a múltba. Higgyék 
el, nagyon sok érdekes dolgot találtunk 
kutatásaink alatt, ez az új ismeretanyag 

pedig előrevetítheti a könyv folytatását..... 
Csodálatos dolog olvasni azt, ahogy Ady ír 
a Szilágyságról, ahogy Móricz bemutatja 
Szatmár vármegyét, vagy ahogy már az 
említett Babits szereti Szekszárdot, mi 
persze az ő tehetségük mellett eltörpül-
ve, szintén szeretettel írtunk Perbetéről, 
a perbetei emberekről. Azokról is, akik 
a körülöttünk lévő fotókról, az is lehet, 
hogy büszkén  néznek bennünket, talán 
kicsit megszeppenve a szájmaszkoktól, 
de azért boldogan konstatálják, hogy 
még megvan a falu, és megvan még az ő 
hangjuk, az a bizonyos ősi hang.“

 
 Jakab Ferenc
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„De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még 
ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok 
szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a föld-
jén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!”

(Józsué 24,15)
Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvé-

reink az Úr Jézus Krisztusban!
 A mostani néhány gondolat alap-

igéjeként Józsué könyvének utol-
só részéből választottunk egy rövid 
szakaszt. A könyv záróverseiben már 
csak a nép fogadalmáról, illetve Jó-
zsué és Eleázár haláláról kapunk 
híradást. Az itt megfogalmazott gon-
dolatok, és a feltett kérdés egy hosz-
szú folyamat eredménye, hiszen az 
elmúlt évtizedekben a honfoglalás 
minden nehézségével és próbájával 
kellett szembenézni a kiválasztott 
népnek. Most pedig, amikor végéhez 
ért a honfoglalás, és új otthont kapott 
a kiválasztott nép, döntés előtt állt. A 
sikemi országgyűlés fajsúlyos pontja 
volt az a döntéshozatal, amelyben a 
hogyan tovább kérdésre kellett vá-
laszt adni. A nép előtt ott a bizony-
ság a szabadító Isten képéről, hiszen 
saját bőrükön, pontosabban elődeik 
elbeszélése alapján tapasztalhatták 
Isten szabadítását, ahogy kivezette 
őket Egyiptomból. Ott élt a szívükben 
a vándorlás idején kapott segítség és 
vezetés a gondviselő Istenről, és ott 
élt bennük az új kezdés, és új haza 
lehetősége a megtartó Isten részéről. 
Most pedig el kell dönteni, hogy meg-
maradnak az ezekkel a tulajdonsá-
gokkal rendelkező Isten mellett vagy 
más isteneket választanak?

 Ebben a döntéshozatalban nagy se-
gítségre szolgált Józsué bizonyság-
tétele, aki a következőképpen fogal-
mazott: „De én és az én házam népe 
az Urat szolgáljuk!”. Ezek után köny-

nyebb volt a nép részéről meghozni a 
döntést, akik háromszor egymás után 
ígéretet tettek, hogy hűek maradnak 
az Úrhoz. Ez egy új szövetségkötés 
volt Isten, és az Ő népe között. A mi 
esetünkben pedig pont ezen a két 
dolgon van a hangsúly, hogy ISTEN 
és NÉPE. Isten, mint a szövetség 
feltétele, és a nép amely, mint kö-
zösség van jelen. Igen, mert Józsué 
nem egyénben gondolkodott, hanem 
közösségben, amikor így fogalmaz: 
„De én és az én házam népe az Urat 
szolgáljuk!”. Nem csak egymagára 
gondol, nem csak a közvetlen család-
tagjaira, rokonaira, hanem mindazok-
ra, akik rá bízattak, azaz Izráel egész 
népére. 

 Amikor pedig ezekben a kaotikus 
időkben mi szembesülünk a kérdés-
sel, hogyan tovább, akkor nekünk 
sem marad más lehetőségünk, mint, 
hogy közösségben gondolkoznunk. 
Gondoljunk a családunkra, szerette-
inkre, a ránkbízottakra, gyülekezete-
inkre, nemzetünkre és egyházunkra. 
Mindazokra, akikkel együtt kell meg-
állnunk Isten színe előtt majd egykor. 

 De miért is fontos közösségben 
gondolkodni? Miért fontos egységre 
törekedni? Azért mert a kísértő az 
első pillanattól kezdve bomlasztó és 
rombolóként van jelen ebben a világ-
ban. Nagyon sok arca van, és a lehe-
tő legalattomosabb módon igyekszik 
éket verni ott, ahol lehetőséget lát a 
sikerre. Teszi ezt olykor irigységből, 
nagyravágyásból, kárörvendésből 
vagy csak egyszerűen butaságból. A 

lényeg, hogy megosztóként legyen 
jelen, mert ebben látja győzelmének 
kulcsát. Sajnos a Biblia első lapjaitól 
kezdve számtalan példát olvashatunk 
az efféle munkálkodásról, ami olykor 
egészen a gyilkos indulatig fajul (pl. 
Káin és Ábel története).

 Ebből az állapotból egyetlen kiút 
van, méghozzá, ha Józsuéhoz hason-
lóan egyértelműen odaállunk Isten 
mellé, és megújítjuk a szövetséget 
vele. Ez az első lépés. A második, 
hogy közösségben gondolkodunk, 
ami egymást segíti és építi, hogy ne 
adjunk teret a bomlasztó erőknek. Ezt 
szemléltetve egy rövid példát szeret-
nénk zárszóként elmondani, legyen 
tanúságképpen előttünk. Nagyon sok 
mindent lehet tanulni a természet tör-
vényeiből. Így van ez az állatvilággal 
is. Tanuljunk meg legalább egy dolgot 
a sok közül a kanadai vadlibáktól:

Tény: A vadlibák csoportosan „V” 
alakban szállnak. Repülés közben 
mozgatják szárnyukat, s a levegő 
felhajtó ereje fenntartja a következő 
libákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal 
hosszabb távolságot tudnak megten-
ni, mintha csak egyetlen pár repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve 
dolgozunk, s közösségi szellemben 
végezzük a munkánkat, sokkal gyor-
sabban érjük el a célt.

Isten áldjon és adjon békességet 
mindnyájunknak! Ámen! 

 
 Mgr. Erdélyi Adél
 ThDr. Erdélyi Zoltán
 református lelkipásztorok

CIRKEV | EGYHÁZ 
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V jesennom období, v mesiacoch september, alebo októ-
ber zbierame úrodu z našich záhrad, polí a viníc. Pánu Bohu  
ďakujeme za ochranu, pomoc pri prácach a požehnanie za 
úrody zeme. I napriek dlhým a veľkým horúčavám  máme 
za čo ďakovať.

V Biblii čítame o jednom bohatom človeku, ktorému sa v 
jednom roku  veľa urodilo. Rozhodol sa, že si postaví väčšie 
stodoly, ba uvažoval takto:  „Duša moja, máš dosť všetké-
ho na veľa rokov: jedz, pi a zabávaj sa.” Ale ďalej o ňom 
v Božom slove čítame,  čo sa s ním stalo. No Pán Boh mu 
povedal: Blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba, čie 
bude, čo si nazhromaždil?  Tak bude s tým, kto si zhromaž-
ďuje poklady na zemi, a nie je bohatý v Bohu. / Ev.Lukáša, 
12, 19-21/

Všetci potrebujeme niekde bývať a jesť, ale pozemské bo-
hatstvo nikoho neurobí šťastným. Okrem toho, láska k pe-
niazom je kameňom všetkého zla. 

V súčasnosti sú niektorí priam posadnutí po získaní čo 

najviac peňazí a majetku. Vo filmoch, časopisoch i v televí-
zii vidíme ľudí, ktorých obklopuje veľké bohatstvo. Toto ešte 
viac poháňa ostatných, aby sa im podobali a hnali sa za bo-
hatstvom. 

Dobre si však všimnime tváre týchto ľudí. V ich tvárach 
vidno všetko možné, len nie spokojnosť. Ku skutočnej spo-
kojnosti vedie len jedna cesta. V jednom zo  žalmoch  nám 
Pán Boh hovorí:  šťastný je ten, kto počúva moje slovo. 

Božie slovo nám hovorí o Pánovi Ježišovi Kristovi, Ktorý 
nám ponúka najcennejší dar. Dar večného života. 

Prijmime Ho vierou, zostaňte s Ním, lebo len On nás môže 
urobiť bohatými a šťastnými.

Ďakujme nášmu nebeskému  Otcovi i za tohtoročné úrody 
zeme, užívajme ich s múdrosťou, a dokážme sa podeliť aj s 
núdznymi. 

           Mgr. Jaroslava Zaťková, 
                    ev.a.v.farárka
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„Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.”

(Mk 10,15)
2021. augusztus 23-án 

került sor a Napraforgó 
Egyházi Óvoda és Bölcső-
de épületének ünnepélyes 
átadására. A nevelői és 
szociális épületkomplexum 
Magyarország Kormányá-
nak a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési program-
ja segítségével épült meg 
Perbetén. A beruházás 
összköltsége 979 917 euró 
volt, ami 2x20 fős óvodai 
csoport, és 1x12 fős böl-
csődei csoportnak ad he-
lyet. 

Az alkalmat megtisztel-
ték jelenlétükkel a Szlová-
kiai Református Keresztyén 
Egyház legfelsőbb vezeté-
se, Ft. Géresi Róbert püs-
pök úr, Ft. Dr. Rákos Lóránt 
egyetemes magyar lelkészi 
főjegyző, Porubán Ferenc 
mérnök főgondnok, és Kiss 
Pál egyetemes magyar 
világi főjegyző. Továbbá 

Magyarország Kormányá-
nak képviseletében a prog-
ramért felelős Dr. Grezsa 
István miniszteri biztos, 
aki egyben az alkalom fő-

szónoka is volt, illetve Dr. 
Fürjes Zoltán egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtit-
kár, aki szintén megosztotta 
ünnepi gondolatait a jelen-
lévőkkel. A felszólalók so-
rában köszönthettük még 

Fekete Irént az MSZPSZ 
elnökasszonyát, illetve a 
gyülekezet mecénását, az 
építkezéshez szükséges 
telek adományozóját, Nt. 

Nagy Béla nyugalmazott 
lelkipásztort.

Szintén megtiszteltek 
jelenlétükkel az épületet 
tervező mérnökök Csémy 
Olivér és Krisztián, illetve a 
kivitelező cég tulajdonosa 
Szabó László úr, illetve a 

műszaki ellenőr Mažár Jó-
zsef mérnök úr.

Megtisztelő volt, hogy 
a rossz időjárás ellenére 
megjelentek a munkánkat 

segítő, és támogató 
vállalkozók, a helyi ma-
gyar szervezetek képvi-
selői, illetve a Magyar 
Tanítási Nyelvű Alap-
iskola pedagógusai és 
alkalmazottai.

Az ünnepi beszédek 
és a szalag átvágását 
követően került sor az 
épület megtekintésé-
re, majd ezt követően 
szeretetvendégséggel 
zártuk alkalmunkat.

Hálásan köszönjük a gyü-
lekezet valamennyi tagjá-
nak, hogy szívvel-lélekkel 
szolgált, és segédkezet az 
ünnepség megszervezésé-
ben és lebonyolításában. 

 
 ThDr. Erdélyi Zoltán
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Zarándoklat Alsóbodokra és Nyitrára
A perbetei zarándokutakat ille-

tően a hívek már több alkalommal 
jártak Mátraverebély-Szentkúton a 
Nemzeti Kegyhely Nagyboldogasz-
szony főbúcsúján (pl. 2018), továbbá 
Sasváron felkeresték a Hétfájdalmú 
Szűzanya-bazilikát (2015) és Bacsfa-
Szentantalon a Könnyező Szűzanya 
búcsún vettek részt.

Ebbe illeszkedett az idei Nyitra kör-
nyéki zarándoklat. Már az út folyamán 
lecsendesedhettünk. Alsóbodokon 
ifj. Dr. Csámpai Ottó várt bennünket, 
hogy megmutassa az emléktermet. 
Itt nem csak Esterházy Jánossal is-
merkedhettünk, hanem több fontos 
emlékmű építéstörténetével is (Zobor-
hegyi millenniumi emlékmű, nyitrai 
„Vas-Turul”). Számomra a legizgal-
masabb rész volt, amikor egy másik 
teremben Esterházy János mártír po-
litikus hamvainak előkerüléséről hal-
lottam. A prágai motoli temető egyik 
részében 77 elhunyt pléh edénybe 
helyezett hamvai voltak, ugyan mára 

ezek összekeveredtek, de megtalál-
ták Esterházy azonosítóját, így egy-
értelművé vált, hogy hamvai a sírba 
kerültek. Majd elindultunk a Szent 
Kereszt felmagasztalása kápolnához. 
Mécseseket és koszorút helyeztünk 
Esterházy sírjához. A misekezdésre 
pontban felértünk, amit szeptember 
1-jén, a hónap első szerdája lévén, 
élőben közvetített a Esterházy János 

Zarándokközpont Facebook-oldala 
is (a Felvidék.ma Facebook-oldalon 
közel 4 ezer megtekintést láttam). 
Szeretném megköszönni az énekes 
asszonyok szolgálatát, hogy még fel-
emelőbbé tették a szentmisét, ame-
lyet Mészároš Dávid plébános atya 
mutatott be a nemrég elhunyt Karaffa 
János atyáért, aki sokat tett Esterházy 
János emlékének fennmaradásáért.

„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!”
(Mt 17,5)

Egy év szünetet követően sikerült 
ismét megszervezni a fotó, és KOEN 
(Keresztyén Oktatás és Erkölcsi Neve-
lés) táborokat. Hálásak vagyunk Isten-
nek, hogy a számtalan bizonytalan-
ságot, és félelmet követően készített 
lehetőséget a táborok megtartására. 
Az idei program előkészítői, figyelem-
be véve a mögöttünk lévő időszakot, 
frappáns összefoglaló nevet adtak a 
tábori programnak, méghozzá az Új-
ratervezés-t. A napi bibliai történetek 
az Istennel járás témájával foglalkoz-
tak, és ezen keresztül mutattunk rá, 

arra a többletre, ami következménye 
az ilyen életnek. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, 
akik vezetők és segítőkként részt vet-
tek a táborok megszervezésében és 
lebonyolításában. Külön köszönjük 
Papp Kata, Nagy Izabella, Szabó Bian-
ka, és Pirampel Kincső-Noémi szolgá-
latát, akik Erdélyből érkeztek közénk, 
illetve szállásadóiknak a gondosko-
dását és türelmét. Szintén köszönet 
illeti asszonytestvéreinket, akik nap, 
mint nap gondoskodtak a gyermekek 
ellátásáról. Köszönjük a támogatók 

segítségét és támogatását. Nem fe-
ledkezhetünk meg a szülőkről sem, 
akik bizalommal voltak irántunk, és 
ránk bízták gyermekeiket, akikért 
külön hálát adunk. Három táborunk-
ban mindösszesen 110 gyermek vett 
részt, amelyek táborzáró istentisz-
telettel, Bernáth Tamás színművész 
gyermekelőadásával, illetve családi 
piknikkel zártuk. Az elvégzett szolgá-
latért pedig egyedül Istené legyen a 
dicsőség! SDG! Békességet mindnyá-
junknak! Ámen! 

 ThDr. Erdélyi Zoltán

CIRKEV | EGYHÁZ 
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Több zarándoktestvér emléktárgyak 
vásárlásával támogatta a zarándok-
központ további munkáját. Bár többen 
ismeretekkel érkeztek elsősorban a 
Magyar7 hetilap tájékoztatása alap-

ján, de személyesen is be-
szélhettek Dr. Molnár Imrével 
legújabb kötetéről, amelyet 
Isten szolgája Esterházy János 
címmel szerkesztett. A mártír 
politikus születésének 120. év-
fordulója alkalmából jelent meg 
(a 444 oldalas kötet 80 szerző 
írását tartalmazva). „(…) 2019. 
március 25-én, Krakkóban, a 
vatikáni Szentszék engedélyé-
vel, ünnepélyes körülmények 
közepette megkezdődött az 
Isten Szolgája titulussal felru-
házott Esterházy János bol-
doggá avatási eljárása” – írja 
kötetében Molnár Imre (forrás: 
felvidek.ma). 

Még az emelkedőről megpillant-
hattuk a Gímesi várat, de utunkat 
folytatva, Nyitrára, a Kálvária-dombra 
érkeztünk, ahol páter Igor fogadott 

bennünket. A látogatóbarát templom-
ban szívesen mesélt a templomuk tör-
ténetéről. Mindenkinek (!) egy nagyon 
szép kiadványt nyújtott át. Csodál-
kozva hallottam, hogy a zarándokok 
csoportosan teljes búcsúban része-
sülhetnek. Már a hajóban egy érde-
kes eszközzel találkoztam, amelyből 
szenteltvizet adagolhattam a kezem-
re. Akik szerették, megnézhették a 
verbiták missziós kiállítását is. Szin-
te lenyűgözve láttam a sok kulturális 
emléket, a sokszínű állatkiállítást, a 
világon élő népek különböző tárgyait. 
Szép idő lévén felsétáltunk a Kálvária-
domb csúcsára… Bizonyára minden-
ki nagyon sok kegyelemben részesült, 
melyet hordozni fog élete folyamán. 
Köszönöm a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. egyházi közösségi célú támogatá-
sát is!  
 Bagin Árpád
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„Valósággal igaz vagyok e testvéri társaság iránt”.
A fenti jelmondat eredeti latin szö-

vegének kezdőbetűi kerültek a Szent 
György Lovagrend tagjai fekete kámzsás 
poszóköpenyének belsejébe. “In veritate 
iustus sum huic fraternali societati” (I. 
V. I. S. H. F. S.)  felirat látható a lovag-
rend címerében ma is, 
melynek szellemében 
695 éve tevékenykedik 
ez a magyar alapítású 
világi lovagrend. A rend 
névadója Szent György, 
aki Diocteianus római 
császár idejében hitéért 
mártírhalált halt. A leg-
többször sárkányölőként 
ábrázolják. Bátorságáért, 
erényeiért a középkor Eu-
rópa-szerte tisztelt és ked-
velt szentje volt. A lovagrend-
ről beszélgettünk  Mészáros 
Dávid atyával, akit Dunaszerda-
helyen ez év augusztusában lovaggá 
avattak. 

Az első lovagrendek a 11-12.század-
ban a keresztes hadjáratok idején a 
Szentföld és  az ide vezető zarándok-
utak védelmére  jöttek létre. A késő kö-
zépkorban az uralkodók is alapítottak 
lovagrendeket.  A Szent György Lovag-
rend ezek között jelentős helyet foglal 
el. Mit tudunk a történetéről? Mi volt a 
küldetése a múltban?

A rend Alapító Okirata 1326- ban kelt, 
mely szerint I. Károly király – Anjou Ká-
roly Róbert, valamint II. Boleslaw her-
ceg, esztergomi érsek és valamennyi 
egyházmegyei érsek és püspök pártfogó 
jelenléte és jóváhagyása által, a lovagok 
önkéntes társulásával jött létre Eszter-
gomban, az esztergomi káptalan előtt. A 
lovagok világi és egyházi szolgálatokat 
egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból 
fakadt a kereszténység védelme, az ün-
nepek fényének biztosítása, a gyöngék, 
a szegények és az elesettek védelme, 
támogatása. Ők óvták a király és az ud-
vartartás szereplőinek biztonságát, őriz-
ték az 1323-ban a visegrádi fellegvárba 
szállított Szent Koronát, emellett lovagi 
tornákon ők adták a király kíséretét és 
a szabályok ellenőrzése is a feladatukat 
képezte.

A rendszerváltást követően a lovag-
rend tevékenysége megújult. Mi a fel-
adata a 21.században?

Ma a lovagrend fő feladata a szegé-

nyek, védtelenek, elesettek védelmezése 
és támogatása, karitatív tevékenységek. 
Nemzeti és egyházi ünnepeink, történel-
mi kutatásaink és hagyományaink őrzé-
se, ápolása. A Nemzetközi Szent György 
Lovagrend felvidéki tagjai többek között 

a Katolikus Karitász kere-
tén belül vesznek részt 
élelmiszer, ruhanemű 
kiosztásában az egész év 
folyamán. 

A lovagrend tagjai 
annak megalakulásakor 
többek között az ország 
legmagasabb tisztségvi-

selői voltak, úgy mint az 
ország nádora, a tárnok-

mester és több püspök. Ab-
ban az időben kiváltság volt a 

lovagrend tagjának lenni. Mik a 
feltételei annak, hogy  valaki ma 

a Szent György Lovagrend tagjává 
váljon? 
A lovaggá avatás korhatárhoz kötött, 

eszerint a 26.életévüket betöltött szemé-
lyek kérhetik a fevételt a rendbe. Nagyon 
fontos feltétel a feddhetetlen előélet, a 
leendő lovag legyen keresztény, el kell 
fogadnia az alapszabályzatot és a tagsá-
gi viszonyból származó kötelezettségek 
teljesítését is vállalnia kell.  A rendnek 
nők és férfiak egyaránt tagjai lehetnek.

Hogyan zajlik a lovaggá ütés, követi-e 
a középkori hagyományokat?

Ünnepélyes keretek közt, Dunaszer-
dahelyen a városháza dísztermében ál-
talánosan Szent György napján, április 
24-én, történik a Szent Korona hiteles 
másolatának jelenlétében. Idén a járvány 
miatt rendhagyó módon augusztus 21-
én került sor az ünnepélyes eseményre. 
A megnyitás után bemutatják a jelölte-
ket, majd a nagyprior és a lelkivezető be-
széde után következik az eskütétel, majd 
a lovaggá ütés, miközben a nagyprior 
mondja: Viseld el ezt az ütést: egyet az 
Istenért, egyet a hazáért, egyet a rendért, 
de többet ne. A lovaggáütés szertartását 
a Nemzetözi Szent György Lovagrend 
Szlovákiai Nagypriorja, Dr. Nagy Frigyes 
végzi. Ezt követően a templomba vonu-
lunk ünnepélyen szentmisére.

Milyen jelképei, jellegzetes viselete 
van a lovagrendnek? 

Az ünnepélyes viselet a lovagrend tag-
jainak a fekete kappa, melyen a lovag-
rend címere látható, valamint a mellke-

reszt, melyen a Szent Korona és Szent 
György látható. Egyházi személyek még 
papi stólát is viselnek. 

Milyen személyes indíttatásból csat-
lakozott a lovagrendhez?

Mivel a Szent György Lovagrend szo-
ros kapcsolatban van az egyházzal, a 
dunaszerdahelyi eseményeken több 
éve részt veszek. A rend indítványozta 
és kért meg, hogy legyek tag és egy-
ben a lelkivezetőjük is. Évente több 
alkalmommal tartunk lelkigyakorlatokat, 
imádkozzuk a rózsafűzért. 

A kétezres évek elején újjáalakult a 
Luxemburgi Zsigmond által alapított 
Sárkány-rend, vagy a Mária Terézia ál-
tal alapított Magyar Szent István Rend. 
Miért fontos a 21.században, hogy ezen 
rendek által képviselt értékeket, erköl-
csiséget, tradíciókat tovább örökítsük?

Szükségesnek látom, hogy ebben a mai 
kusza világban, azt amit elődeink őriztek, 
ápoltak és továbbadtak mi is megőrizzük 
és továbbadjuk a következő nemzedék-
nek, és olyan értékeket mutassunk fel, 
amelyek ma, sajnos, eltűnőben vannak. 
A keresztény hit, Jézus tanítása iránti 
elkötelezettség, az elesettek segítése, 
az egymás iránti tisztelet, megbecsülés 
– ezek azok az értékek, amelyek jobbá 
tehetik életünket, és amelyek irányt mu-
tatnak számunkra. Nem csak szavaink-
kal, de egész életünkkel kell hirdetnünk, 
hogy Jézus erejében igenis van esély 
egy jobb, egy másfajta emberi létezésre. 
Igenis, lehetséges kiiktatni az elnyomás, 
a hatalom, az uralkodás vágyát, az ön-
zést – lehetséges, mert Krisztus meg-
váltott bennünket, s mert tanítványainak 
lábát megmosva hathatós példát hagyott 
ránk.

Ez a szolgálat pedig alázatos, de nem 
megalázó; kicsiny, de nem kicsinyes. 
Végső soron ez a teljes élet szolgálata 
a másikért, az isteni közösség és szere-
tet erejében. Az életnek ez a szolgálata 
és alázata legmagasztosabb módon az 
életáldozatban, a szeretet legvégső fo-
kában ölt testet. De emellett nem szabad 
lebecsülnünk ennek az életvitelnek a 
„kis útját”, vagyis a hétköznapi lemon-
dásokban, a hétköznapi segítségnyújtó, 
odafigyelő szolgálatokban megvalósuló 
krisztusi ideált. Az életet odaadni sokszor 
egy adott helyen, pillanatban konkré-
tan annyit tesz, mint öt percet a másik 
meghallgatására szánni. Minden, amit 

CIRKEV | EGYHÁZ
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XV. Polgármesteri Kupa Perbetén

Országos Tanévnyitó Ünnepség

A helyi Önkéntes Tűzoltó Testület és a község önkormányzata szer-
vezésében immáron 15. alkalommal került sor a nemzetközi tűzoltó-
versenyre és egyben a Dunamenti tűzoltóliga harmadik fordulójára, 
amelyen 31 tűzdámadást láthatott a szépszámú közönség.

A dunaszerdahelyi, komáromi, lévai és nyitrai járásokból érkező 
csapatok mellett a magyarországi Tamásiból és Prága Žižkov város-
részből is érkeztek résztvevők.

A tűzoltóversenyt már hagyományosan két kategóriában rendezték 
meg. A sport kategóriában a nők versenyét Dióspatony nyerte Hodos 
és Szilas csapata előtt.

A klasszikus kategóriában Hodos győzött, második lett Fegyvernek, 
harmadik pedig újra Szilas csapata.

A férfiaknál sport kategóriában Keszölcés, Szilas, Ímely lett a sor-
rend még klasszikus kategóriában Keszölcés, Dióspatony „B“ és 
Fegyvernek.

A perbetei tűzoltók már másfél évtizede hozzák tető alá a környék 
egyik legszínvonalasabb megmérettetését, különleges látványeleme-
ivel, külön értékelve a férfi és női rajokat mindkét kategóriában.

A szervezők igyekeznek kellemes, kikapcsolódásra is alkalmas 
légkört teremteni mind a csapatok, mind pedig az odalátogató kö-
zönség részére.

A perbetei önkéntes testület férfi és női csapatai a 3. évfolyamban 
is beneveztek a Dunamenti tűzoltó ligába, amely a perbetei verse-
nyen kívül további 8 helyszínen volt megrendezve. 

A női ligában Hodos, Berencs, Dióspatony és Perbete vett részt. A 
perbetei lányok a szezon végén 89 ponttal végeztek, ezzel megsze-

rezve a dobogó 3. fokát Berencs és Hodos mögött.
A férfiaknál ugyanúgy 9 verseny volt megszervezve 9 résztvevő 

csapattal, ahol csapatunk a végelszámlálásnál 59 ponttal a 8. helyen 
végzett. Sajnos betegség és sérülések végett egy versenyt ki kellett 
hagyniuk, ami a pontversenyben tükröződik. 
 Zahorcsek Zoltán

önmagamból adok, amivel önmagamról 
mondok le, életem szolgálata lesz a má-
sik emberért, amely szolgálat Isten áldá-
sának hordozója és közvetítője. Ha így 
szemléljük, ráébredünk, hogy ez a „kis 
út” valójában „királyi út”, hisz ezt járta 

be előttünk a Királyok Királya s a szentek 
megannyi generációja.

Így megértjük Márai Sándor gondolatá-
nak igazát, amelyet a Füveskönyv-ben ta-
lálunk: „Ha az emberek között kell élned, 
egyszerre kell uralkodnod és engedel-

meskedned, mindig rangtartóan és szeré-
nyen, mindig komolyan és készségesen, 
mindig alázatosan és méltóságosan.”

Köszönöm a beszélgetést. 
  

 Mgr. Szabó Edit

A  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége idén augusztus 28-án a  zsigárdi 
református templomben tartotta az Országos 
Tanévnyitó Ünnepségét, amelyen kiosztották 
a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Az elis-
merést a  magyarországi Emberi Erőforrások 
Minisztériuma adományozza a nyugdíjba vo-
nuló pedagógusoknak, akik legalább 25 éven 
keresztül a  gyermekek oktatása-nevelése 
érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő 
munkát végeztek. Ebben részesült Kecskés 
Mária is az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola 
és Óvoda alsó tagozatos tanítója.

Kecskés Mária az érsekújvári gimnázium 
elvégzése után 1978-ban kezdte a pedagó-
gusi pályáját, mint pionírvezető, óvónő és 
nevelőnő. Munka mellett újabb érettségit ka-
pott Léván, mint nevelőnő. Néhány évig mint 

képesített nevelőnő munkálkodott Udvardon 
és Perbetén. Majd az elsők között végezte 
el a győri Apáczai Csere János Főiskola Ko-
máromba kihelyezett tagozatát, amelyben 
nagyban segítette férje a családjával, hiszen 
a 3 kicsi gyermek mellett tanult és dolgozott. 
Az oklevelét Nyitrán honosította. Ettől fogva 
Ógyallán mint alsó tagozatos pedagógus te-
vékenykedett. Különböző versenyekre készí-
tette fel a  tanulóit, akik szép eredményeket 
értek el. Hosszú évekig eredményesek voltak 
a  járási egészségügyi versenyen Komárom-
ban a kisebb és a felső tagozatos csapattal. 
A  virágkötészeti versenyen Ógyallán vagy 
Karván a  tanulói szintén jó helyezéseket 
értek el, s további dicsőséget szereztek 
a  Feszty Árpád Alapiskolának és Óvodának.

Nem elégedett meg a  tanítással és a ta-

nulással, mindig képezte magát. Tevékenyen 
részt vett  az SZMPSZ munkájában.

Lezárult egy korszak, elmúltak a munkás 
évek. A kitüntetéshez gratulálunk és tevé-
keny nyugdíjas éveket kívánunk jó egész-
séggel a szerettei körében.

 Ing. Hégér Kecskés Mária
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Kirándulás a bajmóci állatkertbe

Výlet do Národnej zoologickej záhrady Bojnice

A nyári táborban résztvevő gyerekek és 
fiatalok nagy érdeklődésének és kívánságá-
nak eleget téve a Perbetei Közösségi Köz-
pont, augusztus végén kirándulást szervezett 
a bajmóci állatkertbe. A kiránduláson nagy 
örömmel vettek részt családok, nagyszülők 
unokáikkal, a közösségi központot látoga-
tó gyerkőcök és fiatalok,  Perbete és más 
település lakosai.  A gyönyörű fürdőváros 
Bajmóc a mesebeli kastélyával kicsit bo-
rongós, esős hangulatban fogadott  minket, 
de ahogy a mondás is állítja „Minden vihar 
után kisüt a nap, csak ki kell várni“, így a 
felhők elszálltával elindultunk felfedezni az 
állatvilág csodás teremtményeit. Az állatkert 
különleges lakói lenyűgözték a gyerekeket 
és a felnőtteket egyaránt. A bejárattól nem 
messze különleges madarakat csodálhattunk 
meg, mint pl. különböző baglyokat, sasokat, 
keselyűket, sólymokat. A mellette levő tavak 
sokféle kacsának, flamingónak, gólyának és 
hattyúnak ad otthont. A hatalmas falak mögül 
megleshettük a barnamedvék hancúrozását, 

az üvegfal mögött az állatok királyai az orosz-
lánok sütkéreztek a napon, majd hatalmas 
tiszteletet parancsolva közvetlenül az üvegfal 
előtt sétálgatott fel s alá, amit a gyerkőcök 
próbáltak lencsevégre kapni. A bajmóci az 
egyetlen állatkert Szlovákián amely afrikai 
elefántokkal büszkélkedhet, így volt szeren-
csénk megismerkedni a két elefánthölggyel 
akik a Maja és a Guľa névre hallgatnak. A 
felújított állatkertben még rengeteg majom-
félét csodálhattunk meg, köztük a bámulatos 
orángutánokat és az örökmozgó cerkófmaj-
mokat. A sok séta után jó volt megpihenni a 
környező padokon, éttermekben és játszóté-
ren. Természetesen nem hiányozhatott a jég-
krém, a fagylalt, szuvenírek beszerzése és a 
jó hangulat. Este igaz kicsit fáradtan, de sok 
új élménnyel gazdagodva érkeztünk haza. 
Szeretnénk köszönetet mondani  buszsofő-
rünknek Ádámka Tibornak, aki biztonságban 
szállított bennünket....és már előre örülünk a 
további utaknak, kirándulásoknak.         
  Anikó Répás

Komunitné centrum v Pribete na základe 
veľkého záujmu detí, ktoré sa zúčastnili let-
ného tábora, organizovalo ku koncu mesiaca 
august výlet do ZOO Bojnice. Účastníkmi výle-
tu boli obyvatelia Obce Pribeta, rodičia s deť-
mi, starí rodičia s vnúčatami, mládež a deti z 
komunitného centra. Plní očakávaní zo zážit-
kov z krajiny zvierat sme sa vydali na cestu. 
Kúpeľné mestečko Bojnice s čarokrásnym 
zámkom nás privítalo prietržou mračien, ale 
tak ako sa hovorí, že po každej búrke vyjde 
slnko, aj na nás sa na prechádzke v príjem-
nom prostredí na stretnutiach s vyslancami 
živočíšnej ríše slniečko usmievalo. Zvieratá v 
ZOO svojou unikátnosťou a krásou pútali po-
zornosť detí aj dospelých. Za vstupnou bránou 
si mohli účastníci výletu prezrieť úžasných 
zástupcov dravých vtákov ako napríklad sovy, 
orly, supy a sokoly. Prostredie spríjemňujú 
jazierka, na ktorých majú svoj domov labu-
te, pelikány a kačice. Obrovský rešpekt v nás 
vzbudila medvedia rodinka, ktorú sme mali 
možnosť sledovať spoza vysokých stien. Po 
schodoch, ktoré sa nachádzali medzi obyd-

liami medveďov, sme sa dostali do priestoru 
pre šelmy. Deti si  za presklenou stenou pa-
vilónu mohli odfotiť majestátneho kráľa zvie-
racej ríše v tesnej blízkosti ako cerí zuby a 
lenivo sa vyhrieva na slniečku. Bojnická ZOO 
ako jediná na Slovensku chová africké slony. 
Veľkú radosť sme mali zo stretnutia s dvomi 
sloními slečnami, ktoré dostali meno Maja a 
Guľa. V zrekonštruovanom presklenom areáli 
našli domov aj rôzne druhy opíc. Orangutany 
prekvapujú svojou mohutnosťou a mačiaky  
hravosťou. V samotnom areáli zoologickej zá-
hrady sú tiež bufety s občerstvením, obcho-
díky so suvenírmi, detské ihrisko a lavičky na 
ktorých si možno oddýchnuť v peknom pros-
tredí. A čo by to bol za výlet bez zmrzliny, bez 
drobných suvenírov a do sýtosti vybláznených 
detí? Obohatení zážitkami sme sa šťastne 
vrátili domov a už sa tešíme s Vami na ďal-
šie zaujímavé cesty... Naše poďakovanie patrí 
pánovi Tiborovi Ádámkovi, šoférovi autobusu, 
ktorý nás ochotne zaviezol do Bojníc a bez-
pečne priviezol domov.  
 Mgr. Zuzana Galgócziová
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NOVORODENCI
Ágota Rita Lacúchová   23. augusta
Emily Komárová 7. septembra

UZAVRELI MANŽELSTVO
João André Alves Esteves a Klaudia Kmetyóová 2. jún.
Marko Witmann a Alexandra Malatinská 7. aug.
Adrián Weiss a Mgr.art. Renáta Tornócziová 19. aug,
Norbert Bartoš a Tünde Sukolová 28. aug.
Nikolas Vitai a Viktória Glofáková 28. aug.
Štefan Pál a Monika Fazekasová  4. sept.
Milan Stanko a Edina Kováčová 11. sept.
Ing. Vendelín Kováč a Renáta Ambrušová  25. sept.

ÚJSZÜLÖTTEK
Lacúch Ágota Rita    augusztus 23.
Komár Emily  szeptember 7.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Alves Esteves João André és Kmetyó Klaudia  jún. 2.
Witmann Marko és Malatinská Alexandra aug. 7.
Weiss Adrián és Mgr.art. Tornóczi Renáta  aug. 19.
Bartoš Norbert és Sukola Tünde aug. 28.
Vitai Nikolas és Glofák Viktória aug. 28.
Pál István és Fazekas Mónika szept. 4.
Stanko Milan és Kováč Edina szept. 11.
Ing. Kováč Vendelín és Ambruš Renáta szept. 25.

OPUSTILI NÁS
Zdenka Hegedüšová (73) 25. júla
Alžbeta Garaiová (83) 28. júla
Helena Besztróová (94) 2. augusta
Katarína Víghová (91) 3. septembra
Mária Schvarczová (87) 3. septembra
Ondrej Baláž (72) 8. septembra
Vojtech Hegedűš (65) 15. septembra
Michal Malatinský (48) 16. septembra
Frederika Györgyová (34) 20. septembra
Pavol Jaďuď (71) 7. októbra
Eva Pappová (75) 12. októbra
Ladislav Mokossényi (68)        18. októbra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Hegedüšová Zdenka (73) július 25.
Garai Erzsébet (83) július 28.
Besztró Ilona (94) augusztus 2.
Vígh Katalin (91) szeptember 3.
Schvarcz Mária (87) szeptember 3.
Baláž András (72) szeptember 8.
Hegedűs Béla (65) szeptember 15.
Malatinský Mihály (48) szeptember 16.
György Friderika (34) szeptember 20.
Jaďuď Pavol (71) október 7.
Papp Éva (75) október 12.
Mokossényi Ladislav (68)       október 18.


