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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Ako som sľúbil, ešte pred Vianocami bol dokončený a odovzdaný nový nájomný 

bytový dom. Osem rodín môže stráviť najkrajšie sviatky roka vo svojich nových prí-
bytkoch. Je to výsledok nášho dvojročného snaženia, z ktorého získanie potrebných 
povolení a zabezpečenie finančných prostriedkov zabralo jeden rok. Byty sú vyba-
vené kuchynskou linkou, samostatnou kúpeľňou a toaletou, samostatným meraním 
spotreby elektrickej energie a spoločným vykurovaním. Teraz je už len na obyvate-
ľoch, aby si svoje nové príbytky zútulnili.

Pribeta sa týmto rozrástla o štyri nové trojizbové a štyri nové dvojizbové byty. Sa-
mozrejme, ku každému bytu prislúcha parkovacie miesto. Považujeme za dôležité, 
aby mladí ľudia mali príležitosť zostať v rodnej obci, založiť si tu rodinu. Vzhľadom 
na veľký záujem, vedľa tohto bytového domu plánujeme postaviť ďalší. V súčasnosti 
prebieha povoľovacie konanie pre výstavbu. Ďalej však hľadáme vyhovujúce miesto 
aj na výstavbu tretieho bytového domu. 

Rád by som poďakoval Štátnemu fondu rozvoja bývania, ktorý nám posky-
tol úver vo výške 268.490 eur, ďalej Ministerstvu dopravy a výstavby SR za dotá-
ciu vo výške 144.570 eur. Spolu s vlastnými zdrojmi je hodnota stavby vo výške  
432.109 eur.

Žiaľ, kvôli vysokej cene plynu je náš budú-
coročný rozpočet značne zaťažený zvýšený-
mi výdavkami na kúrenie. Preto je dôležité, čo 
najrýchlejšie zateplenie našich budov. V roku 
2022 budeme žiadať o dotáciu na zateplenie 
obecnej materskej školy. Na dobrej ceste je aj 
vybudovanie vlastnej obecnej kompostárne. 
Už prichádzajú prvé stroje, budúci rok začne-
me stavať.

Radi by sme pokračovali s výstavbou ná-
mestia oproti obecnému úradu. Nové malé 
detské ihrisko bude čoskoro dokončené, a 
bude súčasťou námestia, ktoré poskytne 
priestor pre obecné akcie. Dúfam, že budúci 
rok sa nám podarí zorganizovať obecné akcie 
na peknom, novom, estetickom priestranstve. 
Pevne verím, že sa nám podarí dobehnúť za-
meškané a okrem ostatných obecných akcií 
už bude možné zorganizovať aj vianočné trhy, 
ktorými sme každoročne spolu oslavovali adventné obdobie. 

Na záver by som touto cestou v mene obecnej samosprávy ako aj v mene svo-
jom zaželal všetkým príjemné, šťastné a požehnané vianočné sviatky a úspešný 
nový rok!

Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Ígéretemhez híven, még karácsony előtt elkészült és átadásra került az új bér-
lakás épülete. Nyolc család töltheti új otthonában az év legszebb ünnepét. Ez egy 
kétéves folyamat eredménye, amelyből az engedélyek beszerzése és a támogatás 
bebiztosítása közel egy évet vett igénybe. A lakások berendezett konyhával és 
fürdőszobával, külön villanyórákkal és egy közös központi fűtéssel rendelkeznek. 
Most már az új lakókra bízzuk, hogy otthonosabbá tegyék jövendő lakhelyüket. 

Perbete ezzel négy darab háromszobás és négy darab kétszobás  lakással 
gyarapodott. Természetesen minden lakáshoz parkoló is tartozik. Fontosnak tart-
juk, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük Perbetén maradni, családot alapítani. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a most átadásra került tömbház mellé ter-
vezünk még egyet, továbbá keressük a lehetőséget és a megfelelő helyet egy 
harmadik lakótömb felépítésére is. Jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik. 

Köszönetet szeretnék mondani az Állami Lakásfejlesztési Alapnak amely 
268.490 € visszafizetendő hitelt adott, valamint a Szlovák Köztársaság Közleke-
dési- és Építésügyi Minisztériumának, amely további 144.570 € -val támogatta az 
építkezést. Az önköltséget is figyelembe véve a beruházás teljes értéke összesen 
432.109 €.

Sajnos, a gáz árának emelkedé-
se nagymértékben leterheli a jövő 
évi költségvetésünket. Ezért is fontos 
épületeink mihamarabbi beszigete-
lése. 2022-ben a községi óvoda be-
szigetelését pályázzuk meg. Jó úton 
halad a nagy komposztáló kialakítása 
Perbetén. Már érkeznek a gépek és jö-
vőre megkezdődik az építkezés is. 

Szeretnénk folytatni a községházá-
val szemben lévő területet rendezé-
sét. A legkisebbeknek szánt játszótér 
hamarosan elkészül. Az ide tervezett 
főtér valamennyi szabadtéri rendezvé-

nyünk helyszíne lesz. Remélem, jövőre 
már méltóbb, esztétikusabb téren lesz 
lehetőségünk megszervezni az idén 
elmaradt közösségi rendezvényeinket, 

kulturális programjainkat, köztük a karácsonyi vásárt is, amely minden évben kö-
zös ünneplésre hívta a falu lakosságát. 

Perbete Község Önkormányzata és a magam nevében ezúton kívánok min-
denkinek békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag 
új évet!

 Zsitva Norbert,  
 Perbete Község polgármestere

Slávnostné prestrihnutie pásky: Norbert Zsitva, starosta obce, Tomáš Lamprecht,  
riaditeľ ŠFRB, Zoltán Varga, konateľ stavebnej firmy TONEX, spol. s r.o.

A szalag ünnepélyes átvágása: Zsitva Norbert, Perbete polgármestere, Tomáš Lamprecht, 
az Állami Lakásfejlesztési Alap igazgatója és Varga Zoltán, a TONEX építő cég vezetője.
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ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

19.10.2021
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo úpravu predmetu podnikania v živnosten-

skom oprávnení obce Pribeta, a to zmenu predmetu podnikania - Podnikanie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpečným odpadom a rozšírenie predmetu podnikania o 
Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. kategórie.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo návrh VZN obce Pribeta o výške príspev-
kov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo realizáciu projektu Prepojovací chodník a 
parkovisko pri parku Milénium  a spolufinancovanie projektu zo strany obce.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť spoločnosti Wisper Network s.r.o., 
Športová 623/24, Andovce, o vybudovanie optickej infraštruktúry v obci Pribeta, ktorá 
zahŕňa vybudovanie siete na konzolách obecného rozhlasu a bezplatné vysokorých-
lostné pripojenie obecných budov, zmodernizovanie existujúceho kamerového systému 
a jeho rozšírenie, možnosť využitia siete pre smart riešenia. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie parcely č. 91/2 o výmere 412 
m2 – ostatná plocha parc. reg. C KN vedenej Okresným úradom Komárno, katastrálny 
odbor, v k.ú. Pribeta na LV č. 4023 od Gabriela Izsáka a manž. Silvie Izsákovej, Hlavná 
96, Strekov.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie rodinného domu na adrese 
Nový rad 65, Pribeta vo vlastníctve Anny Laczovej, rod. Polyákovej, Kvetná 13, Pribeta 
za kúpnu cenu 9.000 eur. Pozemok pod rodinným domom nie je vysporiadaný.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prijatie daru – spoluvlastníckeho podielu 
Márie Balázsovej, Dolný rad 24, Svodín na nehnuteľnostiach na rodinnom dome a pri-
ľahlom pozemku – podiel ¾, nakoľko žiadateľka nevie vysporiadať zvyšný spoluvlast-
nícky podiel ¼ Netty Vernerovej. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie z účelového fondu z 
rozpočtu obce Pribeta pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov na rok 2021 
pre Zväz postihnutých civilizačnými chorobami vo výške 150 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie finančného príspevku z roz-
počtu obce  pre TJ Družstevník Pribeta vo výške   2.500 eur za podmienky, že futbalový 
oddiel doručí vyúčtovanie so zatiaľ naloženými finančnými prostriedkami.

23.11.2021
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie prezentáciu možnosti výstavby 

veterných elektrární v katastri obce, ktorú predložil Mgr. Bc. Pavol Havran zo spoloč-
nosti Energiepark s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo výšku nájomného v nájomných bytoch v 
novostavbe 8 b.j. nasledovne:

Zálohové platby (kúrenie, tep-
lá voda, studená voda, odpadová 
voda) budú vyberané v sume 120 
eur/3 izb. byt a 100 eur/2 izb. byt. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo návrh Všeobecne záväz-
ného nariadenia obce Pribeta č. 
2/2021 o zneškodňovaní odpado-
vých vôd na území obce Pribeta, 
ktorý preložila Ing. Soňa Zahorcse-
ková, prednostka obecného úradu. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete 
schválilo podanie  žiadosti o nená-
vratný finančný príspevok k projek-
tu s názvom: „Modernizácia a zvýšenie hygienických štandardov kultúrneho domu 
Pribeta.“

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckych podielov 
na pozemku parc. č. 5808/15 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 266 m2 pod 
miestnou komunikáciou Nový rad od Lipták Béláné Mária, Nagy Imre Zoltán, Nagy Zsolt 
Sándor za kúpnu cenu 1 euro/m2, teda 66,50 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo inštalovanie Z-boxu na území obce Pri-
beta.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete odročilo žiadosť Mikuláša Tornócziho a manž. Re-
náty, Hlavná 7, Pribeta o vysporiadanie pozemku pod miestnou komunikáciou na parc. 
č. 4642/2 a 4642/1 alebo o zriadenie vecného bremena pre právo prechodu a prejazdu 
k ich nehnuteľnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo podanie projektu na vybudovanie cyklo-
prístreškov pri základných školách.

 Ing. Soňa Zahorcseková

2021.10.19
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete Község vállakozási enge-

délyében szereplő tárgytételek megváltoztatására vonatkozó indítványt, amely a Nem 
veszélyes hulladékkal történő hulladékgazdálkodás tárgytételét kibővíti a II. kategóriájú 
nyilvános szennyvízhálózat üzemeltetése tárgytétellel.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, az iskola és az iskolai intézmények 
illetékeiről szóló 1/2021. számú általános érvényű községi  rendeletet.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, az ,,Átkötő járda és parkoló a 
Milleniummi parknál“ elnevezésű pályázat megvalósítását és a községi társfinanszí-
rozás mértékét.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, a Wisper Network kft, Sport utca 
623/24, Andód, kérvényét az általuk működtetett internethálózat infrastruktúrájának 
kiépítésére. A vezetékek a helyi hangosbemondó oszlopain lesznek elhelyezve. A kivi-
telező a község épületeibe ingyenesen biztosítja majd a nagysebességű internet-hoz-
záférést és a meglévő kamerarendszer modernizációját és bővítését. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Komáromi Járási Hivatal Kataszte-
ri Hivatala által nyilvántartott, a perbetei kataszter  91/2 parcelláján (412 m²) a 4023-as 
számú tulajdonjogi lapon jegyzett Izsák Gabriel és neje Izsáková Silvia, Fő utca 96, Kürt, 
tulajdonában lévő ingatlan megvásárlását. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy sor 65. sz. alatt lévő ingat-
lan községi tulajdonba történő megvásárlását Lacza Annától, szül Polyák, Virág utca 
13, Perbete 9 000 euró értékben. Az ingatlan alatt lévő telek tulajdonjogilag egyelőre 
rendezetlen.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, egy családi ház és a mellette lévő 
telekrész társtulajdoni ¾-nek ajándékba történő elfogadását Balázsová Máriától, Dolný 
rad 24, Szőgyén, mivel az ajándékozó nem tudja rendezni a fennmaradó ¼ társtulaj-
donosi részt Vernerová Nettyvel.  

Perbete Község képviselő-testülete a 2021-es évre vonatkozó, a község költségve-
tésének célalapjából történő 150 euró összegű támogatást hagyott jóvá Civilizációs 
betegségekkel sújtottak helyi szervezetének részére.

Perbete Község képviselő-testülete a község költségvetéséből 2 500,00 euró ösz-
szegű támogatást hagyott jóvá a TJ Družstevník Pribeta sportegyesület részére, azzal 
a kikötéssel, hogy a labdarúgó-szakosztály benyújtja elszámolását az eddig felhasznált 
pénzösszegről.  

2021.11.23
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a  8 bérlakásból álló társasház bér-

leményeinek bérleti díját a következőképpen:
A közüzemi díjak előlegének összege 

120 euró/háromszobás lakás és 100 euró/
kétszobás lakás-ban került megállapításra. 

Perbete Község képviselő-testülete tu-
domásul vette Mgr. Bc. Pavol Havran, 
Energiepark k.f.t.,ismertető jellegű bemutató-
ját szélerőművek, a falu kataszteri területére 
történő telepítésének lehetőségeiről. 

Perbete Község képviselő-testülete jóvá-
hagyta,  Perbete Község, a  Szennyvíz tisz-
tításáról és elszállításáról szóló 2/2001 sz. 
általános érvényű községi rendeletét, amelyet 
Zahorčeková Soňa mérnöknő, a községi hiva-
tal elöljárója terjesztett be.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, a ,,Perbetei kultúrház moderni-
zációja és a higiéniai  szabványainak magasabb szintre emelése“ megnevezésű 
pályázathoz szükséges vissza nem térítendő támogatás kérelmezését.

 Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 5808/15 helyrajzi számú telek 
társtulajdonosi részeinek megvásárlását (beépített földrészlet és udvartér 266 m²), 
amely a Váczy sor útteste alatt terül el, Lipták Béláné Máriától, Nagy Imre Zoltántól, 
Nagy Zsolt Sándortól 1 euró négyzetméterenkénti áron, összesen 66,50 euróért.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Z-box csomagkiadó-automata elhe-
lyezését a község területén.

Perbete Község képviselő-testülete elnapolta, Tornóczi Mikuláš és neje Renáta, Fő 
utca 7, Perbete a 4642/2 és a 4642/1 parcellaszám alatt lévő, helyi út alatt fekvő 
terület tulajdonjogi rendezésére vagy az adott terület szolgalmi jogának létrehozására 
vonatkozó kérelmét. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta, egy fedett kerékpártárolók építésé-
re vonatkozó pályázat benyújtását.

 Fordította: PhDr. Jakab Ferenc

Číslo bytu 
A lakás 

sorszáma

Počet izieb 
A szobák 
száma

Výmera
Terület

Nájomné 
Bérleti díj

Fond opráv
Karbantartási 

alap

Nájomné s fondom 
opráv

Bérleti díj a karbantar-
tási alappal együtt

1. 3 66,14 m2 137,28 26,72 164,00 eur

2. 3 59,53 m2 123,56 24,05 147,61 eur

3. 2 48,52 m2 100,71 19,61 120,31 eur

4. 2 49,55 m2 102,84 20,02 122,86 eur

5. 3 61,89 m2 128,46 25,01 153,46 eur

6. 2 48,52 m2 100,71 19,61 120,31 eur

7. 2 49,55 m2 102,84 20,02 122,86 eur

8. 3 61,89 m2 128,46 25,01 153,46 eur
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Leélni egy egész életet a soha el nem 
múló szeretet jegyében

„Öregedjünk meg együtt, a sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, ketten, egy szerelemmel.“
 John Lennon

A házassági évforduló egy szép családi ünnep, ám akik fél évszázadnál is 
tovább egymás társai lehettek, azokról községünk önkormányzata is rendsze-
resen megemlékezik. Mint mindig, az önkormányzat nevében a mindenkori 

polgármester – jelenleg Zsitva 
Norbert – illetve az anyakönyv-
vezető Szabó Andrea köszönti az 
ünnepelteket.

Bensőséges családi összejövetel keretében köszöntöttük Kuczman Miklóst 
és Uzsák Ilonát, akik 1961. október 24-én fogadtak egymásnak örök hűséget. 
Házasságukból két gyermek született, egy fiú és egy lány. 

Mára a család négy unokával és hat dédunokával bővült. Örömmel osztot-
ták meg velünk a családi fotóalbumot.

Miki bácsi a katonai szolgálat után az akkori ČSAD-nál dolgozott, ahon-
nan Bátorkeszire került az ottani pékséghez. Innen később Perbetére jött át 
dolgozni a helyi pékségbe. Itt először kenyeret hordott ki, majd pékként is 
tevékenykedett. Ezután a komáromi kórházhoz került, ahol mentősként dol-
gozott 34 évig, innen is vonult nyugdíjba 2000-ben. Felesége Ilonka néni 
Szentmiklóson dolgozott a darálóban, majd később ő is az egészségügyben 

helyezkedett el, ugyanis a helyi 
gyógyszertárban dolgozott 27 
évig s innen is vonult nyugdíjba 
1996-ban. 

Majoros József és Morvai 
Mária 1961. október 27-én házasodtak össze. Házasságukból két 
gyermekük született egy fiú és egy lány. Marika néni 25 évig Szentmiklóson 
dolgozott, majd súlyosan beteg lányát ápolta, aki sajnos 27 éves korában el-
hunyt. Józsi bácsi először Csúzipusztán tevékenykedett, majd a perbetei me-
zőgazdasági szövetkezetbe került és innen is ment nyugdíjba.

A hűség és az odaadás mindkét gyémántlakodalmát ünneplő házaspár ese-
tében azt jelzi mindannyiunk számára, hogy fontos érték a tartós házasság. 
Még sok egészségben, szeretetben, békességben együtt töltött éveket kívá-
nunk az ünnepelteknek! Gratulálunk a szép évfordulóhoz!

 Szabó Andrea    
anyakönyvvezető

„Merj segíteni és merj segítséget kérni!”  
– A Perbetei Vöröskereszt

Az embereket testileg meggyen-
gítő járványbetegség, nemcsak 
fizikailag fejt ki negatív hatást, de 
igénybe veszi a társas kapcsolato-
kat, a társasági és közösségi életet 
is. A falubéli szervezetek,  élete és 
tevékenysége sem olyan intenzív 
mint régebben. De azért szinte 
kivétel nélkül jelen vannak, és a 
lehetőségekhez mérten végzik dol-
gukat. Nincs ez másképp a Perbetei 
Vöröskereszt háza táján sem.  

Szüreti vigadalom
Valamikor a szüret társasági ese-

ménynek számított, amelyre szinte 
egész éven át készültek, majd em-

lékeztek a családok. Akkoriban ez 
egy egész közösség tevékenysége 
volt, amelyet a munkálatok befejez-
tével szüreti mulatság zárt. 

Perbete Község október 9-én egy 
tartalmas programmal egybekötött 
szüreti délutánt szervezett lako-
saink számára, olyan mértékben, 
amelyet az érvényes járványügyi 
előírások lehetővé tettek. A szer-
vezésből és a lebonyolításból a 
Vöröskereszt helyi szervezete sem 
maradt ki. Nagyon örültünk a felké-
résnek, hiszen a véradás megszer-
vezése, a véradók megbecsülése 
mellett az  önkéntes segítségnyúj-
tás is  feladataink közé tartozik.  
Vezetőségünk tagjai a délután 
folyamán meleg teával, valamint 
egyéb frissítőkkel kínálták falunk 
lakosait. Egészségvédelem céljából 
védőmaszkokat és kesztyűket is 
biztosítottunk a standunkat felke-
resők számára.

Mikulás
December hatodika a világ sok 

országában a gyerekek legkedvel-
tebb ünnepe: ez a Mikulás napja. A 
hagyományok szerint ezen a napon 
járja be prémes, vörös köpenyében 
és rénszarvasok vontatta szánján 

az emberek lakóhelyeit a Mikulás, 
és csempészi be titokban az aján-
dékait a gyermekek gondosan ki-
készített cipőibe és csizmáiba.

A Szlovák Vöröskereszt Perbetei 
Alapszervezete az idén tizenhá-
rom, különféle betegséggel sújtott 
gyermek számára készített megle-
petés  Mikuláscsomagot. Az adott 
járványügyi szabályokat betartva 
néhány esetben a szülők segítségét 
kértük a csomagok kézbesítéséhez. 
Nemcsak a gyermekek, hanem mi 
is nagyon örültünk annak, hogy 
szebbé tehettük napjukat. Remél-
jük, jövőre újra találkozhatunk!

Az idősek megajándékozása
Perbete Község Önkormányzata 

ebben az évben sem feledkezett 
meg a 85. életévüket betöltött 
szépkorú lakosairól, és szerve-
zetünk önkénteseivel, valamint a 
Közösségi Központ munkatársaival 
karöltve átadta ajándékcsomagjait 
és jókívánságait. Az elkészített kis 
csomagoknak az idősek nagyon 
megörültek, és lelkesen fogadták a 
látogatókat. A csomagot átadó ön-
kéntesünk a bejáratnál köszöntötte 
idős polgártársunkat, és adta át az 
ajándékot. A megajándékozottak 
hálásak voltak látogatásunkért, és 
azért, hogy gondoltunk rájuk. Kö-
szönjük szépen mindenkinek, aki 
segített az elkészített 76 csomagot 
eljuttatni a címzetthez, nem feled-
kezve meg az idősotthonokban élő 
perbetei lakosokról sem.

„Ahogy a hópihe száll kinyújtott 
kezedre, úgy szálljon füledbe an-
gyalok éneke.

Melengesse szívedet sok-sok 
szeretet, így kívánunk mindenkinek 
Boldog Ünnepet!”  
 
 Téglás Janette,   
 Mgr. Pinke Gabriella 
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Halloween

Vianoce

Megérkezett a Mikulás, már nagyon vártuk!

Jeseň zavítala nielen do 
prírody, ale aj do našej ma-
terskej školy. Ponúkla nám 
svoj bohatý pestrofarebný 
jesenný materiál. Plody je-
sene sa používajú nielen vo 
výchovno-vzdelávacích ak-
tivitách, ale  sú aj súčasťou 
jesenných tvorivých dielní, 
ktoré materská škola or-
ganizuje každý rok spolu 
s rodičmi. Tento rok bol ale 
zvláštny, pretože namiesto 
tvorivej dielne sme mali 
magický Halloween  na vy-
zdobenom školskom dvore.

V piatok, 29.10. 2021 
prichádzali do škôlky rôzne 
čarodejnice, mačičky, Fran-
kenstein spolu so strašidla-
mi a iné strašidelné bytosti. 
Celé popoludnie patrilo zá-
bave, strašeniu a samo-
zrejme zaklínadlám. Pani 
učiteľky pripravili zaujímavý 
program pre všetkých: met-
lový slalom, hod ropuchou 
(nebola ozajstná), skok cez 
polená, vystreľovanie zátok, 
triafanie lentiliek do cieľa, 
kúzla a čary, čarodejnícky 
sliz a lampiónový  sprievod. 

Medzi zúčastnenými vládla 
veselá nálada.

Najväčšou zaujímavosťou 
programu bolo čarovanie. 
Všetci sme so záujmom sle-
dovali  mladú „čarodejnicu“ 
Henrietu Užákovú, žiačku 
zo strednej chemickej školy, 
ktorá nám ukázala rôzne triky 
a „kúzla“ používaním oby-
čajných potravín. Ďakujeme 
jej, že prijala naše pozvanie. 
Halloween sme ukončili lam-
piónovým sprievodom okolo 
materskej školy.

 Erika Rusňáková

Čas adventu a blížiacich sa 
Vianoc je príležitosť, kedy môže-
me deťom priblížiť čarovný svet 
predvianočných zvykov.

Pečieme medovníčky, na Bar-
boru dávame do vázy vetvičky 
čerešní a čakáme, či nám do 
Vianoc vykvitnú, vyrábame svieč-
ky a najmä celú škôlku vianočne 
vyzdobíme.

Samozrejme, patrí sem  aj Mi-
kuláš, ktorého deti túžobne oča-

kávajú a nacvičujú pre neho piesne 
a básne. Zavítal k nám aj tento rok 
a priniesol košík plný sladkostí.

Najviac sa však deti tešia na deň, 
keď k nám príde Ježiško. Vtedy pre 
deti pani kuchárka pripraví sláv-
nostný obed a potom môžu prísť 
na rad aj darčeky pod stromčekom.

Dovoľte nám, zaželať Vám veľa 
zdravia, šťastia, pohody a spokoj-
nosti v kruhu Vašej rodiny. 

 Kolektív materskej školy

„Mikulás ha volnék
szívem arany lenne:

aranydiót, aranyalmát
raknék tenyeredbe!

Aranydióm, aranyalmám
szeretetté válna,

melegsége nem férne be
pici, kis szobádba.” 

 Galambos Bernadett

A Nyitnikék óvodába egy hideg téli napon 
megérkezett a Mikulás. A kis lurkók nagy 
szeretettel készülődtek fogadtatására. Buz-
gón mondogatták a verseket és minden nap 
énekelgették az ünnepi dalocskákat. Szám-
lálgatták a napokat mennyit is kell aludnunk 

a Mikulás érkezéséig. 
Gyermekeinknek a „Cim-
bora produkció” hozta el 
a csodát. A rosszalkodó 
Nokedli krampusznak 
megtanítottuk, hogy 
mennyi jót tehetünk és 
segítséget nyújthatunk 
másoknak. A Mikulás 
minden gyerkőcnek bol-
dogan osztotta szét a 
csomagokat. A ragyogó 
szemek mindent elárul-
tak, van még SZERETET. 

  
 Balla Piroska

December van. Advent. A várakozás idő-
szaka. Nemsokára az ajtón kopogtat a ka-
rácsony és vele együtt az ünnepek is. „Íme, 
az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki 
meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pe-
dig énvelem.” -olvasható e szép igeszakasz 
a Szentírásban. Igen, ilyenkor nem csak a 
gyermekek örülnek és várják türelmetlenül 
a karácsonyt, hanem mi, felnőttek is. Talán 
nem úgy, mint egy kisgyermek, talán nem is 
olyan heves izgalommal, de mélyen, legbelül 
a szívünkben határozottan! A mögöttünk lévő 
pár hónap tevékeny hétköznapjai megtaní-
tottak bennünket egy nagyon fontos dologra: 

Isteni kegyelem nélkül nem jutunk sehova! 
Amiben nincs lélek, nincs értelme. Mi éppen 
ezért hálásak vagyunk, hogy olyan közösség 
tagjai lehetünk, akikben egy az akarat, az el-
kötelezettség és az alázat. Igyekeztünk min-
dig a legjobb belátásunk szerint cselekedni 
és a szívünkre hallgatni. Sok minden történt 
velünk az elmúlt hónapokban. Óvodásaink az 
élménypedagógia eszközeivel szerezhettek 
ismereteket a körülöttük lévő világról. Kipró-
bálhatták a szőlőszüretelést, a kukoricatörde-
lés, ami egy izgalmas kihívás volt a számukra. 
A Magyar Népmese Napját együtt ünnepel-
hettük az alapiskola 1-5 tanulóival közösen, 
amihez Écsi Gyöngyi adta a jó hangulatot. Az 

Idősek világnapja alkalmából meghívtuk köz-
ségünk civil szervezeteinek korosabb tagjait, 
nagyszülőket, dédszülőket a helyi református 
templomba, ahol gyermekeink ünnepi műsor-
ral köszöntötték a megjelenteket. Részesei 
lehettünk egy érdekes Kutyás bemutatónak 
a komáromi Dogland Kutyaiskola jóvoltából. 
A Márton napi libamustra alkalmával Kecskés 
Mária pedagógus lebilincselő foglalkozást 
tarott, ahol a gyerekek kipróbálhatták a toll-
fosztást és megkóstolhatták a finom libazsí-
ros kenyeret és az ízletes gyümölcslekváro-
kat. Köszönjük!

 Juhász Tímea

Napraforgó Óvoda, az élet napos oldala
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Mesés Advent a Nyitnikék óvodában

Mozgalmas óvodai élet…
 Intézményünk az ősz folyamán több óvo-

dai pályázatba is bekapcsolódott. Elsőként 
az Oktatási, Tudományi és Sport Minisztéri-
um által meghirdetett: „Do školy na bicykli” 
elnevezésű kampányba, ami népszerűsítet-
te és egyben felhívta a figyelmet a mozgás 
szeretetére. Továbbá a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program Bábozzunk együtt! 
elnevezésű pályázatára ügyes bábosaink 
Móricz Zsigmond Iciri- piciri verses meséjét 
elevenítették fel. A szakmai zsűri az előadást 
elismerően értékelte. A Magyar Népi Játék 
napja c. pályázaton óvodásaink csallókö-
zi népi játékokat mutattak be. A Parakletos 
Könyvesház pályázatába bekapcsolódva a 
Kárpátmedence 79 óvodájából a Napraforgó 
Óvodát érte az a megtiszteltetés, hogy ka-
rácsonyi ajándék könyvcsomaggal büszkél-
kedhet a Finnish Lutheran Mission jóvoltá-
ból. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett 
Karácsonyi Óvodapályázaton intézményünk 
elnyerte az 50000 Ft értékű támogatást az 
adventi készülődésre. Oktató - nevelő mun-
kánk során a művészeti tevékenységéknek 
is nagy szerepe van. A képzőművészet terén 
szép eredményeket értek el óvodásaink. A 
Kossányi József Alapiskola által meghir-
detett rajzpályázaton Gallai Cintia 1. helye-
zést ért el, valamint Szetei Olivér elismerő 
oklevéllel gazdagodott. Szintén 1. helyezést 
tudhat magáénak Gallai Cintia a Hol volt, hol 

nem volt c. rajz-
versenyen és 
így továbbjutott 
a kerületi for-
dulóba. A Forrás 
és a Karácsonyi 
képeslap c. rajz-
pályázaton Gal-
lai Cintia, Salkay 
S e b a s t i á n , 
Uzsák Endre, 
Záležák Gréta, 
Václav Diana 
jeleskedett. A 
sikerek hátte-
rében fontos 
m e g e m l í t e n i 
Pinke Gabriella 
óvodapedagó-
gust, aki lelkiismeretes munkával és szak-
mai hozzáértéssel fordul a gyerekek felé és 
képességeik maximumát hozza ki belőlük. A 
többfunkciós elemekből álló játszótéren kí-
vül elkészült óvodai udvarunk egyik ékessé-
ge a kültéri adventi koszorú is. Megnyitottuk 
az Online jótékonysági adventi vásárunkat, 
amire a szülők csapata és lelkes óvodabarát 
Segítőink szebbnél szebb díszeket készítet-
tek. A félévet zárva köszönjük az óvoda ösz-
szes munkatársának a jó együttműködést, a 
szülői gárda bizalmát és az aktív hozzáállást!  

A bőséges Mikulás csomagokért köszönet a 
támogatóinknak valamint a jószívű segítő-
inknek és nem utolsó sorban fenntartónknak 
a Perbetei Református Keresztyén Egyház-
községnek és Lelkipásztorainknak.

„Minden dolgotok szeretetben menjen 
végbe!” (1Kor. 16,14)

Áldott karácsonyi ünnepeket és egészség-
ben gazdag, boldog új évet kívánunk!

A Napraforgó Óvoda közössége
  

 Juhász Tímea

Elérkezett december az év legvarázsla-
tosabb időszaka, mely telis-tele van meg-
magyarázhatatlan csodákkal, amikben a 
kisgyerekek hisznek a leg-
őszintébben. Az óvoda falai 
között is hétről hétre új iz-
galmak, feladatok és játékok 
vártak a gyerekekre. Az ün-
nepi készülődés örömei, az 
érzelmi ráhangolódás hatotta 
át a mindennapokat. Ismer-
kedtünk Advent időszakának 
jelképeivel. December elején 
az idén első alkalommal, kö-
zösen a lelkes és kreatív szü-
lőkkel az óvoda udvarán elké-
szítettük az adventi koszorút, 
hogy a hétről hétre fellobbanó 
gyertyaláng jelezze az ünnep 
közeledtét. Advent első heté-
ben a Mikulásvárás izgalma 
tartotta lázban a gyerekeket. 
Ezen a napon a Cimbora Pro-
dukció előadásában egy kedves mesét tekint-
hettünk meg, majd halk csengettyűszó jelezte 
a Mikulás érkezését, aki megtöltötte a láb-
beliket csokival, cukorkával teli csomaggal. 
Az ünnepvárás pillanatait, az együttjátszás 

a közösen átélt élmények és természetesen 
az álmodozás teszi izgalmassá és örömtelivé 
számukra. Annak érdekében, hogy a karácso-

nyi készülődés a magyar óvodás gyermekek 
számára minél szebb és tartalmasabb lehes-
sen, a Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett 
az óvodai csoportok karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó foglalkozásainak támogatásá-

ra. A sikeres pályázatunknak köszönhetően 
50 ezer forint összegű támogatást kaptunk 
kézműves foglalkozásaink megvalósítására. 

Készültek a karácsonyfadíszek, a 
mézes sütemények és az óvoda 
ünnepi díszbe öltözött a gyerekek 
szorgos munkájának köszönhető-
en.  Ünnepkörünk fénypontja még-
is az volt, amikor a gyermekek fel-
fedezték a feldíszített fenyőfa alatt 
az ajándékokat, játékokat. Öröm 
volt látni a sok boldog arcot, amint 
vidáman bontogatják az ajándéko-
kat. Engedjék meg, hogy köszö-
netet mondjak mindazoknak, akik 
egész évben jó indulattal fordultak 
felénk és segítették munkánkat. 
Kívánjuk mindenkinek, hogy a sze-
retet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket. Leljék meg 
örömüket szeretteikben, hogy a 
karácsonyt és az új esztendőt újult 
erővel kezdhessük.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

 
 Porubský Nikolett
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Začiatkom novembra (7.– 13.11.2021) vybraní žiaci našej Základ-
nej školy v Pribete, spolu s nami pedagógmi, absolvovali týždenný 
pobyt v rámci programu Erasmus+ v Turecku. „Treasure between the 
pages“ čiže „Poklad medzi stranami“ je názov projektu, ktorý sprevá-
dzal účastníkov tejto mobility v čarokrásnom meste na juhovýchode 
Turecka, v Adane.

Prvý deň nášho pobytu sme strávili v miestnej škole v Adane. Žiaci 
mali možnosť vidieť iné prostredie a podmienky, než sú tie, na ktoré 
sú zvyknutí, iné mravy a iné školské priestory. Úžasne sa začlenili do 
nového medzinárodného kolektívu a nadväzovali nové priateľstvá a 
kontakty so žiakmi z ďalších partnerských krajín, z Bulharska, Poľ-
ska a Macedónska. Hosťujúca škola v Adane pre nás pripravila krásny 
uvítací program. Tureckí žiaci nás prekvapili  tradičnými  tancami tu-

reckej kultúry, spievali turecké piesne a zapájali do tanca aj naše deti 
a nás, učiteľov. 

V období od 11. do 14.10.2021 sa na našej škole uskutočnila ďalšia, 
v poradí už druhá mobilita ERASMUS+. Účastníkov projektu Thinking 
about Future – Myslíme na budúcnosť – sme privítali s veľkou rados-
ťou a nadšením. Tentokrát nás navštívili priatelia z Estónska, Talian-
ska, Grécka, Bulharska a Turecka. 

Slávnostné otvorenie sa nieslo v znamení tradícií. Našich hostí sme 
privítali symbolmi života a zdravia, teda  chlebom a  soľou. Tradičný 
ľudový tanec v podaní našich šikovných žiačikov prispel k uvoľnenej 
atmosfére a dobrej nálade. Po kultúrnom zážitku našich hostí oficiálne 
privítal aj pán riaditeľ. Okrem vrúcnych slov dostal každý účastník aj 
drobný darček na pamiatku.  Prvá spoločná aktivita slúžila na to, aby 
sme sa lepšie spoznali, aby sme sa navzájom pochopili, aby medzi 
nami rozkvitalo vzájomné porozumenie a tolerancia. Pracovali sme v 
národných tímoch. Každý tím si zatočil kolesom tolerancie – The Whe-
el of Tolerance. Následne nám každá skupina povedala o tom, čo pre 
nich znamená tolerancia doma, v škole, v rodine, ktorý sviatok je pre 
nich tým najdôležitejším, čo pre nich znamená účasť na projektoch 
ERASMUS+, a mnoho iného. Dozvedeli sme sa naozaj veľa zaujíma-
vostí, ktoré bezpochyby prispeli k našej kultúrnej rozmanitosti. 

Po  úvodnej aktivite sme hosťom predstavili našu školu. Každá trie-
da ich privítala originálnym spôsobom. Naši najmenší žiaci im zaspie-
vali a zahrali – samozrejme po anglicky. Piataci pripravili interaktívnu 
hodinu cudzích jazykov. Naučili sme sa zopár jednoduchých výrazov 
po slovensky, po taliansky, po bulharsky, po turecky a po grécky. Z 
piatackej triedy odchádzal každý so širokým úsmevom na tvári. Starší 
žiaci pripravili zaujímavú prednášku o našej krajine, okolitých mestách 
a samozrejme aj o našej krásnej dedine. Ďalším bodom úvodného dňa 
bola návšteva obecného úradu, kde nás srdečne privítal pán starosta a 
pani prednostka. Drobná pozornosť pre každého a podpis do pamätnej 
knihy boli tradičnou súčasťou návštevy. Po chutnom obede prišli na 
rad prezentácie jednotlivých tímov. Vypočuli sme si zaujímavé fakty o 
civilných organizáciách v jednotlivých krajinách.

Utorňajší deň patril návšteve nášho hlavného mesta. Napriek chlad-
nejšiemu počasiu nás Bratislava očarila svojou jedinečnou atmosfé-

rou. Užili sme si historické centrum, chutný a tradičný slovenský obed 
v autentickej slovenskej reštaurácii, vtáčiu perspektívu z vyhliadkovej 
veže UFO, predovšetkým však spoločnosť jeden druhého.

V stredu pokračovali projektové úlohy. Pracovalo sa v nadnárodných 
tímoch. Žiaci si zasúťažili v skladaní krátkych príbehov o tolerancii. Po 
určení správneho poradia deja, boli príbehy prečítané nahlas. Každý z 
nás si z nich tak mohol zobrať zmysluplné ponaučenie. Psychickú prá-
cu vystriedala fyzická. Pod vedením profesionálneho tanečníka sme 
sa naučili krátku choreografiu svetoznámeho tanca Jerusalema. Po 
zábavnej hodine tanca sme sa vrátili ku kreatívnym činnostiam. Žiaci 
si na základe podkladov vytvorili svoje vlastné príbehy – napísali a 
nakreslili si ich. Fantázii sa veru žiadne medze nekládli. 

Posledný deň mobility sa začal návštevou susedného Maďarska. Vy-
chutnali sme si krásu Ostrihomu a Vyšehradu. Cestovanie však nebolo 
jediným programom záverečného dňa. Čakalo nás aj slávnostné odo-
vzdávanie účastníckych certifikátov tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. 
Žiaci si, samozrejme, užili aj rozlúčkovú oslavu v priestoroch našej 
školy. Hudba, tanec a zábava sa postarali o spečatenie novovzniknu-
tých priateľstiev. My, učitelia, sme si vychutnali slávnostnú večeru, 
počas ktorej sme si pripomenuli veselý a náučný spoločne strávený 
čas. Už teraz radostne očakávame pokračovanie tohto neobyčajného 
dobrodružstva.      

 Andrea Gáborová

Vytúžená cesta do Turecka

Erasmus Slovensko

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Záložka do knihy spája školy
Aj v tomto školskom roku sa 

žiaci našej školy zapojili do čes-
ko-slovenského projektu Záložka 
do knihy spája školy. Témou na 
výrobu záložiek bol Očarujúci 
svet knižných príbehov, rozprá-
vok a básní. Deti  veľmi rady 
popustili uzdu svojej fantázii a s 
veľkou chuťou sa pustili do vý-
roby záložiek od výmyslu sveta. 
Žiaci ročníkov 1. - 9. vyrobili spo-
lu viac ako 100 záložiek, ktoré sa 
chystali poslať kamarátom do 
partnerskej školy. Našou part-
nerskou školou sa v tomto škol-

skom roku stala Základná škola 
na ulici Pavla Jozefa Šafárika v 
Prievidzi. Najkrajších 100 zálo-
žiek sme zabalili a poslali žiakom 
našej partnerskej školy spolu s 
ukážkou nášho školského časo-
pisu Bomba, pohľadnicami a in-
formačným letákom o našej obci. 
Naše úsilie sa vyplatilo, lebo za 

krátky čas sme dostali zásiel-
ku, v ktorej boli záložky, ktoré 
pre nás vyrobili naši kamaráti z 
Prievidze. Urobili radosť našim 
žiakom a priniesli im nielen ve-
selú zábavu pri tvorbe záložiek, 
ale aj dobrodružné objavovanie 
srdečného priateľstva v snahe 
obdarovať neznámeho kamará-
ta. A tak každý, kto vyrobil čo i 
len jednu záložku do knihy, mal 
možnosť vybrať si pre seba zá-
ložku od detí z Prievidze a takto 
na diaľku nadviazať priateľstvo s 
neznámym kamarátom. 

Tento projekt je skvelým pro-
striedkom na podporu krea-
tívneho čítania a chuti  podeliť 
sa o svoje čitateľské zážitky so 
svojimi spolužiakmi a zároveň 
odporučiť knihu na čítanie roves-
níkom z partnerskej školy.

 
 PaedDr. Adriana Valachová

Na túto otázku sme skúsili 
nájsť odpoveď aj tento rok. Naša 
škola sa už po druhýkrát zapojila 
do nádherného projektu, ktorého 
cieľom je potešiť osamelých se-
niorov žijúcich v domovoch dô-
chodcov. Reakcia na zverejnenú 
výzvu nenechala na seba dlho 
čakať. Dobrí ľudia - žiaci, rodičia, 
učitelia a priatelia školy naplni-

li krabičky od topánok rôznymi 
drobnosťami. Priniesli nám ich 
do školy, kde sme ich uložili pod 
náš krásne ozdobený vianočný 
stromček. Čochvíľa sa dostanú 
ku svojim budúcim majiteľom, 

aby splnili svoj cieľ. Akonáhle 
si darčeky otvoria a rozjasnia 
životom skúšané tváre, rozho-
rí sa aj večné svetlo lásky. Keď 
budeme sedieť pri sviatočnom 
stole v kruhu našich najmilších, 
spomienka na tento nezištný čin 
nás všetkých celkom isto za-
hreje pri srdci. Podľa slov Matky 
Terezy totiž „človek nežije iba z 

lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z 
tej, ktorú daruje“ a to je veru v 
skutku veľká pravda.     

 Andrea Gáborová

Koľko lásky sa zmestí  
do krabičky od topánok? 

Druhý deň sme strávili na výlete v provin-
cii Cappadocia. Žiaci mali možnosť navštíviť 
to celosvetovo vyhľadávané miesto, ktoré 
každoročne priláka mnoho turistov. Mesačná 
krajina skál bizarných útvarov učaruje jedno-
ducho každému. Je to miesto, kde sa spája 
tvorivá krása prírody s bohatou históriou. Sme 
naozaj radi, že sme mali príležitosť vidieť ho. 

Tretí deň sme opäť strávili v priestoroch 
školy. Žiaci sa už pred mobilitou poctivo pri-
pravovali na niektoré aktivity. Za úlohu dostali 
vymyslieť koniec príbehu bájky „Mravec a 
Svrček“ a k tomu pridať ďalší charakter do 
deja, samozrejme všetko v anglickom jazyku. 
Na malom pódiu, ktoré bolo pre nich priprave-
né, zvládli úlohu absolútne bravúrne. Takisto 
nemohla chýbať prezentácia našej krajiny a 
školy. Boli sme na nich naozaj hrdí!

Žiaci si každým dňom stále viac a viac vy-
tvárali medzi sebou priateľské putá. Rôzne 
krajiny, rôzne kultúry, iné tradície a iný jazyk 
nerobia rozdiely v priateľstve. A my učitelia, 

sme boli toho svedka-
mi.

Koniec týždňa bol 
úžasným zavŕšením 
našej sedemdňovej 
mobility. Bol pre nás 
pripravený zaujímavý 
program na pláži pri 
mori. Žiaci sa mohli 
aj okúpať v mori, a 
tak stráviť posledný 
spoločný deň s os-
tatnými účastníkmi 
našich partnerských 
krajín. Zavŕšením mo-
bility bolo slávnostné preberanie certifikátov 
o účasti ako spečatenie nášho  úspešného 
týždenného pobytu v tureckej Adane. 

Všetci sme vďační programu Erasmus+, že 
dáva žiakom takúto šancu a veľké ďakujem 
patrí aj vedeniu našej základnej školy, že sa 
do tohto programu zapojili.

Žiaci získali nezabudnuteľné zážitky a skú-
senosti, na ktoré budú spomínať celý život, a 
práve toto je pre našu školu veľkou, neoceni-
teľnou hodnotou.

 Mgr. Barbora Rusnák 
 Slabáková
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Reggeli zimankó, ezüstösen csillogó dér, 
valamint decemberre a várva várt hó lehullá-
sa jelezte a tél megérkezését. November 28-
án, négy héttel karácsony előtt megkezdődött 
az advent időszaka. A gyerekek ilyenkor már 
csak a karácsonyt várják. Az iskola életében 
nagyon fontosak az ünnepek. Nagyobb a 
nyüzsgés, megkezdődik a készülődés. Ün-
nepelni tudni kell. Megállni és időt, figyelmet  
szentelni a fontos dolgoknak. Megpihenni, 
megszakítani a mindennapi rutinfeladatokat. 
Ráhangolódni, lelkileg is felkészülni az ün-
nepre. 

Az advent jelképe az adventi koszorú, ame-
lyen négy gyertya található. Hagyománnyá  
vált, hogy iskolánk udvarán egy nagy koszo-
rút helyezünk el, amelynek első gyertyáját 

ünnepi keretek közt gyújtjuk 
meg. Ez alkalomból eljött kö-
zénk Nt. Erdélyi Adél és Mészá-
ros Dávid atya, akik egy – egy 
tanulságos történettel szólítot-
ták meg a tanulókat, rámutatva 
az időszak és az elkövetkező 
ünnep lényegére, fontosságára. 
Ez a meghitt együttlét jelentet-
te iskolánkban az advent kez-
detét. Hétfőn reggelenként az 
osztályokban is meggyújtjuk az 
adventi koszorúk gyertyáit. 

Elkezdődött a készülődés, feldíszítet-
tük az ablakokat, faliújságokat. A folyosót 
egy hatalmas karácsonyfa, valamint az 
embernagyságú figurákkal ellátott betlehem 

díszíti. A dekoráció pedig bővül. Egyre töb-
bet beszélgetünk a karácsonyról, karácsonyi 
rajzokat, képeslapokat készítünk, ünnepváró 
olvasmányokat, verseket olvasunk.

Ünnepvárás

2021-ben már második éve várjuk úgy a 
karácsonyt, hogy nem lehetnek együtt az is-
kola  tanulói, pedagógusai és a szülők. 

A közösségi élmények, rendezvények hiá-
nya, sajnos, rányomja bélyegét a gyermekek 
lelkiállapotára, az osztály- és iskolai közös-
ségben való viselkedés és kommunikáció 
kultúrájára. A lassan két éve tartó rendszer-
telenség, bizonytalanság megtanított ben-
nünket a rugalmas döntéshozatalra, rákény-
szerítette a pedagógusokat, gyermekeket és 
szülőket arra, hogy gyorsan reagáljanak az 
aktuális helyzetre. Szinte már rutinosan kap-
csolunk át jelenléti oktatásból távoktatásra és 
fordítva, indítjuk és szakítjuk meg a szakköri 
tevékenységet, készítjük fel a gyerekeket a 
versenyekre online vagy jelenléti formában. 
A szeptembertől decemberig terjedő időszak-
ban a 9 osztályból 8 osztály volt karanténban 
(a 7.osztály két alkalommal is), több tanulónk 
és pedagógusunk is átesett a Covid-19 be-
tegségen. Emellett az egyéb influenzás meg-
betegedések következtében az osztályokban 
egyszerre több tanuló hiányzott, ami szintén 
nem tett jót a közösségnek. Szülők és peda-
gógusok együtt aggódtunk nehogy a gyer-
mekek, vagy mi is megfertőződjünk. Naponta 
tapasztaljuk, hogy ez a bizonytalanság és a 
rendszertelenség sok  gyermek tanulmányi 
előmenetelére is hatással van. Hiányzik a 
szabadidős tevékenység, a szakkörök, a sok 
iskolán kívüli tevékenység, találkozások a 
baráti iskolák tanulóival, amelyek lehetőséget 
adnak a gyerekeknek a feltöltődésre, kikap-
csolódásra, a tanórai kereteken kívüli találko-
zásokra.  

A fentiekben felsorolt gátló tényezők mel-
lett az iskola pedagógusai igyekeztek mun-
kájukat a legjobb tudásuk szerint végezni, 
eleget tenni az elvárásoknak, az előírásoknak 
megfelelően szervezni az iskolai mindenna-
pokat. A biztonság növelése érdekében a szü-

lői szövetség védő-
maszkokat biztosított 
a gyerekeknek.  

A tanévet szep-
temberben bizakod-
va indítottuk a Bellő 
zenekarral közösen 
szervezett táncházzal. 
Az alsó tagozatosok-
kal először elutaztunk 
„a pozsonyi sétatérre“, majd  felcsíki polgári 
táncokat tanultunk. A nagyok moldvai tán-
cokkal ismerkedtek, később gömöri tájakon 
kalandoztunk. Szeptember végén egész-
ségnapot szerveztünk.  A mostoha időjárás 
miatt a szabadtéri programokról le kellett 
mondanunk, de ennek ellenére is szórakoz-
tató, kreatív tevékenységek sora várt a gyer-
mekekre. Kézműves foglalkozások keretében 
elkészítették az őszi kiállítás díszeit, közben 
egészséges tízórait fogyasztottak, amely sok 
– sok gyümölcsből és zöldségből állt, majd a 
nagyobbaknak lehetőség volt egy kis sporto-
lásra a tornateremben. 

Októberben gyertyagyújtással emlékeztünk 
az aradi vértanúkra és a szabadságharcban 
elesett hősökre, valamint az 1956-os forrada-
lom 65.évfordulójára. Az emlékműsort idén a 
hatodik osztályosok készítették és nagy oda-
figyeléssel, átéléssel adták elő. A hónap vé-
gén iskolánkba érkezett az Esterházy János 
– Isten szolgája című vándorkiállítás. A 12 
tabló bemutatta a 120 éve született politikus 
életútját, munkásságát és az alsóbodoki Es-
terházy János Zarándokközpontot.  A kiállítást 
Dr. Molnár Imre történész és Laczkó Gábor, 
szőgyéni mérnök, grafikus állította össze, és 
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jó-
voltából indult útjára a Kárpát-medencében. A 
Nemzetpolitikai Államtitkárság indítványának 
eleget téve a magyar kormány 300 euró érté-
kű sportszercsomaggal támogatta a magyar 

tannyelvű iskolákat. Az ajándékot ünnepélyes 
keretek között vehettük át a komáromi Danu-
bius Hotel konferenciatermében. Iskolánkat 
ezen a rangos eseményen Benyó Máté kilen-
cedik és  Molnár Dominik hetedik osztályos 
tanuló képviselte. 

 Ami a tantárgyi versenyeket illet, szeptem-
ber és október folyamán lezajlott a Katedra 
Matematikaverseny országos elődöntője, 
majd döntője Dunaszerdahelyen. A verseny 
a 2020/21-es tanévben levelező fordulókkal 
kezdődött. Az elődöntőbe a hatodikosok jutot-
tak be. Pinke Zsófia 2. helyezést, Madarász 
Ferenc 3. helyezést, Erdélyi Eszter pedig 9. 
helyezést ért el. A döntőben kiválóan szere-
pelt Pinke Zsófia, aki II. díjas, 3. helyezett, 
valamint  Madarász Ferenc, aki II. díjas, 4. 
helyezett lett. Az idei év tanulmányi versenyei 
is folyamatosan beindulnak. Már túl vagyunk 
a Pithagorasz iskolai fordulóján, készülünk a 
matematikai, történelmi és angol nyelvi olim-
piára. Az AMFO 2021 fotóverseny országos 
fordulójában sikeresen szerepelt Erdélyi Esz-
ter Fák és Ottfelejtett c. munkáival. 

 Az iskola pedagógusai hiszik, és remélik, 
hogy boldog és békés ünnepe lesz a gyerme-
keknek és a családoknak. Bíznak abban, hogy 
a 2022-es év a járvány enyhülését hozza, 
hogy a gyermekek biztonságban térhessenek 
majd vissza az iskolába január 10-én!

  
 Mgr. Szabó Edit 

Egy kis számvetés....

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK
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November 15-én a 4 – 9. 
osztály számára doc. RNDr. Te-
leki Aba, PhD., valamint szak-
mai asszisztense, Mgr. Lacsný 
Boris, PhD., a nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem munkatársai 

tartottak tudományos isme-
retterjesztő előadást „A fizi-
ka kultúrtörténete” címmel. A 
rendhagyó interaktív fizika órán 
az elektromosság és a mágne-

sesség került a középpontba. Az 
előadás témáit az előadók ér-
dekes kísérletekkel tarkították, 
melyek elvégzésébe a gyerekek 
is bekapcsolódtak. A kísérletek 
olyan jelenségek köré csopor-

tosultak, amelyek 
m e g k ö z e l í t ő -
leg -200 °C-on 
mentek végbe, 
melyekhez több 
liter cseppfolyós 
nitrogénre volt 
szükség. A diákok 
megfigyelhették 
az elektromág-
neses indukció 
egyik alapkísérle-
tének mélyhűtött 
változatát és az 
e l ek t romá gne -
ses ágyút. Ezt 
követte a legér-
dekesebb téma, 
a szupravezetés, 
sok látványossá-

gával - levitáló mágnesekkel, 
a mágnesvasút modelljével - 
együtt.  

 Mgr. Schiller Veronika

Iskolánk a Rákóczi Szövet-
ség alapszervezetével karölt-
ve egy év kihagyás után ismét 
pályázatot hirdetett. Az idei 
téma a Benyovszky Emlékév-
hez kapcsolódott Benyovszky 
Móric – író, utazó, felfedező, 

szabadsághős címmel. Mivel a 
résztvevő iskolákat nem hívhat-
tuk meg, a pályázati munkákat 
mindenki otthon készítette el és 
küldte el. A búcsi és a perbetei 
diákok számítógépes prezen-
tációban mutatták be a négy 
földrész utazójának életét, akit 
a magyar, a szlovák és a len-
gyel nemzet is magáénak vall. 
A szentpéteri csapat hagyo-

mányosan egy szép plakátot 
készített és ennek segítségével 
beszéltek a gróf életének fontos 
fordulópontjairól. A szombathe-
lyi gyerekek a képzőművészet 
eszközeihez nyúltak, így hősünk 
rajzokon kelt életre. A perbetei 

harmadikosok Benyovszky Ma-
dagaszkárra való megérkezését 
dramatizálták, közben a sziget 
élővilágáról meséltek.  A ren-
dezvényt a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával valósítottuk meg. 
A résztvevők az emlékévet idéző 
kitűzőt, szép okleveleket, vala-
mint könyvjutalmat kaptak.   

 Mgr. Szabó Edit

Az eTwinning az Európai Únió által indí-
tott projekt, amely lehetőséget ad arra, hogy 
az iskolák  pedagógusai és diákjai együtt 
dolgozzanak az online 
térben. Iskolánk több 
év kihagyás után idén 
ismét csatlakozott egy 
projekthez, melynek 
elnevezése Nemzetközi 
karácsonyfa – Interna-
tional Christmas Tree. A 
gyerekeknek 5 feladatot 
kell teljesíteniük. Elő-
ször azt, hogy megismerkedjünk egymással, 
bemutattuk az iskolát, falunkat, országunkat. 
Aztán következett a projekt leglátványosabb 
része. A gyerekekkel karácsonyi díszeket, 
üdvözlőlapokat készítettünk, majd elküldtük 
a résztvevő iskolákba. Miután minden aján-
dék megérkezett, a díszek felkerültek a ka-

rácsonyfánkra. A következőkben a tanulók 
bemutatták a szlovák és magyar karácsonyi 
szokásokat, karácsonyi énekeket. Az újévi fel-

adat pedig egy közös 
szakácskönyv össze-
állítása lesz, amely 
a tipikus karácsonyi 
ételek, édességek 
receptjeit tartalmaz-
za. Az egyes bemuta-
tók angol nyelven ké-
szülnek, így nemcsak 
betekintést nyerünk 

egymás karácsonyi szokásaiba, hanem az 
idegen nyelvi kommunikációt, íráskészséget 
is fejleszthetjük. A projektben összesen 7 is-
kola vesz részt Portugáliából, Franciaország-
ból, Spanyolországból, Lengyelországból, Ro-
mániából és Szlovákiából.  

 Mgr. Szabó Edit 

Látványos fizika Rákóczi-pályázat 

eTwinning – nemzetközi kapcsolatok

A Mikulás is meglátogatott minket hagyo-
mányosan az ördögökkel, angyalokkal, ma-
nókkal, rénszarvassal. Természetesen hozta 
a csomagokat is a sok jó gyereknek. A gye-
rekek énekeltek, verset szavaltak Mikulás 
bácsinak. Bohókás, élettel teli gyerekzsivajjal 
telt meg az iskola. Önfeledt nevetés, vidám 

sürgés – forgás tette varázslatossá a napot. 
(Kiderült, hogy még a tanító nénik és bácsik 
is jók voltak.)

Nagyon fontos a tanulók tárgyi tudásának 
és képességeinek fejlesztése mellett az érzel-
mi intelligencia, a kreativitás fejlesztése, va-
lamint az életre való nevelés, a hagyomány-

őrzés. Ezeket szem előtt tartva igyekszünk a 
mai zord időkben színessé, élménytelivé tenni 
az iskolai életet.

Minden tanulónknak, családjaiknak és min-
den iskolabarátnak áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk! 

 Mgr. Török Sarolta
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Mi emberek azt szeretjük, hogyha va-
lakinek mondanivalója van, azt minél 
érthetőbben és világosabban fogalmazza 
meg, hogy megérthessük az üzenetet. 
Isten is ehhez igazodva miután „sokszor 
és sokféleképpen szólt a próféták által… 
végül Fia által szólt hozzánk” – ahogyan 
a Zsidókhoz írt, levélben olvassuk. Sok-
szor és sokféleképpen próbálkozott Isten 
közölni az emberiséggel az Ő üzenetét. 
Mert az ember, néha olyan nehezen fog 
fel dolgokat. Mennyi türelemmel nevel-
gette Isten a választott népet, hogy képes 
legyen felismerni közeledését.

Erről énekel, költői módon Izaiás prófé-
ta: „Milyen szép a hegyeken annak a lába, 
aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja a 
szabadulást.” És már a megvalósulás 
képe is feltűnik a prófétai látomásban: 
„az Úr felemelte szent karját…, szaba-
dulást szerez Istenünk.” A próféta még 
csak jövendölt erről, karácsony azonban 
a megvalósult ígéret ünnepe. „Az Ige 
testté lett, és közöttünk lakott”, az isteni 
szó, azért, hogy érthetővé legyen testet 
öltött, kisgyermek alakjában jött közénk. 
Érthetővé és megérinthetővé tette magát. 
Közel jött hozzánk. Ez Isten kezdeménye-
zése. Testté lett. Köztünk lakott. 

Szent János örömmel fogalmazza meg 
és büszkén mondja ki az evangéliumban: 
„mi láttuk az ő dicsőségét.” Tapasztalat-
ból beszél, mert valóban fizikailag is sok-
szor láthatta a Krisztus arcáról sugárzó 
isteni dicsőséget, a szeretet dicsőségét 
például a Tábor hegyén, vagy az utolsó 
vacsorán.

Ennek a szeretet-
nek a tükröződését 
tartja a legnagyobb 
isteni ajándéknak, 
kegyelemnek. Ezt 
írja, hogy „telve volt 
kegyelemmel és 
igazsággal.”

A kegyelem, ami-
ről itt szó van, az 
Atya szeretete. Jé-
zus elhozta a világ-
ba, a mi életünkbe 
Isten szerető pillan-
tását. Ez a kegye-
lem, ami maga Krisztus: Isten szerető 
kezdeményezése. A kegyelem egy aján-
dék. Ez nem tőlünk függ. Nekünk egysze-
rűen csak el kell fogadnunk. Ugyanakkor 
Istennek ez a felénk hajló szeretete, ré-
szünkről is szeretetet vár. Ő annyira közel 
akart kerülni hozzánk, annyira alázatossá 
vált, hogy a mi szeretetünktől függő kis-
gyermekké lett.

Így mindannyian bátran közeledhetünk 
hozzá. Nem távolodnunk kell, hanem kö-
zel kerülni, Istenhez és egymáshoz egy-
aránt.

Karácsony ezért, a közelség, a kapcso-
lat, a szeretet, a család és a közösség 
ünnepe. 

A karácsonyi ajándékozásban jó lenne, 
hogyha elsősorban az tudatosodna, hogy 
Isten Fia ajándékká lett értünk. Ezért, ka-
rácsonykor, de nem kizárólag csak most, 
nekünk is ajándékká kell lennünk mások 
számára. Azonban ez nem lehet, csak 

egy karácsonyi jó feltétel, hanem egész 
életre szóló feladat is egyben.

Kétezer évvel ezelőtt Isten belépett az 
emberiség történelmébe. Karácsony-
kor azt akarja, hogy mi is befogadjuk, 
beengedjük az életünkbe. Hogyha ezt 
megtesszük, az új élettel, az ő kegyel-
mét és erejét is megkapjuk. Isten a maga 
részéről az első karácsonykor a lehető 
legnagyobb lépést tette felénk, és ma 
sem szűnik meg szeretettel közeledni 
hozzánk. Most már rajtunk múlik, hogy 
élünk-e a felkínált új lehetőséggel.

Bíztatom a Kedves Híveket, merjünk 
közeledni az Istenhez, tegyünk felé mi is 
bátor lépéseket, hiszen most nagy szük-
ségünk van rá. 

Ez úton kívánok mindenkinek Istentől 
megáldott karácsonyi ünnepeket. 

 
 Szeretettel Dávid atya

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, 
és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;” 

Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvéreim 
az Úr Jézus Krisztusban!

 Egyházi rendtartásunk szerint az egy-
házi esztendő adventtel kezdődik, amely-
nek most a végéhez érkezve, karácsony 
ünnepére készülhetünk. Az elmúlt hetek 
várakozása és készülődése után lassan 
minden a helyére kerül. A rohanást, kap-
kodást lassan felváltja a nyugalom és 
békesség. Hazavárjuk a gyermekeket, 

unokákat, készülődünk a családi ebédek-
re, vacsorákra, a közösen eltöltött időre. 
Legalább is szívünk mélyén vágyakozunk 
egy meghitt, békés ünnepre. De vajon 
tényleg úgy lesz minden, ahogy elképzel-
tük? Jogos a kérdés, és sajnos a mögöt-
tünk lévő évek tapasztalata még inkább 
elbizonytalanít bennünket, mert számta-
lan csalódás és békétlenség árnyékolja 
be időről időre ünnepeinket. 

 Ebben a helyzetben szól most hozzánk 
Isten szava, aki ismeri életünk minden 
gondolatát és szükségét. Ő pontosan 
tudja, hogy kinek-kinek milyen terheket 
kell hordoznia, milyen próbák és bánatok 
tizedelik lelki erőnket, milyen félelmek és 
betegségek a testi egészségünket. Pont 
ezért szeretne most elszakítani bennün-
ket ezektől a félelmektől, és reménységet 
adni, hogy az ünnep, a családi együttlét 

(1 Jn 4,7)

CIRKEV | EGYHÁZ 
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Milí bratia a sestry, vážení spoluobčania!
Z každej strany sa nás  dotýkajú nepríjemné udalosti posledné-

ho obdobia. Tak veľmi sme pohltení negatívnymi okolnosťami, že 
nevnímame význam prichádzajúcich Vianoc. Akosi sa nevieme na-
ladiť na adventnú a vianočnú atmosféru, na akú sme boli doteraz 
zvyknutí.  

Akoby sme zabudli, že  sa pripravujeme na príchod Božieho Syna. 
Advent ľuďom sediacim v tme, prináša potrebné, ba až životodarné 
svetlo.  Pán prichádza aj do súčasnej tmy, v akej žijeme a do našej 
beznádeje, aby nám priniesol tak pokoj, silu a záchranu. 

Prorok opísal situáciu v Izraeli, ktorá je veľmi podobná tej našej. 
Aj my sa snažíme utiecť pred hrozbami – pred covidom, rôznymi 
inými chorobami, ťažkosťami, ale utekáme aj pred našimi vlastnými 
hriechmi a zlyhaniami. Našu slabosť a neschopnosť vyhrať nad tým, 
čo nás ohrozuje fyzicky i psychicky, sa snažíme zamaskovať zby-
točným krikom. Veď čo vidíme okolo seba? Politici sa len prekrikujú 
namiesto toho, aby spoločne riešili problémy; a ani medzi ľuďmi 
neutíchajú hádky a konflikty vznikajúce z rozdielnych názorov na 
súčasnú situáciu. Sociálne siete i osobné rozhovory sú pohltené 
ostrými výmenami názorov.

Prorok však hovorí, že toto nie je  cesta k víťazstvu.  Práve nao-
pak -  tá je v stíšení sa pred Bohom. V návrate k Nemu. V načúvaní 
Božieho slova. Preto Izaiáš hovorí: „V obrátení a upokojení bude 
vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila.“ Toto je cesta, 
ako prežiť aj  advent, i Vianoce.. Utíšiť svoje vášne, hnev, rozbroje, 
utíšiť v sebe všetko to, čo je v tejto dobe zbytočné a čo nikomu z nás 
vôbec nepomáha k pokoju. Lebo kto len kričí a vyvoláva hádky, ten 
si nedokáže uvedomiť Pánov príchod, a posolstvo adventu i Vianoc, 
len tak preletí mimo neho.  Obráťme svoju pozornosť na záchranu, 
akú nám Boh posiela vo svojom Synovi, prichádzajúcom medzi nás. 

V Lukášovom evanjeliu čítame, že  keď Ježiš prvýkrát vystúpil v 
synagóge, aby čítal z Božieho slova,  „Oči všetkých sa upierali  na 
Neho.“ (L 4, 16-21). Stíchnuť  a hľadieť na Ježiša  máme aj my, aby 
sme   našli potrebný pokoj a silu do ďalších dní. Lebo len  pohľa-
dom na   Pána Ježiša Krista, dokáže z nás opadnúť  všetok strach, 
beznádej a neistota. Pán prichádza medzi nás - preto stíchnime a 
na Neho zamerajme svoju pozornosť.

Pán Boh je dobrý a láskavý, a  čakal  na tú správnu chvíľu,  aby vo 
vhodnej chvíli poslal ľuďom na záchranu svojho Syna a skrze Neho 
nám prejavil svoje milosrdenstvo, zľutovanie a záchranu. 

Pán Ježiš ako prichádzajúca Božia pomoc z neba, je tu medzi 
nami, hoci my Ho nevnímame, lebo sme celkom pohltení tým, čo 
je okolo nás. Čaká, kým si nepovieme – že aj napriek všetkému, 
čo prežívame, môžeme neustále cítiť Božiu lásku. Týmito slovami 
Izaiáš povzbudzoval svoj národ: „Hospodin čaká, aby vás omilostil, 
dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo.“ Preto sa stišme,  aby 
mocný Boh zasiahol aj do našej situácie a pomohol nám. Modlime 
sa, aby láska Božia zoslaná v Ježišovi, dokázala meniť ľudské srd-
cia,  ovplyvnené negatívnym a zlým, čo sa deje okolo nás.  Verme, 
že Hospodin čaká, aby nás mohol pozdvihnúť z našej biedy a daro-
vať nám svoju milosť. 

Pán Boh si svoj spôsob, ako i nám všetkým prejaviť svoju lásku 
už vybral, pretože: „Tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodené-
ho Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v 
Neho.“ 

Pán prichádza, aby nám zjavil svoju milosť skrze obeť na kríži a 
daroval nám nový život. Pán Ježiš je tu,  aby sa mohol prihovoriť do 
našej konkrétnej životnej situácie.  Pán Ježiš prichádza, aby nás 
naučil premieňať v našich životoch zlo na dobro; hnev na zmierenie; 
egoizmus na spolupatričnosť; beznádej na novú radosť.  

K takému stíšeniu nás pozýva aj tohtoročný advent a Vianoce. 
Budú opäť iné, ako boli v predchádzajúcich rokoch. No jeho posol-
stvo sa tým neumenšuje, práve naopak.  Ešte viac sa nám všetkým 
ponúka priestor na to, aby sme sa stíšili pred hlukom a krikom tohto 
sveta, ktorého máme už naozaj dosť - a ponorili sa do Božieho slova 
a počuli o prichádzajúcej záchrane v našom  Spasiteľovi. Božia mi-
losť v Ňom zjavená sa stále nad nami rozprestiera, a to nie je dôvod 
k pesimizmu, ale k radosti. V nej a vo viere prežime i tohtoročný 
advent i sviatky narodenia nášho Spasiteľa. Amen.

Požehnané prežitie sviatkov narodenia nášho Spasiteľa Vám 
všetkým zo srdca želá

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

nem a külsőségektől vagy a mi felké-
szültségünktől függ, hanem Isten irántunk 
tanusított szeretetétől, amely Jézus Krisz-
tusban jelent meg. Ez az ünnep lényege, 
és ezt kell megértenünk, befogadnunk 
és engedni, hogy életünk zsinórmértéke 
legyen. Ez mindnyájunk számára adva 
van, csakis tőlünk függ, hogy hajlandók 
vagyunk-e befogadni az örömhírt. Segít 
bennünket az ige, amikor ebben a rövid 
szakaszban háromszor is megemlíti azt 
a szót, hogy szeretet. Mivel ez a lényeg. 
Talán ennél tömörebben nem is lehet 
összefoglalni a karácsony üzenetét. Ez a 
lényege, oka és célja az ünnepnek. Jé-
zus ezért jött, ezt hirdette egész lényével, 
szolgálatával és értünk vállalt keresztha-
lálával. Elsősorban ez kell, hogy betöltse 
a mi szívünket is, és így reménységünk 
lehet egy békés, meghitt ünnepre. Ha ez 
sikerül, akkor meg fogjuk látni, hogy nem 

a külsőségek fognak dönteni a karácsony 
meghittségéről, mint a megfelelő ajándék 
a fa alatt vagy éppen a szép csillogós 
bejgli az asztalon, hanem az Isten és egy-
más iránti szeretet. Ezt hangsúlyozza az 
ige, amikor megszólít bennünket: „Sze-
retteim”, ami egy közvetlen, bensőséges 
megszólítás, amivel általában hozzánk 
közelállókat szoktunk megszólítani, és 
meghagyja, hogy „szeressük egymást”. 
Ilyen egyszerű a képlet. Isten úgy tart 
bennünket számon, mint közeli hozzá-
tartozót, és arra kér, szeressük egymást. 
De még ebben sem hagy magunkra, nem 
azt akarja, hogy a magunk módján vagy 
erejéből szeressünk, hanem hozzáteszi, 
hogy „mert a szeretet Istentől van, és 
aki szeret, az Istentől született, és isme-
ri Istent”. Úgy szeressünk, ahogy Ő sze-
ret bennünket. Figyelemmel, odaadással, 
áldozat vállalással. Lehetséges ez? Igen, 

mert az Isten aláhajló és megbocsátó 
szeretete bennünket is szeretetre tanít. 
Ha engedjük, hogy ez a szeretet ben-
nünket is áthasson és betöltsön, akkor 
Krisztusban újjászületett egymást szerető 
emberek lehetünk.

 Adja Isten, hogy a ránk következendő 
ünnepnapokban áthasson bennünket az a 
szeretet, ami a Betlehemi jászólbölcsőben 
megszületett Jézushoz való tartozásun-
kat, illetve az Ő bűnöket eltörlő hatalmát 
is hirdeti életünkben. Ámen!   

A Perbetei Református Egyházközség 
Presbitériumának elnöksége nevében, 
minden Testvérünknek áldott és békés 
karácsonyi ünnepeket, és Isten kegyel-
mében gazdag új esztendőt kívánunk

 
 Mgr. Erdélyi Adél
 ThDr. Erdélyi Zoltán
 református lelkipásztorok
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AHOJ KAMOŠ A KAMOŠKA!!!
 Máš veľa voľného času a nevieš čo s ním? Nudíš sa? Si kreatívny? Chceš pomôcť a pritom sa zabaviť? 

Tak presne Teba hľadáme! Komunitné centrum Pribeta hľadá dobrovoľníkov  teenegerov na pomoc pri zariaďovaní  
a sťahovaní sa do nových priestorov. Informácie Ti radi poskytneme osobne v Komunitnom centre,  

telefonicky: 0917541246, mailom: npkc@pribeta.sk a na Fb stránke: Komunitné centrum Pribeta  :)  :)  :)

FUNNY FRIENDS

Koho hľadáme? Teba ak máš  12-16 rokov 
Čo budeš robiť? Zabávať sa a pritom baliť hračky, inventár,  nosiť krabice, vybaľovať a ukladať na miesto 
Čo budeš potrebovať? Dobrú náladu a chuť pomôcť :)

Aký počet dobrovoľníkov? 2 - 5  Kde Ťa potrebujeme?  Komunitné centrum Pribeta
Na ako dlho? 2-3 hodiny   Kedy? Dohodneme sa  :)

…legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt,…  
Máté 12:33

A Pest megyében lévő Tápiószelei Nemzeti 
Biodiverzitás-és Génmegőrzési Központ, mint 
ahogy az a nevében is benne foglaltatik, a 
természeti sokszínűség és a fajtamegóvás 
jegyében, 2021-ben is kiírta gyümölcsfa-te-
lepítési pályázatát községi és templomkertek 
számára. Kapva a remek alkalmon a perbetei  
református egyházközség, régi álmát megva-
lósíthatónak látva, úgy döntött, hogy a temp-
lomkertben, a Kárpát-medencében őshonos 
és ,,jó régi magyar fajtákból“ álló gyümöl-
csöskertet telepít. 

A pályázat benyújtását követően a pályáz-
tató fél meggyőződött arról, hogy minden 
adott, tehát a terület megfelelő adottságokkal 
rendelkezik a Kárpát-medencében régóta ter-
mesztett gyümölcsfajták megőrzéséhez, és a 
tulajdonjogi és egyéb adminisztratív feltételek 
is teljesültek. Ezt követte egy úgynevezett 
Gyümölcsész megállapodás megkötése, majd 
pedig a tényleges fizikai munkálatoké lett a 
főszerep, a tereprendezésé és a gyümölcsfák 
helyének előkészítéséé. Tudvalévő, hogy a pá-
lyázat eredménye nyolcvan gyümölcsfa oda-
ítélése volt a református parókiakert számára. 
A fákat ünnepélyes keretek közt vehettük át 
Tápiószelén egy nyílt nap keretein belül. Né-
hány elméleti előadást követően, a génmeg-
őrzési központ egyik főmunkatársa a helyes 
ültetési és metszési módokról tartott gyakor-
lati bemutatót. Egy terepbejáráson is részt 
vehettünk, mikor is végigvezettek bennünket 
az egész központon, amelyet egy óriási, több 
millió példányt számláló mag, csíra, szaporí-
tóanyag és növényraktárként kell elképzel-

ni.  Több mint ötven anyaországi és külhoni 
pályázó kísérte figyelemmel az előadásokat, 
majd vette át az őt megillető famennyiséget. 
Másnap a templomkerti   ültetőcsapatnak volt 
mit csinálnia, mire minden fa a helyére került. 

Minden bizonnyal sok olvasónak, elsősor-
ban az idősebbeknek, ismerősen csengenek 
az alábbi alma-, körte-, szilva-, sárgabarack-
nevek, mint a: Batul, az Egri piros, a Húsvéti 
rozmaring, a Magyar Kálvil (nekünk kedve-
sebb a Magyar Kálvin névváltozat), Árpával 
érő, Nyári Kálmán, Zöld ringló, Gömöri nyakas, 

Gönci magyar, Magyar 
kajszi…. Ezek a faj-
ták közül néhány bi-
zony már megőrzéses 
termesztésre szorul, 
mivel a szaporább ter-
mésű, nagyobb, jobb 
kinézésű, elsősorban 
külföldi fajták kiszorít-
ják őket előbb boltok 
polcairól, majd a kis-
kertekből,  végül pedig 

a köztudatból is. Ugye, kedves olvasó, mennyi 
olyan dolog, tulajdonság, érték van, aminek 
szintén ilyen sors jut. Legelőször természetes, 
hogy velünk van, hogy a miénk, majd lassan 
eltűnik, először a szemünk elől, majd a tu-
datunkból és a szívünkből. Az értékmentés 
Perbetén már elkezdődött a néprajzi gyűjte-
ménnyel, a Perbetei Életmesékkel, az érték-
tárral, a faluról szóló könyvekkel, a korabeli 
fotók összegyűjtésével. 2021-ben természeti 
örökségünk egy szeletére, a gyümölcster-
mesztésre került sor. Reményeink szerint, az 
ezirányú értékmentés folytatódhat, és akad 
egy hely, vagy akár több is a községben, aho-
vá őshonos fák, bokrok kerülhetnének, meg-
alapozva ezzel Perbete  ,,zöld irányvonalát”. 

Végül álljon itt egy délvidéki barátunk üze-
nete, miután szemrevételezte az új gyümöl-
csöskertet: ,,Ha egy évre tervezel ültess bú-
zát, ha tíz évre ültess fát, ha száz évre építs 
iskolát!” 

  
 Jakab Ferenc
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NOVORODENCI
Tamás Lacza  24.októbra
Tamara Václavová 10. novembra
Selinda Fekete 2. decembra
Noel Perský  5. decembra
Dorián Paluška 8. decembra

UZAVRELI MANŽELSTVO
 Dávid Štompf a Kornélia Fülöpová  23. októbra

ÚJSZÜLÖTTEK
Lacza Tamás október 24.
Václav Tamara november 10.
Fekete Selinda december 2.
Perský Noel  december 5. 
Paluška Dorián  december 8.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Štompf Dávid és  Fülöp Kornélia  október 23.

OPUSTILI NÁS
Zoltán Lacza (54) 7. novembra
Jozef Mešter (72) 7. novembra
Marcela Baloghová (52) 14. novembra
František Užák (72) 17. novembra
Tibor Vígh (46) 3. decembra 
Gizela Laczová (86) 15. decembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Lacza Zoltán (54) november 7.
Mešter József (72) november 7.
Baloghová Marcela (52) november 14.
Užák Ferenc (72) november 17.
Vígh Tibor (46) december 3.
Lacza Gizella (86) december 15.


