
1

XII. ročník | 1. číslo | apríl 2022 | ZDARMA
| vychádza štvrťročne |

XII. évfolyam | 1. szám | 2022. április | INGYENES
| megjelenik negyedévenként |

PribetskyPribetský́ PerbeteiPerbetei
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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
V priebehu prvého štvrťroka sme vedeli využiť viacero príležitostí, predovšetkým 

cestou dotácií alebo uzatvorením výhodných zmlúv, ktoré jednak uľahčia život našich 
obyvateľov alebo majú pozitívny vplyv na životné prostredie. V nasledujúcom období 
budeme pokračovať aj v rekonštrukcii obecných budov. 

Na zbernom dvore plánujeme postaviť modernú kompostáreň, ktorá zaberie cca. 
polovicu veľkosti súčasného areálu. Strojové vybavenie kompostárne ako nový traktor s 
nakladačom, štiepkovač a prekopávač kompostu v hodnote 119.000 eur už boli dodané. 
Zostávajú už len stavebné práce a dodanie váhy. Nový traktor ste už mohli vidieť v 
uliciach obce pri zbieraní konárov. Udržiavanie a kosenie zelených priestranstiev v obci 
nám v poslednom období spôsobilo viacero problémov. S podporou Environmentálneho 
fondu sme zakúpili novú kosačku. Dúfame, že s jej 
pomocou budeme vedieť ľahšie udržiavať zeleň na 
našich uliciach, v parkoch, na futbalovom ihrisku a v 
areáli našich škôl a škôlok. 

Úspešná bola aj naša žiadosť o dotáciu na 
zateplenie budovy obecnej materskej školy v hodnote 
260 tisíc eur. Po skontrolovaní verejného obstarávania 
je možné začať so stavebnými prácami, ktoré budú 
zahŕňať zateplenie fasády a strechy, výmenu okien a 
rekonštrukciu vykurovania. 

Ako ste si už mohli všimnúť, vedľa budovy 
obecného úradu bol inštalovaný nový balíkobox s 
nápisom Packeta, ktorý je prevádzkovaný firmou 
Packeta Slovakia. Jedná sa o výdajné miesto na 
balíky, ktoré funguje s pomocou mobilnej aplikácie každý deň v týždni 24 hodín. 

Mnohí čakáme, aby sa spustil v obci optický internet. Po nafúkaní optického vlákna 
začne spoločnosť T-COM postupne aktivovať jednotlivé prístupové body. Zmluvy bude 
možné uzatvoriť aj priamo v obci, v kultúrnom dome. O termíne Vás budeme vopred 
informovať, 

Tešíme sa, že sa znova začal aj kultúrny život v obci. Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo 
rok 2022 za pamätný rok Lajosa Pándyho z príležitosti 100. výročia jeho narodenia. 
Tento pamätný rok sme otvorili kladením vencov k jeho pamätníku v parku Milénium, 
následne sme v kultúrnom dome, ktorý po novom nesie názov Kultúrny dom Lajosa 
Pándyho, otvorili novú výstavu. 

Popri našich úspechoch nezabúdame ani na to, že v našom susedstve je vojna, 
ktorej dôsledky budeme aj my čoraz viac cítiť. Som hrdý na to, že sa obec rozhodla 
podporiť tých, ktorí utekajú pred hrôzami vojny, a preto dvakrát vyhlásila zbierku na 
podporu vojnových utečencov, do ktorej sa zapojili aj miestne cirkvi, pedagógovia a 
rodičia žiakov školy. Patrí im za to uznanie a veľká vďaka. 

Na záver mi dovoľte v mene obecnej samosprávy ako aj v mene svojom zaželať 
všetkým obyvateľom našej obce požehnané, pokojné a v zdraví prežité veľkonočné 
sviatky.

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Az első negyedév folyamán több olyan lehetőséget tudtunk kihasználni, elsősorban 
pályázatok útján, vagy előnyös szerződés megkötésével, amelyek egyrészt megkönnyítik 
a lakosok életét, másrészt hatással vannak környezetünkre. Az elkövetkező időszakban 
folytatni tudjuk a községi épületek korszerűsítését. 

A gyűjtőudvar területén egy modern felszereléssel rendelkező komposztáló kiépítését 
tervezzük. Az építmény megközelítőleg az udvar felét fogja elfoglalni. Ehhez már megér-
keztek a szükséges gépek. Az új traktor elülső rakóval, az ágdaráló, valamint a komposzt 
forgatására alkalmas berendezés értéke 119 000 €. Hátra van még az építkezés és a 
mérleg. A traktort már láthatták az utcákon, az ágak összegyűjtésénél alkalmazzuk. A falu 
zöldterületeinek folyamatos rendben tartása az utóbbi időben több problémát is okozott. A 

környezetvédelmi alap támogatásából sikerült vásárolnunk 
egy korszerű fűnyírógépet.  Reméljük, hogy ennek segítsé-
gével időben el tudjuk majd végezni a szükséges munkákat, 
így utcáink, parkjaink, a sportpálya és az oktatási intézmé-
nyek udvara is szebb, ápoltabb lesz.

Sikeres lett a községi óvoda hőszigetelésére beadott pá-
lyázat 260 ezer euró értékben. A közbeszerzés ellenőrzése 
után megkezdődhetnek a munkálatok, amelyek a homlok-
zat és a tető hőszigetelését, ablakcserét és a fűtésrendszer 
korszerűsítését tartalmazzák majd.  

Mint azt már bizonyára sokan észrevették, a községhá-
za mellett egy piros, Packeta felirattal ellátott kis építmény 
jelent meg.  A Packeta Slovakia cég által működtetett önki-
szolgáló automata Z-Box egy érintésmentes csomagkiadó 

hely, amely egy mobilalkalmazás segítségével  működik a nap minden szakaszában.
Sokan várjuk már, hogy megkezdődjön az optikai internet szolgáltatás. Az üvegszál 

befújása után fokozatosan a T-Com vállalat kezdi aktiválni a csatlakozásokat. A község is 
lehetőséget biztosít a szerződések helybeni megkötésére. Az időpontról informálni fogjuk 
a lakosságot.

Örömünkre szolgál, hogy a kulturális élet is beindult. A képviselő testület a 2022-es 
évet Pándy-emlékévvé nyilvánította a színművész-író születésének századik évfordulója 
tiszteletére. A kulturális évet Pándy Lajos emléktáblájának megkoszorúzásával és egy 
bensőséges, színvonalas kiállítással nyitottunk meg. A kiállítás az újonnan elnevezett 
Pándy Lajos Művelődési Ház felújított emeleti termében tekinthető meg előre egyeztetett 
időpontban. 

Sikereink mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szomszédunk-
ban háború folyik, melynek hatásait egyre jobban érezni fogjuk. Büszkeséggel tölt el, hogy 
falunk lakossága is megmozdul, amikor segítségre van szüksége azoknak, akik a harcok 
elől menekülve biztonságos életet keresnek. A község két alkalommal hirdetett gyűjtést, 
de tudomásunk van róla, hogy a helyi egyházak, az iskola pedagógusai és a szülők is 
bekapcsolódtak a segítségnyújtásba. Tisztelet és köszönet érte. 

Az önkormányzat és a magam nevében kívánok falunk minden lakosának áldott, bé-
kés, egészségben eltöltendő, kellemes húsvéti ünnepeket!

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

25.1.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie ďalších pozemkov  pod 

miestnou komunikáciou Nový rad a Nozámocká ulica za kúpnu cenu 1 euro/m2.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo vyhlásenie roka 2022 za Pamätný rok 

Lajosa Pándyho, ktorý sa bude konať pod patronátom obce Pribeta na základe návrhu 
poslanca PhDr. Ferenca Jakaba, predsedu komisie kultúry a školstva. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie vo výške 5000,00 eur 
pre TJ Družstevník Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo namontovanie mreží so zámkom na rám 
stojiska pre smetné nádoby na základe žiadosti nájomníkov bytov na adrese Hlavná 
268, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prijatie daru – spoluvlastníckych podielov 
na nehnuteľnostiach vedených Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. 
Pribeta na LV č. 413 - podiel 3/12 a na LV č. 415 - podiel 3/72 od Mgr. Zuzana Souku-
pová, rod. Lengyelová, Partizánska 2, Šaľa do vlastníctva obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
1/40 Juliany Palásthyovej, Ferka Nádaždyho 101/7, Handlová na nehnuteľnostiach ve-
dených Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor, v k.ú. Pribeta na LV č. 1165 do 
vlastníctva obce Pribeta za kúpnu cenu 3 eurá/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie žiadosť Privin – Perbor, o.z., Dlhá 
46, Pribeta o úpravy prístupových ciest k vinohradom.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odpredaj pozemkov vedených Okresným 
úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta na LV č. 1957 - parc. č. 955/1 a 
parc. č. 955/2 na adrese  pre Kristiána Való, Vinohradnícka 22, Gbelce za kúpnu cenu 
6000 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom miestností č. 32 a 5 v budo-
ve zdravotného strediska pre Tímeu Zsitvovú na zriadenie kvetinárstva – cena nájmu 
20,87 eur/mesiac.

 22.2.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo druhú etapu výstavby nájomného byto-

vého domu s 8 bytovými jednotkami na Hlavnej ulici. 
8.3.2022
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie výsledky sčítania obyvateľov, 

bytov a domov za rok 2021, ktoré predložil Norbert Zsitva, starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo investičný zámer obce Pribeta na vý-

stavbu hrubej stavby troch dvojdomov na pozemkoch na adrese Hlavná 199, Pribeta 
tak, ako to prezentoval Ing. Marián Križan, poslanec OZ, predseda komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 
Pribeta na rok 2022 na-
sledovne:

Obecné zastupiteľstvo 
v Pribete schválilo zvý-
šenie reprezentačného 
fondu starostu obce na 
rok 2022 v rámci úpravy 
rozpočtu obce Pribeta o 
650,- eur pre podporu 
Slovenského červeného 
kríža. 

Obecné zastupiteľstvo 
v Pribete schválilo zá-
menu pozemkov vede-
ných Okresným úradom 
Komárno, Katastrálny 
odbor v k.ú. Pribeta pod 
miestnou komunikáciou 
Nový rad a Novozámocká 
ulica vo vlastníctve Attilu 
Gyéna, Kvetná 23, Pribeta 
a Kataríny Vörösovej, Pod-
záhradná 32, Pribeta za 
ornú pôdu vo vlastníctve 
obce v rovnakej výmere.

Obecné zastupiteľstvo 
Pribete bralo na vedomie podnet nájomcov nájomného bytového domu na adrese 
Kvetná 31, Pribeta na premnoženie holubov na streche bytového domu a žiadalo o 
nacenenie vyriešenia tohto problému. 

 Ing. Soňa Zahorcseková

2022. 1.25.
Perbete Község Képviselő - testülete jóváhagyta újabb, a helyi közlekedési útvonalak  alatt elte-

rülő földterületek megvásárlását a Váczy sor és az Ujvári út  vonatkozásában. A vételár 1 euró/m2.
Perbete Község Képviselő - testülete jóváhagyta, hogy a 2022-es kulturális évet Pándy Lajos 

Emlékévévé nyilvánítsuk, mely emlékév rendezvényei Perbete község támogatásával valósulnak 
meg. A Pándy Lajos Emlékév létrehozása PhDr. Jakab Ferenc, az Iskolaügyi és Kultúrális Bizottság 
elnökének javaslatára történt.

Perbete Község Képviselő - testülete jóváhagyta 5.000 euró támogatás folyósítását a TJ 
Družstevník Pribeta futballcsapatának részére.

Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta egy lakattal ellátott rácsozat felszerelését a Fő 
utca 268, Perbete, alatti új bérlakások kukatárolójára. A rácsozat felszerelését a bérlakások lakói 
kérelmezték. 

Perbete Község Képviselő-testülete elfogadta azt az ajándékozási szándékot, – mely ingatlan 
társtulajdonosi részesedésről szól, amelyet a Komáromi Járási Hivatal Kataszteri Szakosztálya, a 
perbetei kataszterben jegyez a 413 sz. TL alatt – részesedés 3/12 és a 415 sz. TL alatt – részesedés 
3/72. Az ajándékozó Mgr. Zuzana Soukupová, szül. Lengyelová, Partizánska 2, Vágsellye, a fenti 
ingatlan-résztulajdonokat Perbete Községnek ajándékozta.

Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta azt az 1/40 arányú, - Perbete Község részére 
történő - ingatlanvásárlás, melyet  a Komáromi Járási Hivatal Kataszteri Szakosztálya, a perbetei 
kataszterben jegyez az 1165 sz. TL alatt. Eladó: Julianna Palásthyová, Ferka Nádaždyho, Handlová 
101/7. Vételár: 3 euró/m2.

Perbete Község Képviselő-testülete tudomásul vette a Privin-Perbor p.t., Túlsó kertek alja 46, 
Perbete, kérvényét mely a szőlőültetvények megközelítésére szolgáló dűlőutak kijavításáról szólt.

Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta a Komáromi Járási Hivatal Kataszteri Szakosz-
tálya által a perbetei kataszterben jegyzett az 1957 sz. TL alatti, 955/1 parc. számú és a 955/2 parc. 
számú telkek eladását Való Krisztián, Szőlész utca 22, Köbölkút, részére, 6.000 eurós vételáron.

Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta a 32 és 5 sz. helyiségek bérbeadását az Egész-
ségügyi Központ épületében, Zsitva Tímea részére, virágbolt létesítésére. Bérleti díj: 20,87 eur/hó.

2022.2.22.
Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta a Fő utcán törtténő 8 lakásos bérház építésének 

második szakaszát.
2022.3.8.
Perbete Község Képviselő-testülete tudomásul vette a 2021. évi lakossági népszámlálás ada-

tait, melyet Zsitva Norbert polgármester nyújtott be.
Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta Perbete Község befektetési szándékát, 

mely három, szerkezetkész ikerház építésére vonatkozik. Helyszín: Perbete, Fő utca 199. Az erre 
vonatkozó terveket Ing. Križan Marián helyi képviselő, az Építésügyi, Területfejlesztési és Regionális 
Fejlesztési Bizottság elnöke készítette. 

Perbete Község Képviselő-testülete jóváhagyta a 2022-es évre vonatkozó támogatásokat a 
következőképpen:

Perbete Község Képvi-
selő-testülete jóváhagyta, 
a község polgármestere 
reprezentációs alapjának 
megnövelését a 2022-es évre 
vonatkozóan. A polgármesteri 
reprezentációs alap 650,00 
euróval történő emelése, 
Perbete Község Költségveté-
sének változtatása keretében 
történt,  a helyi Szlovákiai 
Vöröskereszt szervezetének 
támogatása céljából.

Perbete Község Képvi-
selő-testülete jóváhagyta 
a Komáromi Járási Hivatal 
Kataszteri Szakosztálya által 
a perbetei kataszterben jegy-
zett, a Váczy sor és az Ujvári 
út alatti, Gyén Attila, Virág 
utca 23, Perbete és Vörösová 
Katarína, Kertek alja 32, 
Perbete, tulajdonában lévő  
földterületek cseréjét Perbete 
község tulajdonában lévő,  
azonos  területű szántóföldre.

Perbete Község Képviselő-testülete tudomásul vette a Virág utca 31 sz. alatti bérlakás bérlőinek 
felhívását, hogy bérházuk tetőszerkezetében túlszaporodtak a galambok, és egyben  árajánlatok 
kérését kérik a probléma megszüntetésével kapcsolatban.

 fordította: Mgr. Kovács-Csomor Endre

Organizácia/Szervezet Dotácia/ Támogatás

TJ Družstevník/Futball klub 10 000,00 €

Šachový klub/Sakk klub 2.500,00 €

RÖPPER – volejbalové družstvo/ RÖPPER – röplabda csapat 500,00 €

TJ Družstevník Pribeta – Stolnotenis/ Asztaliteniszezők csapata 500,00 €

Slovenský poľovnícky zväz/Szlovák vadász szövetség helyi szervezete 200,00 €

Csemadok 3.500,00 €

Jednota dôchodcov/Nyugdíjasok klubja 300,00 €

ZPCCH/Civilizált betegségekkel sújtottak helyi szervezete 300,00 €

Združenie maďarských rodičov/Szlovákiai magyar szülők szövetsége 1.000,00 €

Združenie rodičov a priateľov školy/ A Szlovák tannyelvű alapiskola szülői szövetsége 700,00 €

Manócska – BABA MAMA Klub 300,00 €

DHZ Pribeta/Önkéntes tűzoltó testület 5.000,00 €

Rímsko-katolícka cirkev/Római-katolikus egyház 500,00 €

Reformovaná kresťanská cirkev 1.000,00 €

Letný biblický tábor a Fotografický tábor/Református egyház, Nyári bibliahét és a Fotó tábor

Evanjelický a.v. cirkevný zbor/Evangélikus egyház 300,00 €

CELKOM/Összesen 26.600,00 €
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MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK 

Szépkorú köszöntése – Sári néni 95 éves

A 90 éves Verner Ilona köszöntése

„Nagyon fáradt, öreg tekintetek
sokszor mondják: kérlek, segítsetek!
Talán elég ekkor egy kedves szó,
amely legyen lágyan simogató.“

Harcsa Sára, született Jakab 2022. január 18-án töltötte be 95. 
életévét. Ebből az alkalomból Zsitva Norbert polgármester és Szabó 
Andrea anyakönyvvezető látogatta meg az ünnepeltet, aki örömmel 
fogadott bennünket és megtisztelve érezte magát, hogy a község ve-
zetősége gondolt rá.

A több mint kilenc megélt évtized ellenére jó egészségnek örvend, 
ma is sugárzik belőle a lendület és a jókedv. 

Kilencven éves kora körül még minden munkát elvégzett a ház kö-
rül, gondozta a háziállatokat és művelgette a kiskertjét. 

„Becsüljük meg azt,  
aki sokat élt,

ki az élettől sok szépet remélt.
Fogjuk meg néha  
a ráncos kezet,

így kaphatnak egy kis  
köszönetet.“

Községünk Önkormányzatá-
nak vezetése folytatva a régi 
szép hagyományt a tisztelet és 
megbecsülés jegyében köszönti 
a 90. életévüket betöltött pol-
gárait. A legutóbbi alkalommal 
Verner Ilonát köszöntöttük szép 
jubileuma alkalmából.

Zsitva Norbert, polgármester 
és Szabó Andrea, anyakönyvve-
zető az önkormányzat nevében 
bőségkosárral, virágcsokorral 
és emléklappal kedveskedett az 
ünnepeltnek.

Verner Ilona (leánykori 
nevén: Vörös Ilona) 1921. de-
cember 20-án Dunamocson 
született.  1955-ben került 
Perbetére. Férje Verner Jenő 
volt, akit fiatalon,  – éppen az 
52. születésnapján - 1975-
ben veszített el. Házassá-
gukból öt gyermek született 
három fiú és két lány.  Sajnos 
a három fiú már eltávozott 
az élők sorából. Viszont 13 
unokával és 8 dédunokával 
bővült a család, akik szere-
tettel fordultak a nagymama 

felé. Ilonka néni egészsége az 
utóbbi néhány évben már nem-
igen szolgált, ugyanis nagyon 
nehezére esett a járás, így min-
dennapjait televízió nézéssel és 
rádió hallgatással töltötte.

Búcsúzóul Ilonka néninek jó 
egészséget és további nyugal-
mas, boldog, szeretetben bővel-
kedő életet kívántunk!

Megemlékezésünk zárása-
képpen szomorú eseményt kell 
közölnünk, ugyanis cikkünk 
megírása és megjelenése közti 
időszakban Verner Ilonka néni 
2022. február 19-én eltávozott 
az élők sorából.

Emlékét megőrizzük! Nyugod-
jon békében!

 Szabó Andrea
 anyakönyvvezető

Köszönjük, hogy vagytok!
A vér nélkülözhetetlen a rá-

szoruló betegek gyógyításában, 
az életmentésben. A tudomány 
mai állása szerint a vér semmi 
mással nem pótolható, mester-
ségesen nem előállítható, csak 
véradással pótolható. 

A véradás során levett vérből 
előállított legrövidebb lejáratú 
vérkészítmény (trombocita ké-
szítmény) csupán 5 napig hasz-
nálható fel, ezért nagyon fontos, 
a véradások folyamatossága.

Hány embert menthetsz meg 
egy véradással?

Minden egység levett vér-
ből háromféle vérkészítményt 
állítunk elő: vörösvérsejt-kon-
centrátumot, thrombocyta-
koncentrátumot és friss fagyasz-
tott plazmát.

Ezeket a készítményeket akár 
három különböző beteg is meg-
kaphatja. Innen ered a jól ismert 
szlogen: Adj vért és ments meg 
három életet!

A véradás alapelve, hogy csak 
egészséges ember adhat vért, 
védve ezzel a vér-
adó és a vért kapó 
beteg egészségét 
is. Véradásra az je-
lentkezhet, aki már 
elmúlt 18 éves, de 
még nincs 65 esz-
tendős és testsúlya 
eléri az 50 kg-ot, a 
felső súlyhatár 140 
kg (erről a kivizs-
gáló orvos dönt). 
Első véradók ese-
tén a felső korhatár 
60 év. A nők éven-
te, azaz 365 napon 
belül maximum 3, a 

férfiak maximum 5 alkalommal 
adhatnak vért. Másik fontos kri-
térium pedig, hogy két véradás 
között legalább 56 napnak el kell 
telnie, ugyanis ennyi időre van 
szüksége a szervezetünknek, 
hogy regenerálódjon.

A Szlovák Vöröskereszt min-
den évben megjutalmazza a 
legaktívabb önkéntes véradókat, 
mégpedig a negyedik vércsoport 
felfedezőjéről, Ján Janský cseh 
orvosról elnevezett plakett ado-
mányozásával.

Az idei átadó ünnepségre dec-
ember 16-án került sor Perbete 
Községháza épületében. A pla-
ketteket Perbete Község polgár-
mestere, valamint Téglás Janette 
adták át ünnepélyes kereteken 
belül.

A díjazottak névsora:
Arany plakettet vehetett át: 

Viczena József.
Ezüst plakettet vehettek át: 

Juhász Csaba és Lacza Rudolf.        
Szívből gratulálunk a díjazot-

taknak!   
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Manapság már inkább bent a házban tölti ideje nagy részét. Fia 
sokat besegít a mindennapi életvitel könnyebbé tételében.

Megkérdeztük hogy mi a hosszú élet titka, mit tanácsolna ezzel 
kapcsolatban a fiataloknak. Sári néni azt javasolta, hogy próbáljanak 
meg egészségesen élni, ke-
rüljék a romlott, erkölcstelen 
életet, ahogy mondta a „zül-
lést“, bár azt is hozzátette, 
hogy az Ő esetében valószí-
nűleg a hosszú életkorhoz 
az ősei is hozzájárulhattak, 
mivel anyai ágon többen is 
szép kort éltek meg.

Szívből kívánjuk Sári néni-
nek, hogy továbbra is ugyan-
ilyen derűsen, szellemi és fi-
zikai frissességben töltsön el 
még  további sok-sok boldog 
születésnapot családja köré-
ben. 

 Szabó Andrea
 anyakönyvvezető
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KOMUNITNÉ CENTRUM | KÖZÖSSÉGI KÖZPONT 

Vážení obyvatelia,
dovoľte nám osloviť Vás pri príležitosti otvorenia nového komunitného cen-

tra, ktoré je tu pre Vás. Poskytuje  priestor pre riešenie  Vašich sociálnych 
problémov. Naše činnosti a aktivity smerujú k zisťovaniu Vašich potrieb, k po-
moci  a podpore pri zlepšovaní kvality života všetkých obyvateľov tejto obce. 
Naši pracovníci  sú odborne vzdelaní, konajú vo Váš prospech, základnou hod-
notou ich práce je diskrétnosť zverených informácií. Je pre nás dôležitý indivi-
duálny prístup, ústretová a otvorená komunikácia. Naše služby sú bezplatné a 
snažíme sa zabezpečiť dostupnosť pre všetkých, ktorí nás potrebujú. 

V rámci sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane Vašich práv Vám po-
môžeme napríklad pri vybavovaní sociálnej pomoci na úradoch,  pri vybavovaní 
rôznych druhov dôchodkov, pomôžeme Vám pri umiestňovaní Vašich starších 
príbuzných resp. osôb so zdravotným postihnutím v zariadeniach sociálnych 
služieb, poradíme Vám pri podávaní návrhov na súd vo veci rozvodu manžel-
stva, výživného či zverenia detí do osobnej starostlivosti rodiča, reagujeme na 
nepriaznivé rozhodnutia inštitúcií podaním odvolania, pomôžeme Vám pri hľa-
daní zamestnania, chránime Vaše práva aj pri kontakte s úradmi a inštitúciami 
písaním rôznych listov, žiadostí, návrhov, jednáme s exekútormi a bankovými 

spoločnosťami 
pri riešení dlhov 
a pre Vás nevý-
hodných pôži-
čiek, kontaktu-
jeme inštitúcie 
vo veci energií /
plyn, voda, elek-
trina/ vo Vašich 
domácnostiach, 
prípadne Vám 
poskytneme iné 
služby v soci-
álnej oblasti. 
V rámci náš-
ho terénneho 

programu Vás môžeme navštíviť aj priamo doma, pokiaľ je toto prostredie 
pre riešenie Vašich problémov prijateľnejšie. Komunitné centrum sa prioritne 
venuje deťom a mládeži, seniorom, ohrozeným rodinám a pomoci obyvateľom 
v krízových situáciách. 

KC Pribeta realizuje pre obyvateľov obce aj záujmové, voľnočasové a pre-
ventívne aktivity aj v spolupráci s inými organizáciami a inštitúciami pôsobia-
cimi v našej obci. Pri skupinovej práci s deťmi sa zameriavame na zlepšenie 
školských výsledkov, tvorivé, výchovné a športové aktivity, aby mali možnosť 
zmysluplne tráviť voľný čas. Našim obyvateľom v seniorskom veku ponúka-
me tvorivé aktivity, zaujímavé prednášky a besedy, výlety a ďalšie zaujímavé 
programy. 

Otvorenie komunitného centra sme zahájili oslavou sviatku MDŽ a besedou 
s autorkou knihy „beszÉLJ!“ Tóth Erzsébet Fanni, ktorá v nej opisuje životné 
príbehy ľudí násilne vysťahovaných zo svojich domovov. Obe stretnutia mali u 
Vás veľký úspech. Pozvanie prijal aj p. starosta obce Norbert Zsitva, za čo mu 
ďakujeme. Svoju činnosť by sme chceli rozšíriť o ďalšie aktivity na základe 
Vášho záujmu a Vašich podnetov. 

Srdečne Vás očakávame v nových priestoroch komunitného centra,  ktoré 
sídli na adrese Mládežnícka ulica 1616/1 B, v zrekonštruovanej budove býva-
lej materskej škôlky. Nové priestory pre nás znamenajú aj  nové možnosti pre 
skvalitnenie našich služieb. So záujmom očakávame Vaše podnety na nové 
atraktívne akcie, ktoré prispievajú k spájaniu a stretávaniu sa obyvateľov obce 
Pribeta. 

Telefonicky nás zastihnete v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Telefón-
ny kontakt: 0917 541 246, email adresa: npkc@pribeta.sk
Pracovný tím komunitného centra:
Mgr. Zuzana Galgócziová, odborný garant KC
Bc. Mária Pinkeová, odborný pracovník KC
Mgr. Martina Bajáková, komunitný pracovník KC
Anikó Répás, pracovník KC

Tisztelt perbeteiek,
engedjék meg kérem, hogy az új közösségi központ megnyitásának alkal-

mából megszólítsuk Önöket! A Perbetei Közösségi Központ, azon munkálko-
dik, hogy megfelelő megoldásokat kínáljon Perbete község lakosai szociális 
problémainak megoldására. Tevékenységünk a falusi ember szociális szük-
ségleteinek felmérésére, majd magára a segítségnyújtásra és ezáltal a lakos-
ság életminőségének javítására összpontosul. Szakképzett munkatársaink, 
diszkréten kezelve a rájuk bízott információkat, igyekeznek mindig ügyfele-
iket segítve intézkedni. Fontos számunkra az egyéni hozzáállás, valamint a 
tiszta és nyílt kommunikáció. Célunk, hogy szolgáltatásaink, amelyek teljesen 
díjmentesek, mindenki számára hozzáférhetővé váljanak.   

A szociális tanácsadás és a hozzánk fordulók jogai védelmének keretein 
belül segítünk többek közt a hivatali ügyintézésben, a különfajta nyugdíjak in-
tézésében, segítünk ügyfeleinknek idős vagy egészségkárosult hozzátartójuk 
megfelelő szociális intézménybe történő elhelyezésének ügyében. Tanácsot 
adunk válóperes ügyek beadványainak esetében, gyermektartás megítélésé-

nek és a gyer-
mek felügye-
leti jogának 
odaítélésének 
ügyében. A 
b e n n ü n k e t 
m e g k e r e -
sőknek segí-
tünk az őket 
hátrányosan 
érintő jogi 
d ö n t é s e k , 
ítéletek ese-
tén, segítünk 
m e g f o g a l -
mazni az oda 

vonatkozó fellebbezéseket. Segítünk az álláskeresésben. Védjük ügyfeleink 
jogait a különböző hivatalokkal és intézményekkel szemben, leveleket, be-
adványokat, kérvényeket fogalmazunk meg, tárgyalunk a végrehajtókkal, 
bankokkal az adósságrendezések és az előanytelen kölcsönök ügyében, fel-
vesszük a kapcsolatot az egyes energiaszolgáltatókkal és egyéb, Perbete la-
kosságát érintő szociális ügyeket intézünk. A terepmunka folyamán, azokban 
az esetekben, ha ez a munkatársainkat megszólító lakosunknak előnyösebb, 
ellátogatunk hozzá és a helyszínen igyekszünk segíteni idevonatkozó problé-
mái megoldásában.

Közösségi központunk falunk lakossága számára többféle szabadidős, 
szakkör jellegű és megelőző célzatú tevékenységet szervez. A gyermekekkel 
történő csoportos foglalkozásokon elsősorban iskolai tanulmányi előmenete-
lük javítására törekszünk, az alkotó, nevelő a sportprogramokkal pedig sza-
badidejük értelmes és ésszerű eltöltéséhez nyújtunk segítő kezet.

Az új közösségi központ megnyitását nőnapi összejövetellel és könyvbemu-
tatóval ünnepeltük meg. Tóth Erzsébet Fanni mutatta be a második világhá-
ború után az otthonaikból elhurcolt perbetei magyarokról szóló beszÉLJ című 
könyvét. Mindkét találkozónak nagy sikere volt. Meghívásunkat elfogadta 
Zsitva Norbert polgármester úr is, amiért hálásak vagyunk. 

Tisztelettel Várunk mindenkit az Ifjúsági utca 1616/1B alatt lévő régi óvoda 
felújított épületébe, az új közösségi központ termeibe. Az új terek - új lehető-
ségek! Érdeklődéssel várjuk az új ötleteket, indítványokat olyan programok, 
aktivitások tekintetében, amelyek hozzájárulhatnak falunk lakosságának kö-
zösségi életének jobbá tételéhez.

Elérhetőségeink: munkanapokon 8 órától 16 óráig a 0917 541 246-os telefon-
számon és az  npkc@pribeta.sk e-mail címen
A közösségi központ munkatársai:
Mgr. Zuzana Galgócziová, a KK szakmai felelőse
Bc. Mária Pinkeová, a KK szakmunkatársa
Mgr. Martina Bajáková, KK közösségi munkatársa
Répás Anikó, a KK munkatársa

  Fordítás: PhDr. Jakab Ferenc     

Nové priestory – nové možnosti! 
Komunitné centrum Pribeta

Új terek – új lehetőségek!
A Perbetei Közösségi Központ
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MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK 

Hosszú kihagyás után ismét folytatódik a legkisebbeknek a Magyar-
Örökség díjas Ringató. Helyszínünk a Napraforgó Bölcsőde. Néhány praktikus 

tudnivaló azok számára, akik még nem hallottak rólunk, akik még nem vettek 
részt ilyen zenés-játékos fejlesztő foglalkozáson, de tervezik, hogy a jövő-
ben majd ellátogatnak hozzánk. Már néhány hónapos kisbabákkal is lehet 
érkezni a Ringatóra. A felső korhatár pedig az óvodáskor. A csoportunkhoz 
folyamatosan lehet csatlakozni. Nem kell bejelentkezni! Szőnyegen ülünk, 
praktikus kényelmes ruha vagy zokni, váltócipő szükséges. A foglalkozásaink 
kéthetente, délelőttönként vannak beütemezve és mindössze 30 percesek. Az 
ölbéli játékoknak jelentős szerepük van a harmonikus anya-gyerek kapcsolat 
kialakulásában. A gyermeknek fejlődik a zenei képessége, érzelmi intelligen-
ciája, a beszéd-és mozgásfejlődése. A közös éneklés öröme összekovácsolja 
a jelenlévőket. Lelki útravalót kapnak a kicsik. Az éneklésnek gyógyító ereje 
van. Segít kialakítani az új kapcsolatokat a csoporton belül. Perbetén a Rin-
gató foglalkozás a Cseperedő program keretén belül valósul meg, melyet a 
Bethlen Gábor Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogat. 
Részletes információkért keressen fel bennünket a Ringató-Perbete facebook 
oldalon vagy személyesen. Szeretettel hívunk és váruk minden kisgyermekes 
családot!

 Juhász Tímea, 
 Ringató foglalkozásvezető 

Községünkben jelenleg a „legfiatalabb” oktatási-nevelési intézmény a 
Napraforgó Óvoda. A korszerűen felszerelt és egyedülállóan impozáns épü-
let-komplexum nem csak látványával vonzza magára a figyelmet, hanem az 
óvoda falain belül történő oktatási-nevelési munkájára egyaránt. Dinamiku-
san fejlődő világban élünk és ehhez bizony alkalmazkodnunk kell!   Intézmé-
nyünkben olyan innovatív oktatási módszereket alkalmazunk, melyek az él-
mény-és projektpedagógiára, azon belül pedig a felfedezésre, megismerésre 
és a gyakorlatias tevékenységekre fókuszálnak. Az óvodapedagógusok ezért 
minden alkalmat megragadnak, hogy továbbképzéseken vegyenek részt, ami 
biztosítja számukra a megalapozott és újszerű fejlesztési módokat, stratégiá-
kat. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek testi-lelki jólétére is, hiszen ezek 
nélkül nincs harmonikus fejlesztés! A környezetünk hangulata gyermekbarát, 
családias és nyugodt. Fél év távlatából, -ami már mögöttünk van-, számtalan 
programon és pályázaton értünk el kimagasló eredményeket.  Egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően nevelési intézményünk fog helyet adni a felvidéki 
pedagógusok szakmai továbbképzésének. Februárban megtartottuk a hagyo-
mányos farsangi álarcosbálunkat, ahol gyermekeink szebbnél szebb jelmezbe 
bújtak. A különféle munkatevékenységek a legéletrevalóbb tapasztalatszer-
zési folyamatok. Ennek kapcsán gyermekeink ellátogattak egy eredeti kéz-
műves pékségbe. Zsuzsi sivatagi kenyeres műhelyében számtalan lehetőség 
kínálkozott arra, hogy kipróbálják a kézügyességüket tésztadagasztás, formá-
zás és díszítés területén. A kisült finomságokat azután jóízűen elfogyasztották. 
Nemzeti ünnepünkön óvodásaink családjaikkal együtt vettek részt az esemé-

nyen és emlékeztek meg egy rövidke műsorral. A Tégy jót! pályázaton belül 
karitatív tevékenységgel ösztönöztük a kicsiket és családjaikat arra, hogy 
rászoruló embertársaikkal szemben együttérzően, irgalmasan viseltessenek. 
Gyűjtéseket szerveztünk az onkológiai osztály kis betegeinek, a háború elől 
menekülő védtelen gyermekek részére, meglátogattuk az időseket, segítet-
tünk és odafigyeltünk a környezetünkre is. 

„Kizárólag egymás oltalmában, megbecsülésében és szeretetében le-
het és érdemes munkálkodnunk!”

Mi, a Napraforgó oviban így teszünk!
                                                                                                           

 Juhász Tímea

Zöld utat a Ringatónak!

„Ti vagytok a világ világossága”

A szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti 
Iskola meghívására először vettünk részt a Klapka György Hagyományőrző 
és Polgárőr Egyesület és az iskola által szervezett rendezvényen a szom-
bathelyi Vasi Falumúzeumban. A komáromszentpéteri kisdiákokkal együtt a 
harmadik és a negyedik osztályosok indultak el Klapka György nyomában. 
Ráhangolódásként már az autóbuszban is sok érdekes  információt szerez-
tek a komáromi hősről és a dicsőséges tavaszi hadjárat felvidéki csatáiról, 
a szabadságharc perbetei és szentpéteri vonatkozásairól. A falumúzeumban 
a huszárok finom ebéddel fogadtak bennünket. Megismerkedtünk a huszár-
hagyományokkal, az egyenruhával és a fegyverzettel. A délután folyamán 
a gyerekeknek tizenkét próbatételt kellett kiállniuk. Ezután következett a 
kishuszárok avatása, majd megkapták a huszárcsákót. A bátor kishuszárok 
egy nagy csatában a tapasztalt lovasokkal, gyalogosokkal, tüzérekkel együtt 
elűzték az ellenséget és visszafoglalták a kápolnát. A győzelem után együtt 
énekeltük a Kossuth nótát. A huszárkapitánytól a gyerekek egy szép könyvet 
kaptak. Testvériskolánk rajzpályázatot is hirdetett A magyar huszár címmel. 

A 2., 3. és a 4. osztályosok sok szép rajzot küldtek. Salkay Karolina 2., Šajben 
Balázs 4. osztályos tanulók munkáit oklevéllel jutalmazta a zsűri.  
 Mgr. Szabó Edit

Föl, föl, vitézek!
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Sikeres tehetségeink 
A tehetség utat tör magának, tartja a mon-

dás. Felismerni, az útját egyengetni, irányt 
mutatni, a kisebb-nagyobb buktatókat kisimí-
tani az oktatók dolga. Iskolánk fontosnak tartja 
odafigyelni azokra a tanulókra, akik valamilyen 
területen kiemelkednek társaik közül és szíve-
sen foglalkoznak az egyes tantárgyakkal mé-
lyebben, a tanórai kereteken kívül. 

Az új év új lehetőségeket is hozott a művé-
szeti és a tantárgyi és versenyek terén, melye-
ket zömmel online formában rendeztek meg, 
de a tavasz folyamán már a jelenléti versenyek 
kezdenek dominánssá válni. Hagyományosan 
az angol nyelvi olimpia volt az első. A járási for-
dulót közvetlenül a karácsonyi szünet 
utáni héten került sor. Felmérte a ta-
nulók nyelvi képességeit a nyelvtan, 
a szókincs, az értő olvasás terén, va-
lamint a hallgatás útján történő szö-
vegértését. Iskolánkat Vörös Emma, 
9. osztályos tanuló képviselte, aki a 
feladatokat sikeresen megoldva a 6. 
helyen végzett. Februárban az ifjú tör-
ténészek kezdték meg a versenyzést. 
Iskolánk tanulói a történelem olimpia 
sikeres résztvevői évek óta. Az adott 
évfolyam tananyaga mellett idén az 
UNESCO Világörökségének listáján 
szereplő szlovákiai történelmi és ter-
mészeti értékekre esett a szervezők 
választása. A nyolcadik osztályból si-
keres megoldóként Török Ádám a 4., Nyul Dóra 
pedig a 8. helyen végzett. A kilencedik osztá-
lyos Jakab András Gergely remek teljesítmény-
nyel az 1. helyezést érte el, a kerületi forduló-
ban sikeres megoldóként a 9.helyen végzett. A 
matematika versenyek is sok diákot mozgat-
nak meg. A Kenguru nemzetközi versenybe 25 
tanuló, a Zrínyi Ilona Matematikaversenybe 17 
tanuló kapcsolódott be, Madarász Ferenc és 
Geleta Attila a szlovákiai forduló díjazottja lett.  
A Pithagorasz járási fordulójába 13 tanuló jutott 

tovább. Madarász Ferenc  a 7.évfolyamosok 
között a 4., a 6. osztályosok között a 6-8.helyet 
szerezte meg, Pinke Zsófia a hatodikosok ver-
senyében 5.helyezett lett, a harmadikos Kovács 
Márk a 7.helyen végzett.  A matematikai olim-
pia igényes, összetettebb feladatait is ügyesen 
oldják meg a legkitartóbb matematikusaink. 
Lezajlott a Petőfi -Tompa Vers-és Prózamondó 
Versen iskolai fordulója, a körzeti fordulóba 11 
tanulónk jutott el. Kecskés Fruzsina (5.o.) és 
Tóth Viktor (6.o.) aranysávos minősítéssel to-
vábbjutott a járási fordulóba. 

A Komáromi Regionális Művelődési Központ 
által megrendezett Hol volt, hol  nem volt ... 

elnevezésű rajzverseny   járási fordulójában 
Nagy Lara (3.o.) és Pozsonyi Dorina (1.o.) el-
ismerő oklevelet kapott, Korbel Miriam (1.o.) 3. 
helyezést ért el. 

A kerületi forduló díjazottjai között is ott van-
nak kis képzőművészeink az Ógyallai Művé-
szeti Alapiskola növendékeiként. Pinke Kornél 
(1.o.) a 3., Uzsák Lara (3.o.) a 2. helyet sze-
rezte meg. Fiatal fotográfusaink munkái folya-
matosan jelen vannak az egyes pályázatokon, 
versenyeken. 2021-ben a Belga Fotográfusok 

Szövetsége rendezte meg a 40.FIAP Ifjúsági 
Biennálét. Iskolánk 9. osztályos tanulója, Jakab 
András Gergely, lehetőséget kapott arra, hogy 
részt vegyen a versenyen. Tibor c. művét bevá-
logatták a szlovák csapatba. A kollekcióban 20 
alkotó 20 képe került be.  A 2021-es bienná-
lén 18 nemzeti válogatás szerepelt. A szlovák 
csapat a 6.helyen végzett. A FOTO SPEKTRUM 
2022-es járási fordulójára beküldött fotók kö-
zül a legtöbb elnyerte a zsűri tetszését.  Erdélyi 
Eszter Vonalak és Vihar előtt c. fotói díjazottak 
lettek a fekete-fehér, a Gordiuszi csomó c. 
munkája pedig a színes fotográfiák kategóriá-
jában. Molnár Dominik  Festmény c. munkáját 

díjazta a zsűri a fekete-fehér kate-
góriában, Nyári idők c. fotójáért el-
ismerő oklevélben részesült. Török 
Ádám Sorakozó c. képét elismerő 
oklevéllel értékelte a zsűri, a Mo-
soly c. fotóját díjjal jutalmazták a 
szakemberek. Újhelyi Dóra Színek 
c. sorozatáért elismerő oklevélben 
részesült.  A kiállított fotográfi-
ák között szerepel Jakab András 
Gergely Anno Domini, Fény nélkül 
és The way... c. munkája. A csa-
patot erősíti még egykori diákunk 
Bálint Máté, akinek A felhőkig és 
a Képzelet c. fotója nyert díjat, a  
Játszik a felszín c. sorozata pedig 
elismerő oklevelet kapott. A fiata-

lok felkészülését ismét Varga Tibor segítette. 
A Komáromi Regionális Művelődési Központ a 
díjátadón nagyra értékelte iskolánk az amatőr 
fotográfusok támogatásában és szakmai fejlő-
désük érdekében tett erőfeszítéseit.

A ránk váró két hónap alatt magasabb szintű 
fordulók kerülnek sorra, reméljük, június végén 
újabb sikerekről számolhatunk be.  

 Mgr. Szabó Edit

Erdélyi Eszter: Vihar előtt Molnár Dominik: Aratás után 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Álarcosbál a Nyitnikék Óvodában

Sítanfolyam a Tátrában

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK ÉS ÓVODÁK

Minden gyermek szeret kü-
lönféle hősök, akár mesehősök 
szerepébe, jelmezébe bújni. 
Elkalandozni, mi történne, ha 
ő lehetne Hófehérke, Tűzoltó 
Sam, Superman, Barbie baba 
a kirakatban, Pillangó király-
kisasszony, Elsa hercegnő, 
Tavasz tündér, Mini Egér vagy 
akár egy Minecraft legó figura. 
Gyermekeink az óvodai álar-
cosbálon nagy buzgósággal és 
örömmel bújtak bele a „hősök 
kosztümjeibe”, és kezdődhetett 
a vidámsággal egybekötött tél-
búcsúztató és tavaszköszöntő 

ÁLARCOSBÁL. Izgalommal mu-
tatkoztak be egyenként a bará-
toknak. A napot ügyességi játé-
kokkal és tánccal fűszereztük 
meg, ahol minden kis „hősünk” 
kipróbálhatta miben a legügye-
sebb. A móka és a kacagás után 
jöhetett a falatozás. A sok finom-
ságokat a csokis torta, a pezsgő 
és az ünnepi konfetti koronázta 
meg. A vidám, mosolygós gyer-
mekarcok arról árulkodtak, hogy 
jól érezték magukat ezen a dél-
előttön. Jó lett volna, ha ez a nap 
sosem ér véget. 
 Balla Piroska

2022. március 20. – ezen a 
napon indult el iskolánk  22 di-
ákja négy kísérővel együtt meg-
hódítani a tátrai hegycsúcsokat. 
A szigorú covid-intézkedések 
ellenére egy év kihagyás után 
végre sikerült megszervezni a 
sítúrát a hetedik, a nyolcadik és 
a kilencedik évfolyam diákjainak 
nagy örömére.  Többen szinte az 
utolsó pillanatban maradtak le 
betegség miatt a várva várt ki-
rándulásról. 

Vasárnap reg-
gel a negatív 
c o v i d - t e s z t e k 
bemutatása után 
elindult a kissé 
m e g c s a p p a n t 
csapat. Az úti cél 
Királyboca (Vyšná 
Boca), az Ördög-
lakodalma-hágó 
(Čertovica) volt. 
Dél körül érkez-
tünk meg a szál-
láshelyünkre, ahol 
a segítőkész tulaj-
donos megmen-
tett bennünket a 
poggyászcipelés-
től, és párat tért furgonjával a  
szállodába vezető keskeny úton. 
A szállásunkat látva szinte le-
esett az állunk, annyira szép ki-
látás nyílt a hegyekre és a tőlünk 
pár méterre lévő sífelvonóra. Kis 
pihenő után csapatunk vala-
mennyi síelő tagja felcsatolta a 

léceket, és elkezdődött a kaland. 
Többen már tapasztaltabb síelők 
voltak, akadtak azonban olyanok 
is, akik életükben először áll-
tak sílécen. Így az első délután 
kialakultak a csoportok, három 
síoktató vezetésével. Természe-
tesen külön figyelmet kaptak a 
kezdők, velük szükség szerint 
individuálisan is foglalkoztak az 
oktatók. Voltak olyan ügyes kez-
dők is, akik már másnap reggel 
felvonóval közlekedtek, de hét 

közepére már szinte minden-
ki magabiztosan csúszott le a 
hegyoldalról. Napról napra ügye-
sebbek lettek a diákjaink, egyre 
bátrabban álltak a lécre, egyre 
jobban mozogtak a pályán.

Persze ez a hét sem kizárólag 
csak a síelésről szólt, hanem a 

szórakozásról is. Vacsora után az 
esték a közösségi helyiségben 
teltek. Az esti programok, játé-

kok, feladatok közelebb hozták 
egymáshoz a gyerekeket, segí-
tettek egymást jobban megis-
merni. A csapat még jobban ösz-
szekovácsolódott, jó barátságok, 
sőt szerelmek is szövődtek.

A hét egyik fénypontja a szer-
da délutáni túra volt. Gyönyörű 

napfényes időben gázoltunk a 
helyenként térdig érő érintetlen 
hóban. A csúcsra érve szép fel-

vételeket készítettünk, 
majd egymást segítve 
sikerült lejutnunk a csú-
szós hegyoldalról. Az 
égiek egész héten ked-
veztek nekünk, csodá-
latos időjárást fogtunk 
ki. Már-már aggódtunk, 
hogy a napsütésben elol-
vad a hó, de szerencsére 
ez nem történt meg. Csü-
törtök este a záróbulin 
sítudásukat értékelve 
oklevélben részesültek a 
pálya ördögei és leendő 
ördögei. Péntek délelőtt 
még síeltünk, délben 
hazaindultunk, pár óra 

múlva pedig igazi tavaszba ér-
keztünk. Bízunk benne, hogy 
mindenki elégedetten és boldo-
gan zárta a sítúra hetét.

 Mgr. Béres György,  
 Mgr. Vadkerti Marianna
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Csemadok évzáró 
Fodor Zsóka Perbetén

Újra együtt ünnepelt Perbete

Nyertes pályázatok a Csemadok 
helyi szervezetében

2022 március 27-én a helyi Csemadok alapszervezete újra megrendezte 
évzáró taggyűlését. Vendégként köszönthettük Petneházy Attilát, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosát, aki egy szívhez szóló be-
széddel gazdagította a jelenlévő tagságot. Zsitva Norbert, községünk polgár-
mestere a közös feladatvállalásról beszélt, bízva a Csemadok és a község 
vezetősége további közös munkájában. Tárnok Katalin, a Csemadok helyi 
alapszervezete elnöke évértékelő beszédében összefoglalta a 2020-as és a 
2021-es év eseményeit, ismertette a nyertes pályázatokat, majd felsorolta a 
terveket a 2022-es évre.  A szervezet pénztárosa, Záležák Sarolta beszámolt 
az eltelt időszak pénzügyi változásairól. 

A taggyűlést követően az érdeklődők megtekinthették a Terefere Mag-
di anyussal című műsort Fodor Zsóka és Dévényi Ildikó előadásában. Ezt a 
lehetőséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából Petneházy Attila 
miniszteri biztos úrnak köszönhettük. Az ügyben közben járt és segítségünkre 
volt Dr. Petheő Attila, a Csemadok Területi Választmánya elnöke. 

A két művésznő nagyszerű hangulatot teremtett a kultúrház dísztermében. 
Érdekes történeteket hallhattunk Fodor Zsóka életéről, Dévényi Ildikó pedig 
egy gyönyörű verssel is megajándékozta a közönséget. 

 Tárnok Katalin

2022. március 15-én falunkban 
is megemlékeztünk az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcról a 
helyi Csemadok szervezésében. A 

koszorúzással egybekötött megem-
lékezés szép számban vonzotta a 
kopjafához a falu lakosságát.

 Meghívott vendégeink között 
köszönthettük az ünnepi szónokot, 
Dr. Szacsúri Jánost, Magyarország 
Pozsonyi Nagykövetségének kon-
zulját, továbbá Gyarmati Tihamért, 
a Szövetség Nyitra megyei képvi-
selőjét. Az ünnepségen jelen volt a 
helyi önkormányzat Zsitva Norbert 
polgármester vezetésével, vendége-
ink, az egyházi és oktatási, valamint 
a társadalmi szervezetek képviselői, 

falunk csoportjai, szervezetei, egye-
sületei. Mindannyian elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a kopjafánál. 
Az óvodások és az iskolások nemze-

ti színű zászlócskákkal, virágokkal 
díszítették fel a kopjafa környékét. 

Az Árvalányhaj Népdalkör, a helyi 
óvodások és az alapiskola tanulói 
gazdag és színvonalas műsorral 
tették ünnepélyessé megemlékezé-
sünket. 2020-ban és 2021-ben saj-
nos, nem ünnepelhettünk közösen, 
ezért az idei ünnep még fontosabb 
volt közösségünk számára. Feleme-
lő érzés volt együtt énekelni nemzeti 
imádságunkat, a Himnuszt.

 
 Tárnok Katalin

2020-ban elkezdődött egy év 
tele megszorításokkal, járványügyi 
előírásokkal. Ennek következtében 
lényegesen kevesebb rendezvényt 
szervezhetett a Csemadok Perbetei 
Alapszervezete. A munka azonban 
nem állt meg. Több pályázatot is 
megírt a vezetőség, s ahogy azt 
reméltük, két pályázatunk is pozitív 
elbírálásban részesült.  Nyitra me-
gye jóvoltából, 1501 euro értékben, 
a kulturális minisztérium kisebbségi 
alapja jóvoltából pedig 2000 euro 
összegben részesültünk. Örömmel 
töltött el bennünket, hogy szerveze-
tünket olyan kellékekkel gazdagít-
hattuk, amelyek már régebben sze-
repeltek terveink között, de anyagiak 
hiányában ezeket nem tudtuk bebiz-
tosítani.          

A Nyitra megyétől érkezett pá-
lyázati pénzt a már régóta tervezett 
egyenpóló vásárlására fordítottuk, 
melyet az Árvalányhaj Népdalkör, a 
teljes Napraforgó Néptáncegyüttes 
és a vezetőség részére készíttet-
tünk, valamint felhasználunk majd 
néhányat propagációs célra. Az Ár-

valányhaj Népdalkör asszony tagjait 
kendővel ajándékoztuk meg.   Elké-
szültek az elegáns, logóval ellátott 
mappák,  továbbá egy plakát szintén 
a Perbetei Csemadok logójával. Ezt 
minden fellépésünkön, Csemadok 
- rendezvényen felhasználhatjuk 
majd. Mivel 70 éves múlttal ren-
delkezünk, úgy gondoltuk, hogy a 
sok összegyűlt dokumentumnak, 
feljátszott fellépésnek, fényképnek 
méltó helye volna egy külső adat-
tárolón összegyűjtve. Ezt is besze-
reztük. Papírt és írószereket, irodai 
eszközöket, valamint népviseletünk 
megóvására ruhavédő zsákokat is 
biztosítottunk az összegből.

A kulturális minisztérium kisebb-
ségi alapja jóvoltából érkezett pá-
lyázati összegből ruhaanyagokat, 
karaktercipőket és csizmákat vásá-
roltunk, hiszen a Napraforgó Nép-
táncegyüttes fellépéseihez szüksé-
gesek az aktuális koreográfiákhoz 
pontosan illő ruhák. A pénzből még 
egy koreográfia zenei feljátszását is 
honoráltuk. 

 Tárnok Katalin

CSEMADOK | CSEMADOK 
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HISTÓRIA | TÖRTÉNELEM

Mind, kik ott születtünk, s most szétszórtan élünk…
75 évvel ezelőtt kezdődött meg a felvidéki magyarság kitelepítése

A komáromi Kecskés László Társaság 
kezdeményezésére március 19-én szent-
mise és ünnepi műsor keretein belül em-
léktábla elhelyezésére került sor a Szent-
háromság római-katolikus templomban. 
A Társaság 2001 végén alakult. Névadó-
ját Révkomáromból telepítették ki, aki 
neves helytörténészként és a Klapka 
György Múzeum megalapítójaként szer-
zett érdemeket. A Társaság felvállalta a 
második világháború utáni jogfosztott-
ság éveinek kutatását, emlékhelyek ál-
lítását. 

Az ünnepi szentmise Főtisztelendő Kiss 
Róbert általános helynök, kanonok, komá-
romi esperes-plébános celebrálta. A hon-
talanság éveit idézte fel Nt. ThDr. Erdélyi 
Zoltán református lelkész és Vajda Bence 
komáromi képviselő. Az esemény védnöke 
Zsitva Norbert, falunk polgármestere mellett 
Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere 
volt. 2012-ben az ő indítványára nyilvání-
totta a Magyar Országgyűlés április 12-ét a 
kitelepítettek emléknapjává. 1947-ben ezen 
a napon indultak el az első vonatok a kite-
lepített felvidéki magyarokkal Magyarország 
felé. 1946. június 5-ig több, mint 76 ezer em-
ber jutott erre a sorsra. A 75. évforduló kap-
csán idézzük fel a történelmi előzményeket. 
A párizsi békekonferencia döntésének meg-
felelően a második világháború után 
újjáalakult Csehszlovákia kormánya 
1945 áprilisában Kassán kihirdette 
programját, amely kollektív bűnössé 
nyilvánította a magyar és a német 
kisebbséget. Akkori szóhasználattal 
élve a szlovenszkói magyarságot 
megfosztották állampolgárságától, 
anyanyelvhasználati jogától. Szülő-
földjén élt – hontalanul. 1945 nyarán 
Potsdamban tanácskozott a „nagy 
hármas”, az orosz J. V.  Sztálin, az 
amerikai H.Truman és a brit C. Attlee. 
Többek között itt döntöttek a néme-
tek egyoldalú kitelepítéséről, Ameri-
ka és Nagy-Britannia azonban a ma-
gyarok esetében ebbe nem egyezett 
bele. A csehszlovák kormány célja 
egy szláv nemzetállam kialakítása 
volt, így a vesztes helyzetében lévő 
magyar kormány 1946.február 27-én aláírta 
a lakosságcsere egyezményt. A magyar ve-
zetés próbált időt nyerni. A csehszlovák kor-
mány a lakosságcsere mielőbbi elindításának 
kikényszerítése és a magyarok asszimilálá-
sának meggyorsítása érdekében 1946.június 
17-én kiadta az ún. reszlovakizációs hirdet-
ményt. Ez alapján az, aki szlováknak vallotta 

magát, mentesült a kitelepítés kötelezettsége 
alól. A létfeltételeiben megingatott, üldözteté-
seknek kitett magyarok közül többen válasz-
tották ezt az utat, az Ógyallai járásból, ahová 

Perbete is tartozott, a magyar lakosság mint-
egy 55%-a. 1948 után azonban a legtöbben 
visszatértek eredeti nemzetükhöz. 1946 nov-
emberében az általános munkakötelezett-
séget előíró elnöki rendeletre hivatkozva, a 

kormány megkezdte a szlovákiai magyarok 
deportálását a csehországi szudétanémet 
területekre, a kitelepítette német lakosság 
helyére. Perbetéről 130 család jutott erre a 
sorsra. Az őket szállító első vonat 1947 janu-
árjában dermesztő hidegben indult el a Bílinai 
járás falvaiba. Ezek után 1947. április 12-én 
végül a gyakorlatban is megkezdődött a la-

kosságcsere. Perbetéről összesen 226 csalá-
dot telepítettek ki elsősorban Tolna megyébe, 
Belecska, Gyönk, Hőgyész, Keszőhidegkút, 
Nagyszékely, Pincehely, Szakadát, Szárazd, 
Tamási, Varsád községekbe, néhány család 
Békéscsaba, Diósberény, Szár, Vértesacsa, 
Bácsbokod, Szomor, Tevel, Nagyrákos te-
lepülésekre került. A kitelepítésre jelölt 
perbetei családok 1947 júniusában indultak 
útnak, miután megkapták a rettegett „fe-
hérlapot”. A Szárazdra telepített Micsinai 
Julianna (1929) így emlékszik vissza: „In-
góságainkat, állatokat hozhattunk magunk-
kal. 1947. június 29- én kellett megválnunk 
szülőföldünktől. Csendőrök jöttek katonai 
autókkal, felrakták a holmijainkat, ami állt 
bútorból, állatból, mezőgazdasági felszere-
lésből, gépekből… Csak az üres szülői ház 
marad utánunk. A szüleimet nagyon megvi-
selték a történtek, nem találták a helyüket. 
Nekem se volt mindegy, 18 éves létemre de 
tartottam magam s nem mutattam ki hogy 
mit érzek. ….A ládák, csomagok hosszú 
ideig zárva maradtak, mert apánk mindig 
azt várta, mikor mehet vissza Perbetére. 

Ehhez hasonló beszámolók fellelhetők szinte 
minden perbetei család emlékezetében.  A 
kitelepítettek hosszú ideig abban remény-
kedtek, hogy hazatérhetnek, a döntés csak 
ideiglenes. Magyar nyelvi közegben, de még-

is idegen helyen kellett új otthont 
teremteniük. A helyzetet még az is 
nehezítette, hogy a családokat a Ma-
gyarországról kitelepített németek 
házaiban helyezték el. A lakosság-
csere következtében megváltozott 
Perbete etnikai, vallási összetétele, 
sok család férfi tagjai a fronton ma-
radtak, másokat elhurcoltak a szov-
jet lágerekbe. 

Az ünnepségen elhangzott szava-
latok, népdalok, az alapiskola nyol-
cadik és kilencedik osztályosainak 
irodalmi-történelmi összeállítása, 
az elhangzott beszédek azt az üze-
netet hordozzák, hogy egy megtört, 
szétzilált, megalázott közösség hit-
tel, kitartással, élni akarással, sok 
munkával talpra tudott állni, hét és 
fél évtized elteltével minden hatal-

mi próbálkozás ellenére létezik. Kiharcolta 
helyét a megváltozott körülmények között, 
kiépítette kulturális és oktatási intézményeit. 
Ezért nagy a mai fiatal generáció felelőssége. 
Rajtunk múlik, hogy mindezt akarjuk-e és ké-
pesek vagyunk-e megtartani. 

 Szabó Edit



10

ERASMUS+
Nový rok priniesol nové príle-

žitosti a zážitky aj v rámci našej 
projektovej činnosti ERASMUS+. 
Prvá tohtoročná mobilita, a zá-
roveň aj posledná, v projekte 
Thinking about future (Myslíme 
na budúcnosť) sa mala usku-
točniť v Taliansku, presnejšie na 
Sicílii. Nepriaznivá pandemická 
situácia nám však fyzickú účasť 
neumožnila a mobilitu sme mu-
seli absolvovať virtuálne. Bola to 
pre nás výzva, ktorú sme prijali a 
úspešne zvládli. Naši žiaci sa za-
pojili do množstva zaujímavých a 
kreatívnych činností – prednášali 
prezentácie, tvorili koláže, napísali príbeh o 
tolerancii, ktorý následne aj zahrali pred me-
dzinárodným virtuálnym obecenstvom. Táto 
mobilita bola zároveň aj záverečnou mobili-
tou daného projektu. Počas takmer trojročnej 
spolupráci sme spoznali množstvo nových 
miest, stretli sme množstvo úžasných ľudí 
a nadobudli sme množstvo neoceniteľných 
skúseností. Veríme, že toto obdobie bolo len 
začiatkom spoločnej budúcnosti, a že pesto-
vaním vzniknutých priateľských vzťahov sa 
bude nádherné posolstvo tohto projektu napĺ-
ňať i naďalej.

Februárový mesiac doprial našej osemčlen-
nej delegácii v zastúpení pani učiteliek An-
drey Gáborovej a Andrey Laczkóovej a žiakov 
Samka Bardouna, Patrika Gőgha, Stanislava 
Siváka, Barborky Kelebercovej, Kristínky Ma-
tejovej a Evičky Jakabovej, ďalšiu zahraničnú 
cestu. Príchodom do belgického mesta Sint-
-Niklaas sa zahájila v poradí tretia mobilita 
projektu Let´s Read (Čítajme). Naším hostite-
ľom sa tentokrát stala škola Broeders, ktorá 
sa môže pýšiť naozaj neobvyklou architektú-
rou. Súčasťou areálu školy je katolícky kostol 
z roku 1837. Zaujímavosťou kostola je, že sa v 
ňom nachádza niekoľko moderne zariadených 
presklených učební, v ktorých prebieha vyu-
čovanie. Všetci sme s úžasom skonštatovali, 
že v tak nádhernom prostredí by sa nám veru 
veľmi ťažko učilo aj vyučovalo. Mesto Sint-
-Niklaas nám predstavili miestni žiaci hneď 
v prvý deň našej návštevy. Ukázali nám svoje 
najvýznamnejšie pamiatky a porozprávali o 
nich rôzne príbehy. Navštívili sme aj miestny 
mestský úrad, kde nás v jednej krásnej sie-
ni privítal sám pán primátor. Pred budovou 
sme sa odfotili so sochou Svätého Mikuláša 
(St. Niklaas), podľa ktorého je pomenované aj 
samotné mesto. Projektové úlohy z úvodného 
dňa samozrejme nemohli chýbať. Prezentácie 
žiakov partnerských krajín boli zaujímavé a 
zároveň aj veľmi poučné. Po ukončení prezen-

tácií sa rozprúdila medzinárodná 
oslava. Každá krajina pohosti-
la tie ostatné svojimi tradičnými 
dobrotami. Mnohí si pochutnali aj 
na našich syrových špecialitách a 
sladkej Marlenke. Medzinárodný 
minimarket mal veľký úspech a bol 
neobyčajným záverom prvého dňa 
mobility. Ten nadchádzajúci patril 
návšteve malebného mesta Me-
chelen, ktoré je obzvlášť obľúbené 
kvôli svojej výhodnej polohe. Na-
chádza sa totiž medzi významnými 
mestami Brusel a Antwerp. Naj-
väčšou atrakciou dňa bola návšte-
va katedrály Svätého Rumbolda, 

ktorej súčasťou je 97 metrov vysoká veža, kto-
rá má 9 poschodí a 538 schodov. Na jednom z 
poschodí sme mali možnosť obdivovať dodnes 
funkčné zvony zo 16. storočia. Najväčší z nich 
vážil vyše 8000 kilogramov. Po náročnom vý-
stupe nás čakala odmena v podobe nádherné-
ho výhľadu na samotné mesto a jeho okolie. 
Počasie nám prialo, a tak sme zazreli napríklad 
aj slávne atómium v blízkosti Bruselu. Nakoľko 
sa tento projekt nesie v znamení čítania, ne-
odmysliteľnou súčasťou dňa bola aj návšteva 
svetoznámej knižnice Het Predikheren, ktorá 
je výnimočná tým, že sa v prestížnej súťaži 
dostala medzi prvých päť najzaujímavejších 
knižníc sveta. V stredu sme sa zúčastnili ob-
hliadky školy, prezreli sme si jednotlivé triedy, 
odborné učebne a administratívne priestory. 
Zaujímavosťou pre nás bolo obrovské množ-
stvo bicyklov, na ktorých denne prichádza do 
školy viac ako 80% žiakov. Žiacke a učiteľ-
ské „workshopy“ vystriedala poobedňajšia 
návšteva čarokrásneho univerzitného mesta 
Gent, ktoré nás uchvátilo množstvom historic-
kých budov. Štvrtý deň sme spoznávali hlavné 
mesto Belgicka – Brusel. Tento deň sme začali 
obhliadkou Kráľovskej národnej knižnice, kde 
sme si vypočuli pútavú prednášku o zbierkach 
starých rukopisov, vypočuli sme si históriu 
vzniku papiera a pozreli si nádherný displej 
starodávnych kníh. Po návšteve knižnice sme 
absolvovali obhliadku mesta. Videli sme sve-
toznáme miesta, ako napríklad námestie Grote 
Markt, na ktoré určite nikdy nezabudneme. 
Posledný deň mobility sme začali návštevou 
najväčšieho mesta Belgicka – Antwerp. Okrem 
klasickej prehliadky sme absolvovali aj návšte-
vu múzea Plantin – Moretus. Tlačiareň a vyda-
vateľstvo založené v 16. storočí Christoffelom 
Plantinom je súčasťou svetového dedičstva 
UNESCO. Zachovalá budova sa nám veľmi pá-
čila. Vnútorné priestory zdobilo množstvo origi-
nálnych malieb najvýznamnejšieho flámskeho 
maliara P.P Rubensa. Naši žiaci mali možnosť 
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vyskúšať, ako sa voľakedy ručne tlačili knihy. 
Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Záver dňa 
patril, ako vždy, slávnostnému odo-
vzdávaniu certifikátov. Spokojní, 
šťastní a plní nových zážitkov sme 
sa vydali na cestu domov. Uzavre-
la sa ďalšia skvelá kapitola knihy 
ERASMUS+.      

Najvýznamnejšou udalosťou toh-
to obdobia však bol bezpochyby 
predposledný marcový týždeň. Po 
náročnom období, ktoré bolo po-
značené pandémiou, sme totižto 
konečne mohli s radosťou privítať 
hostí účastníckych krajín projektu 
Put me in a fairy tale (Vlož ma do 
rozprávky). Z nášho pohostenia sa 
tešili učitelia a žiaci z Rumunska a 
Turecka. Partneri z Talianska a Špa-
nielska sa do mobility zapojili iba 
virtuálne kvôli nepokojom v susednej Ukrajine. 
To nám však nebránilo v tom, aby sme zažili 
týždeň plný nevšedných aktivít a zábavy, vďa-
ka ktorým pociťujeme pozitívnu energiu ešte 
aj dnes. Našich hostí sme privítali tradične – s 
chlebom, soľou a ľudovými tancami. 
Počas obhliadky školy si naši hostia 
mohli vychutnať pestrý program pri-
pravený jednotlivými ročníkmi našej 
školy. Návšteva miestneho obecné-
ho úradu sa pomaly stáva tradíciou. 
Každý sa tešil milým slovám pána 
starostu, ako aj drobnej pozornosti 
od vedenia našej obce. Pondelňaj-
šie poobedie bolo pracovné. Patrilo 
prezentáciám o najznámejších a naj-
slávnejších spisovateľoch a zberate-
ľoch ľudových rozprávok. Slovenské 
ľudové rozprávky, ako aj diela Pavla 
Dobšinského, zaujali obecenstvo. 
Rozprávkový motív charakterizoval 
aj ďalšiu aktivitu. Žiaci si namaľovali 
svoje vlastné tričká známymi aj menej zná-
mymi rozprávkovými figúrkami. Tieto tričká si 
potom obliekli k príležitosti odovzdávaniu cer-
tifikátov. Nepracovali však iba žiaci našej ško-
ly. Žiaci v Turecku, Španielsku a Taliansku sa 
taktiež vzorne zapájali do každej aktivity. Druhý 
deň mobility sa začal naozaj aktívne. Medziná-

rodné tímy si zmerali svoje sily v rôznych špor-
tových disciplínach. Samozrejme nechýbalo ani 

záverečné ocenenie súťažiacich. Zlatú medailu, 
a tým pádom aj prvenstvo, si vybojoval práve 
tím nášho pána riaditeľa. Z týchto súťaží sa 
neodnášali iba medaily a ceny. Hlavnú cenu v 
podobe vynikajúcej nálady získal každý jeden 

súťažiaci. Adrenalín zo športu vystriedala zas 
a znova kreativita. Krásne jarné počasie sme 
oslávili výrobou vtáčích búdok. Poobede sme 
sa posunuli na školský dvor, aby sme ho spo-
ločnými silami trošku skrášlili. Zasadili sme 
kvietky prekrásnych farieb a svoje miesto si 
v novej záhradke našli aj novovyrobené vtáčie 

búdky. Šťastné úsmevy boli jasným dôkazom 
spokojnosti každého jedného z nás. Po toľkej 

práci nám výnimočne veľmi chutili 
slovenské špeciality pripravené ro-
dičmi našich žiakov. Streda patrila 
návšteve nášho krásneho hlavného 
mesta. Pozreli sme si budovu Slo-
venského národného divadla, po-
prechádzali sme sa ulicami starého 
mesta, užili sme si krásny výhľad z 
vyhliadkovej veže UFO a absolvovali 
mnoho ďalších atrakcií. Vo štvrtok 
prišla na rad hlavná aktivita týždňa. 
Divadelné predstavenie „Little Red 
Riding Hood“ (Červená čiapočka) v 
podaní našich mladších žiakov zo-
žala obrovský úspech. Ich náročná 
a usilovná viacmesačná práca pri-
niesla svoje zaslúžené ovocie. Sme 
na nich skutočne veľmi hrdí. Svoje 

scénky nám samozrejme predstavili aj ostatné 
tímy. Odmenou za prípravu týchto nádherných 
predstavení bola pre žiakov dvojjazyčná an-
glicko-slovenská knižka, ktorú obdržala každá 
skupina. Ďalší deň výletu bol nasmerovaný do 

susedného Maďarska, presnejšie 
do Ostrihomu a Visegrádu. Dobová 
reštaurácia Renaissance vo Visegrá-
de očarila všetkých unikátnou výzdo-
bou a tiež vynikajúcim jedlom. Mož-
nosť vyskúšať si dobové kostýmy sa 
aj tentokrát postarala o zábavu. Záver 
dňa nám spríjemnili jazdy na bobovej 
dráhe. Mobilitu sme ukončili návšte-
vou a prehliadkou nášho okresné-
ho mesta Komárna, ktoré si získalo 
priazeň našich hostí. Netradičným 
zavŕšením mobility bola slávnostná 
záverečná večera a bowling v hoteli 
Bow Garden. Bol to výnimočný týždeň 
strávený s výnimočnými ľuďmi. Slo-
vá M. Angelou presne vystihujú naše 

pocity: „Ľudia zabudnú, čo ste povedali, ľudia 
zabudnú, čo ste spravili, ale ľudia nikdy neza-
budnú, ako sa vďaka vám cítili.“ My sme sa 
všetci cítili výnimočne dobre. 

 Andrea Gáborová

Čo vieš o hviezdach?
24.3.2022 sme sa zúčastnili 

okresného kola astronomickej 
súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?” v 
Slovenskej ústrednej hvezdárni 
v Hurbanove. Súťaž prebiehala v 
troch vekových kategóriách, kde 
si žiaci prešli  príkladmi, slepou 
mapou súhvezdí a testom z as-

tronomickej histórie. Náš šikov-
ný žiak Christian Šipoš sa v rám-
ci svojej kategórie umiestnil na 
2.mieste a postúpil do krajského 
kola, ktoré sa uskutoční v Nitre.

 Ing. Zuzana Reháková 
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7. ročník Medzinárodnej technickej olympiády  
na VŠTE v Českých Budějoviciach

24. a 25. marca 2022 prebiehala na Vyso-
kej škole technickej a ekonomickej v Českých 
Budějoviciach Medzinárodná technická olym-
piáda organizovaná Technickým a vzdeláva-
cím konzorciom pri VŠTE. Tejto olympiády sa 
zúčastnili aj naši žiaci Tomáš Hóka z 7. triedy 
a Kornel Ölvecký z 8. triedy s pro-
jektom Mechanické rameno, pod 
vedením pani učiteľky Ing. Zuza-
ny Rehákovej. 

Olympiáda bola súťažou pre 
jednotlivcov a tímy zo stredných 
škôl, gymnázií a základných škôl 
z Českej republiky a zo Sloven-
ska. Vysoká škola technická a 
ekonomická poskytla možnosť 
konzultácií s určenými odborník-
mi k jednotlivým témam a taktiež 
poskytla možnosť využitia labo-
ratórnych priestorov na potrebné 
merania v rámci experimentov.

Medzinárodná technická olympiáda pre-
behla pod záštitou rektora VŠTE:  Ing. Vojtěcha 
Stehela, MBA, PhD., Českej strojníckej spoloč-
nosti a Technického a vzdelávacieho konzor-
cia.

23. marca v poo-
bedňajších hodinách 
sa náš tím vybral na 
cestu do Českej re-
publiky. Ubytovanie 
sme mali zabezpe-
čené na internáte 
Strednej odbornej 

školy strojníckej a elek-
trotechnickej vo Vele-
šíne.

24. marca, hneď po 
raňajkách, sme sa vy-
brali na miesto konania 
medzinárodnej technic-
kej olympiády na VŠTE 
do Českých Budějovíc. 
O 9-ej hodine sa za-
čalo zahájenie súťaže. 

Úvodné slovo na privítanie mal rektor VŠTE:  
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.  a riaditeľ úseku 
vnútorných vzťahov Ing. Peter Oros. 

Následne po privítaní sme sa presunuli do 
učebne, kde prebiehala samotná prezentácia 
súťažných prác. Žiaci prezentovali svoje práce 

pred štvorčlennou komisiou, ktorá hodnoti-
la prezentáciu a vystupovanie, využiteľnosť v 
praxi a pridanú hodnotu práce.

Po samotnej prezentácii sme mali možnosť 
navštíviť Pivovar Budvar v Českých Budějovi-
ciach.

Poobede o 16-ej hodine  nasledovalo vy-
hlásenie výsledkov olympiády. Naši žiaci 
získali bronzového robota, čiže 3. miesto  
na  Medzinárodnej Technickej olympiáde 
v Českých Budějoviciach. Žiaci získali aj 
hodnotné ceny, ktoré im odovzdali riaditeľ 
úseku vnútorných vzťahov Ing. Peter Oros 
a riaditeľ Strednej odbornej školy strojníc-
kej a elektrotechnickej Ing. Bc. Milan Timko. 
Umiestneniu sme sa nesmierne potešili.

Po vyhodnotení sme si pozreli krásne ná-
mestie v Českých Budějoviciach.

V piatok ráno po raňajkách nasledoval od-
chod z nášho ubytovania. Rozhodli sme sa ešte 
navštíviť krásny zámok Hluboká, ktorý leží ná-
vrší nad Vltavou v meste Hluboká nad Vltavou 
asi 15 km severne od Českých Budějovíc. Patrí 
medzi najatraktívnejšíe pamiatky v Čechách. K 
zámku patrí neodmysliteľne aj nádherný park.

Sme radi, že sme mali možnosť reprezen-
tovať našu školu aj v oblasti vedy a techniky.

Našou snahou je ponúkať žiakom širo-
ké spektrum príležitostí, z ktorých má každý 
možnosť vybrať si tú svoju a tým dokázať, že 
každý z nich je v niečom dobrý, a práve tým je 
jedinečný.

 Ing. Zuzana Reháková 
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Marec - mesiac knihy
Marec, prvý mesiac jari, kedy 

nás po dlhej zime potešia prvé 
slnečné lúče, ktorými príroda 
rozkvitá v plnej kráse a v našich 
záhradkách na nás čakajú prvé 
práce, je aj mesiacom neutíchajú-
ceho zdroja vedomostí, teda je to 
MESIAC KNIHY. 

Mesiac knihy bol po prvýkrát 
vyhlásený v roku 1955 na počesť 
šíriteľa českých a slovenských 
kníh, Mateja Hrebendu. Matej 
Hrebenda Hačavský sa narodil aj 
zomrel v mesiaci marec. Bol slo-
venský národný buditeľ a ľudový 
spisovateľ, milovník kníh, ktoré 
sa mu napokon stali aj osudom. 
Narodil sa so zrakovou chybou, 
no napriek tomu veľmi rád čítal. 
Jeho zrak sa však postupne zhor-
šoval, až napokon 
nedokázal sám 
čítať, preto chodil 
od domu k domu 
a prosil ľudí, aby 
mu čítali. Putoval 
po Gemeri, Malo-
honte až do Vied-
ne, zbieral staré 
tlače a rukopisy a 
zachraňoval ich. 
S takou láskou, 
s akou sa Matej 
Hrebenda staval 
ku knihám, by 
sme mali čítať 
knihy aj my.

Uplynulý me-
siac naša škola dýchala poéziou a 
prózou obsiahnutou v našich kni-
hách. Venovali sme sa rôznym ak-
tivitám spojeným s čítaním kníh, a 

tak sme si aj my uctili knihy, ktoré 
sú pre nás tak dôležité. 

V stredu 16. marca sa naši žia-
ci venovali aktivitám spojeným s 
knihami. V našej školskej knižnici 
sa vystriedali jednotlivé ročníky 
druhého stupňa a pod vedením 
pani učiteľky Petry Janovičovej sa 
zaborili do príbehov známych spi-
sovateľov, zaujímavými spôsobmi 
vytvárali svoje vlastné príbehy, 
alebo si upravovali už existujúce 
príbehy podľa seba, vyrábali zá-
ložky do kníh, hrali sa hry zamera-
né na rozširovanie čitateľskej gra-
motnosti. Na hodinách výtvarnej 
výchovy vytvárali žiaci ilustrácie, 
navrhovali obaly kníh.

16. marca sa na Slovensku slá-
vi aj Deň ľudovej rozprávky. Naši 

žiaci si na ich počesť zdramati-
zovali texty ľudových rozprávok a 
následne si po skupinkách zahrali 
malé divadielko. Táto aktivita bola 

veľmi zábavná a žiaci aj s pani 
učiteľkou si ju veľmi užili.

Vo štvrtok 17. marca sme 
pokračovali v duchu knižných 
škriatkov a naďalej sme sa veno-
vali knihám a príbehom. Deviataci 

navrhovali a vytvárali 
svoje vlastné knihy a 
ich výtvory dopadli na-
ozaj fantasticky.

Dňa 18. marca sa žia-
ci 4. a 5. ročníka vybrali 
spolu s pani učiteľkou 
Petrou Janovičovou a 
pánom učiteľom Ja-
roslavom Kmeťom do 
Knižnice Antona Berno-
láka v Nových Zámkoch. 
Žiaci sa naučili, akú 
funkciu plnia knižnice, 
na čo nám slúžia knihy 
a akú dôležitú rolu hrajú 
v našom živote. Dozve-
deli sa niečo o práci 

knihovníčok a o dokumentoch, 
ktoré sa v knižniciach uchováva-
jú. S pani knihovníčkou, Gizkou 
Kovačicovou, sa venovali témam 

ľudových rozprávok, pripomenu-
li si aj meno a prácu už vyššie 
spomínaného Mateja Hrebendu 
a napokon spoločne nahliadli do 
políc knižnice. Taktiež mali mož-
nosť pozrieť si galériu, kde boli 
vystavené ilustrácie niekoľkých 
ilustrátorov kníh. Z knižnice, kde 
naši žiaci strávili veľmi príjemné 
dopoludnie, napokon odchádzali 
s úsmevom na tvári a so sladkou 
odmenou. Dúfame, že sa tam bu-
deme môcť niekedy opäť vrátiť a 
užiť si pekné chvíle s ďalšími zau-
jímavými príbehmi.

Cieľom týchto aktivít bolo pri-
pomenúť, že i v dnešnej dobe 
plnej moderných informačných 
technológií a počítačov je pre nás 
kniha veľmi dôležitá.

Držme sa preto slov americké-
ho spisovateľa Dr. Seussa: 

„Čím viac čítate, tým viac sa 
naučíte. Čím viac sa naučíte, tým 
viac miest objavíte.“

 Petra Janovičová

Pre deti našej materskej školy  sme  po dl-
hej dobe uzatvorenia  pripravili prekvapenie 
vo forme návštevy divadelného predstavenia 
svetoznámeho príbehu Luskáčik z pera E. T. 

A. Hoffmanna v podaní Starého 
divadla  Karola Spišáka v Nitre.

Príbeh  je plný radosti, čis-
toty a  bezhra-
ničnej fantá-
zie. Odohráva 
sa vo svete, 
v ktorom je 
možné všetko. 
Napriek dávke 
strašidelnosti 

a mystiky sa netreba obávať, 
že by sa ďalší z bojov dobra so 
zlom neskončil šťastne. Deti aj 
dospelí tak opäť raz majú prí-

ležitosť pocítiť silu rozprávok, v ktorých dobro 
zaslúžene víťazí.

 Renata Kmetyóová

Divadelné predstavenie Luskáčik
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„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik el-
vesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 

(I. Kor 1,18)
Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvéreink az 

Úr Jézus Krisztusban! 
A böjti időszak végéhez érve elérkeztünk 

a húsvéti ünnepkörhöz. Virágvasárnap, Jézus 
Krisztus Jeruzsálembe való bevonulása, illet-
ve a nagyheti események többsége, lassan 
mögöttünk van. Egyfajta csúcspontja volt 
a történéseknek a szamárháton bevonuló 
Jézus, majd egyszer csak minden megvál-
tozott, és egy pillanat alatt megfordult a dol-
gok menete, mély lejtőn indultak el az ese-
mények. Az ünneplést, ujjongást és hangos 
hozsannázást felváltotta a hazugság, rossz-
indulat, gyilkos vád. A böjti készülődésben 
mi is megérkezhettünk lélekben a golgotai 
kereszthez, amely az egyik legfájdalmasabb, 
de ugyanakkor legfontosabb állomása en-
nek az ünnepnek. Tudnunk kell, hogy Jézus 
kereszthalála nélkül nincs húsvéti öröm-
hír, nincs feltámadás, azaz nincs üdvösség 
és örök élet. Ugyanis a golgotai kereszt az, 
amely magában hordozza a fájdalmon túl Is-
ten szeretetét és kegyelmét. Erre is utal töb-
bek között alapigénk, amely a keresztben, a 
keresztről szóló beszédben Isten erejét látja, 
és általa nekünk is erőt, útmutatást, illetve az 
örök élet élő reménységét akarja adni. 

Úgy kell ezt elképzelnünk, mint egyfaj-
ta mentőeszközt, amivel Isten külön-külön, 
személyre szabva elkészítette a kimene-

kedés útját. Mindnyájan valamilyen szinten 
segítségre szorulunk, mivel egyikünk sem 
tökéletes. Híjával vagyunk időnek, erőnek, 
bölcsességnek, a keresztről szóló beszédnek 
viszont ereje van, mégpedig életeket változ-
tató, életeket mentő ereje. Amit mi emberek 
saját erőnkből, és bölcsességünkből nem 
tudunk elérni, azt Isten ereje viszi véghez 
életünkben. 

Ugyanakkor vannak olyanok, akiknek ez 
a beszéd, és ezt is az igében olvashattuk, 
bolondságnak tűnik és hiábavalónak. Mi-
ért? Azért már másban látják a boldogulást. 
Abban a korban, amikor ezt leírták, akkor is 
voltak olyanok, akiknek bolondságnak tűnt 
a Krisztusról való beszéd. A görögök szá-
mára a filozófia, művészet és bölcselkedés 
volt az, amire építettek, és amiről azt gon-
dolták, hogy előrébb viszi őket az életben. 
A zsidók valamilyen jelre, csodára vágytak, 
mert abban bíztak és számukra a kereszt 
megütközést váltott ki. Valahogy úgy, ahogy 
ma is sokan vannak vele. Bolondságnak tű-
nik a keresztről szóló beszéd, az igehirde-
tés, mert a tudományban, bölcselkedésben, 
gazdagságban és jólétben látják egyedül a 
boldogulást. Aztán jön a felismerés, hogy 
mindenünk megvan, és mégsem vagyunk 
boldogok, nem javulnak a kapcsolataink, 
nincs békesség, nincs nyugalom, nincs idő, 

nincs … .Szörnyű felismerés, hogy az, ami-
ben bíztunk, mégsem jelent megoldást. A 
gazdagság, a jólét nem tett boldogabbá. 

Isten viszont pontosan tudja, hogy mi az, 
ami a megkötöttségeinktől meg tud szabadí-
tani. Egyedül a keresztről szóló beszéd, az Ő 
igéje az! Krisztus az Ő váltsághalálával ben-
nünket váltott meg ebből a sok tekintetben 
romlott világból, hogy helyette békességet és 
örök életet adhasson. Ez pedig segít abban, 
hogy megszabaduljunk aggodalmainktól és 
félelmeinktől. Hitben és békességben él-
hessünk, visszakapva azt az édeni állapotot, 
amit elveszítettünk.

Ezért ebben a mostani ünnepben Isten 
arra bíztat bennünket, hogy bátran hirdes-
sük a kereszt evangéliumát, és erejét. Hadd 
szolgáljon mindnyájunk erősödésére és épü-
lésére, tudván azt, hogy nem aranyon vagy 
ezüstön váltattunk meg, hanem az Ő drága 
vérén. Legyen ott mindnyájunk szívében a 
felismerés, Krisztus feltámad és él, általa pe-
dig mi is élhetünk.  Ámen!

Gyülekezetünk valamennyi tagjának nevé-
ben a feltámadás hitében való áldott örven-
dezést kívánunk!

 Mgr. Erdélyi Adél  
 és ThDr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok 

Iste všetci poznáme biblický príbeh o ovečke. Jeden pastier mal 
sto oviec v košiari. Sto ich bolo na začiatku, a sto na konci. V prí-
behu sa však odohralo čosi nečakané. Mladý šikovný pastier mal 
na starosti stádo, každé ráno ich počítal, či v noci nejaká nezmizla. 
Cez deň ich vodil na lúku kde rástla šťavnatá tráva. Po návrate 
z paše ich znova počítal, či sú všetky. Každý deň vyháňal svoje 
stádo po tej istej trase. Po nej sa stretal aj s inými pastiermi, s ich 
veľkými stádami oviec. Dával pozor na vlkov a odháňal všetko zlé. 

Jedného večera pri počítaní zistil, že mu chýba jedna ovečka. 
Preľakol sa, nevedel, čo má robiť. Chvíľu váhal, ale napokon sa 
rozhodol, že tú stratenú ovečku pôjde hľadať. V košiari nechal za-
vretých tých deväťdesiatdeväť, a nocou, po známej trase sa vybral 
hľadať ju. Najskôr si myslel, že len niekde zaostala. Potom si mys-
lel, že sa pridala k inému, väčšiemu stádu. Vyšiel na veľkú lúku, 
ale tam nebola. Stále na ňu volal v nádeji, že sa mu ozve. Na konci 
lúky boli kry. A práve tam, v tŕňoch a chrastí bola zakliesnená jeho 
stratená ovečka. Pomohol jej, dal si ju na ramená, a vrátil sa s ňou 
do košiara. Opäť ich bolo všetkých sto. Tešil sa, že našiel stratenú 
ovečku.

Príbeh o stratenej ovečke je podobenstvom Pána Ježiša, aby 
ním poukázal na Božiu lásku k nám. 

Pán Boh sa stará o všetkých nás. Od najmenších, po tých naj-
starších, stratených kedykoľvek, a kdekoľvek. 

Dokonale to prejavil vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. 
Na Vianoce sme si pripomínali Jeho narodenie v podobe betle-
hemského dieťatka, v pôste si pripomíname Jeho bolestnú krí-
žovú cestu na smrť na Golgotskom kríži. a  počas veľkonočných 
sviatkov bude vo všetkých kresťanských chrámoch znieť zvesť o 
Kristovom prázdnom hrobe. 

Pán Ježiš Kristus je dokonalým Pastierom, Ktorý sa o nás nielen 
stará, ale aj život obetoval pre našu záchranu, pre naše spasenie. 

On nás má všetkých rád, a keby sme sa náhodou  nejako stratili, 
či zablúdili, bude nás vytrvalo hľadať, kým nás nenájde. Zoberie 
nás na svoje ramená, a bezpečne aj dovedie domov, do nebeskej 
vlasti. 

Prijmime Ho vierou svojho Spasiteľa,  a spoľahnime sa na Neho, 
ako najlepšieho Vodcu svojho života. 

Želám všetkým  pokojné, milosťou a nádejou naplnené sviatky 
vzkriesenia Pánovho, prežime ich v mieri, zdraví a pokoji, na po-
silnenie našej viery. 

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

CIRKEV | EGYHÁZ 
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A Pándy Lajos – emlékév megnyitója
Pár héttel ezelőtt egy kedves perbetei kul-

turális alkalmon Tóth Erzsébet Fanni mutatta 
be könyvét, amely a deportáltak sorsát vette 
górcső alá. Hányatott életű perbetei magyar 
emberek sorsáról szól ez a nehéz témát fel-
dolgozó, szépen megírt 
kötet.  A következő kultu-
rális, társadalmi, szintén 
az emberi sorsokról szóló 
esemény a kitelepítettek-
nek emléket állító március 
19-i rendezvény volt. A vé-
letlen azt adta, hogy a rá 
következő kulturális alka-
lom, amely Perbetén meg-
rendezésre került, szintén 
az emberi sors témáját 
járja körbe. Egy család 
sorsát, amely szűkösen, 
kétkezi munkásként élte 
a parasztemberek életét, 
majd átvészelve a hábo-
rút, kettészakadva, szintén 
a kitelepítés sorsára jutott. 
Ebből a családból indult a 
nagyvilág felé a fiatal Porubszki Lajos, akit 
a magyar közönség Pándy Lajosként ismert 
meg. Perbete széles körben ismert, legne-
vesebb szülötte éppen száz éve látta meg 
a napvilágot. A község önkormányzata az 
év első ülésén úgy döntött, hogy a 2022-es 
esztendőt Pándy Lajos – emlékévvé nyilvá-
nítja, és megkezdi az év programtervezeté-
nek összeállítását. A márciusi tanácskozáson 
a testület még tovább ment, és elhatározta, 
hogy a perbetei kultúrházat elnevezi Pándy 
Lajos Művelődési Házzá, hitet téve 
ezzel az életmű gondozása mellett. 
Istennek hála, hogy nem maradt 
ezzel egyedül, mert a Csemadok 
is aktívan bekapcsolódik az életmű 
feldolgozásába, nagy segítségük-
re van ebben a család, valamint 
Moncz János, a család barátja, a 
Perbetén lévő emlékek gondozója 
is kiveszi részét a munkából. Így 
sikerült kialakítani egy emlékkiállí-
tást, amely az immár Pándy Lajos 
nevét viselő művelődési ház közös-
ségi terében kapott helyet. Itt egy 
minimalista módon berendezett 
akkori pesti, belvárosi enteriőr adja 
meg az alaphangulatot, kiegészítve 
Pándy Lajos írógépével. A tárlókban levelek, 
képek, régi újságok, színészkarikatúrák, és 
maga a Jászai Mari - díj találhatóak. A fala-
kon Pándy családi fotóit, színészportréit, va-
lamint színpadi képeit láthatja a látogató. Az 
épületbe történő belépéstől egészen a kiállí-
tás fő helyszínéig, némi színházi hangulatot 
teremtve, színházi plakátok és jelmezek (kö-
szönet a Komáromi Jókai Színháznak) kísérik 

az érdeklődőt.  Ennek kiállításnak a megnyi-
tójára, valamint az egész emlékév első al-
kalmára és a kultúrház elnevezésére került 
sor április másodikán, szombaton, a művész 
születésnapját követő első hétvégén. Zsitva 

Norbert, a falu 
polgármestere, 
ennek a három 
kellemes feladat-
nak tett eleget, 
mikor megnyitot-
ta az emlékévet 
és a kiállítást, 
majd pedig be-
jelentette, hogy 
a perbetei kul-
túrház felveszi 
Pándy Lajos 
nevét. Bizakodó-
an jelentette ki, 
hogy:,,Egy ilyen 
kis lépés is elin-
díthat bennünket 
az felé, hogy tu-
datosítsuk, hogy 

a járvány fémjelezte időszakból már remé-
nyeink szerint kifelé tartva, sok mindent új-
ragondolva és újjáalakítva el kell indulnunk, 
többek közt a kulturális és a társadalmi élet 
újraindítása felé is. Igen, még sok minden 
visszatart bennünket, egzisztenciális aggo-
dalmak, anyagi vonzatok, a békébe vetett hit 
megingása, vagy akár az egyik legveszélye-
sebb titkos ellenség, a közömbösség. Bízzunk 
benne, hogy a szellemi, kulturális és társadal-
mi élet újraindítása sikeres lesz és ez is segíti 

az embereket, hogy a jelenkor szélsőségesen 
negatív, minket érintő jelenségeit kordában 
tudják tartani.” Ezt a hivatalos részt foglalta 
keretbe egy több rövid részből álló megem-
lékezés. A művész önéletrajzi ihletésű Súgó-
példány című, mondhatni színháztörténeti, 
kötetéből Török Sarolta ragadott ki öt ide vo-
natkozó részt, Jakab Ferenc egy a nyolcvanas 
években Pándy által Perbetére írt bemutat-

kozó magánlevelet olvasott fel. Lacza Anikó, 
rutinos mesemondóként, a levélben említett 
Miért sírnak a fák a menyecskevölgyben című 
mesét olvasta fel, amely megtalálható Pándy 
Lajos A csodálatos nagykendő című perbetei 
meséket felvonultató mesekötetében. Tárnok 
Katalin összekötő szövegei pedig sok adalék-
kal szolgáltak a művész és az életmű meg-
ismeréséhez, valamit ecsetelték az emlékév 
tervezett programjait. Mindezt megelőzően 
a család kora délután kilátogatott a családi 
sírbolthoz, valamint egy meghitt megemlé-
kezés keretében megkoszorúzta Pándy Lajos 
a Millenniumi parkban lévő emléktábláját. Az 
esemény végéhez közeledve a szervezők egy 
kis beszélgetésre, vendégségre invitálták a 
jelenlevőket, miközben többen rácsodálkoz-
tak Pándy Lajos azon tevékenységeire, ame-
lyek kevésbé voltak számukra ismeretesek, 
a rádiós munkára, a színházi életére. Sokan 

csak, mint a nevezetes 
perbetei mesék szer-
zőjét ismerték, amely 
a korabeli fogadtatás 
hatására egyfajta kap-
csot jelentett perbetei 
emberek és az anya-
országiak, a szlovákiai 
és a Duna másik felén 
élő magyarok számá-
ra. Azt viszont, hogy ő 
alkalmazta a magyar 
színpadokra például 
a Švejket, vagy lefor-
dított több mint száz 
cseh és szlovák szín-
padi művet, kevesen. 

Ez az életmű és ezek a mesék méltán váltak  
értékké és lettek hivatalosan is a Felvidéki 
Értéktár részévé. Legyen ez az év az életmű 
teljes körű feltárásának, a kutatás és az meg-
ismerés, majd a megszerzett ismereteknek a 
széles körű közönség elé tárásának az éve!    

 Jakab Ferenc

” …,hogy még – élek.”
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A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete már évek 
óta szakmai- és baráti kapcsolatot ápol a Privin-
Perbor Polgári Társulás tagjaival. Móron és a 
szlovákiai Perbetén is gyakran találkozunk bor-
mustrákon, borversenyeken, ahol lehetőség nyí-
lik a Móri- és a Dél-Szlovákiai Borvidék borainak 
megismerésére, kóstolására. Így történt ez március 
12-én is, amikor Perbetére voltunk hivatalosak, a 
XX. Borkóstoló-és Borversenyre.

Vendéglátóink, mint mindig, most is szeretettel, 
finom reggeli falatokkal fogadtak bennünket. Jó 
volt a régi ismerősöket üdvözölni, de még nagysze-
rűbb volt az új, fiatal borosgazdákat megismerni. 
Mindig szívet melengető érzés számunkra, amikor 
olyan lelkes ifjakkal találkozunk, akik megbecsülik 
és tovább éltetik apjuk, nagyapjuk hagyományait, a 
szőlőművelés és a borkészítés fáradságos, kocká-
zatos, de mégis örömet és élményt adó munkáját.

A dél-szlovákiai termesztett fajták közül a 
perbetei borosgazdák fehér boraival kezdtük a 
mustrát: Rajnai rizling, Olaszrizling, Fehér bur-
gundi, Fehér couvée, Szürkebarát, Zöldveltelini, 
Szentlőrinci és a Chardonnay borok fejlett (2020) 
és fiatal (2021) állapotban kerültek a poharainkba. 
Valamennyi fehér bor tükrös tisztaságú reduktív 
bor volt. A különböző fajták szinte mindegyike har-
monikus savgerinccel, a rá jellemző gyümölcsös 
ízzel bírt, jellegükből adódóan nagy-illetve gyenge 
viszkozitással rendelkezett. 

A móri fehérborok savas jellege erősebb, ez a 
a perbetei fehérborokra nem volt annyira jellemző. 
Magasabb cukortartalommal édesebb, de még jól 
iható borok készültek.

Kékszőlőből készült borok közül kiemeltük a 
2017-es Merlot, a Cabernet sauvignont, a Couvée-
barrique-t és a száraz Zweigelt borokat, hiszen 
ezeket a vidékünkön is termesztik hasonló sikerrel, 
mint vendéglátóink.

Általánosan elmondható, hogy a perbetei terme-
lők vörösborai testesek, megfelelő tannin mennyi-
séggel bírnak, hosszú ízérzetet adnak. A barrique 
bornál kiemeltük az előzőeknél magasabb extrakt 
tartalmat, a kellemesen füstös ízjegyeket. 

A móri és a perbetei szőlőterületek is változa-
tos talajszerkezettel bírnak, a meszestől a homo-
kos talajig. A Móri Borvidék boraira is jellemző a 
talaj, amin termesztik, a klíma, ami adott azon a 
területen, a szőlő fekvése és a szőlőművelés és a 
borkészítés hagyománya. 

Perbetén találkozhattunk olyan szőlőfajtákkal is, 
amelyeket a Felvidék terroir adottságaira fejlesz-
tettek ki. A talajviszonyok és az időjárási feltéte-
lek együtthatóival ezek a borok is egyedi jelleget 
kaptak.

Mindent összevetve elmondhatjuk, hogy egy-
re harmonikusabb, egyre karakteresebb, jól ke-
zelt borokat kóstolhatunk évről-évre a perbetei 
borosgazdák pincéiből. A borok ízén érződik a 
gondos pincemunka, a borosgazdák igényessége. 

Köszönjük a Borversenyre szóló meghívást, a 
tapasztalatszerzés lehetőségét és a szíves ven-
déglátást.

Minden bortermelő gazdának sikeres 2022-es 
évet kívánunk!

„Legjobb bor nincs, csak legkülönlegesebb, 
leginkább kézimunka-igényes, maximális szakma-
isággal készülő bor van!”

     (Szepsy István)

A viszontlátás reményében üdvözlettel:
A Móri Borbarát Hölgyek  

Egyesületének delegált tagjai:
Förhécz Sándorné, Kőhidi Andrea

Szabadkai Éva, Baumgartner Erzsébet
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SAKK
A 2022-es év sajnos nem az 

elképzeléseink szerint indult. A 
télen félbeszakított bajnoksá-
gok folytatása a pandémia mi-
att bevezetett intézkedéseknek 
köszönhetően nem 
volt lehetséges. 
Ezt az időt is meg-
próbáltuk a lehető 
leghasznosabban 
kihasználni. Febru-
ár 19-én megtar-
tottuk az éves gyű-
lést. Legnagyobb 
változás az elnöki 
funkcióban történt, 
Ostružlík Márk 13 
év után mondott le. 
Az egész klub ne-
vében szeretném megköszönni 
sok éves kitartó munkáját. A 
jelen lévő tagok új elnököt vá-
lasztottak Ing. Zsitva Norbert 
személyében.

Márciusban a körülmények 
végre lehetővé tették a baj-
nokságok folytatását. Az első 

idei fordulóban otthon fogadtuk 
volna Nagykér csapatát már-
cius 13-án. Különböző okok 
miatt azonban visszaléptek a 
bajnokság folytatásától. Márci-

us 20-án viszont végre sikerült 
bajnoki mérkőzést játszanunk. 
Egy kissé tartalékos csapattal 
Podhajskára látogattunk, ahol 
a házigazda klub B csapatával 
mérkőztünk meg. Egy nagyon 
szoros, kiegyenlített mérkőzés 
volt, amit végül a lehető legszo-

rosabb eredménnyel 4.5 – 3.5 
arányban sikerült megnyernünk, 
ezzel megszereztük az idei sze-
zonban az első győzelmünket.

Az év első negyedében lévő 
hosszú kényszerszü-
net miatt másról nem 
tudok beszámolni. A 
következő negyedév 
azonban sokkal ígé-
retesebbnek tűnik: 
vár ránk 4 további 
bajnoki mérkőzés, 
amikkel le is zárul a 
2021/2022-es baj-
noki idény. A körül-
mények javulása és 
a versenyszervezők 
ha j l andóságának 

növekedése reményeink szerint 
lehetővé teszi, hogy részt ve-
gyünk néhány egyéni versenyen 
is és végre ott folytathassuk, 
ahol a pandémia előtt befejez-
tük.
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NOVORODENCI
Márk Ďurás 11. januára
Martin Belák 26. januára
Filip Pánis 24. februára
Lilien Balážová 5. marca
Angelika Telkesiová  9.marca
Leo Pécsi 15. marca

UZAVRELI MANŽELSTVO
Juraj Mardiak a Mgr.art.Alžbeta Szeteiová  12. februára

ÚJSZÜLÖTTEK
Ďurás Márk január 11.
Belák Martin  január 26.
Pánis Filip február 24.
Baláž Lilien  március 5.
Telkesi Angelika  március 9.
Pécsi Leo március 15.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Mardiak György és Mgr.art. Szetei Erzsébet február 12.

OPUSTILI NÁS
Mária Harisová (54) 24. decembra
Juliana Szabóová (79) 29. decembra
Vilma Brezováková (88) 29. decembra
Zoltán Szeifer (60) 1. decembra
Gyula Császár (77) 2. januára
Irena Pinkeová (74) 18. januára
Helena Baloghová (57) 20. januára
Anna Vörösová (83) 21. januára
Valéria Laczová (83) 26. januára
Ondrej Szabó (81) 28. januára
Vincent Pinke (84) 1. februára
Rudolf Jakab (81) 4. februára
Mária Répásová (72) 16. februára
Vojtech Uzsák (80) 26. februára 
Margita Bathová (90) 12. marca
Zoltán Solár (75) 21.marca
Erika Harcsová (59) 24. marca
Ján Benkó (57) 24. marca
Helena Kováčová (84) 27. marca
Mária Pálinkášová (92) 31. marca

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Haris Mária (54) december 24.
Szabó Julianna (79) december 29.
Brezovák Vilma (88) december 29.
Szeifer Zoltán (60) december 1.
Császár Gyula (77) január  2.
Pinke Irén (74) január 18.
Balogh Ilona (57) január 20.
Vörös Anna (83) január 21.
Lacza Valéria (83) január 26.
Szabó András (81) január 28.
Pinke Vince (84) február 1.
Jakab Rudolf (81) február 4.
Répás Mária (72) február 16.
Uzsák Béla (80) február 26. 
Bathó Margit (90) március 12.
Solár Zoltán (75) március 21.
Harcsa Erika (59) március 24.
Benkó János (57) március 24.
Kováčová Helena (84) március 27.
Pálinkáš Mária (92) március 31.

A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete Perbetén


