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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Aj v druhom štvrťroku sme pokračovali so začatými investíciami v obci, 

vo väčšine prípadov môžeme potvrdiť napredovanie s plánovanými stavbami. 
 Po tom, ako sme obdržali potrebné stroje v hodnote 119 000 eur, v júni 

sme začali so stavbou kompostárne v hodnote 161 000 eur. V posudzovaní je 
aj výstavba nového nájomného bytového domu  pre mladých. 

Tak, ako sme už v minulosti avizovali, 
vedľa novopostavenej bytovky plánujeme 
ďalšiu, na výstavbu ktorej nám už Štátny 
fond rozvoja bývania schválil úver 
vo výške 318  930 eur a Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške 
182 670 eur. 

Keď pôjde všetko podľa plánu, v júli 
začneme s výstavbou parkoviska pri 
parku Milénium, ktoré bude slúžiť tým, 
ktorí cestujú ďalej autobusmi a bude 
využívané aj ako rozšírenie parkoviska pri 
cintoríne. 

 Nezabudnime ani na odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Ministerstvo 
nám už schválilo aj vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd a kanalizácie 
vo výške 18.8 miliónov eur. Už sme spustili výberové 
konanie na dodávateľa stavby. Ak bude známy výsledok, 
budeme vedieť zverejniť presnejšie informácie. 

  Ako vidíme, v  Pribete je začatých veľa rozvojových 
a  stavebných projektov. Žiaľ, momentálna situácia 
s  infláciou a  všadeprítomným zdražovaním zneisťuje 
osud niektorých plánovaných investícií, alebo ich 
dokončenie si vyžaduje dlhší čas. 

 V  minulých mesiacoch sa nám podarilo uskutočniť 
viacero akcií, či už obecných, školských, akcií miestnych 
spolkov a  organizácií alebo benefičné akcie. Teší ma, 
že na týchto akciách sa zúčastnilo veľa obyvateľov obce. Mnohí prišli aj na 
tohtoročné  Dni obce, ktoré sme zorganizovali pri príležitosti 710. výročia 
založenia obce Pribeta. Naše kultúrne akcie sa naďalej nesú v duchu 
pamätného roku Lajosa Pándyho. Som rád, že sa tento rok dostane viacej úcty 
autorovi knihy A csodálatos nagykendő. Vďaka tomu sa pribetské rozprávky 
objavili na javisku, v kresbách našich detí a aj v detských táboroch.  

 Leto je obdobím dovoleniek, oddychu a  pre deti je obdobím prázdnin. 
Pevne verím, že si každý obyvateľ Pribety nájde v týchto letných mesiacoch 
čas na oddych. Dúfam, že po dlhej dobe pandémie bude konečne nasledovať 
otvorenejšie a voľnejšie obdobie. 

 Norbert Zsitva,  
 starosta obce Pribeta

Az év második negyedében folytattuk a megkezdett beruházásokat, a leg-
több esetben előrelépésről számolhatunk be a tervezett építkezések előkészí-
tése kapcsán. 

Miután megkaptuk a komposztáláshoz szükséges gépeket 119 000 euró 
értékben, júniusban elkezdtük a nagy komposztáló építését is, mintegy  

161 000 euró értékben. Folyamatban van a fiataloknak ké-
szülő újabb lakások építésének jóváhagyása. 

Ahogy már korábban jeleztük, az Alvégen, a már megépült 
lakótömb mellé egy újabbat tervezünk. Erre az Állami Lakás-
fejlesztési Alap 318 930 € visszafizetendő hitelt hagyott jóvá, 
a Szlovák Köztársaság Közlekedési- és Építésügyi Miniszté-
riuma pedig további 182.670 € -val támogatja az építkezést.

Ha minden a tervek szerint halad, még júliusban elkezdjük 
a parkoló kialakítását a Millenniumi park mellett. Ez segíte-
ni fogja az autóbusszal utazók dolgát, illetve tehermentesíti 
a temető melleti parkolót. 

A szennyvíz elvezetéséről és megfelelő tisztításáról sem 
feledkeztünk meg. A minisztérium már jóváhagyta az új tisztítóhoz és a köz-
ség teljesen új építésű csatornahálózatához szükséges mintegy 18,8 millió 
eurót. Már elindítottuk a  kivitelezőre vonatkozó közbeszerzési eljárást. Ha 
ismert lesz az eredmény, pontosabb adatokkal, illetve időpontokkal tudunk 

majd szolgálni.
Amint azt látjuk, sok fejlesztés és építkezés 

van folyamatban Perbetén. Sajnos a jelenlegi 
infláció,  illetve a minden téren tapasztalható 
drágulás bizonytalanná teszi néhány terve-
zett fejlesztés kivitelezését, vagy a megvaló-
sítás hosszabb időt vesz majd igénybe.  

 Ahogy Perbete polgárai tapasztalhatták, 
az elmúlt hónapokban már sikerült megszer-
vezni több közösségi rendezvényt. A község, 
a társadalmi szervezetek és oktatási intéz-

mények rendezvényeire, a jótékonysági eseményekre szépszámú közön-
ség jött el. A  710 éves Perbete falunapi programjaira is sokan kilátogattak.  
Kulturális rendezvényeink továbbra is a Pándy Lajos – emlékév jegyében telnek.  
Örömünkre szolgál, hogy idén több figyelmet kap A csodálatos nagykendő 
szerzője. Ezáltal a perbetei mesék megelevenedhetnek a színpadon, rajzokon 
és remélhetőleg a nyári táborokban is. 

 A nyár a kirándulások, a feltöltődés, a gyerekek számára pedig a vakáció 
ideje. Kívánom, hogy minden perbetei lakos találja meg az időt a pihenésre 
az elkövetkező két hónap alatt. Reméljük, hogy a hosszú, járvánnyal sújtott 
időszak után most már egy nyitottabb, felszabadultabb időszak következik. 

 Zsitva Norbert,  
 Perbete Község polgármestere



2

ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

12.4.2022
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odkúpenie ďalších pozemkov pod miestnou komunikáciou 

Nový rad a Novozámocká ulica od Heleny Červenákovej, Heleny Laczovej, Márie Krutekovej, RNDr. Jozefa 
Borváka, Ing Júliusa Mátyása, Ireny Szeteiovej, Margity Szabóovej a Valérie Kyselicovej vedených Okresným 
úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta: za kúpnu cenu 1 euro/m2.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zámenu pozemkov medzi Obcou Pribeta a Františkom Ver-
nerom a manž. Ildikó tak, že oplotený pozemok vo vlastníctve Obce  Pribeta nadobudnú manželia Verneroví 
a časť uličnej parcely vo vlastníctve manželov Vernerových nadobudne Obec Pribeta. Zámenná zmluva bude 
realizovaná za doplatok vo výške 753 eur, ktorý zaplatia manželia Verneroví do pokladne obecného úradu. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Pribeta – 2/5 na 
pozemku parc. č. 1385/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 733 m2 pre Angeliku Križanovú, Novo-
zámocká 7, Pribeta za kúpnu cenu 3 eurá/m2 na základe uplatnenia predkupného práva na tento pozemok.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete neschválilo žiadosť Kataríny Uzsákovej, Jarmočná 74, Pribeta o odkúpe-
nie parcely č. 2133/15 – záhrada o výmere 458 m2 z dôvodu zväčšenia záhrady a vybudovania samostatného 
vstupu z Cintorínskej ulice. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Ondreja Vrbovského, Nádražná 4, Pribeta o uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku parc. č. 2225 – zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 352 m2, na ktorej bude zriadený vjazd na pozemok na základe konkrétneho zamerania 
geometrickým plánom. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odpredaj starého hasičského auta  pre Poľnohospodárske druž-
stvo Pribeta za 2300,00 €.

2.5.2022
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete konštatovalo, že mandát poslanca PhDr. Ferenca Jakaba zanikol po jeho 

nástupe do pracovného pomeru s obcou a vyhlásilo nastúpenie náhradníka – Imricha Kecskésa. 
17.5.2022
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete konštatovalo, že mandát poslanca Mgr. Pavla Šajbena zanikol dňom 

2.5.2022 jeho odstúpením z funkcie poslanca a vyhlásilo nastúpenie náhradníčky - Mgr. Kristíny Ádámkovej, 
ktorú zároveň menovalo do funkcie predsedkyne komisie školstva a kultúry, Zboru pre občianske záležitosti.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete menovalo Imricha Kecskésa do funkcie predsedu komisie na ochranu 
verejného poriadku a ochrany životného prostredia.

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta udelilo oprávnenie starostovi obce, Norbertovi Zsitvovi na podpis 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Odkanalizovanie obce Pribeta a Čis-
tiareň odpadových vôd Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Štatút obecnej knižnice v Pribete dňom 17.5.2022 a menovalo  
PhDr. Ferenca Jakaba za knihovníka obecnej knižnice. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo  odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou Novozá-
mocká ulica a ostatnej ornej pôdy od  Terézie Sipkovej za cenu 1 euro/m2 – pod cestou a za cenu 0,50 eur/
m2 – orná pôda.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo predaj spoluvlastníckeho podielu obce Pribeta – 604/905 
na parc. č. 7274/102 – orná pôda o výmere 925 m2 pre Mariána Voňáka a manž. Eriku, Nový rad 35, Pribeta 
za kúpnu cenu   3 eurá/m2, nakoľko sa jedná o pozemok zastavaný stavbou nadobúdateľa.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod 
miestnou komunikáciou Nový rad od Alžbety Kollárovej, Veroniky Mesterovej, Imricha Tomu a manž. Evy, La-
dislava Bukaiho, Valérie Krivanekovej, Marty Jakabovej, Heleny Bukaiovej, Ireny Harcsovej, Mariána Baráka, 
Imricha Baráka a manž. Alžbety, Márie Horskej a Imricha Geletu za kúpnu cenu 1 euro/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckeho podielu – ½ Attilu Nagya na ro-
dinnom dome a priľahlých pozemkoch na adrese Podzáhradná ulica 8, Pribeta  za kúpnu cenu 10.000 eur. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete bralo na vedomie správu starostu obce o  možnos-
ti žiadať finančné prostriedky na zariadenie pre seniorov z  Plánu obnovy a  odolnosti. 
 14.6.2022

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Záverečný účet obce Pribeta a celoročné hospodárenie za rok 
2021 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 81.311,07 €.a presun zisku z podnikania za rok 2021 vo výške 142,36 eur na rezervný 
fond obce.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo  návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Pribeta č. 1/2016, ktorým sa 
určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky a ceny nájmu bytov vo vlastníctve 
obce Pribeta so zvýšením ceny nájmu o 30%.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo od 1.7.2022 do 30.6.2025 prenájom podnikateľských miest-
ností v zmysle nového dodatku č. 2 VZN obce Pribeta č. 1/2016 v zdravotnom stredisku a dome služieb,  
bytov v  sociálnych bytoch, pozemkov pod garážami, pod terasami reštaurácií, pod zmrzlinovým stánkom 
a pri poľovníckej chate. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Pribeta na ďalšie funkčné  
obdobie – 2022-2026 na 100% - plný pracovný úväzok a počet poslancov - 7 - na ďalšie volebné obdobie 
2022-2026, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta schválilo uzatvorenie zmluvy s Občianskou strážou SR, Železničná 
75, Zemianska Olča a obcou Pribeta na 1 rok. 

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta schválilo realizáciu projektu Veterný park v obci Pribeta a podpis 
zmluvy o partnerstve v oblasti výstavby a prevádzky veterných elektrární so spoločnosťou Energiepark s.r.o., 
Gogoľova 18, 851 01 Bratislava. 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch pod 
miestnou komunikáciou Nový rad a na ostatnej ornej pôde od Júlie Kecskemétiovej, Kossuthova 34, Štúrovo 
za kúpnu cenu 1 euro/m2 – pod cestou a za cenu 0,50 eur/m2 – orná pôda.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch  pod 
miestnou komunikáciou Nový rad a na ostatnej ornej pôde Tímei Kálaziovej, Sikenička 19 za kúpnu cenu 1 
euro/m2 – pod cestou a za cenu 0,50 eur/m2 – orná pôda.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva medzi  Obcou 
Pribeta, Ing. Tibor Farkasom, Jozefom Pálinkásom a AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. pre parcely č. 7279/134 – za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 172 m2 a č. 7275/1 – orná pôda o výmere 2768 m2 tak, že parcela pod ulicou 
Nový rad bude vo vlastníctve Obce Pribeta, a zvyšok bude v podielovom spoluvlastníctve ostatných vlastníkov. 

 Ing. Soňa Zahorcseková

2022.04.12.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta egyes, a Komáromi Járási Hivatal Kataszteri Főosz-

tályán nyilvántartásba vett,a helyi úthálózat alatt lévő telkek megvásárlását a Váczy soron és az Újvári úton 
Červenáková Helenától, Lacza Ilonától, Krutek Máriától, RNDr. Borvák Józseftől, Mátyás Gyula mérnöktől, Szetei 
Iréntől, Szabó Margittól és Kyselicová Valériától egy eurós négyzetméterenkénti áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta  Perbete Község valamint Verner Ferenc és 
neje Ildikó közti telekcserét, oly módon, hogy a Perbete Község tulajdonában lévő bekerített telek a 
Verner házaspár birtokába kerül és az útfelőli telekrész pedig, amely jelenleg Verner házaspár bir-
tokában van Perbete Község tulajdonába kerül. A csereszerződés 753 euró Perbete Község javá-
ra történő különbözet megfizetésével kerül megkötésre, amelyet a Verner házaspár a községi hivatal  
pénztárába fizet be.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az 1385/2 helyrajzi számú telek – 733 m² beépített terület és  
udvar - községi tulajdonban lévő 2/5 tulajdonrészének eladását Križan Angelika, Újvári út 7, Perbete részére 3 
eurós négyzetméterenkénti áron, figyelembe véve a vásárló  elővásárlási jogát az adott telekrészre.

Perbete Község képviselő-testülete elutasította Uzsák Katalin, Vásártér utca 74, Perbete  kérelmét a 
2133/15-ös helyrajzi számú telek (458 m² kertterület) megvásárlására, amelyet saját kertterület megnövelése 
és a Temető utcáról történő bejárat megépítése céljából nyújtott be.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Vrbovský Ondrej, Sallai utca 4, Perbete kérelmét egy dologi 
teherre vonatkozó előszerződés megkötésének ügyében. A dologi teher a 2225. helyrajzi számú parcella (be-
épített telek és udvar 352 m²) egy részére, mint bejáratra vonatkozna, a földterület geometriai bemérése után.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a régi tűzoltóautó eladását a Perbetei Földműves Szövetke-
zet részére 2300,00 euróért.

2022.5.2.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette a tényt, hogy PhDr. Jakab Ferenc képviselői man-

dátuma községi munkaviszonyba történő belépése folytán megszűnt és jóváhagyta Kecskés Imre képviselői 
mandátumát. 

2022. 5. 17.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette a tényt, hogy Mgr. Pavol Šajben képviselői mandá-

tuma 2022. 5. 2-án az arról történő lemondás folytán megszűnt és jóváhagyta a helyébe lépett Mgr. Ádámka 
Krisztina képviselői mandátumát, akit egyúttal kinevezett az önkormányzat Oktatás és kultúrügyi szakbizottsá-
gának és a Polgári ügyek testületének elnöknőjévé.

Perbete Község képviselő-testülete kinevezte Kecskés Imrét az önkormányzat Közbiztonsági és környezet-
védelmi szakbizottságának elnökévé.

Perbete Község képviselő-testülete felhatalmazta Zsitva Norbertet, Perbete Község polgármesterét a 
Perbete Község szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító állomás kiépítésének ügyében beadott pályázathoz 
szükséges visszanemtérítendő támogatási szerződés aláírására.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbetei Községi Könyvtár 2022. 5. 17-én kelt alapsza-
bályzatát és kinevezte PhDr. Jakab Ferencet a községi könyvtár könyvtárosává.

Perbete Községképviselő-testülete jóváhagyta az Ujvári út alatt fekvő földterület és egyébszántóföld megvá-
sárlását, Sipka Teréztől: 1 euró / m² az útfelület alatt és 0,50 euró / m² szántóföld.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 7274/102 helyrajzi számú telek ( 925 m² szántóföld) 
községi tulajdonban lévő 604/905  tulajdonrészének eladását Voňák Marián és neje Erika, Váczy sor 35, Perbete 
részére 3 eurós négyzetméterenkénti áron, mivel a telken a leendő tulajdonos családi háza áll. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta egyes, a helyi úthálózat alatt lévő tel-
kek megvásárlását a Váczy soron Kollár Erzsébettől, Mester Veronikától, Toma Imrétől és ne-
jétől Évától, Jakab Mártától, Krivanek Valériától, Bukai Lászlótól, Harcsa Iréntől, Barák Ma-
riántól, Barák Imrétől és nejétől Erzsébettől, Mária Horskától és Geleta Imrétől egy eurós  
négyzetméterenkénti áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Kertek alja utca 8, Perbete címen lévő ingatlan és az ott 
lévő telek Nagy Attilára eső ½ tulajdoni hányadának községi tulajdonba történő megvásárlását 10.000 euróért.

Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette a község polgármesterének jelentését  az Újraindítási 
tervből nyugdíjasotthonra igényelhető anyagi források ügyében.

2022.14.6.
Perbete Község képviselő-testülete fenntartások nélkül jóváhagyta Perbete Község zárszámadását és  

2021-es évre vonatkozó éves gazdálkodásról szóló jelentést. 
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a múlt évi költségvetésben keletkezett többlet átcsoporto-

sítását a tartalékalapba 81.311,07 euró értékben, valamint a 2021-es vállalkozási tevékenységből származó 
142,36 euró nyereség tartalékalapba történő elhelyezését.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az 1/2016 sz. Általános érvényű rendelet, amelynek alapján 
megállapításra kerülnek a Perbete község tulajdonában lévő nem lakáscélú ingatlanok és a bérlakások mini-
mális bérleti díjai, 2. sz. módosítását, amely szerint ezek a bérleti díjak 30%-al megemelkednek.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a 1/2016 sz. Általános érvényű rendelet új módosítása 
szerinti bérleti díjakat a következő ingatlanok esetében a 2022.7.1 – 2025.6.30 között lévő időszakra :  egész-
ségügyi központ,  szolgáltatások háza, a szociális lakások, a garázsok alatt lévő földterület, a vendéglők alatti 
földterület, a fagylaltosbódé valamint a vadászház alatti földterület. 

Perbete Község képviselő-testülete meghatározta Perbete Község polgár-
mesterének főállású munkaviszonyát (100%)  a 2022-2026-os megbízatá-
si időre és 7 főben határozta meg Perbete Község képviselő-testületének taglétszámát a  
2022-2026-os megbízatási időre, valamint úgy határozott, hogy a községben egy választási körzet kerül ki-
alakításra.  

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az Országos Polgárőrséggel (Vasút utca 75, Nemesócsa) 
történő együttműködési szerződés megkötését egyéves időszakra.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbetei Szélerőműpark elnevezésű projekt kivitelezését, 
valamint a a szélerőművek építéséről és működtetéséről szóló partneri szerződés megkötését az Energiepark 
kft., Gogoľova 18, 851 01 Pozsony társasággal.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy út alatt fekvő földterület és egyéb szántóföld társ-
tulajdonosi hányadának megvásárlását Kecskeméti Júliától, Kossuth utca 34, Párkány megvásárlását: 1 euró / 
m² az útfelület alatt és 0,50 euró / m² szántóföld.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Váczy út alatt fekvő földterület és egyéb szántóföld társ-
tulajdonosi hányadának megvásárlását Kálazi Tímeától, Kisgyarmat 19, Kisgyarmat: 1 euró / m² az útfelület 
alatt és 0,50 euró / m² szántóföld.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete Község, Farkas Tibor mér-
nök, Pálinkás József és az AGROCONTRACT Mikuláš r.t. közti résztulajdonosi viszony rendezésé-
ről szóló egyességet, amely szerint a 7279/134-es helyrajzi számú parcella (beépített földterü-
let és udvar 172 m² valamint a 7275/1- es helyrajzi sz. parcella (szántóföld 2768 m²) a Váczy sor 
útteste alatt lévő része Perbete Község tulajdonába a többi földterület pedig a többi tulajdonos  
résztulajdonába kerül. 

 fordította: PhDr. Jakab Ferenc
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Amikor Anya leszel, már nem Te vagy a kép többé!
De Te leszel a keret, ami mindent körbefog!
  

,,A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ár-
tatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a 
tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség“ -  írja valahol Gárdonyi Géza. S va-
lóban,  minden újszülött egy valóságos csoda, hiszen az új élet mindig 
magával hozza a reményt, szeretetet és a gyöngédséget. Két ember éle-
tében az újszülött megérkezése jelenti az igazi családi élet beteljesedését,  
illetve a szülők együvé tartozásának szimbólumát.

Az újszülött, megérkezésével elsősorban a saját  családi  közösségének 
a tagjává válik, azonban a későbbiekben egy szélesebb közösség – a mi 
esetünkben a faluközösség – tagjává is. Csak az a közösség tekinthet bi-
zakodással a jövő felé, ahol gyermekek születnek, s többségében helyben 
is marad  az ifjú család, a feltörekvő új generáció.

Községünk önkormányzata folytatva a nemes hagyományt, viszonylag 
hosszú, kétéves járványszünet (COVID – 19) után, újra osztozva a szülők 
boldogságában, köszöntötte és községünk polgáraivá fogadta újszülötte-
inket.

A  jelenlévőket Szabó Andrea anyakönyvvezető üdvözölte majd Zsitva 
Norbert, községünk polgármestere ünnepi beszédében kifejtette, hogy 
a  gyermeknevelés egyike a  legnemesebb, legemberibb feladatoknak, 

melyben sokkal több az öröm, mint a  lemondás, valamint a  felelősség-
teljes szülői hivatáshoz a  jelenlévő szülőknek kitartást, türelmet, szilárd 
egészséget és soha nem fogyatkozó szeretetet kívánt.

Községünk önkormányzata virággal, emléklappal és ajándékkal ked-
veskedett a családoknak, akik a polgármester úr jókívánságai után aláír-
ták községünk emlékkönyvét.

A kis ünnepség egyéni- és csoportos fényképezkedéssel zárult.
 

„A baba a szerelmet erősebbé, a nappalt rövidebbé, az éjszakát hosszab-
bá, a pénztárcát kisebbé, az otthont boldogabbá, a ruhát gyűröttebbé, a 
múltat semmissé és a jövőt tartalmasabbá teszi.“

 Szabó Andrea,
  anyakönyvvezető

„Simogasd amíg lehet,
a megfáradt öreg kezeket.
Hisz ők neveltek fel téged,
oly sokat fáradoztak érted.“
  

 Perbetén szép, példaértékű hagyománnyá 
vált, hogy az idősek iránti tisztelet és megbe-
csülés jeléül a község önkormányzatának dol-
gozói felkeresik és felköszöntik a 90. életévüket 
betöltött szépkorú polgárainkat. Ezekről a  tar-
talmas, megható találkozásokról lapunk szinte 
minden számában beszámolhatunk. A legutóbb 
– szintén a szép hagyománynak köszönhetően 
– újra falunk polgármestere, Zsitva Norbert és 
Szabó Andrea anyakönyvvezető, otthonukban 
keresték fel az ünnepelteket, hogy Perbete 
Község Önkormányzata nevében személyesen 
is kifejezzék jókívánságaikat, tiszteletüket és 
szeretetüket. A  sok jókívánság mellett átadták 
az ünnepelteknek az önkormányzat emléklap-
ját, illetve a hagyományos ajándékkosarat a 
szép virágcsokorral. A legutóbb két szépkorú 
lakosunkat köszönthették az önkormányzati 
dolgozók,  Pinke Margitot (született Klobučník) 
és Jakab Irént (született Szenczi).

A köszöntöttek szívesen meséltek az életükről 
és a múltban velük megesett dolgokról.  Meg-
említették az őket ért örömöket, amelyek erőt 
adtak a  mindennapi gondok megoldásához, 
a bánatról, ami sajnos őket sem kerülte el hosz-
szú életük során.

Pinke Margit 1932. május 20-án született 
Perbetén. 1954. február 27-én kötött házassá-
got. Férjével 48 évig éltek együtt jóban-rossz-
ban. 2002-ben veszítette el férjét, azóta egyedül 
él, de nem magányosan, hiszen népes család 
veszi körül. Hat leánygyermeke, 14 unokája és 
23 dédunokája van. Margit néni elmesélte ne-

künk, hogy leánykorában dolgozott Kopánkúton, 
mint mezőgazdasági munkás, megemlékezett 
a régi répaszedésekről, aratásokról. Utána férj-
hez ment, jöttek egymás után a gyerekek, köz-
ben építkeztek a férjével. A legkisebb lány szü-
letése után 1970-től kezdett el dolgozni a helyi 
mezőgazdasági szövetkezetben, az állatte-
nyésztésben. 1985-ben innen vonult nyugdíjba.

Margit néni szerint a  hosszú élet a  Jóisten 
ajándéka, szeretete. Fontos a „hit, remény, sze-
retet“ hármassága, mindenkor bízni kell Isten-
ben. 

Ünnepeltünk a mai napig mindent ellát maga 
körül. Süt, főz, rendbe tartja a  virágos kertjét, 
tyúkjait eteti, gondozza. Szabadidejében televí-
ziót néz, rádiót hallgat. A legnagyobb boldogsá-
got az jelenti számára, amikor az unokák, déd-
unokák meglátogatják.

Jakab Irén 1932. június 6-án született 
Perbetén. Három lánytestvér közül ő a közép-
ső. Tizenöt éves korában már mezőgazda-
sági idénymunkásként dolgozott. Megfordult 
Csúzipusztán, Bajcson, Szentistvánpusztán, 
Haraszton. Abban az időben bizony gyalog jár-
tak dolgozni és egész napi nehéz fizikai munkát 

jelentett az idénymunka. Ezután Partizánske-ba 
került, de édesanyja betegsége miatt haza kel-
lett jönnie. 11 évig dolgozott a helyi szövetke-
zetben, aztán innen ment nyugdíjba. 1970-ben 
kötött házasságot s a házasságból egy fiúgyer-
meke született. 2009-ben özvegyült meg. Mint 
elmondta, nem volt könnyű sorsa, mivel nehéz 
munkát végzett mindig. Becsülettel ápolta szü-
leit, anyósáékat, majd a férje is lebetegedett,  
aki éveken keresztül szintén ápolásra szorult.

A hosszú élet titka szerinte az, hogy soha 
„nem szabad leállni“,mindig tevékenykedni kell. 
Amint kifejtette nekünk, élete során mindig  
„szerette magát lefoglalni“.

 
Kedves ünnepeltek!

Községünk önkormányzata és valamennyi la-
kosa nevében fogadják jókívánságainkat. Kívá-
nunk Önöknek a  jövőben tartós, egészségben, 
szeretetben, boldogságban telt éveket. Család-
juk szeretete aranyozza be mindennapjaikat! 

 Szabó Andrea,
  anyakönyvvezető
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Az újszülöttek ünnepélyes fogadása  
a községi hivatal dísztermében

Szépkorúak köszöntése
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Posledné dva mesiace škol-
ského roka sa v našej materskej 
škole niesli v znamení význam-
ných a tradičných akcií.

Po rokoch nútenej prestávky, 
ktorá bola zapríčinená pandé-
miou Covid-19 sme pokračovali 

v našom úspešnom projekte 
„Človek a práca“, v rámci kto-
rého hravou formou predsta-
vujeme deťom v našej škôlke 
praktické ukážky jednotlivých 
povolaní. Zavítali k nám záchra-
nári zdravotnej služby ZaMED – 
RZP Pribeta, prácu 
s drevom nám 
predstavil majster 
stolár, zdravot-
ná sestra z FNsP 
Nové Zámky ná-
zorne ukázala de-
ťom poskytnutie 
prvej pomoci, ako 
postupovať v prípade úrazu a 
prácu v lesnom hospodárstve a 
starostlivosť o lesy sme si po-
zreli priamo v lese. V záverečnej 
časti projektu sme zavítali do 

Hurbanova, kde si deti s veľkým 
záujmom prezerali najmodernej-
šiu poľnohospodársku techniku. 
Aj touto cestou chcem vyjadriť 
veľkú vďaku všetkým, ktorí sa 
zapojili do nášho projektu. 

Obľúbený 1. júnový deň bol 
plný detskej radosti. Hry, súťa-
že, zábava a návšteva členov 
DHZ-Pribeta s hasičským au-
tom potešila všetkých našich 

škôlkárov. Po týchto oslavách, 
už o niekoľko dní čakala našich 
predškolákov Logická olympi-
áda. Úlohy boli plné zábavných 
úloh, hlavolamov, pomiešaných 
obrázkov a logických hádaniek. 
Do riešenia sa pustili z plných síl 

a za preukázanú usi-
lovnosť získali sladkú 
odmenu a diplom. 
Odmenou pre všetky 
deti bol aj tradičný 
výlet s rodičmi, kto-
rý sme zorganizovali 
návštevou  do Zvero-
parku Žarnovica. Via-
cero druhov zvierat, 

preliezky, bludisko,šmýkačka, 
skákací hrad, krásna príroda sa 
páčili predovšetkým detičkám. 

Ubehlo len niekoľko dní od 
tohto výletu a už sme stáli sláv-
nostne vystrojení na školskom 
dvore. Nadišiel čas rozlúčky s 

našimi predškolákmi. Všetky 
deti, s ktorými sme sa slávnostne 
rozlúčili, úspešne splnili kritériá 
predprimárneho vzdelávania a 
sú pripravené nastúpiť do 1.roč-

níka základnej školy. Je 
to zároveň aj výsledok 
obetavej a usilovnej 
práce učiteliek, ktoré 
odovzdávali svoje cen-
né skúsenosti na vyso-
kej úrovni počas celého 
školského roka. 

V mene celého kolektí-
vu našej materskej školy 
želám predškolákom veľa 
úspechov a všetkým krás-
ne prázdniny plné zábavy. 
 
 Renata Kmetyóová

 A 2021/2022 – es tanévben is 
igyekeztünk eseménydússá ten-
ni gyermekeink életét. Minden 
évben újult erővel tervezünk, és 
azon vagyunk, hogy az ovisaink 
minél több élményt szerezze-
nek, okosodjanak, fejlődjenek és 
örömmel járjanak óvodába.

Mindennapjainkat az évszakok 
változásai, azon belül az ünnepek 
és jeles napok tematikái töltik ki. 
Arra törekszünk, hogy a gyere-
keken keresztül szorosabb kap-
csolat alakuljon ki a szülőkkel, 
a családdal való kapcsolattartás 
bővüljön. A tél búcsúztatásával 
feléledt az élet a Nyitnikék Óvoda 
falain belül. Sok- sok meglepe-
tés várt a kis lurkókra. Látoga-
tást tettünk Bélán a 
kastélyban, ahol a 
festői környezet el-
varázsolt mindenkit. 
Húsvétra készülődve 
„Húsvétváró családi 
délutánt“ szervez-
tünk, ahol húsvéti dí-
szeket készítettünk, 
különböző gyermek-
játékok, tojáskeresés 
várta a gyermekeket 
és a szülőket. Az Ógyallai Csil-
lagvizsgálóba is ellátogattunk, 
hogy a gyermekek természet-
tudományi ismeretei bővüljenek. 
Májusban Anyák-napi műsorunk-
kal köszöntöttük az édesanyákat, 
nagymamákat és dédmamákat.
Névadón voltunk a községi hiva-
talban, ahol az újszülötteket kö-
szöntöttük. Az „Ovis - ismerkedő 
délelőttön“ szívesen fogadtuk az 
óvodába készülő gyermekeket, 
akiknek „A medve és a macska“ 
című mesével kedveskedtünk. 
A gyermeknap sok-sok játékot, 
meglepetést tartogatott gyerme-
keink számára. 

Nemcsak az óvoda udvara biz-
tosított helyet a szórakozásnak, 
hanem a gyermekeket egy él-
ménykirándulással leptük meg 
Baromlakra. A Komáromi Jókai 
Színházban is jártunk ovisaink-
kal. Mátyás sípja c. zenés me-
sejátékot néztük meg. Fellép-

tünk egy jótékonysági 
rendezvényen „Lilike 
gyógyulásáért“ és a 
perbetei falunapokon 
is. Az év végéhez kö-
zeledve egy fantaszti-
kus családi kirándulást 
szerveztünk Győrben. 
Ellátogattunk a Füles 
Bástyába és a Xan-
tus János Állatkertbe.
Drága Sofikánkat bú-

csúztattuk az óvodától, akire 
szeptemberben már az iskola 
padja vár. Óvodánk kapcsolatot 
tart a logopédussal, valamint a 
gyermekpszichológussal. Kü-
lönféle pályázatok és szponzori 
támogatások útján is bővítjük 
és szépítjük óvodánkat. Tovább-
ra is arra törekszünk, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat 
nálunk. Jó hangulat, kellemes 

környezet, színes programok, 
fejlesztő foglalkozások és sok 
játék várja a gyermekeket.  
Ezúton szeretnénk megköszön-
ni a szülőknek a belénk vetett 
bizalmát, a községi hivatalnak, 
polgármester úrnak, hogy min-
denben segítette óvodánkat és 
mindenkinek, aki valamilyen mó-
don támogatta intézményünket.

 
Mindenkinek kellemes vaká-
ciót kívánunk!

  Porubský Nikolett
 Balla Piroska

Zo života našej škôlky Óvodánk életéből
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Így köszöntjük, fogadjuk a kis gyermeket 
az óvodában. A fenti mottó az elmúlt hónapok 
alatt egyben a jelmondatunkká is vált, hiszen 
tömören fejezi ki azt, hogy az óvoda egy 
olyan hely, ahol gyermeknek lenni nagyon 
jó! Közösségünk az elmúlt tanévben számta-

lan élményekben gazdag pillanatot, örömteli 
eseményt és nem ritkán emlékezetes kalan-
dot élt át. Hiszünk a csapatmunkában! Ezért 
is jó, hogy olyan aktív Szülői csoport alakult 
ki az elmúlt időszak alatt, amire méltán le-
hetünk büszkék. Ennek bizonyítékaként va-
lósultak meg sorozatos programjaink. Az 
eltelt pár hónap távlatából csupán néhány 
emlékezetes eseményt szeretnénk megem-
líteni: Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 
intézményünk adott helyet az Óvodapedagó-
gusok szakmai továbbképzésének. Megren-
deztük az „Én családom”elnevezésű felvidéki 
összmagyar képzőművészeti versenyt. A kiírt 

pályázatra több, mint 1000 pályamű érkezett. 
300 település kapcsolódott be, beleértve Er-
délyt és Magyarországot is. Az „Óvodába 
kukucskáló” beiratkozási napon tartalmas 
tevékenységek várták a hozzánk érkező ked-
ves szülőket és a gyermekeket. Vendégünk 

volt a budapesti Felemelő, a Közösségek 
épüléséért címet viselő Napraforgók 
mobil Játszóház, akinek vidám élőkon-
certje megalapozta és biztosította a dél-
utáni jó hangulatot. A program további 
részét alkotta az akadálypálya, a 
kihagyhatatlan ugrálóvár, a kézmű-
ves workshop, az óriásbuborék, kür-
töskalács-és pizza sütés,valamint a 
helyi tűzoltók izgalmas bemutatója.
Lilike gyógyulásáért – elnevezésű 
karitatív összefogás alkalmával in-
tézményünk pénzbeli adománnyal és 
ajándékkal kedveskedett a kislány-

nak. A gyermekek személyesen látogat-
ták meg Lilikét az érsekújvári óvodában, 
amit ő és az édesanyja nagyra értékelt. 
A nemzetközi gyermeknapot egyben csa-
ládi nappá is „nyilvánítottuk” és egy vadregé-
nyes erdei gyalogtúrát szerveztünk a Dera-
szurdokba, Pilisszentkeresztre. Júniusban a  
Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtit-
kárságának ajándékaként szerepelt óvo-
dánkban a Kolompos együttes. Vendégeink 
voltak az érsekújvári óvodások, a Manócska 
babaklub tagjai, a helyi alapiskola tanulói és 
pedagógusai, valamint a népzene iránt ér-
deklődő falubeli lakosok. Aktívan bekapcso-

lódtunk a Perbetei Falunapok rendezvénybe.
Gyermekeink vidám tánccal szórakoztatták a 
közönséget, miközben az ügyes apukák keze 
alatt rotyogott a finom gulyás. Az anyukák 
eközben ínycsiklandó, édes süteményekkel 
neveztek be az Aprósütemények verseny-
be. A zsűri értékelése alapján a Napraforgó 
Református Óvoda a Gulyásfőző és az Apró-
sütemények versenyében is a 2. helyezést 
érte el. Június végén a ballagási ünnepsé-
günkkel és Isten kegyelmével zártuk az évet. 

Hálásak vagyunk minden buzdításért, hi-
tet adó, bátorító szóért! Köszönjük a Szülők 
bizalmát és azt, hogy részesei voltak és to-
vábbra is azok kívánnak maradni kis közös-
ségünknek!

„Az Úr segített el bennünket egészen 
idáig.”(1Sámuel 7:12)

 Bc. Juhász Tímea

Vidám, összetartó, modern gondolkodású közösséghez tartoz-
ni jó dolog. Főleg ott, ahol mindig történik valami. Mert a gyer-
meknek igenis szüksége van arra, hogy fenntartsák az érdek-
lődését úgy, hogy ne legyen minden pillanata megtervezve és 
ezáltal fejlődjön. 

Úgy gondolom, minden szülőnek a legfőbb szempont, hogy 
csemetéje az otthonlét után jó kezekbe kerüljön és ne kelljen 
aggódni naphosszat, vajon minden rendben van e…Gyermeke-
inket lefoglalják személyre szabott feladatokkal, nincs  idő, hogy 
rosszaságon törjék a fejüket és mégis gyermekbarát módsze-
rekkel fejlesztik közben tudásukat és motiválják abban, ami az 
erősségük. Az oviban a szülők is kiveszik a részüket a különböző 
programokból, mert úgy gondoljuk, ha a szülő nem tud együtt 
működni a gyermekkel, sokkal nehezebben illeszkedik be és ne-
hezebben veszi ki a részét a feladatokból. 

A legnagyobb feladat azonban a pedagógusokra hárul, akik szabad-
idejüket nem kímélve rakják össze a heti/havi programot gyerkőceink 
számára, hogy játékosabb formában tanulják meg az előírt „tananya-
got” és akár saját magukon tapasztaljanak meg egy-egy adott témát. 
Nagy köszönet nekik mindenért! 

Az, hogy gyakran vesznek részt versenyeken, kialakítja bennük az 
egészséges versenyszellemet, mert mi is tudjuk, hogy nem csak a 
győzelem számít, hanem az is, hogy közben jót szórakozzanak, a nye-
remény már csak hab a tortán és ez nem csak az ajándék, hanem a 
tudás és az élmények, amelyeket közben szereznek.

 
 Balogh Szilvia

Jó, hogy itt vagy!

Milyen az élet a Napraforgó oviban – szülői szemmel
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Deň rodiny
Dňa  21. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnil Deň rodiny. Už roky 

sa snažíme o  to, aby sme boli v škole tiež ako taká rodina, preto-
že tu trávime veľkú časť nášho dňa, budujeme si v nej priateľstvá, 
vzťahy a mnoho zážitkov sa odohráva práve v škole. Škola nás spája 
ako jednu veľkú rodinu. Záleží nám na tom, aby nám deti dôverova-
li, aby pedagógovia aj naďalej boli ľudia, ktorým deti veria. Aby sa 
na nás mohli spoľahnúť a obrátiť s každým problémom či radosťou. 

 Úlohou Dňa rodiny je budovať kultúru, ktorá si váži materstvo i  
otcovstvo a zároveň prostredníctvom tohto podujatia   dáva možnosť 
rodinám v tomto náročnom období načerpať nové sily a nabrať druhý 
dych.

Tento rok sa rodičia rozhodli zaviesť novú tradíciu a Deň rodi-
ny pripravili pre žiakov a pedagógov oni. Pre pedagógov to mala 
byť forma poďakovania za ich neúnavnú prácu počas školského 
roka. Rodičia pripravili zábavné hry a aktivity, ktoré poukázali na to, 
aký dôležitý je každý člen rodiny a aká dôležitá je súdržnosť v rodine. 
Uvarili pre všetkých prítomných dva druhy guláša, pripravili množstvo 
dobrôt.  Deti samozrejme najviac potešili palacinky.

Všetci pozvaní s radosťou prijali pozvanie a strávili sme spolu hod-
notný deň plný smiechu  a zábavy.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, starým rodičom 
a priateľom školy, ktorí pre nás túto akciu pripravili ako aj tým, 
ktorí sa tejto akcie zúčastnili. 

 
 PaedDr. Kristína Virág

Školské výlety 
V  piatok 3. júna navštívili naši 

žiaci 5. až 8. ročníka historic-
ké mesto na Slovensku, Banskú 
Štiavnicu. Toto mesto je bývalým 
baníckym mestom, ktoré je zara-
dené do Zoznamu svetového de-
dičstva UNESCO, takže sa naozaj 
bolo na čo pozerať.

Náš výlet sme začali v  skan-
zene Banské múzeum v  prírode, 
ktoré nám poskytlo jedinečný 
zážitok v  priestoroch niekdajších 
baní. Prehliadku sme absolvovali 
vystrojení prilbou, plášťom a lam-
pou, ktoré nám vytvorili originálnu 
atmosféru v podzemných priesto-
roch baní.

Nasledovala prehliadka čaro-
krásneho historického mesta, kde 
nás svojou krásou a  jedinečnos-
ťou ohúrili budovy a  monumenty, 
ako napríklad Kostol sv. Kataríny, 
Radnica, na ktorej sú na hodinách 
ručičky naopak, Námestie Svätej 
Trojice a  mnoho iného. V  centre 
mesta si žiaci užili voľný pohyb, 
pričom mohli objavovať krásy 
mesta, naobedovať sa či nakupo-
vať.

Po prehliadke mesta nás čaka-
la návšteva tvorivých dielní, Terra 
Permonia. Tu sa naši žiaci učili 

hravou formou pracovať s  rôz-
nymi technickými zariadeniami. 
Poznávali a  pracovali s  mnohými 
materiálmi, ktoré orezávali, ohý-
bali, vŕtali, farbili.

Tento výlet bol plný objavo-
vania, učenia, poznávania, ale 
aj oddychu a  zábavy. Veríme, že 
Banskú Štiavnicu budeme mať 
možnosť navštíviť aj inokedy.

14. júna sme sa so žiakmi prvé-
ho stupňa vybrali na výlet na hrad 
Modrý kameň. Veľmi sme sa teši-
li, pretože už 2 roky sme nemohli 
pre pandémiu ísť na školský výlet. 

Už pri príchode sme zbadali na 
kopci nad mestom Modrý Kameň 
hrad rovnakého názvu. Čakal nás 
neveľký hrad Modrý kameň, v kto-
rom sa nachádza Múzeum báb-
karských kultúr a hračiek. Hrad je 
v súčasnosti v rekonštrukcii, takže 
sme mohli navštíviť len niektoré 
jeho časti.

Dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vého o hrade, ale nás viac zaujala 

výstava Slovenského národného 
múzea – bábky a hračky z rôz-
nych období. Videli sme známe 
televízne postavičky – Drobčeka, 
Kuka, Raťafáka plachtu, aj krás-

ne bábky a kulisy z predstavení 
bábkových divadiel z minulosti aj 
zo súčasnosti. Veľký úspech mala 
tmavá miestnosť, kde sme mohli 
pozorovať sami na sebe kúzlo lu-
miniscenčného divadla. Všetko, čo 
sme mali na sebe bielej farby, sa v 
tme rozsvietilo  ponožky, šnúrky v 
topánkach, tričká, ruksačiky, ale aj 
naše umyté zuby.

Zúčastnili sme sa 
aj interaktívnej výsta-
vy s názvom - Jeden 
deň na stredovekom 
hrade, na ktorej sme 
sa dozvedeli, ako vy-
zeral všedný deň na 
stredovekom hrade: 
kto boli jeho obyvate-
lia, čo jedli, ako písali, 
ako a čo sa učili deti, s čím sa hrali 
vo voľnom čase, ako ich trestali, a 
tiež sme mohli spoločne poskladať 
obrovskú magnetickú mapu Uhor-
ska. Vyskúšali sme si aj oblečenie 
a zbrane rytierov, písali sme husím 
perom a vyskúšali sme si na vlast-

nej koži, aké to je 
byť uväznený na  
pranieri.

Cestou domov 
sme sa zasta-
vili v nákupnom 
centre v neďale-
kom meste Veľký 
Krtíš, aby sme 
minuli vreckové, 

ktoré sme dostali od rodičov. 
Obohatení o nové zážitky zo 
stredovekého hradu a potešení 
novými hračkami, ktoré sme si 
nakúpili, sme sa vrátili domov. 

 Posledným z výletov bol triedny 
výlet nás - deviatakov do De-
mänovskej doliny v  termíne  
od 23. júna do 26. júna.

 Hneď po príchode sme navští-
vili Demänovskú jaskyňu Slobody, 
ktorá má jedinečnú kvapľovú vý-
zdobu, a preto sa radí medzi naj-
krajšie jaskyne v Európe. 

V piatok sme sa vybrali do ZOO 
Kontakt v blízkosti Liptovského 

Mikuláša, kde sme mohli pohlad-
kať  viacero zaujímavých zviera-
tiek. Najviac zo všetkých sa nám 
páčili roztomilé veveričky. V  so-
botu sme sa vybrali lanovkou na 
Chopok, z  ktorého sme sa mohli 
pokochať krásou našej domoviny, 
pretože výhľady z  neho boli sku-
točne úžasné. 

Každý deň sme strávili v  dob-
rej nálade a  vychutnávali si 
spoločne strávené chvíle. Zažili 
sme mnoho pekného, zábavné-
ho a zaujímavého. Tento výlet 
bol dokonalým zavŕšením času 
stráveného na našej škole a spo-
mienky na krásne zážitky nám 
ešte dlho vyčaria úsmev na tvári. 
 

 Petra Janovičová,  
 PaedDr. Adriana Valachová  
 a PaedDr. Denisa Mareková

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Tanečný venček

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK

Naše aktivity v školskom roku 2021/2022

Na našej škole si žiaci majú možnosť  na vy-
učovacích hodinách rozvíjať rôzne rozumové 
schopnosti, ale na výchovných predmetoch i es-
tetické cítenie. Tento rok sa však naši žiaci mohli 
venovať estetickému cíteniu a  umeniu aj iným 
spôsobom ako doteraz. Na jeseň skrsol v hlave 
pani učiteľky PaedDr. Denisy Marekovej nápad, 
aby sa naši najstarší žiaci, teda žiaci deviateho 
a  ôsmeho ročníka, zapojili do dávneho trendu 
a vyskúšali si venčekový tanec žiakov.

Pod vedením pána učiteľa Petra Valacha zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Hurbanove začali naši 
žiaci svoj kurz a dlhé mesiace sa poctivo pripra-
vovali, aby nám mohli predviesť svoje nadobud-
nuté tanečné schopnosti.  Žiaci sa oboznámili so 
základmi spoločenského správania a  so   štan-
dardnými i latinsko-americkými tancami. Naučili 
sa základy tancov, ako sú valčík, mazurka, blúz, 
polka, jive, country, cha-ha, tango, salsa,... Nešlo 
teda o nudné vyučovanie v triede, ale o zábavnú 
pohybovú činnosť v tanečných topánkach.

Vyvrcholením tohto kurzu bol Venčekový ples. 
V piatok 10. 6. 2022 si naši žiaci obuli tanečné 
topánky, nahodili sa do „gala“ a  predviedli sa 
na tanečnom večierku v  plnej kráse pred svo-

jimi rodičmi, súrodencami, starý-
mi rodičmi, priateľmi či učiteľmi. 
Musíme povedať, že vidieť našich 
žiakov v  oblekoch a  naše žiačky 
v spoločenských šatách, bol pre 
nás všetkých nádherným zážit-
kom. Bolo krásne vidieť ich v tom-
to jarnom veku v plnom rozkvete 
a možno sme si mnohí uvedomili, 
ako ten čas letí a  ako rýchlo sa 
títo mladí ľudia blížia k dospelosti.

Večer prebiehal v úžasnej atmosfére. Žiaci sa 
nám predviedli svojimi tancami, a potom nasle-
doval rodičovský a učiteľský tanec, aby sme sa aj 
my, rodičia a učitelia, mohli presvedčiť na vlast-
nej koži, čo sa za tento kurz naši mladí tanečníci 
naučili. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie 
certifikátov, ktorý obdržal každý mladý tanečník.  

Očakávaným bodom večera boli tanečné kolá, 
v ktorých si žiaci medzi sebou vymieňali venčeky 
a náramky, čím si určili najlepších tanečníkov ve-
čera – Venčekového kráľa a Venčekovú kráľovnú. 
Nasledovala voľná zábava, pri ktorej sa už mohli 
tanečníci poriadne vyšantiť a voľne si vyskúšať 
svoje tanečné schopnosti.

Ďakujeme pani učiteľke PaedDr. Denise Mare-
kovej, pani učiteľke Mgr. Andrei Láczkóovej a ro-
dičom, ktorí sa spoločne podieľali na realizácii 
tohto nádherného večera. Ďakujeme aj pánovi 
učiteľovi Petrovi Valachovi, ktorý žiakov na tento 
večer po celé mesiace neúnavne pripravoval.

Po dlhej dobe sme sa všetci veľmi dobre zaba-
vili a užili sme si krásny spoločenský večer. Verí-
me, že sa tento večer páčil nielen nám, učiteľom, 
ale užili si ho aj žiaci a ich rodičia či pozvaní hostia. 
Možno sa to na našej škole stane tradíciou a naši 
najstarší žiaci budú každý rok písať podobný prí-
beh, ktorým budú vstupovať do sveta dospelých. 
 

 Petra Janovičová 

Školský rok 2021/2022 nám priniesol množ-
stvo pozitívnych zmien, ktoré súviseli s ústupom 
pandemických opatrení a  tým sa nám otvorili 
nové možnosti rozvoja našej školy. 

Po náročnom období sme sa postupne do-
stávali do normálneho života, žiaci pravidelne 
navštevovali školu, školský klub a  obnovila sa 
aj krúžková činnosť. Z  dištančného vzdelávania 
sa prešlo na prezenčnú formu vyučovania, kto-
ré bolo oveľa efektívnejšie a  objektívnej-
šie. Žiaci ani vyučujúci už od 1. októbra 
nemuseli nosiť v triedach rúška a mohli sa 
voľnejšie  pohybovať v  priestoroch školy. 
V jesenných mesiacoch sme mohli s mlad-
šími  žiakmi navštíviť Slovenskú ústrednú 
hvezdáreň v Hurbanove, zapojili sme sa do 
česko – slovenského projektu Záložka do 
knihy spája školy a rôznymi aktivitami sme 
oslávili aj Európsky deň jazykov. Halloween-
ska párty sa v tomto školskom roku konala 
netradične v triedach a taktiež príchod Mi-
kuláša a Vianoce sme oslávili v úzkom kru-
hu žiakov  a triednych učiteľov.

V druhom polroku sa situácia trochu zlepšila, 
žiaci sa zapojili aj do niekoľkých súťaží, bola to 
recitačná súťaž v  prednese slovenských poves-
tí Šaliansky Maťko, ktorého sa zúčastnili žiaci  
Patrícia Petrešová  - 5.ročník a Zsolt Zahorcsek 
– 3.ročník, ktorý sa umiestnil v okresnom kole na 
3.mieste. Na Medzinárodnej technickej olympiá-
de na VŠTE v  Českých Budějoviciach reprezen-
tovali našu školu  žiaci Tomáš Hóka – 7.ročník 
a  Kornel Ölvecký – 8.ročník, ktorí získali bron-
zového robota, čiže 3.miesto. V  súťaži Čo vieš 
o  hviezdach bol úspešným žiakom v  okresnom 
kole Christián Šipoš – 7.ročník, ktorý postúpil aj 
do krajského kola. Najviac žiakov sa však zapojilo 
do matematických a  vedomostných súťaží ako 
Pytagoriáda,  Matematická olympiáda, Všetko-
vedko a korešpodenčné súťaže Klokan, Klokanko, 

Expert a  Max. Úspešnými riešiteľmi okresného 
kola Pytagoriády boli žiaci 3. ročníka Zsolt Zahor-
csek a Erik Herda.

Žiaci sa v  tomto školskom roku nevyhli ani 
testovaniu, v septembri prebehlo Testovanie po-
hybových predpokladov žiakov 1. – 3. ročníka, 
v  apríli Monitor 9 a  v  máji Testovanie žiakov 5. 
ročníka. Žiaci testovanie úspešne zvládli, čomu 
zodpovedajú aj ich vedomosti a  výsledky prijí-

macích pohovorov žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci 
9. ročníka sú prijatí na stredné školy podľa ich 
záujmu a výberu.

Aj v  tomto školskom roku bola škola zapo-
jená do niekoľkých projektov, v  rámci ktorých 
mali žiaci možnosť rozvíjať svoj talent, jazykové 
schopnosti a zručnosti, ale aj svoje záujmy. Jed-
ným z nich je projekt ERASMUS+ ako projekt Eu-
rópskej únie zameraný na podporu vzdelávania 
detí a mládeže v Európe. Naši žiaci a pedagógo-
via mali možnosť navštíviť v rámci 21 mobilít 12 
štátov v Európe, medzi nimi napríklad Španielsko, 
Turecko, Grécko, Rumunsko, Estónsko, Taliansko, 
Belgicko a iné.

Medzi ostatné podujatia školy, ktoré sa našim 
žiakom veľmi páčili bolo rozprávkové popoludnie 
Noc s  Andersenom, beseda o  Turkoch s  RNDr. 
Miroslavom Eliášom, beseda s  významnou slo-

venskou športovkyňou Mgr. Zuzanou Rehák Šte-
fečekovou a oslávili sme významné dni ako Deň 
Zeme, Medzinárodný deň včiel, Deň matiek, Deň 
detí a Deň rodiny. 

Dôležité je spomenúť, že po prvýkrát sa na 
škole realizoval Kurz spoločenských tancov pod 
vedením učiteľa ZUŠ Hurbanovo Petra Valacha, 
ktorého vyvrcholením bol Venčekový ples. Zú-
častnili sa ho žiaci 8. a 9. ročníka.

Samozrejme nemôžeme vynechať ani vý-
lety našich žiakov, na ktoré sa vždy najviac 
tešia. Žiaci 1. stupňa navštívili hrad Modrý ka-
meň, 2. stupeň spoznával historickú Banskú 
Štiavnicu a žiaci 9. ročníka sa vrátili s množ-
stvom zážitkov z Nízkych Tatier, z turistického 
strediska Jasná.

V  júni sme sa zapojili svojím vystúpením 
do programu Obecných dní a  začal sa pre 
nás všetkých náročný posledný júnový týž-
deň. Tento týždeň sme sa rozlúčili aj s našimi 
deviatakmi, ktorí ukončili svoje pôsobenie na 
základnej škole, čaká ich nová škola a nová 

budúcnosť. Pri tejto príležitosti im želáme veľa 
šťastia na ceste za ďalšími vedomosťami. 

Na záver by som vyslovila veľké poďakovanie 
aj zamestnancom Obecného úradu, Komunitného 
centra a ostatným miestnym organizáciám s kto-
rými spolupracujeme a ktorí nám pomáhali pri 
organizovaní niektorých našich podujatí.

Hodnotenie svojej celoročnej práce vo for-
me vysvedčení si odniesli domov 30. júna 
všetci žiaci našej školy. Školský rok sme pre-
žili v  zdraví s  množstvom nových poznatkov, 
vedomostí a  pekných spomienok. Veríme, že 
čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa 
pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových ka-
marátov a  že teplými lúčmi slnka načerpá-
me energiu a  dostatok sily do ďalšej práce. 
 

 Mgr. Andrea Laczkóová
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A perbetei magyar iskola hetven éve
„Nézd ezt a fát. Látod a sok 

falevelet rajta? Mindegyik-
nek, még a legkisebbiknek 
is van mélyen lent a földben 
egy kis hajszálgyökerecskéje, 
mely élettel látja el. Ősszel 
lehull a levél, igaz. Minden 
ősszel lehull. De annak a kis 
hajszálgyökerecskének a jó-
voltából visszatér újra minden 
tavasszal. Ha azonban a gyö-
kérszál pusztul el ott a föld 
alatt, a levelecske nem tér 
vissza többé, s idő múltával 
elpusztul a fa is. Mert a gyö-
kérben van az élet, érted?“ 

 
 Wass Albert 

        
Az iskola célját, küldetését, 

feladatait sokan, sokfélekép-
pen, különböző nézőpontokból 
próbálták megfogalmazni az 
ókortól napjainkig. Az iskola, le-
gyen klasszikus, vagy különböző 
pedagógiai áramlatok mentén 
működő, az életünknek az egyik 
hajszálgyökere. A család mellett 
meghatározó szerepet tölt be 
az ember életében. Nemcsak az 
ismeretszerzés, hanem a  gon-
dolkodásmód, az értékrend, az 
emberi kapcsolatok, a  közös-
ségi viselkedéskultúra alapjait 
is itt szerezzük meg. Bármilyen 
tudományos eszmefuttatást is 
olvasunk, a  lényeg, azt gondo-
lom, ebben a rövidke mondatban 
van:„Mert a  gyökérben van az 
élet... .“

A  szlovák nemzeti felkelést 
követően a  Szlovák Nemzeti 
Tanács rendelete értelmében 
bezárták a  magyar és a  német 
iskolákat. Kivételt képeztek az 
1938.október 6-ig létrehozott 
elemi iskolák. A magyar iskolák 
többsége így 1945. április 5-ig 
még működhetett. Az ezen a na-
pon kihirdetett kassai kormány-
program a  magyar kisebbséget 
háborús bűnösnek nyilvánítot-
ta és többek között elrendelte 
a  magyar iskolák bezárását. Az 
1948 utáni politikai változásokat 
kihasználva a  szülők követel-
ni kezdték a  magyar osztályok 

megnyitását a  szlovák nyelvű 
iskolákban. A  deportálásokkal, 
reszlovakizációval és kitelepí-
tésekkel megbontott faluközös-
ségek összefogtak gyermekeik 
anyanyelvi oktatása érdekében. 
1948-ban kormányhatározat 
tette lehetővé, hogy a  Nemzeti 
Iskolák keretein belül magyar 
osztályok nyíljanak. Így történt ez 
falunkban is. A Komáromi Tanfe-
lügyelőség 1949.március 28-tól 
engedélyt adott két magyar osz-
tály nyitására. Tanerő hiányában 
azonban csak szeptember 1-jén 
nyíltak meg ezek az osztályok, 
összesen négy. Az egyik osztály 
tanítója lett Szénássy Zoltán. Az  
1950/1951-es tanévben az isko-
la 8 osztállyal teljes szervezett-
ségűvé vált, létrejött a  Magyar 
Tanítási Nyelvű Nemzeti Iskola  
Nagy József igazgatóval az élen. 
1951-ben létrejött a polgári isko-
la Szénássy Zoltán vezetésével. 
A két iskola az 1953/54-es tan-
évben megkezdett reform követ-
keztében egyesült és az egykori 
óvoda épületében kapott helyet. 
Az iskola igazgatója 1960-ig 
Fördős Kálmán volt. A fiatal, ten-
ni akarással és küldetéstudattal 
felvértezett tantestület hasz-
nos szakmai segítséget kapott 
Szarka Júliától, aki a  helyettesi 
feladatokat is ellátta. A  jelenle-
gi iskolaépületet  60 éve, 1962. 
szeptember 1-jén adták át. Az 
akkori igazgató, Benda Kálmán 
elbeszélése alapján ez egy óri-
ási jelentőségű esemény volt, 
hiszen a  gyerekek egy modern, 
tágas, világos, jól felszerelt 
épületbe költözhettek. Az isko-
la pedagógusai a  már említett 
iskolavezetők, majd Papp Benő 
és Brath Tibor vezetése mellett, 
apró, sokszor láthatatlan, állha-
tatos munkával, ha kellett bátor 
kiállással munkálkodtak azon, 
hogy a  perbetei magyar iskola 
színvonalasan működjön, folya-
matosan fejlődjön, rugalmasan 
reagáljon a  kihívásokra, társa-
dalmi változásokra. A  magyar 
nyelvű oktatás újraindítása óta 
perbetei diákok több nemzedéke 

nevelődött az iskola falai között 
és generációk váltották egymást 
a tanári karban is. A folytonosság 
azonban érezhetően megmaradt. 
Az iskola kinevelte későbbi okta-
tóit, a  tantestület számos jelen-
legi és egykori tagja  Perbetén 
lelt otthonra, vagy vállalva a napi 
utazást már több évtizede isko-
lánkban tanít. Tisztelettel em-
lékezünk azokra a  pedagógu-
sokra, akik ma már nincsenek 
közöttünk. Fazekas István, Be-
nyó Máté, Szetei Ernő, Czabány 
Károly, Szénássy Zoltán, Fördős 
Kálmán, Benda Kálmán, Papp 
Benő, Gátasi Béla, Szabó Ernő, 
Szabó Mária, Héger Irma, Sukola 
Mihály. 

2022.június 18-án isko-
lánk hét évtizedét ünnepeltük. 
Rendezvényünket több rangos 
vendég is megtisztelte jelenlé-
tével:  Decsi Katalin, a  Szlovák 
Köztársaság Oktatási-, Tudo-
mányos-, Kutatási  és Sportmi-
nisztériuma nemzetiségi fej-
lesztési fősztályának vezetője, 
Kocskovics Gabriella, a főosztály 
főtanácsosa, Fekete Irén, a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége elnökasszonya, Nagy-
tiszteletű Erdélyi Adél református 
lelkipásztor, Nagytiszteletű Erdé-
lyi Zoltán református lelkipászor, 
Főtisztelendő Mészáros Dá-
vid római katolikus plébános, 
Zsitva Norbert, polgármester, 
Brath Tibor, iskolánk nyugalma-
zott igazgatója, Sátory Károly, 
a szombahelyi Reményik Sándor 
Evangélikus Általános és Művé-
szeti Iskola igazgatója, valamint 
a környező iskolák vezetői. 

Három dolgot szeretnék ki-
emelni, amit a  perbetei magyar 

iskola hét évtizede képvisel. Ezek 
olyan állandó értékek, amelyek-
re az iskola falait elhagyó fiatal 
a  személyes és a  szakmai éle-
tében támaszkodhat. Elsősorban 
a  sokoldalú, használható tudás, 
ismeretanyag és az alapkészsé-
gek,  másodsorban a gyökerek-
hez való szoros kötődés, amely 
a  család, a  hit, az egészséges 
nemzettudat, a  szülőföld, vége-
zetül pedig az anyanyelv, amely 
kommunikációnk, gondolkodá-
sunk és a tudás megszerzésé-
nek alapja. Az ünnepi programot 
ezekre  a tartópillérkere építettük 
fel. Az iskola épületében kezdő-
dő ünnepség megnyitásaként 
Jakab András Gergely klariné-
ton játszotta a  Boldogasszony 
anyánk... és a Mint a szép híves 
patakra... kezdetű énekeket, 
Vörös Emma Reményik Sándor 
Templom és iskola című költe-
ményét szavalta. Az egykori és 
a  jelenlegi pedagógusok Zsitva 
Norbert polgármestertől emlék-
plakettet, az iskolavezetéstől 
pedig emléklapot vettek át.  Az 
iskola Pándy Lajos Könyvtárá-
ban iskolatörténeti kiállítás nyílt, 
a folyosón a közelmúlt és a jelen 
iskolai életéből láthattak képe-
ket. Ugyanitt fotósaink díjnyertes 
alkotásait, az osztálytermekben 
pedig a gyermekek munkáit te-
kinthették meg az érdeklődők. 
Az elmúlt húsz év történéseire 
összpontosítva elkészítettünk 
egy kiadványt 70 éves a perbetei 
magyar iskola címmel. Az iskola 
udvarán egy kopjafát állítottunk 
a  magyar oktatás újraindításá-
nak 70. évfordulója tiszteleté-
re, amely egyben gyermekeink 
és a  szülőföld kapcsolatát is 
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szimbolizálja. Erről szólt Török 
Ádám előadásában Tamási Áron  
Árnyas szülőföld című írása. 
A kopjafa mintázata egy perbetei 
faragott kiskapu kapuoszlopa 
alapján készült. Szeretnénk, ha 
falunkban több helyen is meg-
jelennének ezek a  szép minták, 
hogy az emberek megismerjék, 
a  perbeteiek tegyék újra élővé, 
hogy ne merüljenek feledésbe. 
A kopjafát Gerendás Norbert fa-
ragta, Főtisztelendő Mészáros 
Dávid római-katolikus plébános 
és Nagytiszteletű Erdélyi Zoltán 
református lelkipásztor áldotta 
meg és szentelte fel. Az ünnepi 
gálaműsorra, amely  az anya-
nyelvi oktatás fontosságára irá-
nyította a figyelmet és bemutatta 
gyermekeink előadói tehetsé-
gét, a Pándy Lajos Művelődési 
Házban került sor. Az érkezőket 
művészeti csoportjainkról szóló 

kiállítás fogadta. Zahorcsek Se-
bastian Sajó Sándor A  magyar 
nyelv című versét szavalta, majd 
Pinke Vivien énekelte az Öröksé-
günk című dalt. A műsorban fel-
lépett Zahorcsek Zoé, Tóth Viktor, 
az iskolai énekkar, a  Napraforgó 
Néptáncegyüttes, a  Tavirózsák 
társastánccsoport. A Tündérvi-
rágok színjátszócsoport A  Pál 
utcai fiúk c. musical rövidített 
változatát adta elő. Az előadást 
július 11-én a  XXX. Jókai Mór 
Nyári Egyetem megnyitóján is 
láthatta a közönség. Fekete Irén, 
az  SZMPSZ elnöke emléklappal 
köszönte meg az iskola egykori 
pedagógusainak a perbetei gyer-
mekek tanítása-nevelése során 
kifejtett munkát: „hogy őrizzék 
meg általa egykori iskolájuk em-
lékét, ahogyan mi is megőrizzük 
az ott szolgálatot teljesítő peda-
gógusokét,“ mondta köszöntőjé-

ben. A második világháború után 
megszűntek a  magyar iskolák, 
az állam elvette az anyanyel-
vi oktatás lehetőségét. Sajnos, 
sokan ma önként mondanak le 
róla. 1949-ben ezt a lehetőséget 
visszakaptuk. A perbetei magyar 
szülők döntő többsége élt ezzel 
és iskolánk teljes szervezettség-
gel működik ma is.  Amikor egy 
felvidéki magyar iskola fennál-
lásának évfordulóját ünnepeljük, 
nemcsak arra emlékezünk, hogy 
hetven éve létrejött egy oktatási 
intézmény, hanem arra is, hogy 
egy embert próbáló történel-
mi korszakban újraindulhatott 
a magyar nyelvű oktatás, amely 
a nemzeti közösségünk fennma-
radásának záloga. 

 
 Mgr. Szabó Edit

Digitális technológiák a hagyományok bemutatásában
Áprilisban megkezdődtek az Európai Unió által támogatott Erasmus+ 

pályázat  tevékenységei. A választott téma és a tervezett aktivitások 
köre összekapcsolja a múltat a jelennel és a jövő kihívásaira is össz-
pontosít. Fő célja a hagyományok, a kulturális és történelmi örökség 
megismerése, feldolgozása és bemutatása a mai kor digitális eszkö-
zeivel. A 2023 októberében végződő projekt során két partneriskolával 

dolgozunk együtt, mégpedig az olaszországi Carmagnola és a litváni-
ai Siauliai városok iskoláival. A projekthez kapcsolódó aktivitások az 
egyes iskolákban, az online térben, a találkozások alkalmával pedig kö-
zös csoportokban valósulnak meg. A következő részcélokat tűztük ki: a 
tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése, a digi-
tális technológiák és eszközök beépítése a tanítási-tanulási folyamatba 
innovatív tanítási módszerek alkalmazásával, melynek központi témája 
a kultúrára és a hagyományok, megtalálni az eltéréseket és a kapcso-
lódó pontokat a három nép kultúrája és hagyományai között, erősíteni a 
hagyományok és a kulturális örökség iránti elkötelezettséget, erősíteni 
a  különböző kultúrájú iskolák, fiatalok, pedagógusok együttműködését. 
A célok eléréséhez olyan módszereket és formákat választottunk, ame-
lyek a gyermekek számára változatosak, élményszerűek, fejlesztik a 

gyermekek angol nyelvi kom-
munikációját és a társas kap-
csolatokat. A foglalkozások  
során alkalmazzuk a projekt 
és élménypedagógia mód-
szereit, tanulmányi utakat, 
múzeumlátogatást, kiállításo-
kat szervezünk, pedagógusa-
ink továbbképzésen vesznek 
részt. Az egyes aktivitások 
eredményeit fokozatosan be-
mutatjuk az iskola honlapján. 

Az eltelt időszakban két 
aktivitást valósítottunk meg. A 
gyermekek terveket készítet-
tek a pályázat logójával kapcsolatban. Minden iskola három javaslatot 
nyújthatott be, amelyekre a gyerekek szavazhattak. Nagy örömünkre 
az iskolánk tanulója által készített logó lett a nyertes, amely szimboli-
zálja az összefogást, a hagyományok tiszteletét, valamint a jelen és a 
jövő nagy kihívását, a digitalizációt. 

Az első téma, amivel foglalkoztunk, a húsvéti ünnepkör volt. Az alsó 
tagozatos gyermekek maguk készítettek képeslapokat, a nagyobbak 
pedig digitális üdvözleteket hoztak létre. Természetesen be is mutat-
koztunk és a képeslapok szerencsésen célba is értek – hagyományos 
és elektronikus úton. Ősszel egy nagyobb terjedelmű munka vár ránk, 
mivel a népmesékkel, viselettel, életmóddal és az egyes népek ünne-
peivel fogunk foglalkozni és az elkészült munkákat visszük magunkkal 
az első találkozóra, Litvániába. 

Bízunk benne, hogy a projekt sikeres lesz, várjuk, hogy a következő 
tanévben tovább folytatódhasson a munka, amely reményeink szerint 
sok-sok élményt tartogat számunkra.  

 Mgr. Szabó Edit
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Összegzés tanév végén
2022. június 30-án ismét egy kihívásokkal 

teli, változatos, sikeres tanévet zártunk. A tanítás 
szervezését az első félévben az aktuális járvány-
helyzet szerint alakítottuk. Szinte mindegyik osz-
tályt be kellett zárnunk hosszabb-rövidebb időre, 
ami a tanulás-tanítás folyamatának nem tett jót. 
Ennek ellenére az online oktatás és a jelenléti 

forma között már rugalmasan tudtunk váltani, 
így a munka zökkenőmentes volt.  Az iskolai ren-
dezvények egy részét korlátozásokkal, de meg 
tudtuk szervezni, a szakköröket csoportonként, 
osztályonként tartottuk.  A második félévben a 
helyzet enyhült, az iskolai élet is szabadabbá 
vált, visszatértünk a jelenléti oktatásra. Az osz-

tályok megtartották a karnevált, május elsején 
pedig egy hangulatos családi nap keretén belül 
Vadkerti Imre, Zsapka Attila és Sipos Dávid kon-
certjével köszöntöttük az édesanyákat. A kilen-
cedikesek felállították a májusfát is. A Csema-
dok alapszervezetének rendezésében májusban 
ünnepeltük a Napraforgó Néptáncegyüttes fenn-

állásának 20.  évfordulóját. Júniusban az iskola 
és a Napraforgó Néptáncegyüttes részt vett az 
Összetartozás Tánca elnevezésű rendezvényen 
Komáromban. A kilencedikesek ellátogattak 
tesvériskoláinkba – Bobára és Szombathelyre. 
Közösen megkoszorúzták a Trianon-keresztet a 
Ság-hegyen, majd együtt ünnepeltek a szom-

bathelyi gyerekekkel. Az ünnepségen egy szép 
műsort is adtak a komáromszentpéteri iskolá-
sokkal együtt. Meglátogatták Kőszeg várát, majd 
az iskola néptánctagozatának zárógáláján vettek 
részt. A kis Tündérvirágok sikerrel mutatkoztak 
be a Duna Menti Tavasz országos seregszemlén.
Június közepén méltó módon emlékeztünk meg 
a perbetei magyar oktatás újraindításának 70. 
évfordulójáról. A szülői szövetség hozzájárulásá-
val osztálykirándulásokra is sor került.

Áprilisban és májusban a 9. és az 5. évfolyam 
tanulói átestek az országos tudásszint felméré-
sen. Mindkét évfolyam nagyon szép eredményt 
ért el. A kilencedikesek mindhárom tantárgyból, 
matematikából, szlovák nyelvből és magyar 
nyelvből is az országos átlag felett,  az 5.osztá-
lyosok magyar nyelvből az átlag felett, matema-
tikából pedig az országos átlagnak megfelelően 
teljesítettek. Sikeresen kapcsolódtunk be az 
Együtt okosabbak, valamint a Segítő szakmák a 
gyermekek oktatásában elnevezésű projektek-
be, amelyek a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek, ill. a gyengébben teljesítő tanulók számára 
nyújtottak segítséget. 

Tanulóinkat igyekeztünk bekapcsolni a tan-
tárgyi, művészeti és sportversenyekbe. Az el-
múlt időszak tapasztalatait felhasználva a szer-
vezők a versenyek egy részét online tartották 
meg, majd fokozatosan visszatértek a jelenléti 

Természetiskola Rimakokaván
Minden kisdiák türelmetlenül várja azt az időt, 

amikor az ő alapiskolás éveiben is sorra kerül 
a természetiskola. Az oktatásügyi minisztérium 
ezt a fajta képzést az alsó tagozatosok számára 
anyagilag is támogatja. A világjárvány sajnos két 
évig felülírta a természetiskolával kapcsolatos 
elképzeléseket. Ezt pótolva, a korlátozások fel-
oldását követően, május 23-án harmadikos, ne-

gyedikes, ötödikes és hatodikos tanulók indultak 
útnak, hogy átélhessék ezt a számukra komoly 
próbatételt. 

A részvétel mindig sok kérdést vet fel gye-
rekben és szülőben egyaránt. Vajon fog-e tudni 
aludni a gyermek idegen helyen? Bírja –e majd 
a túrákat? Tetszik – e neki a program? Mennyire 
lesz honvágya? Nem sérül – e meg? Milyen lesz 
a szállás? Fog – e rendesen enni? Folytathat-
nánk még a, valljuk be, az idősebb generációk 
számára már-már megmosolyogtató bizonyta-

lanságok sorát.
 A pedagógusok ennek fényében, előző ta-

pasztalataikra támaszkodva, fogtak neki a 
szervezésnek. Sikerült egy nagyon jó szállást 
bebiztosítani Rimakokaván, ahol a vendéglátók 
mindenben igyekeztek a perbetei iskolások ked-
vében járni. A gyermekek egészségi állapotára 
Pinke Mónika egészségügyi nővér vigyázott. A 

gyerekek 4-6 ágyas szo-
bákban voltak elszállásolva. 
Svédasztalos reggelikből vá-
logathattak, finom ebéd és 
vacsora, valamint tízóraira 
és uzsonnára gyümölcs vagy 
keksz került a bendőkbe. 
Minden nap délelőtt, délután 
és este is olyan programok-
ban vehettek részt a diákok, 
melyeknek során játszva ta-
nulhattak, tapasztalataik gya-
rapodhattak, sportolhattak és 

a tengerszint feletti 800 méteres magasságban 
tiszta levegőn tartózkodhattak. A körülöttünk 
levő természet látványa lélegzetelállítóan szép 
volt. 

Az öt nap során két, egy rövidebb és egy hosz-
szabb túrán vettünk részt tapasztalt túravezető-
vel. A rimaszombati cserkészektől megtanul-
hattuk a cserkészek 10 alapszabályát, valamint 
játékokkal is szórakoztatták a perbetei gyere-
keket. Rendhagyó fizikaórán vehettünk részt, 
megtanultuk, hogyan terjed a hang és megis-

merkedtünk az égés tulajdonságaival. Lovaglás, 
íjászat, játszótér, akadálypálya gazdagította a 
programot. A kézműves foglalkozások során a 
karkötőfonást és az ugrálókötélkészítést ismer-
hettük meg. A csapatok zászlókat készítettek, 
amelyeket a vezetők elrejtettek és nekik azt egy 
tájékozódási versenyben meg kellett találniuk. A 
szórakozás sem maradt el. Egy alkalommal esti 
diszkót szerveztünk. Sokat fociztak, társasjáté-
koztak, beszélgettek a gyerekek. A foglalkozá-
sokon szerzett tudásukat, ismereteiket a tanulók 
egy kvíz során bizonyíthatták. Utolsó este pedig 
beszámoltak a természetiskola hetében szerzett 
élményeikről. Majd a késő esti bátorságpróbán 
mindenki bizonyíthatta rátermettségét. A leg-
bátrabbak egyedül tettek meg egy kijelölt sza-
kaszt a sötét erdőben. Azok, akik úgy érezték, ez 
számukra nehéz, ők párosával, vagy csapatban 
győzhették le félelmüket. 

Utolsó nap ellátogattunk Feketebalogra, ahol 
kisvonattal elvonatoztunk az Erdészeti Skanzen-
be. Ott egy nagy séta során sok érdekességet 
láttunk. 

Este mindenki épségben érkezett haza 
Perbetére. Minden bizonytalanság, kétely szer-
tefoszlott. A gyerekek aludtak, ettek, jól bírták 
a túrát és a honvágyat. Sok élménnyel gazda-
godtunk, új tudásra tettünk szert, ápoltuk egész-
ségünket, sportoltunk, játszottunk.  Nagyon jól 
éreztük magunkat!

 Mgr. Török Sarolta

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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A X. Népművészeti Fesztiválon jubilált  
a Napraforgó Néptáncegyüttes

„Csak tiszta legyen a forrás!“
Ezzel a Bartók idézettel került megnyitásra 2022. 

május 14-én a X. Népművészeti Fesztivál, amelyet a 
Csemadok helyi alapszervezete a Pándy Lajos Műve-
lődési Házban rendezett meg. Az ez évi fesztivált kü-
lönlegessé tette a tény, hogy ezen az alkalmon ünne-
pelte fennállásának huszadik évfordulóját a perbetei 
Napraforgó Néptáncegyüttes. A fesztivál alapos és igen  
sokrétű szervezést igényelt, hiszen több mint 200 ven-
dég jelezte részvételét az eseményen. A programok 
kora délután kezdődtek. A gyerekeket kézműves fog-
lalkozások várták, ahol papírjátékokat készítettek és 
megismerkedhettek a nemezeléssel és a szövéssel. A 
művelődési ház előterében szép tárlat várta a fesztivál-
ra érkezőket: a napraforgósok legemlékezetesebb pillanatait megörökítő 
fotók kerültek kiállításra. A műsorra várakozók pedig az elmúlt húsz év 
összefoglalóját kivetítőn kísérhették figyelemmel. A 2022-es Pándy Lajos 
emlékév alkalmából rajzpályázatot hirdetett meg a perbetei Csemadok. A 
csodálatos nagykendő című könyvben szereplő Pándy Lajos által papírra 
vetett perbetei mesék elevenedtek meg a pályaműveken. A rajzokat és a 
festményeket a délután folyamán megtekinthette a fesztivál közönsége, 
sőt ekkor került sor a verseny kiértékelésére is. Szintén egy perbetei me-
sét a  Hogyan születtek a csillagok? címűt állította színpadra a Tündérvi-
rágok színjátszócsoport. Ezzel kezdődött a fesztivál műsoros része. Sorra 
kerültek színpadra a színvonalasnál színvonalasabb műsorszámok. Fel-
lépett a perbetei Árvalányhaj Népdalkör, a szentpéteri Gyöngyösbokréta 
néptánccsoport, a naszvadi Pettyem néptánccsoport, az ógyallai Bellő 
Néptánccsoport, a szombathelyi ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes, a 
szombathelyi Vasi Kislegényczéh, akik a Kárpát-medence legszebb dala-
it, táncait vitték a színpadra. A délután folyamán az ünnepelt Napraforgó 
Néptáncegyüttes is többször színpadra lépett. A 2002-ben alakult együt-
tes először gyermeknéptáncegyüttesként működött, majd évek múltán 
csatlakoztak lelkes néptáncolni vágyó felnőttek is. A csoport célja a ha-
gyományok ápolása mellett a néphagyományok kutatása és felelevení-
tése, a Kárpát-medence táncainak, ezen belül a szűkebb régió táncainak 
megismertetése. A jubileumi fesztiválra dunántúli, gömöri, mezőségi és 

Vág - Garam közi táncokkal készültek. A fesztivál fináléjára a mai tánco-
sokhoz, felnőttekhez, fiatalokhoz, gyermekekhez csatlakoztak az együt-
tes régi táncosai is, és mintegy generációkat összefogva hirdették a tánc 
nyelvén a néptánc és a néphagyományok melletti elkötelezettségüket.

A Csemadok helyi alapszervezete és a község önkormányzata em-
lékplakettet és emléklapot ajándékozott minden jelenlegi és volt nap-
raforgósnak, aki részt vett a fesztivál gálaprogramjában. Zsitva Norbert 
polgármester úr ezekkel a szavakkal köszöntötte a jubiláló néptánc-
együttest:

„Isten éltesse a Napraforgó Néptáncegyüttest! A magam és a falu 
vezetésének nevében a táncosoknak kívánok sok új élményt és töret-
len kedvet a néptánchoz. A néptáncegyüttes alapítóinak és vezetőinek, 
Jakab Katalinnak és Szabó Editnek, szeretném megköszönni a két évti-
zedes kitartó, áldozatos munkát, kívánok további szép sikereket és sok 
lelkes táncos lábú fiatalt.”

A seregszemle a kellemes hangulatú estig tartó táncházzal zárult, ahol 
avatott néptáncosok vezették a táncolni vágyókat, a talpalávalót pedig a 
Bellő zenekar húzta. Köszönet jár támogatóinknak és minden jó szándé-
kú segítőnek, akiknek közreműködése nagyban hozzájárult a X. Népmű-
vészeti Fesztivál sikeréhez.

 
 Tárnok Katalin

formára. Figyelemreméltó, szép eredmények 
születtek. Pinke Kornél több rajzverseny díjazott 
versenyzője, az Ipolyi Arnold Népmesemondó 
Verseny járási 3. helyezettje, a Bécsben meg-
rendezett szavalóverseny 1. helyezettje, az Éled 
a természet fotóverseny különdíjasa, Kovács 
Márk a Pithagoras járási fordulójában 7. helye-
zést ért el, Zahorcsek Zoé a járási forduló sike-
res megoldója lett. Geleta Attila a Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny kerületi fordulójának 2. he-
lyezettje. Kecskés Fruzsina A világűr gyermek-
szemmel képzőművészeti verseny díjazottja, 
a  Petőfi-Tompa Vers-és Prózamondó Verseny 
járási és kerületi aranysávosaként jutott az or-
szágos döntőbe. Tóth Viktor ugyanezen szavaló-
verseny járási fordulójának második helyezettje 
lett. Madarász Ferenc a matematikai olimpián 
járási 1. helyezést ért el, a Katedra 2021-es dön- 
tőjét szeptemberben tartották, amelyen 4.helye-
zettként II.díjat kapott, 2022-ben pedig bejutott 
az országos döntőbe, valamint a Pithagorasz 
sikeres megoldója volt a hatodikosok között, 
a hetedikesek mezőnyében a 4.helyen vég-

zett, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny kerületi  
3. helyezettje. Erdélyi Eszter bejutott a Katedra 
2022-es döntőjébe, a matematikai olimpia sike-
res megoldója volt. Az AMFO 2021 fotóverseny 
országos fordulójára ősszel került sor, a ver-
senyben munkáit díjazta a zsűri. Az AMFO 2022 
járási fordulójában három fotója lett díjazott, a 
kerületi fordulójában elismerő oklevelet kapott. 
Pinke Zsófia a Pithagorasz járási fordulójában 
5. helyezést ért el, a Katedra 2021-es dön-
tőjében pedig 3. helyezettként II. díjat kapott. 
Molnár Dominik fotóival az AMFO 2022 járási 
és kerületi fordulójában díjat, ill. elismerő ok-
levelet nyert. Török Ádám az AMFO 2022 járási 
fordulójában elismerő oklevelet, valamint díjat 
kapott, a történelem olimpia járási fordulójában 
4. helyezést ért el. Jakab András Gergely a törté-
nelem olimpia járási fordulójának 1. helyezettje, 
a kerületi forduló eredményes megoldója volt, 
a Tibor c. fotója a szlovák válogatott színeiben 
szerepelt a Belgiumban megrendezett Nem-
zetközi Ifjúsági Biennálén és 6. helyezést ért el. 
Vörös Emma az angol nyelvi olimpia járási for-

dulójának 6.helyezettje lett. A felsorolt tanulók, 
valamint a kilencedik évfolyamból Basternák 
Lili Sára, Berta Dávid, Bohony Alexandra, Lé-
vai Annamária, Zahorcsek Sebastian igazgatói 
dicséretben részesültek. Mindannyian méltón 
képviselték iskolánkat a versenyeken, emlék-
műsorokban, művészeti csoportok tagjaként.
Madarász Ferenc a matematika, Erdélyi Eszter 
és Jakab András Gergely pedig a művészetek és 
a társadalomtudományok területén elért kiváló 
eredményeiért különdíjat kapott. 

Ezekhez az eredményekhez szükség volt a 
tanulók tudására, kitartására, a pedagógusok 
irányadó munkájára és a szülők támogatására. 
A nyári szünidőben mindannyiunkra vár a meg-
érdemelt pihenés, a VAKÁCIÓ.

 Mgr. Szabó Edit
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Sok új vagy éppen nem túl 
gyakran használt szó, szó-
kapcsolat került be az álta-
lános közbeszédbe az utóbbi 
időszakban. Ilyen a vakcina, 
a pandémia, a korlátozások, 
a home office vagy akár az 
- előző két évben - szókap-

csolat. Utal ez a frázis első-
sorban arra az időtartamra, 
amely alatt a szélesebb és 
szűkebb pátriánknak komoly 
egészségügyi a társadalmat 
érintő korlátozásokkal kellett 
szembenéznie. Két éve csak 
elvétve, a részleges feloldá-
sok idején voltak rendezvé-
nyek, két évet éltünk eddig 
a világjárvány árnyékában. 
Ezért örülhettünk meg an-
nak, hogy a falu vezetése 
úgy döntött, hogy 2022-ben 
már sort kerít a legnagyobb 
érdeklődést keltő és a legna-
gyobb tömegeket megmoz-
gató kulturális – társadalmi 
eseményre, a hagyományos 
Perbetei Falunapokra.

Ahogy az már szokás, a 
pénteki nap a kiállítóké és 
a színjátszóké. A pénteki 
eseményt, amelyet átszőtt 
az év kulturális vezérfonala, 
a Pándy Lajos – emlékév, a 
Pándy Lajosról a tavasz fo-
lyamán elnevezett művelő-
dési házban tartottuk meg. 
Itt mutatta be a Tündérvirá-

gok színjátszócsoport Pándy 
Lajos Hogyan születtek a 
csillagok? című meséjéből 
készült átiratát. A nagyobb 
színjátszók pedig nagy si-
kerrel adták elő Molnár Fe-
renc örökbecsű A Pál utcai 
fiúkjából készített zenés 

darab rövidebb változatát. 
A két előadás között Barák 
Anna zongorajátéka vezette 
fel a kiállítások megnyitóját. 
Ebben az évben sem szű-
kölködtünk kiállítókban, több 
művészeti ág, illetve kéz-
műves műfaj képviseltette 
magát. Festők, fotósok, ké-
zimunkázók, makettkészítők 
alkotásai kerültek egymás 
mellé. Intézményeink, szer-
vezeteink pedig szépen elő-
készített tablókon mutatták 
be tevékenységüket.

Szombaton már reggeltől 
folytak a röplabda- és fut-
balltorna mérkőzései az is-
kolaudvaron. Az íjászkodás 
rejtelmeibe is belekóstol-
hattak az érdeklődők. De a 
kóstolgatás igazi ideje akkor 
jött el, mikor asztalra ke-
rültek a gulyásfőző- és az 
aprósüteménykészítő ver-
seny finomságai. 

Az evangélikus temp-
lomban került sor a faluna-
pi ünnepi istentiszteletre, 
amely után a résztvevők a 

szervezetek és a kulturá-
lis csoportok képviselőinek 
kíséretében ünnepélyesen 
felvonultak a délutáni prog-
ramok helyszínére, ahol a 
község polgármestere, Zsitva 
Norbert, megnyitotta a falu-
napot. Közben folytak a kísé-
rőrendezvények: a Palomino 
lovasklub közreműködésével 
lovagolhattak az érdeklődők, 
a gyermekek az ugrálóvárban 
élhették ki mozgásigényüket, 
lehetőség volt arcfestésre és 
csillámtetoválásra, a Néprajzi 
Gyűjtemény is várta a látoga-
tókat, valamint borkóstolásra 
is lehetőség volt. Nagy szere-
tettel fogadtuk testvértelepü-
léseink képviselőit, valamint 
az általuk hozott műsorszá-
mokat, amelyeknek kerete-
in belül a varsádi Remény 
tánccsoport magyar és bajor 
táncokat adott elő, valamint a 
pincehelyi Rezeda tánccso-
port előadta vidám műsorát.

Két év kihagyás után 
Perbete óvodásai, iskolásai 

és kultúrcsoportjai -tánco-
sai, énekesei - is végre teljes 
létszámban előadhatták mű-
sorszámaikat, bemutathatták 
tudásuk legjavát. Utánuk, 
és a kis időcsúszás végett, 
közben is felléptek az est 
neves fellépői: Zoltán Erika 

popénekesnő ügyes táncosa-
ival remek diszkóhangulatot 
varázsolt a színpadra. Utá-
nuk következett a legendás 
rockegyüttesekben megfor-
duló énekes Vikidál Gyula, 
aki népszerű musical betét-
dalokkal és rockballadákkal 
szórakoztatta a nagyérde-
műt. Az este szórakoztató 
részét lezáró diszkó előtt 
lépett fel a felvidéki Fekete 
Szilvia énekesnő, aki remek 
énekhangjával, rendkívül 
szimpatikus hozzáállásával 
mondhatni elvitte a pálmát, 
és egy nagyon kedves, szó-
rakoztató popzenei összeál-
lítást láthattunk, hallhattunk 
tőle. A szervezők reménye 
szerint az ez évi falunapok 
során mindenki megtalálta 
azt, ami számára kedves: volt 
itt minden,ami szem-szájnak 
ingere, a kemencében remek 
kolbász sült, a gulyásfőzők és 
a többi ételért felelős madari 
csapat is kitett magáért, re-
mek kávékat és borokat, 

édességeket kóstolhattunk. 
A sportolók, a lovasok az 
ugrálóvárasok a testmozgás-
ról gondoskodtak, a kiállítók 
és a fellépők pedig a lélek 
eledeléről a kultúráról.

 
 Jakab Ferenc

Két év után falunapok

DNI OBCE | FALUNAPOK
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Krisztusban Kedves Testvérek!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek 
mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én 
is megtagadom mennyei Atyám előtt.”   
 Mt 10,32-33

Szinte minden régi templom 
mennyezetén megtalálható a Szent-
háromság ábrázolása. Általában 
az Atyát idősebb férfiként, fiatal 
férfiként pedig a Fiút ábrázolják, a 
Szentlélek pedig galamb képében 
látható. A hívő ember tehát szemlél-
ve ezen szimbólumokat, mindennap 
elmerülhet és elmélkedhet a Szent-
háromság titkában.

Isten lényege annyira gazdag, 
hogy egyetlen személyben nem jut-
hat teljesen kifejezésre. Az Ő lénye-
ge szétfeszíti az egyetlen személy 
kereteit és a Háromság teljessé-
gében formálódik meg.Isten lénye-
géről azt is tudjuk a Szentírásból, 
hogy az: maga a Szeretet (1 Jn 4,8). 
Ez azt jelenti: Isten teljességgel a 
Szeretet, önmagában a Szeretet, Ő 
a Szeretetből él és benne áll fenn. 
És ebbe a szeretetbe akar bevonni 
minket embereket is. Teszi ezt a ki-
nyilatkoztatás által, Jézus Krisztus 
és a Szentlélek által.

 Jézus azt tanítja az Atyáról, hogy 
nem csak az ő atyja hanem a miénk 
is. Mi Atyánk, aki szeret bennünket, 
törődik velünk, megbocsát és örök 
otthont készített számunkra. Joggal 
hívjuk tehát magunkat Isten gyer-
mekeinek. Hála Jézusnak különle-
ges és egyedi kapcsolatunk van az 
Isten Fiával. Ő emberré lett, hogy 
végleg eltörölje a bűn hatalmát. 
Amíg a bűn eltávolított bennünket 

Istentől, addig Jézus az ő keresztha-
lálával és feltámadásával újra Isten 
közelségébe vont be bennünket. Az 
ő példás élete és tanítása által hív, 
hogy kövessük őt és Istennek jobb 
gyermekeivé váljunk. 

Jézus, mielőtt az Atyához megy, 
megígéri nekünk, hogy elküldi a 
Szentlelket, aki majd elvezet ben-
nünket a teljes igazságra. Az Igaz-
ság maga Krisztus, itt tehát a Szent-
lélek úgy áll előttünk, mint Krisztus 
Lelke, aki teljességgel elvezet Krisz-
tushoz. Vagyis Szent Pál tanítása, 
hogy: „Ezután tehát nem ismerünk 
senkit emberi szempontból. Ha 
Krisztust azelőtt emberileg ismertük 
is, most már nem úgy ismerjük.” 
(2Kor 5,16) azt jelenti, hogy Krisz-
tust azok láthatják teljesen, akik a 
Szentlélekben szemlélik Őt. A hitnek 
az igazsága ez, amely rávilágít arra, 
hogy Jézus, bármennyire is emberré 
lett, pusztán emberi szemmel nem 
látható meg teljesen, a kegyelem 
látása azonban eléri őt.

Ez azonban még véletlenül sem 
jelentheti azt, hogy a Szentlélek új 
igazságokat fog kinyilatkoztatni. 
Ahogy Jézus is mondja: „Nem ma-
gától fog beszélni, hanem azt mond-
ja el, amit hall, és a jövendőt fogja 
hirdetni nektek.”Ha pedig ezt a részt 
olvassuk, eszünkbe kell, hogy jus-
son egy másik igehely is, mégpedig: 
„Magamtól nem tehetek semmit. 

Amint hallom, úgy ítélkezem. Ítéle-
tem igazságos, mert nem a magam 
akaratát keresem, hanem annak 
akaratát, aki küldött.” Tehát sem a 
Fiú, sem a Lélek nem önmagától be-
szél, hanem azt mondja el, amit hall.

Jézusunk azt mondja: „... nekem 
olyan bizonyságom van, amely felül-
múlja Jánosét: tetteim, amelyeknek 
a végbevitelét az Atya bízta rám. 
Ezek a tettek, amelyeket végbevi-
szek, maguk tanúskodnak mellet-
tem, hogy az Atya küldött.” (Jn 5,36)

 Így világos számunkra, hogy a 
forrás nem más, mint az Atya, akitől 
a Fiú és a Lélek hallja mindazt, amit 
elmondanak nekünk. Ahogyan Szent 
Iréneusz is megfogalmazta a Fiú és 
a Lélek az Atya két keze, akik egy-
mással is sajátos viszonyban állnak: 
„[A Szentlélek] Megdicsőít engem, 
mert az enyémből veszi, amit majd 
hirdet nektek.”

Így elmélkedve és rácsodálkozva 
a Szentháromság titkára rájövünk, 
hogy nem beszélhetünk úgy a Lé-
lekről, hogy ne szólnánk a Fiúról, 
Őróla beszélve pedig az Atyáról. 
Tehát amikor a Szentháromság 
titkán elmélkedünk, a közöttünk 
fennálló elválaszthatatlan egységen 
elmélkedünk, ugyanakkor elmerül-
ve ebben a misztériumban feltűnik 
a három személy, akiben a Szenthá-
romságot valljuk. 

Végezetül pedig, segítsenek ben-

nünket jobban elmélyülni Nazianzi 
Szent Gergely gondolatai: „Minde-
nekelőtt kérlek, őrizd a jó letéte-
ményt, amelynek élek és amelyért 
harcolok, mely bárcsak ez életből 
távozóban kísérne engem, mellyel 
az élet minden nehézségét elvi-
selem, és minden gyönyörűséget 
megvetek és semminek tartok; a hi-
tet, mondom, és a hitvallást az Atyá-
ban, a Fiúban és a Szentlélekben. 
Ezt bízom rád a mai napon, amikor 
elmerítelek a tisztító vízben, és a 
magasba emellek. Egész életed kí-
sérőjéül és oltalmazójául adom ne-
ked az egy Istenséget és hatalmat, 
mely a Háromban együtt van, és a 
Három különbözőt magában fog-
lalja, mely nem különbözik bennük 
sem állagban vagy természetben, 
sem alá- vagy fölérendeltség nem 
növeli vagy csökkenti (...); a Három 
végtelen végtelen egységét [adom 
neked], a Három egyformán Istent, 
ha külön-külön nézzük (...) ismét 
Háromságos Istent, ha együtt gon-
doljuk (...). Alig kezdek gondolkodni 
az Egyről, azonnal körülragyog a 
Háromság. Alig kezdem megkülön-
böztetni a Hármat, visszajutok az 
Egyhez.” (Oratio 40, 41: SC 358, 
292--294 – PG 36, 417)

 
 Dávid Atya 

A mögöttünk lévő viszontagságos időt követően, tavasztól minden vissza-
térhetett a régi, megszokott rendjéhez. Így a gyülekezeti életen belül az al-
kalmainkat sem akadályozták korlátozások. Kihasználva a lehetőséget május 
első vasárnapján a templomban köszönthettük az édesanyákat, és egy-egy 
szál virággal és igéskártyával emlékeztünk meg róluk. Május második vasár-
napján a Rácz Csello Quartett érkezett el hozzánk, és adott egy lélekemelő 
koncertet a templomunk falai között. De talán nem túlzok, ha az mondom, 
hogy az egyik legáldásosabb alkalmunk a tavasszal a szokott rendben és 
időben, legalább is nálunk itt Perbetén ez a szokott ideje és rendje, megvaló-
suló konfirmáció volt. Az elmúlt két évben sajnos arra kényszerültünk, hogy 
elhalasszuk a konfirmáció időpontját, de idén, ismét áldozócsütörtök napján 
került rá sor, amikor is a fiatalok a presbitérium előtt tettek vizsgát, majd 
a rákövetkezendő vasárnapon a gyülekezett előtt tettek vallást hitükről, és 
mindezt fogadalomtétellel erősítették meg. Idén két konfirmáló fiatalunk volt, 
Vörös Emma és Jakab András Gergely, jövőre viszont 10-en lesznek. Emma 
és Gergő is magabiztosan és tudással felvértezve állt ki az úrasztala elé, és 
felelt a feltett kérdésekre. Kívánjuk, hogy további tanulmányaikban és életük-
ben hasonló bölcsességgel tudjanak helytállni, és Isten áldása kísérje őket. 
A konfirmáció és az arra való felkészítés egyházunk törvényei alapján zajlik, 
amelyről a 2/2011 sz. törvény 6., 7. és 8. § rendelkezik, és a következőket írja 

elő: „A konfirmáci-
ói előkészítő ideje 
a konfirmáció ide-
jén 18. életévüket 
be nem töltő sze-
mélyek esetében 
legalább két év.”  
(8.§ 1. pontja) to-
vábbá: „A konfir-
máció rendje szerint hitvallást és fogadalmat tehet az a konfirmáció naptári 
évében legalább 14. életévét betöltő személy, aki meg lett keresztelve vagy 
a konfirmációval egyidejűleg kereszteltetik meg, és a jelen törvény szerint 
előírt előkészítő idő után az egyházközség presbitériuma előtt vizsgát tesz a 
református hit ismeretéből.” (7. § 1. pontja), illetve „Az egyházközség pres-
bitériuma elutasíthatja a konfirmációra való bocsátást, ha úgy látja, hogy a 
konfirmandus nem rendelkezik kellő ismeretekkel vagy odaadással ahhoz, 
hogy konfirmációi fogadalmát teljesíthesse.” (7. § 2. pontja) Szigorú, de 
következetes törvények, amelyek teljesítését követően fiataljaink felhatal-
mazást nyernek az úrvacsorával való élésre. Ugyanakkor itt vannak még a 
presbitérium által támasztott követelmények, amelyek rendszeres templom-
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Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Új plébános köszöntéselátogatást és lelkiismeretes készülődést írnak elő. A református keresztyén 
kis káté négy részből áll. Az első részben a református keresztyén hitről ol-
vashatunk, amely 116 kérdés feleletet tartalmaz. A második rész tárgyalja a 
református keresztyén egyházi életet, és 112 kérdés feleletet tartalmaz. A 
harmadik rész a keresztyén egyház történetét tartalmazza 24 kérdés felelet 
formájában, majd a negyedik részben találhatóak az imádságok. Mindez is-
meret elsajátítására kettő esztendőnk van, amelyben a tanulás mellett szakí-
tunk időt a beszélgetésekre, játékra, kikapcsolódásra. 

A másik áldásos alkalmunk, egyházi intézményünk, a Napraforgó Refor-
mátus Óvoda ballagási ünnepsége volt. Egy évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját 
óvodánk, és az első évet követően hét ballagó diákunk lehetett, akikből hatan 
szeptemberben megkezdik iskolai tanulmányaikat. Az itt zajló lelkiismeretes 
és fáradhatatlan munkáért, a szülők bizalmáért és segítségéértelsősorban 
Istennek adunk hálát, megköszönve támogatóinkat és segítőinket.

Most pedig kicsit szakítva a megszokott rendtől, az igére, amely központi 
üzenete a mostani írásnak, a végén szeretnék magyarázatot adni. Úgy gon-
dolom, hogy a mögöttünk lévő nehéz időszak, és azok az alkalmak, amit 
megengedett a Mindenható Isten, lehetőségként volt előttünk. Lehetőség volt, 
hogy alkalmas és alkalmatlan időben hirdessük igéjét, üzenetét. Lehetőség 
volt, hogy szembeszélben, hazugságok és rágalmak között, úgy küzdjünk, 
hogy hűségesek maradhassunk Őhozzá, hirdetve és vállalva szolgálatunk, 
hitünk és vallásunk. Bízva abban, hogy nem hiábavaló fáradozásunk. 

Mindezekkel a lelki alkalmakkal mögöttünk vágunk bele a nyárba és a 
gyülekezeti táborainkba, a KOEN (Keresztyén Oktatás és Erkölcsi Nevelés) és 
fotótáborokba. Isten segítsen és maradjon továbbra is velünk. SDG!

 
 Mgr. Erdélyi Adél

 ThDr. Erdélyi Zoltán
 református lelkipásztorok 

„A szerető, hálás hívek könyörgése
Legyen életútján nagy-nagy segítsége.
Mint Jó Pásztor óvja, terelgesse nyáját,
S nyerje el Atyánktól örök boldogságát¬.”

Mészáros Dávid atya búcsúzása, a szentmise együttes bemutatása az új 
plébánossal, Hutár Márk atyával július 3-án történt a római katolikus temp-
lomban. Szép számban megjelentek a hívek ezen a nem mindennapi alkal-
mon. A szentmise elején köszöntöttük az új szolgálati helyén Hutár Márk 
atyát, megköszönve a Jóistennek és a püspök atyának, hogy annyi év után 
ismét saját papot kapott a perbetei katolikus közösség. Márk atya Perbetét 
megelőzőleg Nagycsalomja településen szolgált. Szívből kívánom Márk atyá-
nak, hogy községünkben, templomunkban és az iskoláinkban segítőkész, 
együttműködő emberekre találjon. A Mennyei Atya adjon testi-lelki erőt és 
egészséget szolgálatához és életéhez. 

A szentmise végén Mészáros Dávid atyától köszöntünk el, de tudjuk, a bú-
csú nem örökre szól, hiszen Dávid atya a szomszédos Szentpéter plébánosa 
maradt és így biztosan találkozunk még községünkben, templomunkban. Kö-
szönjük neki eddigi szolgálatát, amit ezekben a nehéz, világjárvánnyal terhelt 

időkben végzett nálunk. 
Tudjuk,hogy sok feladata 
volt, de a perbetei hívek-
hez is mindig szeretettel 
állt hozzá. További mun-
kájához sok erőt, egész-
séget és Isten áldását 
kérjük

 Benyó Anita

V mesiaci júl si pripomíname pamiatku vierozvestcov Cyrila a Metoda. Oni  
pomohli našim predkom rozumieť slovu Božiemu. Pochádzali zo Solúnu, 
ktorý  bol  súčasťou Byzantskej ríše.  Obaja bratia sa stali misionármi, aby 
obhajovali kresťanstvo. Po návrate z prvých misijných ciest cisár Michal III. 
Cyrila - Konštantína dosadil na vysokú školu pre výchovu kňazov pri chráme 
svätých apoštolov, kde sa mal venovať svojej literárnej a pedagogickej 
činnosti. Metoda chcel vyhlásiť za arcibiskupa, ale ten to odmietol. Neskôr 
k cisárovi prišla veľká prosba z Veľkej Moravy od kniežaťa Rastislava. Ten 
sa najskôr s touto prosbou obrátil na Rím, ale bezúspešne. Žiadal biskupa 
a učiteľa, ktorý by Slovanom v ich  jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru. 
Cisár súhlasil a Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu poslal:

“Tak prišli na naše územie, kde vykonali veľké dielo. My si na nich 
dodnes spomíname nie kvôli ich vlastným schopnostiach, kvôli ich vlastnej 
múdrosti a oddanosti, akú preukázali voči svojmu Pánovi, ale kvôli tomu, 
že na ich príklade vidíme, ako Pán Ježiš mení a riadi cesty nášho žitia. Nie 
my máme svoj život pevne vo svojich rukách – ale Boh je ten, kto nás – 
nehodných a hriešnych, buduje  a vedie, aby On sám v nás prebýval, a boli 
sme Jeho chrámom.“

V našom evanjelickom  Cirkevnom  zbore pri práve na začiatku júla 
pripomíname pamiatku posvätenia chrámu Božieho. V tomto roku uplynulo 
50 rokov od jeho existencie.

Práve chrám  Boží je miesto, kde človek slúži Bohu. Najskôr to bol akýsi 
svätostánok, kde sa odohrávala bohoslužba. V  Starej zmluve sa tento 
svätostánok dal kedykoľvek preniesť, keďže Izraelci dlhé roky putovali 
do  zasľúbenej  krajiny. Až  kráľ Šalamún, postavil nádherný a veľkolepý 
jeruzalemský chrám, o ktorom sa chýr šíril po celom svete. 

Apoštol  Pavol hovorí krásne prirovnanie, ktoré si máme osvojiť: „Vy ste 
chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás.“ Čo znamenajú tieto slová? Od 
čias jeruzalemského chrámu ľudia postavili tisíce chrámov. Chrámy ľudia 
stavali a ešte stále stavajú preto, aby vyjadrili svoju pokoru, poníženosť, 
voči mocnému Hospodinovi. Chrám je miesto, kde oveľa intenzívnejšie 
cítime Jeho moc a silu. V čase, keď k nám prišli bratia Cyril a Metod, na 
území Veľkej Moravy boli postavené viaceré chrámy – baziliky, rotundy, 
väčšie i malé kostolíky. V nich sa síce zvestovalo slovo Božie, ale nikto mu 

nerozumel, lebo znelo v latinčine. Bolo to celkom zbytočné, lebo cudziu reč 
rozumelo iba pár ľudí. A tak mocné slovo Božie nemohlo zasiahnuť ľudské 
srdcia.  Pavol na základe svojej skúsenosti hovorí, kde by to slovo Božie 
malo byť prítomné a živé – a to v našich srdciach.  Naše srdce je pre Pána 
Ježiša veľmi vzácnym priestorom, v ktorom chce prebývať.Tak, aby Mu každý 
rozumel a vzal si ho za svoje.  Cyril a Metod pokračovali v diele apoštolov,  
lebo Duch Svätý, pri svojom zoslaní – naplnil všetkých, naplnil ľudské srdcia. 
A oheň, ktorý sa rozhorel nad ich hlavami, neskôr zapáli vieru v srdci u 
apoštolov, u Cyrila a Metoda, u našich predkov, ktorí ich počúvali, aj u nás. 
Duch Svätý zapálil aj v nás našu vieru a prebýva aj v našich srdciach – ako 
v chráme.  Apoštoli, cirkevní otcovia i Cyril a Metod spolu s ďalšími, budovali 
chrámy sŕdc, budovali vieru na pevnom základe, na zrozumiteľnom evanjeliu, 
na Pánovi Ježišovi Kristovi. Vytvorili slovanské písmo, hlaholiku, aby aj 
jednoduchí ľudia rozumeli, čo im chce Pán Ježiš povedať. Ježiš je ten jediný 
základ, ktorý celú stavbu nesie. Ak je však náš dom viery položený na inom 
základe, hrozí tu nebezpečenstvo zrútenia. Chrámy, rukami postavené, sú 
predsa iba budovy, hoci využívané na bohoslužby. No tak, ako každá stavba, 
aj chrám môže byť zničený. Zničený bol aj kolosálny jeruzalemský chrám, o 
ktorom mnohí tvrdili, že je nezničiteľný. Zničené boli chrámy bombardovaním 
počas vojen. Ničené sú aj dnes tým, že v mnohých krajinách, kde je mini-
mum veriacich, prestávajú kostoly slúžiť na svoj účel, a z chrámov sa stávajú 
obchody, hotely, miesta spoločenských udalostí.  Kostoly sú ničené i  tým, že 
do nich veriaci neprichádzajú, aby slúžili Bohu a počúvali slovo Božie. 

Apoštol upozorňuje, že aj tie naše chrámy v našich srdciach môžu byť 
poškodené, dokonca až zničené. Zničené môže byť srdce a život kresťana. 
Stane sa tak vtedy, keď prestaneme slúžiť svojmu Pánovi, a do svojho srdca 
vnesieme veci, ktoré tam nepatria. 

 Cyril a Metod videli, v akom ohrození boli ich poslucháči. A vidíme aj dnes, 
že sa mnohí viac starajú iba o pozemské budovy, svoje domy, majetok, než  o 
to, čo z Božej milosti stavia v nás Hospodin. Cyril a Metod budovali duchovné 
chrámy, a bojovali za čistotu, zrozumiteľnosť evanjelia, i čistotu tých, ktorí 
evanjelium počúvajú. Solúnskym bratom Cyrilovi a Metodovi išlo o šírenie 
Božieho kráľovstva, o budovanie duchovných chrámov. Pamätajme, že každý 
máme vo svojom srdci položený jeho základ. Čo s týmto základom urobíme – 
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“Vzdelanie sú základy, na ktorých  
staviame našu budúcnosť.”

  
 Christine Gregoire

Každoročnou tradíciou v našej obci je slávnostné 
privítanie lúčiacich sa deviatakov v obradnej sieni 
obecného úradu. Nebolo tomu inak ani tento rok, 
kedy pán starosta Norbert Zsitva a pani matrikár-
ka Andrea Szabó privítali celkom 30 lúčiacich sa 
žiakov. 

Pán starosta sa žiakom prihovoril v slávnostnom 
príhovore, v ktorom im zdôraznil, že s určitosťou si 
na tento deň budú spomínať ako jeden z význam-
ných míľnikov vo svojom živote. Deň, kedy sa lúčia 
so svojou školou, triedou, spolužiakmi, deň, kedy 
sa končí jedna krásna, a  zároveň najbezstarost-
nejšia etapa ich života. Končí sa život „žiačika“ 
a ozajstný veľký ŽIVOT otvára svoje brány. 

 Nasledujú ťažšie, zodpovednejšie roky. V  sep-
tembri začnete študovať na Vami vybraných stred-
ných školách a možno máte trošku obavy z toho, 
čo bude nasledovať. Rozmýšľate nad tým, aká 
bude budúcnosť. Vravím Vám, nebude to jednodu-
ché, ale všetko záleží len na Vás, pretože Vy ste 
budúcnosť!

Na záver pán starosta poprial všet-
kým veľa zdravia a oddychu, aby žiaci mohli 
v  septembri začať svoje nové štúdiá s  čer-
stvou mysľou a v  dobrej fyzickej kondícii. 
Milí deviataci!

K splneniu Vašich snov Vám želám šťastie, veľa 
vytrvalosti a úspechov. Na Vašej ceste  životom sa 
riaďte, prosím, slovami Dalajlámu „Cieľom nášho 
života je byť šťastný.“

 
 Andrea Szabó,
 matrikárka

„Útjaink százfelé válnak,  
de szívünk egy célért dobog,  

nekivágunk a küzdelmes mának,  
és épít karunk egy szebb holnapot.“ 

 
 (Arany János)

  
  Községünkben régi hagyománynak számít a he-
lyi alapiskolák végzőseinek ünnepélyes fogadása 
a Községi Hivatal dísztermében. Az idei évben ösz-
szesen 30 ballagót fogadott Zsitva Norbert polgár-
mester és Szabó Andrea anyakönyvvezető. A pol-
gármester a ballagóknak útravalóul a  következő 
gondolatokat fejtette ki ünnepi beszédében: 

„Életetek egyik legmeghatározóbb élményeként 
fogtok visszaemlékezni erre a napra, amikor bú-
csút kell vennetek tanítóitoktól, osztálytársaitok-
tól, iskolátok ismert tereitől. –  lezárult életetek 
szép, és állítom leggondtalanabb szakasza. Vége 
az alapiskolás „kisdiák“ korszaknak kitárja fe-
létek karjait a  nagybetűs „ÉLET“! Ezután bizony 
sokkal nehezebb, felelősségteljesebb éveknek 
néztek elébe. Szeptemberben egy új középiskolá-
ban kezdhetitek el tanulmányaitokat. Valószínűleg 
némi szorongással tekintetek életetek újabb sza-
kasza felé. Fürkészitek milyen lesz a  jövő. Én azt 
mondom nem lesz egyszerű, de minden rajtatok 
múlik, mert tulajdonképpen Ti Vagytok a jövő!“

Búcsúzóul a polgármester mindenkinek jó erőt,  
tartós egészséget, tartalmas pihenést kívánt, hogy a  
ballagók szellemileg frissen, fizikailag megerősödve  
kezdhessék szeptemberben a  tanévet választott 
középiskolájukban.

Kedves végzős Alapiskolások!
Álmaitok eléréséhez kívánok Nektek sikert, 

szerencsét, sok-sok kitartást és természetesen 
boldogságot.

  Szabó Andrea,
  anyakönyvvezető

Most búcsúzunk  
és elmegyünk ...

Rozlúčka so základnou 
školou

je na nás. Či ho necháme chátrať, alebo na ňom s Božou pomocou budeme stavať svoj duchovný chrám. 
Pamätajme, že aj my sme Božím chrámom, a Duch Boží prebýva v nás. Nie na zatratenie, ale na to, aby 
sme oslavovali  Boha.

Želám Vám všetkým požehnané a pokojné obdobie leta – dovoleniek a prázdnin – oddych a pekné 
chvíle s Vašimi najbližšími.

 
 Mgr. Jaroslava  Zaťková,  

 ev.a.v.farárka
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NOVORODENCI
Ema Gálová 11. apríla
Fruzsina Emese Geleta 19. apríla
Vivien Tornócziová  17. mája
Luna Viviána Kristoforiová 28. mája

UZAVRELI MANŽELSTVO
Štefan Voňák a Klaudia Kecskés  7. mája
Attila Lacza a Nikoleta Ivancsíková 28. mája
Nikolas Stanko a Klaudia Pintérová 28. mája
Viktor Czibor a Viktória Malatinská 28. mája
Attila Kecskés a Nikolett Nagyová 4. júna
Ondrej Sudár a Iuliia Bakirova 4. júna
Marek Rom a Ing. Boglárka Pinkeová 11. júna
Ing. Adam Krutek a Zuzana Matušková 2. júla
Nikolas Németh a Silvia Geletová 9. júla 
Zoltán Harcsa a Ildikó Jassová 23. júla

ÚJSZÜLÖTTEK
Gál Emma  április 11.
Geleta Fruzsina Emese április 19.
Tornóczi Vivien  május 17.
Kristofori Luna Viviána május 28.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Voňák István és Kecskés Klaudia  május 7.
Lacza Attila és Ivancsík Nikoletta  május 28.
Stanko Nikolas és Pintér Klaudia május 28.
Czibor Viktor és Malatinská Viktória  május 28.
Kecskés Attila és Nagy Nikolett június 4.
Sudár Ondrej és Bakirov Iuliia június 4.
Rom Marek és Ing. Pinke Boglárka  június 11.
Ing. Krutek Adam és Matušková Zuzana július 2.
Németh Nikolas és Geleta Szilvia július 9. 
Harcsa Zoltán és Jassa Ildikó július 23.

OPUSTILI NÁS
Jarmila Murcinová (60) 10. apríla
Koloman Horváth (58) 28. apríla
Irena Pirosková (74) 14. mája
Ladislav Nagy (65) 14. mája
Mikuláš Jakab (77) 18. mája
Marta Jakabová (68) 24. mája
Priska Víghová (48) 29. mája
Alžbeta Kecskésová (80) 1. júna
Ladislav Bratko (48) 3. júna
Imrich Szabo (56) 9. júna
Eva Laczová (59) 14. júna
Elena Takácsová (74) 16. júna
František Bednárik (59) 21. júna
Anna Herdová (70) 26. júna
Mária Majorosová (78) 5. júla
Elvíra Vendelová (86) 6. júla
Gejza Dikácz (77) 8. júla
Eugen Gatyás (73) 11. júla

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Murcinová Jarmila (60) április 10.
Horváth Kálmán (58) április 28.
Piroska Irén (74) május 14.
Nagy László (65)  május 14.
Jakab Miklós (77) május 18.
Jakab Márta (68) május 24.
Vígh Piroska (48) május 29.
Kecskés Erzsébet (80) június 1.
Bratko László (48) június 3.
Szabo Imre (56) június 9.
Lacza Éva (59) június 14.
Takács Ilona (74) június 16.
Herda Anna (70) június 26.
Majoros Mária (78) július 5.
Vendel Elvíra (86) július 6.
Dikácz Géza (77) július 8.
Gatyás Jenő (73) július 11.


