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1 volebné obdobie,  
30 ukončených projektov, 
ďalších 30 v riešení

Egy választási ciklus,  
30 befejezett projekt,  
további 30 folyamatban

Končí sa ďalšie volebné obdobie, a preto mi, ako starostovi obce, prináleží zhodnotiť 
našu prácu a výsledky. Neboli to ľahké časy, napriek tomu sa nám podarilo nasmerovať 
obec na cestu rozvoja a prosperity. Máme za sebou 30 úspešných projektov a ďalších 
30 máme rozpracovaných. 

V úvode by som sa rád podrobnejšie venoval siedmim z nich, ktoré sú špecifické, 
pretože riešia dlhoročné problémy obce, je za nimi obrovský kus dobrej roboty a ich 
efekt ďaleko presahuje jedno volebné obdobie.  

Centrálne námestie        
Vybudovať centrálne námestie oproti 

obecnému úradu bolo snom viacerých ve-
dení obce. Chýbali však financie, vhodné 
projekty neboli. My sme sa rozhodli najprv 
kompletne prepracovať projektovú doku-
mentáciu a navrhnúť námestie tak, aby bolo 
vizitkou našej obce. S príchodom covidovej 
doby sme nastavili maximálny šetriaci re-
žim a za 3 roky sme našetrili dostatočné 
množstvo financií na vybudovanie námestia. 
Nasledovali povoľovacie konania, verejné 
obstarávanie a mohlo sa začať so stavebný-
mi prácami. V srdci našej dediny tak vzniká 
dôstojné miesto na organizovanie kultúrnych 
a spoločenských podujatí, po ľavej strane s trhoviskom a malým detským ihriskom. 

Nájomné byty a riešenia pre mladé rodiny    
Mladé rodiny sú budúcnosťou obce. Preto sa snažíme podporovať zotrvanie mladých 

ľudí v našej obci v čo najvyššej možnej miere.  Za veľmi priaznivú cenu sme predali 
viacero pozemkov na výstavbu rodinných 
domov a podporujeme aj nájomné bývanie 
pre mladých. Po dôslednej príprave projek-
tov a žiadostí na financovanie sme v roku 
2020 začali s výstavbou prvého nájom-
ného bytového domu a v roku 2021 sme 
odovzdali prvých 8 bytov. Keďže bol o byty 
veľký záujem, začali sme s výstavbou ďal-
šieho nájomného bytového domu, v ktorom 
takisto nájde nový domov 8 mladých rodín. 

Za vybudovaným námestím pripravu-
jeme pozemky na výstavbu nových rodin-
ných domov. Okrem toho sa nám v tomto 
volebnom období podarilo získať do vlast-
níctva obce viacero takých investičných 
pozemkov, na ktorých v spolupráci s developermi bude možné postaviť byty alebo dvoj-
domy  pre mladých s možnosťou priameho odkúpenia do osobného vlastníctva.

Kanalizácia a nová čistiareň odpadových vôd   
Vyriešiť problém s odpadovými vodami v obci bola po nástupe do funkcie naša naj-

Immár végéhez közeledik a választási időszak, ezért Perbete Község polgármestere-
ként tisztemnek tartom értékelni az eltelt négy év munkáját és eredményeit. Egy nehéz 
időszak van mögöttünk. Ennek ellenére úgy vélem,  sikerült a falut a fejlődés és a gya-
rapodás útjára állítani. Harminc sikeres projektet valósítottunk meg és további harminc 
pedig folyamatban van.

Az értékelés első részében ezek közül hétre szeretnék részletesebben kitérni, amelyek 
a falu régóta meglévő problémáit hivatottak megoldani. Sok erőfeszítés és munka van 
mögöttük, és hatásuk messze túlmutat egy választási időszakon.

Központi tér
A községi hivatallal szembeni központi tér 

megépítése már az előző választási időszakokban 
is fontos célkitűzés volt.  Mi a teljes projektdoku-
mentáció átdolgozása mellett döntöttünk, s olyan 
tervet javasoltunk, mely szerint a tér falunk jelké-
pévé válhat. A Covid időszak beköszöntével, sajnos, 
rendezvényeink sorra elmaradtak.  Ennek ellenére 
a három év alatt elegendő pénzt takarítottunk meg 
a tér megépítésére. Az engedélyezési eljárások és 
a közbeszerzés lefolytatása után megkezdődhet a 
kivitelezés. Községünk szívében így kulturális és 
társadalmi rendezvények lebonyolítására szolgáló 
méltó  közösségi teret alakíthatunk ki, bal oldalon 

piactérrel és egy kis játszótérrel.
Bérlakások és a fiatal családok lakhatása
A fiatalok, a fiatal családok jelentik egy falu jövőjét. Ezért a lehető legnagyobb mér-

tékben igyekszünk támogatni a fiatalok Perbetén maradását, itteni letelepedését. Előnyös 
áron juttatunk fiatal családokat családi házak építéséhez megfelelő telkekhez, valamint 

támogattuk, támogatjuk a fiataloknak szánt 
bérlakások építését. Következetes és apró-
lékos munkával nekiláttunk a lakásépítések 
finanszírozási pályázatainak előkészítésé-
hez és 2020-ban megkezdtük az első tár-
sasház építését, majd 2021-ben átadtunk 
8 bérlakást. Mivel a lakások iránt jelentős 
kereslet mutatkozott, megkezdtük egy to-
vábbi társasház építését, amelyben terveink 
szerint szintén nyolc fiatal család lel majd új 
otthonra. Az újonnan kialakítandó főtér mö-
gött elterülő területen szintén családi házak 
épülnek a közeljövőben. Ebben a választási 
ciklusban a község birtokába kerültek olyan 

telkek, amelyeken befektetők segítségével lakások esetleg házak épülhetnek, azok ma-
gántulajdonba történő megvásárlásának lehetőségével. 

Csatornahálózat és új szennyvíztisztító telep
A község szennyvíz problémájának megoldása a legfontosabb feladatok egyike volt a 

hivatalba lépésünk után. A község  már rendelkezett jogerős építési engedéllyel, csak a 
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vyššia priorita. Od pred-
chádzajúceho vedenia 
obce sme dostali do rúk 
kompletnú projektovú do-
kumentáciu na vybudova-
nie kanalizácie a čistiarne 
odpadových vôd aj s plat-
ným stavebným povole-
ním. Chýbali už len penia-
ze. Čakali sme na vhodnú 
príležitosť, starostlivo sme 
pripravovali všetky pod-
klady pre podanie žiadosti 
o dotáciu a takto pred rokom sme žiadosť podali. V apríli prišlo vyrozumenie, že našu 
žiadosť o takmer 20 MILIÓNOVÚ dotáciu schválili. Vďaka enormnému množstvu práce, 
ktoré sme v poslednom období venovali vysporiadavaniu pozemkov pre stavbu kana-
lizácie, môžem zodpovedne vyhlásiť, že naša obec je na túto stavbu pripravená. Pôjde 
zatiaľ o najväčšiu infraštruktúrnu investíciu tohto storočia v našej obci.

Prechod pre chodcov na Novozámockej ulici  
Tento projekt je síce menšieho rozsa-

hu, ale sme naň právom hrdí. Bezpečnosť 
chodcov pri prechode frekventovanou No-
vozámockou ulicou bola dlho skloňovanou 
témou v obci. Pre komisiu na ochranu ve-
rejného poriadku a ochranu životného pros-
tredia bola jednou z priorít. Preto sme začali 
konať. Najprv sme navštívili odbor dopravy 
a pozemných komunikácií Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, kde nám sľúbili, že 
ak budeme mať platné stavebné povolenie 
na výstavbu prechodu v čase rekonštrukcie 
Novozámockej ulice, oni budú nápomocní 
pri jeho vybudovaní. Oslovili sme projektan-
ta, ktorý pripravil projektovú dokumentáciu, 
prešli sme si veľmi zložitým povoľovacím 
procesom, našli finančné prostriedky na 
vybudovanie napájacích chodníkov a 
osvetlenia, vykonali verejné obstarávanie 
a stavba sa mohla začať. Už onedlho budú 
môcť chodci bezpečne prechádzať touto 
frekventovanou cestou. 

Kompostáreň  
Problematika odpadov nadobúda čo-

raz väčšie ekologické, ale aj ekonomic-
ké rozmery. Sme obec, na území ktorej 
sa ročne vyprodukuje niekoľko sto ton 
biologicky rozložiteľného, teda zelené-
ho odpadu. Preto sme hľadali cestu, ako 
tento odpad čo najrozumnejšie zhodno-
tiť a ušetriť tak nemalé finančné pros-
triedky za jeho spracovanie. Hneď, ako 
to bolo možné, využili sme možnosť na 
získanie finančných prostriedkov z EÚ 
na vybudovanie obecnej kompostárne 
a zakúpenie jej strojového vybavenia. 
Kompostáreň už dokončujeme, takže 
jesenný zber zeleného odpadu bude 
môcť byť zhodnotený týmto spôso-
bom. Kompostáreň bude rozšíriteľná o 
spracovanie kuchynského biologického 
odpadu, čo vo veľkej miere prispeje k 
zníženiu množstva vyprodukovaného 
odpadu v obci. 

Usporiadanie pozemkov pod uli-
cami a pod čistiarňou odpadových vôd

Táto téma bola v obci skloňovaná niekoľko desaťročí. Je to obrovské množstvo prá-
ce bez „viditeľného“ úspechu. Pozemky pod miestnymi komunikáciami Kvetná, Nový 
rad, Novozámocká ulica nepatrili obci. Keďže sme chceli pohnúť v obci s kanalizáciou 
a tento stav už bol najvyšší čas riešiť, pustili sme sa do toho. Podali sme 52 návr-
hov na dedičské konania, vyhotovili sme 110 kúpno-predajných zmlúv s niekoľko sto 
pozemkami, zámenné zmluvy, iniciovali sme rokovania so Slovenským pozemkovým 

pénz hiányzott. Megvártuk a 
megfelelő alkalmat, gondo-
san előkészítettük a támoga-
tás igényléséhez szükséges 
összes dokumentumot, így 
nyújtottuk be egy évvel ez-
előtt a kérelmet. Áprilisban 
kaptuk az értesítést, hogy 
elfogadták a közel 20 MILLI-
ÓS támogatási kérelmünket. 
Köszönhetően annak a ha-
talmas munkának, amelyet a 
közelmúltban a csatornaépí-

téshez szükséges területek rendezésére fordítottunk, felelősségteljesen kijelenthetjük, 
hogy falunk készen áll erre az építkezésre. Ha ez megvalósul, akkor ez lesz az évszázad 
legnagyobb infrastrukturális beruházása falunkban!

Gyalogátkelőhely az Újvári úton
Bár ez a projekt kisebb léptékű, méltán lehetünk rá büszkék. A gyalogosok biztonsága 

a forgalmas Újvári utcán való átkelés során folyamatosan vita tárgyát képezi a község-
ben. A probléma megoldása a Közrendvédelmi és Környezetvédelmi Bizottság egyik pri-

oritása volt. Ezért ahogy lehetőségünk 
adódott, megtettük a szükséges lépé-
seket. Elsőként a Nyitrai Önkormány-
zat Közlekedési és Távközlési Osztályát 
kerestük fel, ahol ígéretet kaptunk 
arra, hogy amennyiben az Újvári utca 
rekonstrukciója idején érvényes építési 
engedélyünk lesz az átkelő építésére, 
segítséget nyújtanak a megvalósítás-
ban.  Elkészítettük a projektdokumen-
tációt, beszereztük az engedélyeket, 
megtaláltuk az anyagi forrást a járdák 
és a világítás megépítésére, majd a 
közbeszerzés lefolytatását követően 
megkezdődhetett a kivitelezés. Hama-
rosan a gyalogosok már biztonságosan 
kelhetnek át ezen a forgalmas útsza-
kaszon.

Komposztáló üzem
A hulladékprobléma napjainkban 

egyre nagyobb ökológiai és gazdasági méreteket ölt. Olyan önkormányzat vagyunk, 
amelynek területén évente több száz tonna biológiailag lebomló, azaz zöldhulladék 

keletkezik. Ezért kerestük a módot 
arra, hogy ezt a zöld  hulladékot a 
lehető legésszerűbben feldolgozzuk, 
és így idővel jelentős összeget taka-
rítsunk meg annak feldolgozására. 
Kihasználtuk  az adódó lehetőséget, 
hogy uniós forrást szerezzünk egy 
települési komposztáló üzem meg-
építésére és gépeinek beszerzésére. 
A komposztáló üzem építése már a 
végéhez közeledik, így a miniszté-
riumi ellenőrzés után már az ősszel 
összegyűjtött zöldhulladékot is ennek 
igénybevételével szeretnénk feldol-
gozni. A komposztáló üzem tevékeny-
ségi köre bővíthetővé válik  a konyhai 
biológiai hulladék feldolgozására is, 
ami nagyban hozzájárul a faluban 
keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentéséhez.

Telekrendezés a helyi utak  és a 
szennyvíztisztító telep alatt

Ez a téma évtizedek óta időről  időre megjelenik a megoldásra váró feladatok kö-
zött. Hatalmas munka, „látható”  siker nélkül. A Virág utca, a  Váczi sor és az  Újvári 
utca alatti földterület eddig nem tartozott a község tulajdonába. Mivel a szennyvízhá-
lózat kérdését is intézni szerettük volna, éppen ideje volt elkezdeni ennek a helyzetnek 
a rendezését. Megközelítőleg 52 hagyatéki eljárást kezdeményeztünk, 110 adásvételi 
szerződést kötöttünk több száz parcelláról, tárgyalásokat kezdeményeztünk a Szlovák 
Földalappal, végrehajtókkal, földtulajdonosokkal szerte az országban, de az EÚ-ban és a 
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fondom, exekútormi, pozemkovými vlastníkmi naprieč celou republikou, ale aj v EÚ a zo 
zámoria. Už o nás vedia na súdoch, na notariátoch, o katastri ani nehovorím. Obrovské 
množstvo práce. A výsledok? Máme vysporiadanú Kvetnú ulicu, pozemok pod čistiarňou 
odpadových vôd, oveľa väčším orieškom je však Novozámocká ulica a Nový rad, ale aj 
tu výborne postupujeme a intenzívne spolu-
pracujeme aj s vlastníkmi rodinných domov, 
ktorí majú záujem o vysporiadanie svojich 
vlastných pozemkov. 

Veterný park 
S príchodom vážnej energetickej krízy je 

téma vybudovania veterného parku v ka-
tastri našej obce veľmi aktuálna. Spoločnosť 
Energiepark, s.r.o. prezentovala ponuku na 
vybudovanie štyroch veterných elektrární v 
katastri našej obce na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva na jar tohto roku. Obecné 
zastupiteľstvo spoluprácu s touto spoloč-
nosťou schválilo, a prišlo k podpisu zmlu-
vy o spolupráci medzi touto spoločnosťou 
v oblasti výstavby a prevádzky veterných 
elektrární. V dohľadnej dobe majú teda v 
našej obci vyrásť štyri veterné elektrárne, 
z toho dve na pozemkoch obce a dve na 
pozemkoch rímsko-katolíckej cirkvi. Okrem 
ekologického prínosu sa jedná aj finančný prínos pre obec, pretože takto bude mať 
obec ročne príjem z prevádzky týchto elektrární  vo výške takmer 50.000 eur, ktoré 
môže každoročne investovať do obnovy miestnych komunikácií, chodníkov alebo iných 
rozvojových projektov. 

Následne by som rád zhrnul našich 30 zrealizovaných projektov rozdelených 
podľa jednotlivých oblastí, ktoré sme počas tohto volebného obdobia stihli do-
končiť:

Rekonštrukcia obecných budov:
- výmena okien na prízemí športovej haly, 
-výstavba komunitného centra, 
- výmena okien v zdravotnom stredisku,
- rekonštrukcia miestnosti na poschodí kultúrneho domu a zriadenie 
spoločenského priestoru,
- rekonštrukcia spŕch a sociálnych miestností na futbalovom ihrisku,
- výmena podláh a rekonštrukcia jedálne materskej školy.
Výstavba a obnova ciest, chodníkov a parkovísk:
- obnova spevnenej plochy pri hasičskej zbrojnici,
- výstavba parkoviska a prepojovacieho chodníka pri katolíckom kostole, 
- vybudovanie prechodu pre chodcov na Novozámockej ulici,
- oprava miestnej komunikácie Krátka,
- vybudovanie vstupu k novej materskej škole,
- zriadenie parkoviska pri reformátskom cintoríne.
Odpadové hospodárstvo a životné prostredie:
- zakúpenie traktora a strojov do kompostárne,
-vybudovanie kompostárne,
-zakúpenie novej kosačky,
- vysporiadanie pozemkov pod ulicami a čistiarňou odpadových 
  vôd pre výstavbu kanalizácie.
Kultúra, sociálne služby, bývanie a služby pre deti:
- výstavba nájomného bytového domu pre mladých,
- reorganizácia obecnej knižnice a rozšírenie knižničného fondu, 
-vydanie knihy Pribetský almanach,
- odkúpenie rodinného domu na zriadenie obecného múzea,
- využívanie projektov cez Úrad práce,
- prevádzkovanie opatrovateľskej služby,
- prevádzkovanie komunitného centra,
- zorganizovanie letných táborov pre deti,
- zriadenie malého detského ihriska pri námestí,
-vybudovanie fitparku.
Iné:
-výstavba optickej siete v obci, 
- zriadenie výdajného balíkoboxu pri obecnom úrade, 
-zriadenie novej web stránky obce,
-zakúpenie obecného autobusu.
A na záver uvediem našich 30 projektov, ktoré sú v riešení, 
 a ktoré pripravujeme pre rozvoj našej obce:
Rekonštrukcia obecných budov:

tengerentúlon is. Mind a bíróságokon, mind a  közjegyzőknél ismerik a perbetei gondo-
kat. A hatalmas mennyiségű munka eredménye, hogy a Virág utca és a  szennyvíztisztító 
telep alatti telkek már rendben vannak, csupán az Újvári utca és a Váczi sor rendezetlen 
parcelláit kell még oldani.

Szélerőművek
A súlyos energiaválság be-

köszöntével különösen aktuá-
lissá vált egy szélpark építése 
településünk kataszterében. 
Az Energiepark kft. községünk 
kataszterében négy szélerőmű 
építésére nyújtott be ajánlatot.  
A perbetei képviselő-testület 
jóváhagyta az együttműködést 
ezzel a szélenergia területén mű-
ködő társasággal, és megállapo-
dást kötöttünk a szélerőművek 
építése és üzemeltetése kap-
csán. Községünk kataszterében 
a közeljövőben négy szélerőmű 
létesül, ebből kettő a község, 
kettő pedig a római katolikus 
egyház parcelláin. Az építkezés 
ökológiai haszon mellett az ön-

kormányzatnak anyagi haszonnal is jár, mert így falunknak éves szinten közel 50.000 
eurós bevétele keletkezik az erőművek üzemeltetéséből. Ezt az összeget a helyi utak, 
járdák felújítására,  vagy egyéb fejlesztésekre fordíthatjuk. 

A következőkben szeretném összefoglalni azt a 30 megvalósult projektünket, terü-
letenként lebontva, melyeket ebben a választási időszakban sikerült megvalósítanunk.

Az önkormányzati épületek rekonstrukciója:
- a sportcsarnok földszinti ablakainak cseréje,
- közösségi központ építése,
- az egészségügyi központ nyílászáróinak cseréje,
- a művelődési ház emeleti helyiségének rekonstrukciója és közösségi tér kialakítása,
- zuhanyozók és szociális helyiségek felújítása a futballpályán,
- padlók cseréje és az óvodai étkező rekonstrukciója.
Utak, járdák, parkolók építése, felújítása:
- a tűzoltószertár mellett lévő terület helyreállítása,
- parkoló és járda építése a katolikus templom mellett,
- gyalogátkelőhely létesítése az Újvári úton,
- a Rövid utca javítása,
- az új református óvoda bejáratának építése,
- parkoló kialakítása a református temetőnél.
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem:
- komposztáló üzem építése,
- traktor és gépek vásárlása a komposztáló üzem részére,
- új kaszálógép vásárlása,
- az utak alatti telek és szennyvíztisztító telep területének rendezése 
a csatornahálózat kiépítése céljából. 
Kultúra, szociális szolgáltatások, lakhatás és a gyermekeknek nyújtott szolgál-

tatások:
- bérház építése fiatalok részére,
- a községi könyvtár átszervezése, kisebb rekonstrukciója 
és a könyvállomány bővítése,
- a Perbetei almanach c. helytörténeti kötet kiadása a Csemadok 
közreműködésével,
- családi ház vásárlása falumúzeum kialakítására,
- projektek igénylése a Munkaügyi Hivatalon keresztül,
- gondozói szolgálat működtetése,
- a közösségi központ üzemeltetése,
- nyári táborok szervezése,
- a készülő Főtér részeként kisebb játszótér kialakítása,
- fitnesz park építése a Váczi soron.
Egyéb:
- optikai hálózat kiépítése a faluban,
- automata csomagküldő létesítése a községi hivatal mellett,
- új falusi kétnyelvű honlap létrehozása,
- községi kisbusz vásárlása.
Végezetül pedig felsoroljuk  a harminc folyamatban lévő projektünket, amelyek-

kel falunk fejlesztését folytatjuk:
Az önkormányzati épületek rekonstrukciója:
- a művelődési központ belső rekonstrukciója, modernizálása,
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16.8.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo Dodatok č. 1 k VZN obce Pribeta č. 1/2021 o výške 

príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa zvyšujú príspevky rodičov k stravovaniu 
detí a žiakov.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie a zámenu ďalších pozemkov pod ulicami 
Nový rad a Novozámocká ulica za kúpnu cenu 1 euro/m2.

Obecné zastupiteľstvo v obci Pribeta  schválilo pridelenie uvoľneného 2 izbového nájomného 
bytu G1 na adrese Kvetná 33A, Pribeta pre Kláru Fazekasovú, Hlavná 72, Pribeta od 1.9.2022.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom rodinného domu na adrese Podzáhradná 
ulica č. 9 pre Juraja Szencziho, trvale bytom: Dlhá 52, 946 55 Pribeta za 936 eur/rok, teda 78,00 
eur/mesiac od 9.9.2022 na dobu určitú – 3 roky. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom rodinného domu na adrese Krivá 14, Du-
lovce pre Michaelu Vörösovú, trvale bytom: Mierová 4, 946 56 Dulovce za 1560,00 eur/rok, teda 
130,00 eur/mesiac od 9.9.2022 na dobu určitú – 1 rok.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo zámer založenia sociálneho podniku obce Pribeta s 
nasledovným predmetom činnosti:

-Čistiace a upratovacie služby
- Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
-Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
-Prípravné práce k realizácii stavby
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácie exteriérov a interiérov
- Kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- Organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí 
- Preprava fekálnych odpadov fekálnymi vozidlami 
-Úprava a údržba zelene
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo zaokrúhlenie cien prenájmov a služieb poskyto-

vaných Obcou Pribeta.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie informáciu o možnosti predkladania pro-

jektových zámerov na výstavbu zariadenia pre seniorov s kapacitou 30 osôb a schválilo finančné 

2022.8.16.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az iskolák és oktatási intézmények illetékeiről 

szóló 1/2021 számú Általános Érvényű Rendelet (ÁÉR) 1. számú módosítását, amely által meg-
emelkednek a gyermekek és a diákok étkezési költségei  

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta további, a Túlsó kertek alja és az  Ujvári út alatt 
fekvő földterületek megvásárlását 1 euró / m² vételi áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Virág utca 33A alatt lévő megüresedett 
kétszobás községi G1 bérlakás kiutalását Fazekas Klára, Fő utca 72, Perbete számára 2022. 
szeptember 1-től.  

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Kertek alja utca 9. sz. alatt lévő családi ház 
bérbe adását Szenczi György (Túlsó kertek alja 52, 946 55 Perbete) számára 936 euró évi bérletért  
(78 euró / hónap) meghatározott, három éves időtartamra. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Krivá 14, Újgyalla címen lévő családi ház 
bérbeadását Michaela Vörösovának (Mierová 4, 946 56 Újgyalla) 1560 euró évi bérletért (130 
euró/hónap) meghatározott, egy éves időtartamra 2022. szeptember 9-től.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a perbetei szociális vállakozás létrehozásának 
szándékát. Tevékenységi körét következőképpen határozta meg: 

-Tisztító - és takarítószolgáltatás
-Nem veszélyes hulladék kezelése
-Építkezések, felújítások
-Építéselőkészületi munkálatok
-Építésbefejezési munkálatok
-Kiskereskedelmi szinte történő árubeszerzés és árusítás 
-Kulturális -, sport-, és társadalmi rendezvények szervezése 
-Szennyvízelszállítás 
-Zöldterületek kialakítása és karbantartása
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete Község által beszedett bérek és 

szolgáltatások összegének a megadott irányelvek szerint történő kerekítését.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette egy, 30 személyt befogadó idősotthonra 

- rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu,
- komplexné zateplenie a výmena kúrenia kultúrneho domu z Plánu obnovy,
- komplexné zateplenie a výmena kúrenia vo všetkých budovách 
základných škôl, 
- zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy,
-rekonštrukcia športovej haly, 
- rekonštrukcia budovy bývalého kina na informačné centrum, 
- rekonštrukcia rodinného domu na dom služieb,
- rekonštrukcia šatní futbalového štadióna.
Výstavba a obnova ciest, chodníkov a výstavba priemyselného parku:
-výstavba centrálneho námestia,
- vybudovanie parkoviska s nabíjacou stanicou pre 
elektromobily pri námestí,
- rekonštrukcia chodníkov na Kvetnej ulici,
- rozšírenie náučného chodníka Dr. Ernő Mátyása,
- pokračovať v usporiadaní vlastníctva pod nevysporiadanými 
miestnymi komunikáciami, 
-priemyselný park.
Odpadové hospodárstvo a životné prostredie:
- výstavba obecnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
-veterný park,
- parková úprava okolia vodozádržných nádrží vo Váczyho parku,
- pokračovať v úprave priestranstiev medzi Dlhou ulicou a Novým radom.
Kultúra, sociálne služby, bývanie a služby pre deti:
- znovuvydanie knihy Lajosa Pándyho: A csodálatos nagykendő,
-výstavba vonkajšieho javiska,
- multifunkčné ihrisko na Mierovej ulici,
-vybudovanie domova dôchodcov,
-denný stacionár,
- zriadenie obecného sociálneho podniku,
- výstavba ďalšieho  nájomného bytového domu pre mladých, 
- výstavba nájomných bytov v budove bývalej materskej školy pre starších občanov,
- rozparcelovanie pozemku za námestím na výstavbu rodinných domov.
Iné:
-Wifi pre Teba v obci Pribeta, 
- osadenie lavičiek a smetných košov v obci,
- vybudovanie kamerového systému v spolupráci so spoločnosťou Wisper s.r.o. 
Som rád, že som mohol zhrnúť našu prácu počas posledných štyroch rokov a pred-

staviť riešenia, ktoré sú pripravené pre ďalší rozvoj obce. Ďakujem všetkým, ktorí sa do 
týchto aktivít zapájali a počas celého volebného obdobia neúnavne pracovali. 

 
Norbert Zsitva,  

 starosta obce Pribeta

- a művelődési ház teljes körű szigetelése, fűtésének cseréje a megújítási tervből,
- átfogó hőszigetelés és fűtéscsere minden iskolai épületben,
- az óvoda épülete energiaigényének csökkentése,
- a sportcsarnok rekonstrukciója,
- az egykori mozi épületének átépítése információs központtá,
- egy családi ház átépítése szolgáltatások házává,
- a futballstadion második öltözőjének és zuhanyzójának rekonstrukciója.
Utak, járdák építése, felújítása, ipari park építése:
- központi tér kialakítása,
- elektromos autók töltőállomásával ellátott parkoló építése a tér mellett,
- a Virág utcai járdák rekonstrukciója,
- a Dr. Mátyás Ernő Tanösvény bővítése,
- a továbbra is rendezetlen helyi utak alatti tulajdonrendezés folytatása,
- az ipari park kialakításának megkezdése. 
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem:
- szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építése,
- szélerőműpark létesítése,
- a Váczy parkban lévő  víztározók környezetének rendezése, 
- a Hosszú utca és a Váczi sor közötti területek rendezése. 
Kultúra, szociális szolgáltatások, lakhatás és gyermekeknek nyújtott szolgál-

tatások:
- Pándy Lajos és a perbetei mesék címmel Pándy Lajosról szóló könyv, 
amely magába foglalja A csodálatos nagykendő című könyv meséit is,
- szabadtéri színpad építése,
- többfunkciós játszótér a Béke utcában,
- harminc főt befogadó nyugdíjas otthon építése,
- napközi otthon létesítése idősek számára, 
- önkormányzati szociális vállalkozás létrehozása,
- újabb bérlakások építése fiatalok számára, 
- bérlakások építése időseknek a régi óvoda épületében,
- a Főtér mögötti telek felosztása családi házak építése céljából. 
Egyéb:
- ingyenes Wifi pontok Perbete közterein,
- padok, szemetes edények elhelyezése a faluban,
- új intelligens kamerarendszer kiépítése a Wisper kft. közreműködésével. 
Örülök, hogy összefoglalhattam az elmúlt négy év munkáját és eredményeit, valamint 

ismertethettem a község további fejlődését szolgáló terveket. Szeretném kifejezni kö-
szönetemet mindazoknak, akik tevékenyen bekapcsolódtak céljaink megvalósításába, 
és községünk jobbá, szebbé tételének érdekében fáradhatatlanul dolgoztak az egész, 
lassan már mögöttünk lévő választási időszakban.

 Zsitva Norbert,  
 Perbete Község polgármestere
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95. születésnapja alkalmából községünk vezetője Zsitva Norbert és Szabó 
Andrea anyakönyvvezető, lánya otthonában köszöntötte fel a szépkorú  Petrík 
Imréné, született Jakab Erzsébetet. Bözsi néni megtisztelve érezte magát, 
hogy a község vezetése gondolt rá és nagyon megörült a látogatásunknak. 
Beszélgetésünk során előtörtek a múlt emlékei, melyekről érzékenyen mesélt.

Az ünnepelt 1927. augusztus 2-án született Perbetén. Már 14 éves korában 
munkába állt, 
ugyanis nap-
s z á m o s k é n t 
dolgozott a 
majorban, szol-
gált módosabb 
g a z d á k n á l , 
majd később 
a szövetkezet 
fóliagyárában 
helyezkedett 
el.

Férjének 19 
évesen 1946-
ban fogadott 
örök hűséget. 
Házasságuk-
ból egy lányuk 
született, aki 
nagy szere-
tettel segíti 
a minden-
n a p o k b a n . 
Azóta három 
unokával és 
négy déduno-
kával bővült 
a család. Har-

minchárom éve özvegyült meg, férje halála után lányának, unokáinak és déd-
unokáinak szentelte az életét. Hajlott kora ellenére még szellemileg friss és 
elmondta, hogy  nagyon örül ha jó időjárás van, mert ilyenkor szeret kiülni az 
udvarra. Bözsi néni hitvallása, hogy: „Minden nap a Jó Isten ajándéka.“ E szép 
kort is a Teremtő szeretetének és gondviselésének köszönheti. 

Szívből kívánunk a kedves ünnepeltnek boldog, nyugalmas, örömteli, jó 
egészségben eltöltött éveket.

A kilencven évesek táborát erősíti Nagy Lászlóné, született Voňák Mar-
git. Ebből az alkalomból Perbete Község polgármestere, illetve Szabó Andrea 
anyakönyvvezető köszöntötte az ünnepeltet. Manci néni elmondta, hogy 1932. 
augusztus 20-án Szent István királyunk napján született.  A kilenc megélt évti-
zed ellenére is jó testi – szellemi egészségnek örvend.

Szegény családba született. Édesapja az erdőre járt dolgozni. Mint minden 
parasztgyereknek, neki is már igen korán be kellett kapcsolódnia a ház körüli 
munkákba. Ott kellett lenni a sarabolásnál, a libákat is a fiatal gyerekek le-
geltették, illetve a tehenet is. Ez lett az Ő sorsa is. Tizenkét éves korában már 
Szentistvánra a majorba járt dolgozni, ahol elvégeztek minden mezőgazdasági 
munkát. Többek között idénymunkásként a dohánytermesztésben is dolgozott. 
Végigélte a II. világháború időszakát, majd a háború utáni deportációt is. A há-
ború után, mint férjes asszonyra ráhárult a háztartás vezetése. Férjével Nagy 
Lászlóval 2 fiúgyermekük született, aki közül az egyik már sajnos elhunyt. Van 
4 unokája és 3 dédunokája,  mint mondja, ez jelenti számára a  legnagyobb 
boldogságot. Ha segítségre van szüksége családjára mindig számíthat.

Manci néni a mindennapokban sem tétlenkedik: főz, ellátja a házi munkát. 
Szabadidejében televíziót néz, illetve rádiót hallgat. A hitet, a munkát és a 
szorgalmat tartja a hosszú élet titkának. 

Szívből kívánjuk, hogy továbbra is ugyanilyen derűsen, szellemi és fizikai 
frissességben töltsön el még sok-sok születésnapot gyermeke, unokái és 
dédunokái körében.

 Szabó Andrea
� anyakönyvvezető

Szépkorúak köszöntése

prostriedky na prípravu projektového zámeru vo výške 6800 eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie žiadosť RöpPer – Volejbalový klub Pribeta, 

Kvetná 8, Pribeta o bezplatný prenájom športovej haly na účely trénovania detí a mládeže. Ozná-
milo, že prenájom športovej haly je možný v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 
v sume 1 euro/hod. 

13.9.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo navýšenie obstarávacích nákladov stavby Nájomný 

bytový dom 8 b.j. – 2. etapa o 128.254,56 eur. 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo zámer prenajať parcely vo vlastníctve obce Pribeta 

spoločnosti Energiepark s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 851 01 Bratislava za účelom vybudovania 
a prevádzky veterného parku v maximálnom počte 2 kusy veterných elektrární.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete  schválilo odkúpenie a zámenu ďalších pozemkov pod ulicami 
Nový rad a Novozámocká ulica za kúpnu cenu 1 euro/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie pre TJ Družstevník Pribeta, 
Športová 14, Pribeta vo výške 1000 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo poskytnutie dotácie vo výške 300 eur pre Jókaiho 
divadlo, Petőfiho 1, Komárno.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prenájom rodinného domu na adrese Nový rad 65 
vo vlastníctve obce Pribeta pre Zsolta Korába, Obec Pribeta za 1296 eur/rok, teda 108,00 eur/
mesiac v aktuálnom stave na dobu určitú 1 rok od 1.10.2022 – 30.9.2023.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo predaj rodinného domu a pozemkov na adrese Pod-
záhradná ulica 72, Pribeta pre Ing. Nikolasa Križana, Novozámocká 7, Pribeta a manželku Ing. 
Mgr. Miriamu Križanovú za kúpnu cenu 8000 € s podmienkou začatia výstavby nového rodinného 
domu do 2 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

21.9.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo začatie výstavby centrálneho námestia.
 
 Ing.�Soňa�Zahorcseková

vonatkozó pályázat lehetőségét és jóváhagyott a pályázati terv előkészítésére 6800 eurót.
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette a RöpPer – Volejbalový klub Pribeta, Vi-

rág utca 8, Perbete kérelmét a Sportcsarnok ingyenes bérbevételére gyermek és ifjúsági korú 
sportolói számára, valamint a kérelmező tudomására adta, hogy a Sportcsarnok bérleti díja az 
érvényben lévő községi rendelet szerint 1 euró óránként. 

2022.9.13.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az új nyolclakásos társasház beszerzési költ-

ségeinek megemelkedését 128254,56 euróval.. 
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta  Perbete Község birtokában lévő földterületek 

bérbeadási szándékát az Energiepark s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Pozsony, számára, legfeljebb 
két szélerőmű megépítése és üzemeltetése céljából. 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a további, a Túlsó kertek alja és az  Ujvári út 
alatt fekvő földterületek megvásárlását  1 euró / m²  vételi áron.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott 1000 euró támogatást a TJ Družstevník 
Pribeta,  Sport utca 14, Perbete sportegyesület részére.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyott 300 euró támogatást a komáromi Jókai Szín-
ház, Petőfi utca 1 részére.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Vászy sor 65 sz. a község birtokában lévő 
családi ház bérbe adását Koráb Zsolt perbetei lakos számára  1296 euró évi bérletért  (108 euró / 
hónap) meghatározott, egyéves időtartamra éspedig 2022.10.1-től  2023.9.30-ig 

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Kertek alja  72 sz. lévő családi ház és a 
hozzátartozó telkek eladását Križan Nikolas mérnök, Ujvári út 7,  és Mgr. Križanová Miriam mér-
nöknő számára 8000 euró ellenértékért, azzal a kikötéssel hogy a szerződés megkötése napjától 
számolt két éven belül új családi ház építése kezdődik a megvásárolt területen. 

2022.9.21.
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta Perbete főterének megépítését. 

 fordította:�PhDr.�Jakab�Ferenc
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Ép testben ép lélek

A Napraforgó óvodában az őszi hónapok mindig mozgalmasan tel-
nek. Nyitó programunk a tavalyi évhez hasonlóan a szülők körében 
oly jól ismert Családi sportnappal és piknikkel indult. Szórakoztató 
tevékenységek sora várta az együtt mozogni és versenyezni vágyó 

felnőtteket és gyermekeket egyaránt. A sportpalettán a válasz-
ték igen szélesnek bizonyult. Lelkes kis csapatunk „mozgató-
rugója” ezúttal a méltán ismert komáromi Pókember volt, aki 
lélegzetelállító mutatványokkal kápráztatta el a társaságot, így 
ösztönözte mozgásra a jelenlévőket. A közös családi bemelegítő 
tornát vidám staféta, erőnléti, gyorsasági csapat-és versenyjá-
tékok követték. A kicsiknek a Virgonckodó Játéksziget nyújtott 
önfeledt szórakozást. A finomságoktól roskadozó büféasztalon 
mindenki megtalálta a számára legízletesebb falatot. Lehetősé-
get adtunk a szabadtűzön való sütögetésre is, amitől igazi pik-
nik hangulat kerekedett az udvaron. Intézményünk céljai közt 
szerepel a sport és a mozgás szeretetére való nevelés, illetve 
annak népszerűsítése. A test ereje és egészsége a lélek erejétől 
és egészségétől függ. Mi erre is odafigyelünk!

 „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, 
mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fárad-
nak el.” (Ézs. 40, 31)
� Bc.�Juhász�Tímea

„Fényes cifra palota, megnyitott az óvoda. 
Tessék, tessék! Beljebb, beljebb! Vidám itt 
bent minden gyermek.“ – örömmel szavalták 
a Nyitnikék Óvoda gyermekei szeptember ele-
jén. Megérkeztek a barátok, és kezdetét vette 
a várva - várt kaland, játék.

Fontosnak tartjuk óvodapedagógusként, 
hogy a gyermekeknek megmutassunk és 
megszerettessünk velük minden olyan tevé-
kenységet, ami művészi érték, ami elenged-
hetetlen lehet érzelmi fejlődésükben, ami 
segíti őket. Így az őszi hónapokban  Komá-
romban jártunk a Jókai Színházba. Minden 
évben lehetőséget kapunk az óvódás gyere-
kekkel, hogy megnézzünk egy-egy előadást. 
Már kiscsoportos kortól láthassanak korosz-
tályuknak megfelelő, értékes színházi, báb-
színházi előadásokat. A gyerekek nagy-nagy 
lelkesedéssel készülnek minden színházi elő-
adásra. Különös gonddal választják ki otthon  
a csinos ruháikat és már reggeli közben fel-

csillan kíváncsiságuk, hogy vajon milyen 
is lesz az előadás. Vitéz László és Vas Ju-
liska címmel egy nagyon izgalmas, mókás 
és érdekes előadást láthattak a gyerekek, 
amit a délután érkező szülőknek kitörő 
örömmel meséltek el. Jó látni, hogy ezek 
az előadások mennyi élményt, tudást és 
érzelmi többletet adnak a gyerekeknek. Az 
előadások utáni napon élményeiket min-
dig elmondhatják, amiből kiderül, hogy 
kinek mi tetszett a legjobban az adott elő-
adásban, ami a legizgalmasabb, legszebb, 
legjobb volt a számukra.

Az előadás elvarázsolta őket, együtt 
izgultunk és kacagtunk a tréfás jelenete-
ken. A látottakat lelkes tapssal jutalmaz-
ták. A színház egy különös műfaj, melynek 
viselkedési szokásaival, csodájával érde-
mes idejekorán ismerkedni!

 
 Balla Piroska

September v materskej škole

Színházlátogatás a Komáromi Jókai Színházban

Prvé septembrové dni v mater-
skej škole prebiehali tak, ako to 
už každoročne býva – v zname-
ní spoznávania sa s novými, ako 
aj staronovými kamarátmi. Prvé 
plačlivé dni vystriedali úsmevy na 
tvárach detí. Pred príchodom daž-
divých dní sme si stihli užiť krásne 
počasie na školskom dvore, ako 
aj každoročnú opekačku s rodič-
mi v lese. Naplno sme sa pustili 
do práce aj čo sa týka výchovno-
-vzdelávacích aktivít. Po úspešnej 
adaptácii nových detí sme sa za-
čali venovať tomu, čo je poslaním 
a cieľom  materskej školy – roz-

víjať osobnosť dieťaťa v každej z 
oblastí. Najmenšie deti spoznáva-
jú režim fungovania škôlky, star-
šie deti si zvykajú na prechod do 
veľkej triedy a predškoláci začali 
s prípravou do základnej školy. V 
najbližšom období čaká deti pla-
vecký výcvik. V plnom prúde sú 
aj prípravy na druhý ročník Plesu 
materskej školy, ktorý organizuje 
kolektív materskej školy spolu s 
rodičmi detí. Dúfame, že nás opäť 
čaká školský rok plný nových zá-
žitkov, vedomostí a priateľstiev. 

 
 Bc.�Paulína�Fűhrichová

MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK 
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Anglický workshop

Splnený sľub
Dňa 14. 9. 2022 sa zúčastni-

li žiaci našej školy besedy s 1. 
slovenským kozmonautom a let-
com, plukovníkom, generálom, 
Ing. Ivanom Bellom.  Ing. Ivan 
Bella zavítal na pôdu našej školy 
a prijal pozvanie pani zástupky-
ne PaedDr. Kristíny Virág, s kto-
rou sa už roky poznajú. Na tomto 
stretnutí pani zástupkyni veľmi 
záležalo, pretože žiakom sľúbila, 
že sa toto stretnutie uskutoční. A 
daný sľub treba splniť.    

Pani učiteľka Petra Janovičová 
žiakom predstavila pána gene-
rála a odovzdala slovo pánovi 
Ing. Ivanovi Bellovi, ktorý  veľmi 
zaujímavo a pútavo porozprával 
o samotnej 27. expedícii na Mir, 
ktorej sa zúčastnil 20. februára 
1999, pričom sa stal v pora-
dí 385. človekom vo vesmíre a 
Slovensko sa tak vďaka nemu 
stalo 21. krajinou, ktorá má svoj-
ho kozmonauta. V diskusii sa 
naši žiaci dozvedeli, že pán Ing. 

Ivan Bella má rád všetky výzvy a 
nebojí sa ich. Obľubuje adrenalí-
nové športy, a tak môže posúvať 
svoje fyzické a psychické hrani-
ce. Dozvedeli sme sa, že prípra-
va do vesmíru je dlhá, pretože v 
organizme prebiehajú drastické 
zmeny. Čas vo vesmíre je presne 
stanovený a človek si tam pripa-
dá ako robot. Užíva si tam bezvá-
hový stav, pohľad z výšky 350 až 
400 km nad zemou či už na našu 
planétu alebo pohľad do vesmíru 
a každá sekunda prináša niečo 
nové, neopakovateľné.

Kozmonautika a lietanie sú 
podľa neho nevyliečiteľná cho-
roba, a ak by sa naskytla ďalšia 
možnosť, rozhodne by o nej uva-
žoval. Svoje vedomosti by určite 
rád odovzdal aj inému kozmo-
nautovi, ak by takáto možnosť 
bola. 

Stretnutia so slovenským koz-
monautom sa zúčastnili aj naj-
vyšší predstavitelia obce Pribeta, 
starosta obce  Norbert Zsitva, 
prednostka obecného úradu Ing. 
Soňa Zahorcseková, ako aj po-
slanci obecného zastupiteľstva. 

Stretnutie so slovenským koz-
monautom zanechalo vo všet-
kých prítomných  veľa nadšenia 
a každý z nich by v kútiku svojej 
duše chcel v tej chvíli prežiť to 
isté.

V záverečnej časti mali prítom-
ní  možnosť položiť vzácnej náv-
števe rôzne zaujímavé otázky. 
Po skončení diskusie bol čas na 
autogramiádu či spoločnú foto-
grafiu.

Táto metóda vzdelávania, po-
čas ktorej majú žiaci možnosť 
stretnúť sa s priamym účast-
níkom nejakej významnej časti 
dejín, je výborným spestrením 
vyučovacieho procesu, preto 
stretnutie s Ing. Ivanom Bellom, 
ako účastníkom a spolutvorcom 
slovenských dejín letectva a 
kozmu, bolo pre žiakov oboha-
cujúcim a nezabudnuteľným zá-
žitkom.

Pán Ing. Bella, z celého srdca 
Vám ďakujeme!

  
 Petra�Janovičová

19. a 20. septembra nás svojou návštevou opakovane poctil 
pán Alex Elwood z anglického Sheffield-u. Svojim workshop-
-om, A Taste of English, podporuje inovatívnu výučbu anglické-
ho jazyka na našej škole už štvrtý rok a ako vždy, aj tentokrát 
sa postaral o skvelý zážitok a vynikajúcu zábavu.

Prvý deň sa venoval staršej skupine žiakov. Naši ôsmaci a 
deviataci mali možnosť zapojiť sa do rôznych interaktívnych 
úloh – spoznávali sa navzájom, v rámci pohovorov sa vžili do 
kože slávnych ľudí a moderátorov, plánovaním víkendových 
aktivít si precvičili budúci čas, rozšírili si slovnú zásobu tý-
kajúcu sa dopravných prostriedkov a cestovania, pracovali s 
textom anglickej pesničky a zmerali si sily v zaujímavej vedo-
mostnej súťaži.

Ďalší deň patril mladším žiakom. Piataci a šiestaci si na úvod pre-
cvičili tvorbu a štruktúru základných otázok. Rozhovorili sa naozaj 
smelo a rýchlo. Počas druhej hodiny si užili populárnu hru zameranú 
na zvieratká. Následne si zasúťažili v hľadaní najväčších, najťažších, 
najdlhšie žijúcich, najnebezpečnejších a najrýchlejších zvierat pla-
néty. Ani si nevšimli, ako šikovne si precvičili stupňovanie prídav-
ných mien. Z workshop-u nechýbali ani populárne hry, ako anglické 
domino, kvarteto, či zábavná hra zameraná na čísla.

Oba dni nás obohatili novými vedomosťami, vyzbrojili sebaistotou 
v používaní anglického jazyka a obdarili výbornou náladou. Ďakuje-
me pánovi Elwood-ovi za skvelý workshop a už teraz sa tešíme na 
ten nadchádzajúci.   

 Andrea Gáborová

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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Svetový deň zvierat
Svetový deň zvierat si každoročne pripomíname 4. októbra. 

Žiaci sa naň už veľmi tešili, aj keď sme ho museli kvôli cho-
robnosti o týždeň posunúť. Na začiatku projektu naši milovníci 
zvierat zhromaždili všetky zvieratká na chodbu školy. Postup-
ne predstavovali život svojich zvieracích miláčikov a stručne 
o nich porozprávali rôzne zaujímavosti.  

Ďalej sa žiaci učili prostredníctvom rovesníckeho vyučo-
vania. Na desiatich stanovištiach sa dozvedeli zaujímavos-
ti o zvieratkách, skladali obrázky, rozlišovali figúrky zvierat 
podľa  hmatu, naučili sa  pomenovať 5 vybraných zvierat v 
10 jazykoch, vyskúšali si pomocou kvízu, čo ešte nevedia o 
zvieratách. Celkom dobre sa im darilo aj čítať z pier názvy 

rôznych živočíchov, naučili sa pomenovať časti postroja koní, 
prvýkrát si vyskúšali vyriešiť rébus pomocou kľúča. Vystriho-
vali a vyfarbovali obrázky koníkov a cez prezentáciu, ktorú pre 
nich s veľkým nadšením pripravila naša bývala žiačka, Lillyka 
Pataki, sa dozvedeli veľa zaujímavého o koňoch. S veľkým 
oduševnením napokon prezentáciu o koňoch odprezentovala 

naša žiačka 8. ročníka, Kira Lujza Madarászová. Lilly spolu 
s Lujzou chceli obohatiť náš dnešný deň aj inak. Plánovali 
priniesť koníky, na ktorých by sa naši žiaci mohli povoziť... Av-
šak, choroba našej bývalej žiačky nám prekazila tieto plány a 
jazdenie na koňoch sa prekladá na budúci rok. Napriek tomu 
sa všetci výborne zabavili a niečo nové aj naučili na stanoviš-
tiach, kde mali svojich pomocníkov - starších spolužiakov z 8. 
a 9. ročníka, ktorí koordinovali celé vyučovanie.

Deň sme ukončili návštevou útulku u našej bývalej pani 
učiteľky, Ľudmily Servanskej, v Zelenom Háji. Pani učiteľke 
Servanskej ďakujeme za možnosť návštevy útulku a za jej sr-
dečné privítanie. Tento rok sme vybrali žiakov 6. a 8. ročníka, 
ktorí si poobedie užili mojkaním rozkošných psíkov rôznych 
rás. Neprišli sme k nim s prázdnymi rukami, nakoľko pani 
učiteľka Gáborová usporiadala pre týchto útulkáčov zbierku. 
Mnohí žiaci priniesli  výživné krmivá i dobrôtky, za čo im veľmi 
pekne ďakujeme. Žiakom sa Svetový deň zvierat veľmi páčil 
a po dvojročnej pandemickej prestávke si ho dokonale užili.

 
 PaedDr.�Denisa�Mareková

MARGARET mazsorett és táncklub

Idén, 2022-ben végre ja-
vulni látszódik a járvány-
helyzet, egyre több fesztivál, 
esemény kerül megrende-
zésre, és szemmel láthatóan 

már mindenkinek hiányzott a 
társasági élet. Elsőként áp-
rilisban, egy jelentős sport-
eseményen léphettünk fel a 
komáromi sportcsarnokban. 

A szlovák röplabda bajnok-
ság két döntőse, Komárom és 
Eperjes mérkőzött meg egy-
mással, s a két napos küzde-
lem után dőlt el, hogy ki lesz 
a bajnok. A hangulat ferge-
teges volt mindkét este, és 

mi is jól szurkoltunk, hiszen 
Komárom lett a bajnok. Má-
jusban egy szívet melengető 
jótékonysági rendezvényen 
léptünk fel a helyi sport-
csarnokban. Sándor Szilvia 
szervezésében két részből 
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álló jótékonysági koncert 
valósult meg, melyet a gyer-
mekbénulásban szenvedő, 
hatéves Lilike gyógyulásáért 
álmodott meg. Ezúton is kö-
szönjük Sziszinek a meghí-
vást, és hogy fellépésünkkel 
mosolyt csalhattunk Lilike 
arcára. Júniusban a helyi fa-
lunapok résztvevői voltunk, 
majd ezzel a hétvége még 
nem ért véget számunkra, 
ugyanis másnap Bajcson is 
felléptünk, szintén falunapon. 
Következő fellépésünk a he-
lyi futballcsapat edzőjének, 
Herda Jánosnak a meghívá-
sa volt. A bajnokság utolsó 
meccsének félidejében tán-
coltunk, majd szurkoltunk a 
fiúknak. Számunkra a nyár 
tökéletesen kezdődött, hi-
szen Szerbiában jártunk a IV. 
Zentai Nemzetközi Mazsorett 
Versenyen, s kitűnő eredmé-
nyeket értünk el, amelyek a 
következők:

Mini formáció – Induló – 
bot: I. helyezés

Mini formáció – Modern – 
pom-pon: I. helyezés

Mini formáció – Modern – 
bot: II. helyezés

A csapat tagjai voltak a Ju-
nior korosztályból: Farkas Do-
rina, Geleta Kiara, Jakab Éva, 
Keleberc Barbora és Lengyel 
Lara, az Ifjúsági korosztály-
ból pedig Nagy Krisztina és 
jómagam. A szombati nap a 
készülődésről, izgulásról és 
a versenyről szólt. Szerbiá-
ban már szinte régi ismerő-
sökként fogadnak bennün-
ket, annyira jó a kapcsolat a 
két csoport között, így még 
csak véletlenül sem hagytak 
minket unatkozni. Vasárnap 
délelőtt a városházán lévő 
múzeumba látogattunk el, 
ahol többet megtudhattunk 
a város történelméről. Onnan 
több száz lépcső vezet felfelé, 

s a tematikus emlékkilátóból 
gyönyörű kilátás nyílik Zen-
tára és környékére. Ezután a 
helyi szervezők finom ebéd-
del vártak bennünket, ahol 
egy kicsit kikapcsolódtunk, 
majd elindultunk hazafelé. Az 
eredményekre nagyon büsz-
kék vagyunk. A nyár folyamán 
testvértelepüléseinken is jár-
tunk, először Pincehelyen, 
majd a rá következő hétvé-
gén Szárazdon, ahol pazar 
vendéglátásban volt részünk. 
Mind a két helyen délután, a 
kultúrműsor programjában 
szerepeltünk. Hihetetlenül jól 
éreztük magunkat, reméljük 
jövőre is visszavárnak ben-
nünket. Júliusban a XIII. To-
kodi Mazsorett Fesztiválon 
táncoltunk, ahol az összes 
korcsoportunk képviseltette 
magát. Bár a felvonulás na-
gyon hosszú volt a melegben, 
a legkisebb táncosaink is 
nagyon élvezték a fellépést 
Magyarországon. Az ősz be-
köszöntével már a hetényi 
Nyitott pincék napján vonul-
tunk a borlovagokkal, ezután 
nyitottuk meg a délutáni 
műsort, majd a Dunamocsi 
Burcsákfesztiválon szintén 
a borlovagokat kísérhettük. 
Október első hétvégéjén a 
perbetei szüreti ünnepségen 
szórakoztattuk cigánytán-
cainkkal a nézőket. Kedves 
közönségünk már többször 
is hallhatta a helyi rendez-
vényeken, hogy „csoportunk 
2002-ben alakult”, tehát idén 
ünnepeljük fennállásunk 20. 
évfordulóját. Ez alkalomból 
kerül megrendezésre 2022. 
november 19-én az Ünnepi 
gálaműsorunk, melyet a he-
lyi kultúrközpontban szerve-
zünk. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt! 

 
 Mgr.�Ádámka�Krisztina
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Szent István ünnepe Perbetén
„De túl minden bún, minden szenvedésen,

Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!’’

 Sajó Sándor

 A Csemadok Perbetei Alapszervezete  a Rákóczi Szövetség társszer-
vezésében Szent István királyra emlékezve ünnepséget tartott augusztus 
20-án. Perbete Község, az egyházak, az oktatási intézmények, valamint a 
faluban tevékenykedő társadalmi  szervezetek képviselői, és a falu lakos-
sága közösen ünnepelt. 

Az ünnepi délután szentmisével kezdődött a Szentháromság római ka-
tolikus templomban. Ezt követően Főtisztelendő Mgr. Hutár Márk, perbetei 
plébániai kormányzó, valamint Nagytiszteletű ThDr. Erdélyi Zoltán reformá-
tus lelkipásztor megszentelte és megáldotta az új kenyeret, amelyet a Nap-
raforgó Néptáncegyüttes kiscsoportjának tagjai kínáltak a résztvevőknek.  

Az ünnepség a templom melletti Millenniumi parkban folytatódott Szent 
István király szobránál, amelyet 2015-ben készített Lebó Ferenc győri szob-
rászművész. Elsőként a Szózat hangzott el az Árvalányhaj Népdalkör elő-
adásában, majd Lacza Anikó szavalta Reviczky Gyula Szent István napján 
című költeményét. Dr. Petheő Attila, a Csemadok Komáromi Területi Választ-
mányának elnöke beszédében kiemelte, hogy Szent István győzelmének kö-
szönhetően elmondhatjuk, hogy „ma is létezünk 15 millióan ezen a Földön, 
akik együtt gondolkodunk és érezzük azt, hogy összetartozunk.”  Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a mai furcsa világban olyan gondolkodás nyert teret, 
amely „értékrendjében  csak az egyénen, csak az örömszerzésen és csak a 
fogyasztói társadalmon van a hangsúly, és a hitet, a  közösséget megpróbálja 
elvetni. A mi konzervatív és magyar örökségünk teljesen más. Jelentőséget 
tulajdonít az Istennek, jelentőséget tulajdonít a nemzetnek, a közösségnek, 
a gyülekezetnek, a házasságnak és a családnak.” Hangsúlyozta, hogy a be-
csület „olyan érték, látásmód, amely 1000 éve megtart bennünket, ami a 
keresztény kultúrában, a magyar történelemben  és a hagyományainkban 

gyökerezik.” Végül kitért arra is, mennyire fontos, hogy „olyan emberek ve-
zessenek bennünket, akik hitelesek és van tartásuk, akik stratégiában tudnak 
gondolkodni, mint Szent István király.” Az ünnepi szónok után az Árvalányhaj 
Népdalkör előadásában felhangzott az ősi moldvai népdal: 

„Ó, Szent István dicsértessél,/Menny és földön tiszteltessél,/
De főképpen nálunk ma,/Mint hazánk fő oszlopa.” 

A községi önkormányzat nevében Zsitva Norbert polgármester koszorút 
helyezett el Szent István szobránál. Az egyházak, oktatási intézmények és 
társadalmi szervezetek képviselői is koszorúval emlékeztek államalkotó kirá-
lyunkra. Tárnok Katalin, a Csemadok Perbetei Alapszervezete elnökasszonya 
a „Ki szívét osztja szét” című dalt adta elő. Az ünnep nemzeti imádságunk, 
a Himnusz közös éneklésével zárult.  Kísérőprogramként ezután az érdeklő-
dők megtekinthették az egykori katolikus iskolában található állandó néprajzi 
kiállítást. 

  
 Tárnok�Katalin

Indul az új tanév
„Embert nevelni a legszebb hivatás. Légy nemes, gazdag lelkű  

ember, hogy emberré tehess másokat. A magad embersége által.“ 

Móricz Zsigmond gondolatát választottuk a 2022.szeptember 
5-én megkezdődött 2022/2023-as tanév mottójául. Különösen 
hangsúlyosak ma az idézett mondatban az ember, és az ember-
ség szavak, hiszen alig lábaltunk ki a járványból, mögöttünk a 
rendkívül aszályos nyár, február óta szomszédságunkban háború 
dúl, nemcsak a gazdaság és az energiaszolgáltatás, hanem az 
elődeink által felállított értékrend is válságban van. Szülőknek, 
pedagógusoknak, fenntartónak közös a felelőssége, hogyan tud 
helytállni ebben a helyzetben, hogyan tudja biztosítani a zavarta-
lan oktatáshoz szükséges körülményeket. A tanévnyitó a hagyo-
mányokhoz híven ünnepélyes keretek közt zajlott a Pándy Lajos 
Művelődési Házban Nagytiszteletű Erdélyi Adél és Nagytiszteletű Erdélyi Zoltán 
református lelkipásztorok, Főtisztelendő Hutár Márk római-katolikus plébános, 
Zsitva Norbert, községünk polgármestere, Ádámka Aranka, a helyi szövetkezet 
elnökasszonya, valamint iskolánk egykori pedagógusai és a szülők jelenlété-
ben. A programban közreműködött Farkaš Dorina és Török Ádám 9.osztályos 
tanulók, valamint a hét kiselsős is egy kedves műsort mutatott be közösen a 
kilencedikesekkel. A szülői szövetség és az iskola ajándéka mellett a gyerekek 
a Rákóczi Szövetség jóvoltából egy szép iskolatáskát kaptak, majd szeptem-
ber 8-án sor került az ösztöndíjak átadására is. Intézményünkben idén 112 
gyermek tanul majd 9 osztályban és két napközis csoportban. A felzárkózást 
asszisztensek és gyógypedagógus segíti. Az előrejelzések szerint a tanulmányi 
versenyek visszatérnek a jelenléti formához és tervezzük a sportversenyekbe 
való bekapcsolódást is. A tanév során többek között az Erasmus+ projekt kere-

tén belül különböző aktivitások valósulnak meg, amelyekbe bevonjuk az iskola 
szinte minden tanulóját, tizenhat tanuló pedig külföldi utazásra kap lehetősé-
get. Tervezzük a téli sítanfolyamot is. A Nyitra megyétől nyert anyagi támoga-
tásból megkezdjük a sílécek vásárlását. Sajnos, nagyobb fejlesztésekbe nem 
foghatunk, az anyagiakat pályázatok útján kell megszereznünk, mivel a hő- és 
villanyenergiára kell tartalékolni forrásainkat. A gyerekek a gondokból egyelőre 
annyit érzékelhetnek, hogy szeptember második felében a takarékosság je-
gyében nem kapcsoltuk be a fűtést, így az iskolában meglehetősen hűvös volt. 

A nehézségek ellenére is reméljük, hogy a tanév mindenki számára sikeres, 
élményekkel teli, de elsősorban egészséges és biztonságos lesz.

� Mgr.�Szabó�Edit
� a�magyar�alapiskola�igazgatónője

KULTÚRA, ZÁKLADNÉ ŠKOLY | KULTÚRA, ALAPISKOLÁK 
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Együtt a múltban, közösen a jövőért

Látogatás a perbetei Néprajzi gyűjteményben
Szeptemberben folytatódtak 

az ERASMUS + projekt aktivi-
tásai. A Digitális technológiák a 
hagyományok bemutatásában 
című projektben egy litván és 
egy olasz partneriskolával mű-
ködünk együtt. Természetesen 
ahhoz, hogy digitálisan fel tud-
juk dolgozni az egyes témakö-
röket, ismereteket, élményeket 
is kell szereznünk. Ebből a cél-
ból szeptember 9-én a 3. és 4. 
osztályosok ellátogattak a helyi 
néprajzi múzeumba, ahol sok 
érdekességet megtudhattak és 
megtanulhattak nagyszüleik, 
dédszüleik életmódjáról, a ruhá-
zatáról, a házaik berendezésé-
ről, olyan háztartási és munka-
eszközöket láthattak, amelynek 
létezéséről a mai generáció nem 
is hallott. Településünk, múl-
tunk, gyökereink megismerése 
nagyon fontos. Témakörként 
beilleszkedik a honismeret tan-
anyagába. 

A kerti és mezei munkaesz-
közöket, a falon megtekinthető 

életképeket, a házak felépíté-
sének módját, valamint a szo-
bákat és berendezésüket Jakab 
Katalin tanító néni mutatta be. 
Sokat mesélt a régi emberekről, 
bemutatta az első házat, a kürtő 
alját és a hátsó házat, megis-
mertette a kora-
beli visele-
tet, amelyet 
a felöltöz-
tetett bábu-
kon meg is 
mutatott, de 
a fiókos szek-
rényből, vagyis 
a sublótból, is 
előkerültek ér-
dekes darabok. A kendervászon 
készítésének egész munkafo-
lyamatát nyomon követhettük. 

Szabó Edit néni a 
„padlásra“vezetett bennünket, 
ami tele volt érdekesebbnél 
érdekesebb tárgyakkal, búto-
rokkal, használati és háztartási 
tárgyakkal, játékokkal, oktató 
eszközökkel. Edit néni pedig 

elmesélte, és lehetőség 
szerint meg is mutatta, 
mit mire, hogyan hasz-

náltak. A gyerekek kipróbálhat-
ták a játékokat és a szőlődarálót 
és csodálkozva nézték, hogy a 
cselédek hol aludtak. 

Ezután következett a munka. 
Betakarítás ideje lévén csö-
ves kukorica került a gyerekek 
elé, amit le kellett morzsolni. 
Kiderült, hogy ez nem is olyan 
könnyű feladat. Megbeszéltük 
mire lehet használni a kukorica 

egyes részeit, majd kipróbálhat-
ták, hogy annak idején a rossz 
gyerekek milyen büntetést kap-
tak – térdelhettek a kukoricán. 
Sok információhoz jutottunk, 
amelyeknek elsajátítását bizo-
nyíthattuk a Kati tanító nénitől 
kapott feladatlapon. A múzeum-
ban készült képek, rajzok ezek 
után feldolgozásra várnak, be-
lőlük prezentáció, online puzzle, 
fotomontázs készül. 

 
 Mgr.�Török�Sarolta

Ezzel a jelmondattal indítot-
tuk útjára az új tanév iskolai 
rendezvényeinek sorát azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy a 
magyar oktatás újraindításá-
nak 70. évfordulója alkalmából 
hívjuk a mai gyermekek közé 
régi tanítványainkat. Ismer-
jük meg életüket, munkájukat, 
eredményeiket, hogy ezzel is 
motiváljuk gyermekeinket és 
lehetőséget teremtsünk egy 
másfajta tudásátadásra, isme-
retszerzésre. 

A felső tagozat tanév eleji te-
repgyakorlata szeptember 9-én 
zajlott. Miután szerencsésen 
„kimenekültünk az égő iskola-
épületből“, a  tanulók hét állo-
máson szereztek ismereteket 
a topográfia, a közlekedés, a 
tűzvédelem és az egészségügy 
terén, kipróbálták a célbadobást 
és a lövészetet.  A pedagógu-
sok segítségére voltak az Ön-
kéntes Tűzoltóegyesület tagjai: 
Zahorcsek Zoltán, aki egyben 
községünk alpolgármesteri 
feladatait is ellátja, valamint 
Kurucz Borbála, a komáromi 
kórház egészségügyi nővére. 

Mindketten iskolánk egyko-
ri diákjai. A helyi tűzoltókkal 
való együttműködés több évre 
visszamenőleg folyamatos. 
Minden alkalommal szívesen 
jönnek hozzánk. Szeptember 
utolsó napján rendeztük meg 
a hagyományos egészség-

napot, melybe egykori diákjaink 
is tevékenyen bekapcsolódtak. 
Az alsó tagozatosok reggeli 
tornával és akadályverseny-
nyel kezdtek Lacza Anikó és 
Lacza Laura vezetésével, akik 
maguk is a pedagógiai pályára 
készülnek. A főiskolás lányok a 
kézműves foglalkozások során 
is segítettek, és a zumbatánc 

sem maradt el. A másodikosok 
együtt alkottak Zsitva Tímea 
virágkötővel, kezeik alól az ősz 
színeit idéző díszek kerültek ki. 
A felső tagozatosokhoz Pálinkás 
Réka érkezett mindenféle – biz-
tonságba helyezett – vírussal 
a tarsolyában. A laboratóriumi 
munkáról tartott prezentációval 
egybekötött érdekes előadást. 

Az eső miatt az „egészségfutás“  
ugyan elmaradt, viszont a futás-
ról mégis szó esett. Vendégünk 
volt Garai József, aki számos 
rangos futóverseny résztvevője 
és nyertese, többek között si-
keresen teljesítette a maratoni 
távot is. Nagy érdeklődést vál-
tottak ki az elhozott érmek, az 
elnyűtt futócipő és a versenye-
ken készült fotók. Egészségünk 
megőrzéséhez a mozgáson 
kívül az egészséges táplálék 
is hozzájárul. A szülők sok-sok 
zöldséget és gyümölcsöt cso-
magoltak a gyermekeknek, a 
szülői szövetség pedig finom 
zabpelyhes keksszel kedveske-
dett diákjainknak. A Pándy La-
jos Művelődési Házzal karöltve 
az őszi díszekből, termésekből, 
ötletes faragott tökökből, rajzok-
ból egy szép, látványos kiállítást 
készítettünk, amelyről nem hiá-
nyoztak a papírsárkányok és a 
madárijesztők sem. A kiállítást a 
Szüreti Vigadalom során láthatta 
a nagyközönség.  

 
 Mgr.�Szabó�Edit
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RöpPer polgári társulás
Polgári társulásunk szervezésében került megren-

dezésre májusban a Jótékonysági röplabdatorna, 
amely a vártnál sikeresebb volt, s a későbbiekben 
átadásra is került az összegyűlt adomány. Következő 
rendezvényünk a Falunapi röplabdatorna volt, melyre 
kizárólag helyi, 2 tagú csapatoknak volt lehetősége 
nevezni. A végeredmény a következőképpen alakult:

1. hely: Gogola Katalin, Kocsis Levente
2. hely: Fabuľa Bettina, Kovács Gábor
3. hely: Tóth Ingrid, Földes Tamás
Hosszas egyeztetések és tárgyalások után a 

RöpPer polgári társulás besegítve a komáromi röp-
labda csapatnak, azaz a VK Spartak UJS Komárno-
nak, szeptembertől indított el egy utánpótlás ne-
velő központot községünkben. A júniusi hónapban 
került megrendezésre a helyi sportcsarnokban egy 
,,showtraining” elnevezésű bemutató a komáromi 
profi csapat által, ahol mind a két alapiskola diákjai 
betekintést nyerhettek a röplabda világába, ezáltal 
felkeltve érdeklődésüket. Ezeket az edzéseket egy 
Komáromból kihelyezett profi edzővel ketten tartjuk, 
heti 2 alkalommal, hétfőnként és csütörtökönként a 
helyi sportcsarnokban. Bár az edzések már elkez-
dődtek, továbbra is várjuk az érdeklődőket hétfőn 
16.00 órától, csütörtökön pedig 15.30-tól! 

 Kocsis Levente

Sakk
A sakkozók életében fon-

tos időszak a nyár, ugyanis 
sok színvonalas nemzetközi 
versenyen vehetnek részt. 
Az elmúlt két évben a külön-
féle korlátozások miatt ez le-
hetetlen volt, az idei nyárnak 
ezért úgy vágtunk neki, hogy 
szeretnénk a lehető legtöbb 
versenyen szerepelni.

A 2022. július 23-án meg-
rendezett IV. Kulcsod kupán 
Olláry Péter és Palugyai 
Bence képviselte csapatun-
kat. Bence 4/9 pontot szer-
zett, ezzel kategóriájában 
harmadikként végzett, Péter 
az utolsó három mérkőzését 
elveszítette, végül 3/9 ponttal 
zárt.

A nyári szünet végén el-
utaztunk Lévára, ahol egy 

erős mezőnyben Szabó Ákos 
3,5/9 ponttal, Palugyai Bence 
és Szabó Gergely egyaránt 
2,5/9 ponttal végzett.

A nyári időszakot a 
már megszokott módon a 

Nagysurányban megrende-
zett villámsakk versennyel 
zártuk szeptember 18-án. 
Legjobban Zsitva Norbert 
teljesített, aki az utolsó két 
fordulóban a legjobb 10-be 

való bejutásért játszott, 
végül azonban visszacsú-
szott a 16. helyre 7,5/13 
ponttal. Ostružlík Marek 
7/13 ponttal a 22., Gyóni 
Gergely 6/13 ponttal a 33., 
Palugyai Bence 5/13 pont-
tal a 49. helyen fejezte be 
a küzdelmeket.

Ugyanezen napon meg-
rendezték a 3. liga sorso-
lását. Idén két hazai és két 
idegenbeli mérkőzés vár 
ránk. A következő Hírmon-
dóban reményeim szerint 
a bajnoki mérkőzések 
eredményei mellett beszá-

molhatok néhány nemzetközi 
versenyen elért sikerekről is. 

� Rancsó�Mark
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Polgári védelmi verseny Dunaradványon

TJ Družstevník Pribeta – Perbetei Futballklub

TJ Družstevník Pribeta – Pribetský futbalový klub

A dunaradványi önkéntes tűzoltószervezet 
járási polgári védelmi (régebben honvédelmi 
versenynek nevezték) versenyt szervezett szept-
ember 24.-én az ottani sportpályán és a 
mellette elterülő mezőgazdasági terüle-
ten. A tizenkilenc résztvevő csapat négy 
korcsoportba volt besorolva úgy, hogy 
a fiúk és a lányok külön mérték össze 
erejüket és ügyességüket. A szervezők 
így nyolc kupát osztottak szét a győz-
tesek között a dobogósok pedig érmet 
kaptak. A kitűnően megszervezett verse-
nyen a kicsikre 7 feladat várt, amelyek 
között ott volt a sítalpváltó, a gumifutás, 
egyensúlyozófutás, pinponglabda - ve-
zetés, célbadobás, kézi fecskendő hasz-
nálat. A nagyokra plusszfeladatként várt 
még a plüssállatmentés a diófáról, egyen-
súlyozás a vizesárok felett, puzzlejáték-elemek 
megkeresése a sötétkamrában és azok kirakása, 
lövészet, valamint egészségügyi gyakorlatként 
sérült személy mentése és szállítása. Mindeze-

ket a feladatokat egy 2,5 km hosszú pályán 
kellett teljesíteni.  Az elnevezéseik alapján ezek 
a feladatok játékosnak, könnyűnek tűnhetnek, 

de az igazság az, hogy komoly fizikai igénybe-
vételnek voltak kitéve a versenyzők. Az összes 
csapat közül a legügyesebbnek és leggyorsabb-
nak a dunaradványi COBRA 6 alakulat bizonyult, 

akik a szervezők vándorserlegét vehették át, 
amit a dunamocsi tűzoltóktól szereztek vissza. A 
perbetei alapiskolákat 3 négytagú csapat képvi-

selte. A Nagy Lara, Zahorcsek Zoé, Gallai Vik-
tor és Pál Szilveszter összetételű a kisebb fiúk 
kategóriájába sorolt csapatunk a 3. helyezést 
érte el. Tudnivaló, hogy ha a csapatban volt 
egy fiú, akkor az automatikusan fiúcsapatnak 
számított. A 11 évestől 16 éves korig terje-
dő kategóriában a Dudás Ruben, Seszták 
Zsombor, Molnár Dominik és Tóth Viktor alkot-
ta gárda a 2. helyen végzett nem egész két 
perccel lemaradva az első helyezettektől. A 
harmadik perbetei csapat, amelyet Jakabová 
Eva, Lengyelová Lara, Pinke Viktor és Horváth 
Ronald alkottak az 5. helyezést érte el.  A ver-
senyek után következett egy kis szórakozás, a 
gyerekek íjászatban, nagytáblás sakkban pró-

bálhatták ki magukat, és lehetőség volt arcfes-
tésre, valamint a még megmaradt energiájukat 
levezethették az ugrálóvárban.  
 Zahorcsek�Zoltán��

Augusztusban újra megkezdődtek a mérkő-
zések a komáromi járási bajnokságban. Klubunk 
három csapattal vesz részt a 2022/2023–as 
szezonban az  U11–es felkészülési, U15–ös 
ificsapat és a felnőtt csapattal. A legkisebbek, az 
U11-ek csapata, több új labdarúgó növendékkel 
is bővült, amit nagy örömmel fogadtunk, hiszen 
egyik elsődleges célunk a perbetei fiatalság 
sportra történő nevelése. 

Ificsapatunk is nagy reményekkel vágott neki 
az új szezonnak.  Célunk az első három hely 
valamelyikének megszerzése. Játékosaink java 
már kisgyermek kora óta küzd Perbete színei-
ben és szebbnél szebb eredményeket érnek el. 
Jó érzéssel tölt el, hogy az edzők és játékosok 
befektetett munkája megtérülni látszik. 

Felnőtt csapatunknál a nyáron nem történtek 
számottevő változások. Az új szezonra célunk a 
méltó helytállás. Sajnos az ősz kezdetével több 

kulcsjátékosunk is hosszútávú 
sérüléssel küzd. Ez sajnos nyomot 
hagy az eredményeken. 

Januárban szeretnénk ezeket a 
hiányzókat új játékosok igazolá-
sával pótolni. A tavaszi szezonra a 
célunk a tabellán való felkapasz-
kodás. 

Végül de nem utolsósorban 
ez úton is szeretnék köszönetet 
mondani a szülőknek a sok támo-
gatásért, szurkolóinknak és min-
denkinek, aki bármely formában 
hozzájárul a perbetei futballklub 
életéhez. 

Köszönjük. 
Hajrá Perbete! 
 

 Herda�János

Nová sezóna okresných súťaží odštartovala 
v auguste. Do súťaže sme sa prihlásili s troma 
mužstvami: U11 – prípravka, U15 – žiaci a s 
mužstvom dospelých. 

V mužstve našich najmenších U11 sme priví-
tali viacero nových mladých futbalistov, čo nás 
nesmierne potešilo, nakoľko jedným z cieľov 
nášho klubu je výchova futbalovej mládeže. 

Tím žiakov U15 si kladie do novej sezóny veľ-
ké nádeje. Vysnívaným cieľom je ukončenie se-
zóny na popredných priečkach. Väčšina hráčov 
tohto mužstva sa vychováva v našom klube od 
začiatku ich kariéry. 

Je dobré vidieť, že odvedená práca trénerov a 
hráčov sa vypláca. 

V našom dospelom mužstve sa cez leto neko-
nali veľké zmeny. Na začiatku jesennej sezóny sa 
nám viacerí kľúčoví hráči dlhodobo zranili. Bo-
hužiaľ, tieto zranenia sa odzrkadľujú aj na dote-

rajších výsledkoch.  Aj kvôli týmto 
nepríjemným udalostiam by sme 
chceli v januári doplniť mužstvo 
prestupmi nových hráčov. Naším 
cieľom, na jarnú časť sezóny, je 
vyšplhanie sa v tabuľke. 

Touto cestou by som sa chcel 
poďakovať rodičom našich futba-
listov za pomoc pri zabezpečení 
cestovania na zápasy, váženým 
fanúšikom nášho klubu a kaž-
dému kto nejakým spôsobom 
prispel k životu a fungovaniu fut-
balového klubu za podporu. 

Ďakujeme.
Pribeta DoToho! 
 

 Ján�Herda
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Kétnapos búcsú

„Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz.
Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.” (Zsolt 13,6)

2022. szeptember 11-én került 
sor a Szentháromság-templom-
ban megtartott búcsú első napjára, 
népes hívősereg részvételével. A 
szentmisét Jelencsics Erich Gábor 
marcelházi plébániai kormányzó 
mutatta be. Szentbeszédéből ter-
mészetesen nem hiányzott Mária 
életének bemutatása, két dologra is 
felhívta a figyelmünket, Mária bátor-
ságára és gyengédségére. Valahogy 
olyan érzésem volt, hogy misszión 
vagyok, tartottak is Perbetén rend-
szeresen háromnapos missziókat. 
Talán Erich atya redemptorista élet-
szakasza is érződött, de beszéde 
még mélyebben átélhető volt a fő-
oltár melletti eredeti Mária-kép se-
gítségével. A szentmise előtt szent-
ségimádás volt, melyet Mészároš 
Dávid komáromszentpéteri plébá-
niai kormányzó vezetett. Az éne-
keket, melynek összes versszakát 
elénekeltük, mindig egy hangosan 
felolvasott elmélkedés követte. 
Rövid elcsendesedére is jutott al-

kalom. Ezt követően a plébánia 
udvarán beszélgetésre, falatozásra 
is sor került. A helyszínen már je-
len volt Nagy Péter gútai plébániai 
kormányzó, aki másnap Mészároš 
Dávid atyával egyetemben mutatta 
be a szentmisét (az elmélkedésének 
szövegét Facebook-oldalán meg is 

jelentette). Tulajdonképpen az élet 
és halál kérdéséről elmélkedett, 
mely nagyon megható volt. Az ere-
deti Mária-képet szintén elhelyezték 

a remetekápol-
nánál. Az egész 
búcsús alkalom 
rendkívül szer-
vezetten és ha-
talmas összefo-
gással valósult 
meg. A kápolna 
környezetét már 
szombaton dél-
előtt több mint 
20-an díszítet-

ték.  A rendezvényt több mint ötszáz 
euróval a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatta, melyből a Mária-kép 
faállványa, a hordozható hangosí-

tó eszközök és a frissítők kerültek 
megvásárlásra. A remetekápolnánál 
Perbete Község biztosította a szer-
vezői szolgálatot. Helyi vállalkozó 
támogatásával bőséges vacsora ke-
rült felszolgálásra szombaton, ren-
geteg háttérmunkával, támogatói 
segítséggel, finom süteményekkel, 
melyeket helyi asszonyok sütöttek.

A kétnapos búcsút megtisztelték 
jelenlétükkel tatabányai látogatók, 
szombaton az új katolikus gimná-
zium igazgatónője, vasárnap többek 
között Visegrádi József vállalkozó és 
civil szervezeti aktivista. 

 Bagin�Árpád

A 13. zsoltár az Isten szeretetében való bizako-
dásról szól, amelynek a záróverse a mostani néhány 
gondolat alapját képezi. Számtalan bibliai vers fi-
gyelmezett bennünket a hálaadásra, és arra, hogy ne 
feledkezzünk meg mindenkor, mindenért hálát adni. 
Úgy gondolom, hogy most, amikor magunk mögött 
tudhatjuk az esztendő háromnegyed részét, amikor 
lassan betakarításra kerül minden termény, és a ter-
mészet is nyugovóra tér, akkor van miért köszönetet 
mondanunk, és hálát adnunk. Isten gondviselése 
megengedte, hogy vethettünk és arathattunk. Ezzel 
pedig biztosítva lett a mindennapi betevő falat – a mi 
mindennapi kenyerünk. 

Visszatekintve a mögöttünk lévő útra, gyülekezeti 
szempontból is lehetőségünk volt a vetésre, méghoz-
zá az ige magjainak elvetésére. Gyermek és ifjúsági 

V Biblii čítame o  bohatom človeku, ktorému sa v jednom roku veľa 
urodilo, a preto sa rozhodol, že si postaví väčšie stodoly. Uvažoval takto: 
„Duša moja, máš veľa majetku na  mnoho rokov.  Odpočivaj, jedz, pi, 
zabávaj sa.” Ale ďalej čítame i Božie rozhodnutie o tomto mužovi. Boh mu 
povedal: „Blázon, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba, čie bude to, čo 
si nazhromaždil? Tak je to s tým, kto si zhromažďuje poklady pre seba, a 
nie je bohatý v Bohu.”

Všetci potrebujeme pre svoj každodenný život telesnú i duchovnú po-
travu, aby sme mohli pokojne, hoci skromne žiť. Netúžime po prepychu. 
Zo života okolo seba poznávame, že pozemské bohatstvo nerobí človeka 
šťastným nikoho. Okrem toho, láska k peniazom je kameňom všetkého 
zla, ako píše apoštol Pavel svojmu mladému spolubratovi Timoteovi. V sú-
časnosti ľudia mimoriadne dychtia za peniazmi, s niektorí sú schopní pre 

ich získanie urobiť veľa zla. Vo filmoch, v televízii i v časopisoch vidíme 
ľudí, ktorých obklopuje blahobyt. Dobre sa  rozhliadnime, a pozorujme ľudí 
okolo seba, ako stoj čo stoj chcú byť bohatí. V ich tvárach môžeme vidieť 
všeličo, len nie šťastie a spokojnosť.

Božie slovo nás učí, že ku skutočnému šťastiu vedie jediná cesta. Pán 
Boh nám kladie na srdce: „Šťastný človek, ktorý mňa počúva.”

Preto nás povzbudzuje, aby sme pri Ňom vytrvali, lebo On nám dáva už 
v tejto časnosti všetko, čo potrebujeme, a dá nám i večný život vo svojom 
Synovi, Ježišovi Kristovi.

Preto na Neho uvaľme všetky svoje starosti, lebo On sa o nás stará.    
  � � � 

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

CIRKEV | EGYHÁZ 
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Újra látogatható a perbetei könyvtár
Alphonse de Lamartine francia író, költő számára a könyvtár egyenlő egy-

fajta mesterséges Édennel, Esterházy Péter magyar író pedig olyan hazához 
hasonlítja, ahol talaj, munka, barátság, pihenés és szellemi befogadóképes-
ség alkot természetes, kiegyensúlyozott és rendezett egészet, sajátos és 
egyéni világmindenséget. A két tekintélyes irodalmár véleményében csak 
osztozni tudunk, még akkor is, ha plu-
ralitás jegyében egyik a mesterséges, 
a másik pedig a természetes oldaláról 
próbálja megragadni a könyvtár értel-
mét. Mi pedig, igaz ilyen magvas gon-
dolataink a könyvtárral kapcsolatban 
nincsenek, de az tény, hogy nekünk 
is itt Perbetén van egy könyvtárunk, 
amelybe életet szeretnénk lehelni, 
mégpedig úgy, hogy teljes tudatában 
vagyunk annak, hogy az emberek 
könyvtárba járási, sőt könyvolvasási 
szokásai is jelentősen megváltoztak 
az elmúlt évek, sőt évtizedek alatt. A 
könyv helyének átvételére törekszenek 
az internet és az egyéb, inkább a vizu-
alitásra és a nagyobb tempójú befoga-
dásra alapozó tartalomkészítő és kínáló 
médiumok. Egy humoros graffitin az áll, hogy a probléma az, hogy manapság 
már többen írnak, mint olvasnak. A több mint 10 000 könyvvel rendelkező 
községi könyvtárról, a tudás, az ismeret egyik jelentős forrásáról pedig azt 
mondhatnánk, hogy hoppon maradt. De ez reméljük, és a jelek biztatóak, 
nem így van. A Pándy Lajos Művelődési Házban lévő könyvgyűjteménynek 
helyet adó földszinti termen sikerült egy olyan állagmegőrző alapfelújítást 
elvégezni, amely magába foglalta a falfestést, az ajtócserét, a könyvtári búto-

rok apróbb javításait, a terem új elrendezését, a világítótestek ,,ledesítését”, 
valamint a fűtőenergia optimalizálására irányuló törekvéseket. A közeljövő 
célja egy kisebb földszinti helyiség felújítása, amely helyet adna az ismeret-
terjesztő irodalomnak. Folyamatosan kerül sor a könyvállomány revíziójára: 
a könyvtári irányelvek alapján az elavult és elhasználódott könyvek garmada 

kerül kiselejtezésre, valamint megtisz-
tításra. Ugyanitt tervben van az állo-
mány katalógusának digitalizálása és 
annak hozzáférhető elektronikus felü-
letekre történő feltöltése. 

Legnagyobb büszkeségünk pedig az 
a tény, hogy csaknem 7000 euró az az 
összeg, amelyet különböző pályázato-
kon és felajánlásokon keresztül sike-
rült megszereznünk, és rendelkezé-
sünkre áll a könyvállomány fejlesztése 
céljából. Az ősz folyamán könyvbörzét 
tervezünk a könyvtár által kiselejtezett, 
valamint a lakosság által felajánlott 
könyvekből, tehát ha valaki úgy gon-
dolja, hogy otthoni könyvtárának va-
lamelyik könyvére nincs már szükség, 
akkor felajánlhatja a könyvtárnak, és 

eldöntésre kerül, hogy a kötet a könyvtár állományát fogja- e gyarapítani, 
vagy bekerül a könyvbörze könyvei közé.

A községi könyvtár a hét három napján, hétfőn, szerdán és pénteken 
13:30-tól 18:00 óráig várja a régi és új olvasóit. Az eseményekről, az új köny-
vekről pedig a kultúrház közösségi oldalán tájékozódhatnak.   

  
 PhDr.�Jakab�Ferenc���

alkalmaink, vagy éppen a felnőtteknek szóló alkalmak, koncertek, előadások, 
testvérgyülekezeti látogatás, a RENDen, illetve az Egyházmegyei napon való 
részvétel mindegyike lehető-
séget adott Isten igéjének hir-
detésére, illetve arra, hogy rá-
mutassunk Urunk gondoskodó 
szeretetére. Mérhetetlen hála 
van a szívünkben ezekért az 
alkalmakért. Hisszük, hogy ezek 
közül egyik sem volt hiábavaló. 
Atyánk azt is megengedte, hogy 
az idén jubileumot ünnepelhes-
sünk, hiszen 10 éve szervezünk 
gyermek és ifjúsági táborokat. 
Ez idő alatt 19. táborunk volt, 
és valamivel több, mint 1000 
gyermek táborozott mindezidáig 
a templom udvarán. Minderre 
Isten áldását kértük és a továb-
biakban is kérjük, hogy Ő munkálkodjon, és adjon növekedést életünkben.

Október a reformáció, és az idősek hónapja, illetve az újborért való hálaadás 
ideje. Mindhárom eseményről meg szoktunk emlékezni, és ha Isten éltet és 
megengedi, akkor az idén is megemlékezünk ezekről. Ugyanakkor még az ősz 
hátralévő idejében, illetve adventben is lesznek alkalmak, amelyek épülésün-
ket szolgálhatják.

Honnan is indultunk? Onnan, hogy hálát kell tudni adni mindenért. A fen-
tiekben, a teljesség igénye nélkül felsorolt, és már megvalósult vagy éppen 
tervezett alkalmakért egyedül Istennek adunk hálát. Valóban a zsoltárossal 
együtt ujjong a szívünk, mert megsegített és hűséges volt hozzánk mindez-
idáig. Számtalan aggodalommal és félelemmel vágtunk neki az esztendőnek, 
mert az év első heteiben még a Covid-19 következtében bevezetett korlátozá-

sok nehezítették mindennapjainkat. Ezt követően a szomszédban kitört hábo-
rú keltett félelmet bennünk, majd ennek következtében a kialakult, és azóta is 

növekvő gazdasági nehéz-
ségek tizedelik a pénztár-
cánkon túl a lelki erőnket is. 
Ugyanakkor hisszük, hogy 
ezek a próbatételek még 
jobban segítettek abban, 
hogy életünket Isten kezé-
be helyezzük, és a minden-
napi hálaadásunkban ki-
tartóbbak legyünk. Hisszük 
és valljuk, hogy Teremtőnk 
ma is Ura ennek a világnak, 
és minden az Ő akarata 
szerint történik. Bár, olykor 
nehéz elfogadni ezt, mert 
igazságtalanságnak tartjuk 
mindazt, ami körülöttünk 

zajlik. Egyszerűen mi máshogy látjuk ezeket az eseményeket, más mérce sze-
rint ítélünk. Ennek a különböző látásmódnak az egyik oka, hogy eltávolodtunk 
Istentől. A bűneset miatt kiestünk az ő közelségéből, és azóta is csak távo-
lodunk Tőle. Ahogy az ige is írja, bár szájjal valljuk, de szível már nem. Ezért 
figyelmeztet ma ismét Bennünket, hogy lássuk meg hűségét, amivel nap, mint 
nap közel jön hozzánk, és ha ezt meglátjuk, akkor adjunk hálát és dicsérjük Őt 
mindenkor! Így mondunk most köszönetet, mert jót tett velünk! SDG! Ámen!

 Mgr.�Erdélyi�Adél
� ThDr.�Erdélyi�Zoltán
� református�lelkipásztorok�
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Szüreti vigadalom
A mai modern időkben az 

őszi munkák nem érnek véget a 
szürettel, az új technológiák, a 
nagy megmunkálandó területek 
nagysága, valamint az éghajlat-
változás már-már kézzelfogha-
tóan jelentkező hatásai kitolták 
a mezőgazdasági munkálatokat 
szinte az egész kalendáriumi 
évre. 

Az aratási és a szüreti ün-
nepségek hagyományát viszont 
tisztünk megőrizni, tisztelegve 
ezzel eleink előtt, akiknek mun-
kája és kitartása azt is eredmé-
nyezte, hogy 
mi itt lehes-
sünk, és lokál-
patriótaként, 
hagyomány-
őrző közös-
ségként ösz-
szejöhessünk, 
egy vigadalom 
keretein belül 
hálát adhas-
sunk az ez évi 
termésért, új 
kenyérért és 
az új borért.

Pe r b e t é n , 
október 2-án, 
egy borongós, 
de Istennek 
hála, nem esős délután került 
sor a Szüreti vigadalom ese-
ményeire. Kidoboltatott és a 
régi szokás szerint elindíttatott 
a szüreti felvonulás, amelyben 
lovashintó, lovasok, feldíszített 
traktorkocsik, valamint gyalo-
gosan vonuló vidám csoportok 
vettek részt. A menetet az út 
mentén nézelődő falubeliek 
állították meg, és egymást kí-
nálva vidáman tereferéltek a 
vonulókkal. Embert próbáló utat 
tettek meg a felvonulók, vé-
gigvonultak Perbete fő utcáján, 
majd a Béke utcán is végigha-
ladva tértek vissza a kiindulási 
ponthoz, ahol megkezdődhetett 
a vigadalom.  

Az események a hagyomá-
nyos szüreti koszorú átadásával 
kezdődtek, mikor is a Szent Or-
bán Borlovagrend perbetei tag-
jai átadták a koszorút Perbete 
polgármesterének és a község 
legnagyobb szőlőtermelő vál-
lalkozása képviselőjének, a 
perbetei mezőgazdasági szö-
vetkezet elnökasszonyának. A 

protokolláris rész Zsitva Norbert 
polgármester úr nyitóbeszédé-
vel ért véget. Az önkormány-
zati választásokhoz közeledve 
meghallgattunk néhány pozitív 
kicsengésű kortesbeszédet a 
Szövetség párt megyei képvise-
lőjelöltjeitől és annak elnökétől. 
Az Árvalányhaj Népdalkör cso-
korba foglalta a környék szü-
rettel, borral kapcsolatos dalait, 
majd következett a Napraforgó 
Néptáncegyüttes által előadott 
Összetartozás Tánca, amelyet 
egy flashmob követett. Ez egy 

jobbára újkeletű művészi kez-
deményezés, amely abból áll, 
hogy nyilvános helyeken az 
ötletadó csoport tevékenysé-
gébe mások, például járóke-
lők, nézők is bekapcsolódnak. 
Perbetén a Napraforgósok 
kezdtek moldvai körtáncokkal, 
amelybe bevonták az ott lévő 
többi szereplőt, nézőt. Jó volt 
nézni, ahogy ebben az évben 
húszéves Napraforgósok együtt 
ropják a táncot a szintén hu-
szadik születésnapját ünneplő 
Margaret táncklub tagjaival, 
bekapcsolva a táncba jónéhány 
nézőt - fiatalt, idősebbet egy-
aránt. A harmadik kör végére 
már mindenki úgy kapkodta 
a lábát az erdélyi dallamokra, 
ahogy azt kell. Kis szusszanás 
után visszatértek a Margaret 
mazsorett és táncklub táncosai, 
egy remek, lendületes cigány-
tánccal fejezték be a délután 
táncprogramját. Majd az addigi 
műsort színvonalas konferá-
lásával terelgető Bernáth Ta-
más következett, aki több mint 

egyórás előadásában musical, 
operett és popzenei slágereket 
adott elő a tőle megszokott ki-
váló színvonalon és a művészet 
iránti alázattal. Végül a Beugrók 
zenekar szórakoztatta a nagy-
érdeműt, biztatta táncra a ki-
kapcsolódni vágyókat. 

A perbetei borászok remek 
borokat hoztak ez éven is, az ő 
standjukon lehetett fogyasztani 
a délután témájához legszo-
rosabban kötődő termékeket. 
Aki akart kávézott, jutott min-
denkinek a gofriból, palacsin-

tából, kürtőskalácsból is. Aki 
megéhezett, megkóstolhatta 
a futballklub finom gulyását.  
Ez alkalomból is befűtötték a 
falu kemencéjét, amelyben kol-
bász és langalló, azaz hagymás 
- szalonnás kenyérlángos sült. 

A művelődési ház épületé-
ben pedig a perbetei magyar 
alapiskola és a kultúrház közös 
kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők. Őszi termények, 
azokból készült díszek kerültek 
a kiállítóasztalokra, kilenc osz-
tály kilenc sárkánya és madár-
ijesztője fogadta a látogatókat. 
A korabeli fotókról tekintettek 
ránk azok az írás elején említett 
emberek, akik talán elültették 
a perbeteiekben a múlt tisz-
teletét, kutatásának vágyát, a 
körülményekhez képest szín-
vonalas hagyományőrzés iránti 
igényt, és azt, hogy ennyi év 
után, igaz modern keretek közt, 
se hagyják feledésbe menni a 
hajdanvolt idők emlékeit, szü-
reti szokásait.    
 PhDr.�Jakab�Ferenc���
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NOVORODENCI
Nela Šalgóová  3. augusta 
Tomáš Rigó 24. augusta 
Lucia Cigáňová  31. augusta
Roman Igrényi 7. septembra

UZAVRELI MANŽELSTVO
Peter Nagy a Anikó Timková 10. septembra
Ing. Nikolas Križan a Ing. Mgr. Miriama Bendeová 3. septembra
Bálint Záležák a Sabina Bolyová 16. septembra
Gábor Sokorai a Monika Somogyiová 17. septembra
Dávid Mišák a Edina Harisová 1.októbra

ÚJSZÜLÖTTEK
Šalgóová Nela  augusztus 3.
Rigó Tamás  augusztus 24.
Cigáňová Lucia  augusztus 31.
Igrényi Roman  szeptember 7.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Nagy Péter és Timko Anikó szeptember 10.
Ing. Križan Nikolas és Ing. Mgr. Bende Miriam  szeptember 3.
Záležák Bálint és Bolya Szabina  szeptember 16.
Sokorai Gábor és Somogyi Mónika szeptember  17.
Mišák Dávid és Haris Edina   október 1.

OPUSTILI NÁS
Gizela Kecskésová (91) 1.augusta 
Rozália Tabiová (86) 4. septembra 
Gejza Takács (85) 11. septembra 
František Kollár (68) 21. septembra
Juraj Dudáš (77) 25. septembra
Ida Sesztáková (83) 27. septembra
Mgr. Pavol Šajben (39) 28. septembra
Mária Czabányová (83) 1.októbra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Kecskés Gizella (91) augusztus 1.
Tabi Rozália (86) szeptember 4.
Takács Géza (85) szeptember 11.
Kollár Ferenc (68) szeptember 21.
Dudáš György (77) szeptember 25.
Seszták Ida (83) szeptember 27.
Mgr. Šajben Pavol (39) szeptember 28.
Czabány Mária (83) október 1.


