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Vážení Pribeťania! Tisztelt Perbeteiek!
Ku koncu adventného obdobia sa už všetci pripravujeme na Vianoce. Tento 

rok môžeme konečne očakávať sviatky bez karanténnych obmedzení. Aj na 
jeseň sa konalo viacero plesov a iných spoločenských podujatí. Po roku 2019 
sme mohli znova zorganizovať vianočné trhy, školy a škôlky môžu verejne 
odprezentovať svoje sviatočné programy. Poslednú novembrovú nedeľu sme 
posvätili adventný veniec v parku Milénium, prebieha otváranie adventných 
okienok, do ktorého sa zapojili viaceré inštitúcie. Tohtoročný vianočný strom-
ček darovala obci rodina Pinkeová, ktorej týmto veľmi pekne ďakujeme. Počas 
celého roka, a s príchodom sviatkov ešte viac, pomáhame slabším. Všetkých 
obyvateľov obce, ktorí oslávili 85 rokov, sme obdarili malými balíčkami. Vďaka 
patrí aj pani Darine Kischkowski, riaditeľke spoločnosti Klingel, za jej pravidel-
nú pomoc a podporu, ale aj všetkým ostatným, ktorí pomáhajú odkázaným. 

Za uplynulé 3 mesiace sa nám podarilo zrealizovať viacero našich pred-
savzatí. Na konci Hlavnej ulice sme začali s výstavbou nájomného bytového 
domu pre mladé rodiny. Z projektu „Zelené obce Slovenska“ sme vysadili v 
parku pri jazierkach 88 stromov. Ďakujeme pekne dobrovoľným hasičom za 
pomoc pri ich polievaní.

Dokončili sme prechod pre chodcov na Novozámockej ulici, ktorý zvýši bez-
pečnosť chodcov v tejto lokalite.

V roku 2023 začneme realizovať naše úspešné projekty, a to rekonštruk-
ciu interiéru Kultúrneho domu Lajosa Pándyho a zateplenie budovy materskej 
školy. 

Vo februári roku 2023 sa spustí ďalší z našich veľkých projektov. Ako sme 
informovali obyvateľov obce, začne sa výstavba kanalizácie a novej čistiarne 
odpadových vôd. Príprava si vyžadovala veľkú snahu zainteresovaných, ale 
ani samotná realizácia nebude jednoduchá. Počítame s podporou a spoluprá-
cou obyvateľov obce. Každého budeme včas informovať o aktuálnom stave 
stavebných prác. 

Epidemiologická situácia sa oproti minulému roku značne zlepšila, ale kvôli 
v susedstve prebiehajúcej vojne sa ceny energií značne zvýšili. Cena plynu pre 
obec je na úrovni cca. 183 €/MWh a cena elektrickej energie je vo výške cca. 
300 €/MWh. Počítajúc s týmito cenami je schodok rozpočtu 200.000 eur. Preto 
príde v zimnom období k zatvoreniu niektorých obecných budov. Považujeme 
za nesmierne dôležité, aby v obci prebiehalo riadne vyučovanie a snažíme sa 
zabezpečiť vhodné podmienky aj pre miestne organizácie. Dúfame a pevne 
veríme, že zavedenie týchto opatrení sa stretne s pochopením našich občanov. 

Na záver by som  rád v mene svojom, aj v mene obecnej samosprávy, za-
želal všetkým obyvateľom obce požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia a 
úspechov v novom roku. 

 
Norbert Zsitva,  

 starosta obce Pribeta

Az ádventi időszak vége felé járva már mindannyian a karácsonyra készülő-
dünk. Idén végre különösebb egészségügyi korlátozások nélkül várjuk az ün-
nepeket. Az ősz sem volt híján báloknak és egyéb közösségi rendzevényeknek. 
2019 után most újra megrendezhetjük a karácsonyi vásárt, az óvodák és isko-
lák, a társadalmi szervezetek nyilvánosan tarthatják ünnepi műsoraikat.Nov-
ember utolsó vasárnapján felszenteltük és megáldottuk az ádventi koszorút a 
Millenniumi parkban, folyik az adventi ablaknyitogatás, amelybe egyének és 
intézmények is bekapcsolódnak. Az idei karácsonyfát a Pinke család adomá-
nyozta, akinek köszönjük ezt a nemes tettet. Az év során, de karácsony köze-
ledtével még jobban figyelünk azokra, akik segítségre, támogatásra szorulnak. 
Minden szépkorú lakosunkat, akik betöltötték a 85. életévüket, csomaggal 
ajándékozunk meg. Köszönet illeti Kischkowski Darinát, a Klingel cég igazgató-
nőjét, aki rendszeres támogatást nyújt, valamint mindenkit, aki adományaival 
segít a rászorulókon. 

Az elmúlt három hónap folyamán a község több kezdeményezése is a meg-
valósulás útjára lépett. Az Alvégen megkezdődött a második nyolclakásos lakó-
tömb építése. 2023-ban várjuk a fiatal családok jelentkezését. A „Zöld falvak” 
projekt keretén belül 88 fát ültettünk ki a vízgyűjtő tavak körül. Köszönjük szé-
pen önkéntes tűzoltóinknak segítségét a facsemeték öntözésében.  

Elkészült a gyalogátkelő az Újvári úton, amely biztonságosabbá teszi a gya-
logos közlekedést. 

2023-ban megkezdjük a nyertes pályázataink megvalósítását, mégpedig a 
Pándy Lajos Művelődési Ház belső átépítését és modernizálását, valamint a 
községi óvoda épületének beszigetelését.

2023 februárjában egy nagy vállalkozásunk indul. Ahogy már értesítettük a 
lakosságot, megkezdődik a szennyvíz csatorna hálózat kiépítése, valamint  az 
új szennyvíz tisztító állomás megépítése. Az előkészítés egy hosszadalmas, sok 
ügyintézéssel, aprómunkával járó folyamat volt, és a megvalósítás sem lesz 
egyszerű. Számítunk a lakosság együttműködésére és türelmére.  Mindenkit 
időben tájékoztatunk majd a kivitelezés aktuális állapotáról. 

Az egészségügyi helyzet az egy évvel előttihez képest lényegesen javult, 
viszont a háború következtében az energiaárak jelentősen megemelkedtek. A 
község számára életbe lépő gáz ára  cca.183€/MWh, míg az elektromos áram 
piaci ára cca. 300€/MWh lesz. Ezekkel az árakkal számolva a költségvetési 
hiány mintegy 200.000 Euró. Ezért szükséges a falu által üzemeltetett épü-
letek egy részének lezárása a téli időszakra. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, 
hogy az oktatási intézményekben zavartalanul működjön a tanítás, emellett 
szervezeteinknek is igyekszünk biztosítani helyet a megfelelő működéshez.  
A bevezetendő valamennyi korlátozás miatt kérjük a lakosság megértését.

Végezetül a magam és az önkormányzat nevében áldott karácsonyi ünne-
peket, erőt egészséget és sikerekben gazdag 2023-as  új évet kívánok minden 
kedves lakosunknak!

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

18.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo prijatie úveru vo výške 990.729,04 

eur na financovanie 5% spolufinancovania projektu s názvom Odkanalizovanie 
obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta z Environmentálneho fondu.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy na par-
cely č. 5755/9 a č. 5755/7 s nájomcom: Energiepark s.r.o., so sídlom Gogoľova 18, 
851 01 Bratislava za účelom vybudovania a prevádzky veterného parku v maxi-
málnom počte 2 kusy veterných elektrární. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo predĺženie prenájmu rodinného 
domu na adrese Dubník – Dvor Mikuláš 648 do 31.3.2023 pre Tomáša Pinke, Dvor 
Mikuláš 657, výška nájomného je 130,00 eur/mesiac.

28.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie výsledky volieb starostu a 

poslancov obecného zastupiteľstva a konštatovalo, že novozvolený starosta obce  
MGR. RUDOLF HÉGER sa dňa 15.11.2022 vzdal mandátu starostu obce a po-
slanca obecného zastupiteľstva v zmysle §13a ods. 1 písm. c) a v zmysle § 
25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpí-
saný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

Kristína Ádámková
Monika Hégérová
Mária Jakabová
Ing. Erika Korbelová, PhD.
Bc. Silvia Sándorová 
Katarína Tárnoková
Zoltán Zahorcsek.
 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete bralo na vedomie, že Zoltán Zahorcsek bude 

dňom 29.11.2022 poverený podľa § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov zastupovaním starostu obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie na ochranu verej-
ného záujmu:  Bc. Silviu Sándorovú, poslankyňu OZ a členov komisie: Ing. Eriku 
Korbelovú, PhD., poslankyňu OZ a Katarínu Tárnokovú, poslankyňu OZ.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie finančnej a pre 
správu obecného majetku: Ing. Eriku Korbelovú, PhD., poslankyňu OZ a čle-
nov komisie Moniku Hégérovú, poslankyňu OZ a Zoltána Zahorcseka, poslanca OZ 
a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňu Zahorcsekovú, Ing. 
Gabrielu Laczovú a Žanetu Hégérovú.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie výstavby, poľ-
nohospodárstva, lesného hospodárstva, protipožiarnej a protipovodňovej 
ochrany Zoltána Zahorcseka, poslanca OZ a členov komisie: Ing. Erika Korbe-
lová, PhD., poslankyňa OZ a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. 
Zuzana Hóková, Michal Szabó, Ing. Marián Križan, Ladislav Kmetyó, Viktor Gallai, 
Juraj Zeller a Imrich Kecskés.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie na ochranu verej-
ného poriadku a ochrany životného prostredia Moniku Hégérovú, poslanky-
ňu OZ a členov komisie: Kristínu Ádámkovú, poslankyňu OZ a odborníkov z radov 
obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Soňa Zahorcseková, Peter Lengyel, Norbert 
Uzsák, Richard Keleberc, Marián Lengyel.  

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie školstva a Zboru 
pre občianske záležitosti Katarínu Tárnokovú, poslankyňu OZ, členov komisie: 
Mária Jakabová, poslankyňa OZ a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných 
osôb: Nikoleta Porubská, Renáta Kmetyóová, Bc. Tímea Juhászová, PaedDr. Marek 
Elšík, Mgr. Edit Szabó, Andrea Szabó.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie kultúry a špor-
tu Kristínu Ádámkovú, poslankyňu OZ, členov komisie: Bc. Silvia Sándorová, 
poslankyňa OZ a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: PhDr. Ferenc 
Jakab, Erika Ádámková, Nikoleta Porubská, Paulína Fűhrichová, Mgr. Gabriela Pin-
keová, Mgr. Andrea Laczkóová, Bc. Katarína Tárnoková, Peter Šutovský, Ján Herda, 
Levente Kocsis, Ing. Norbert Zsitva, Erik Izsák.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvolilo predsedu komisie sociálnych vecí a 
rodiny a na vytvorenie zoznamu žiadateľov a návrh poradovníka žiadateľov 
obecných bytov Máriu Jakabovú, poslankyňu OZ a členov komisie: Bc. Silvia 
Sándorová, poslankyňa OZ a odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: 
Monika Pinkeová, Mgr. Zuzana Galgócziová, Bc. Mária Pinkeová, Mgr. Krisztina 
Andová, Iveta Kissová.

 Ing. Soňa Zahorcseková

2022.10.18
Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a Perbete község csatornahá-

lózatának és szennyvíztisztító telepének kiépítéséhez szükséges 5% önrészedést 
fedező 990.729 eurós kölcsön felvételét a Környezetvédelmi Alaptól.

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta az 5755/9-es és az 5755/7-es 
számú parcellák bérbeadását az Energiepark kft., Gogoľova 18, 851 01 Pozsony 
társaság számára legfeljebb 2 darab szélerőmű megépítése és működtetése cél-
jából.  

Perbete Község képviselő-testülete jóváhagyta a tulajdonában lévő 
Szentmiklóspuszta 648 címen lévő családi ház bérletének meghosszabítását Pinke 
Tomáš, Szentmiklóspuszta 657 számára 2023. március 31-ig.  A bérlet nagyságát 
130 euró havi összegben határozta meg. 

2022. 11. 28
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette a 2022-es önkormányzati 

választások eredményét és megállapította, hogy az újonnan választott polgármes-
ter Mgr. Héger Rudolf 2022. 11. 15-én az önkormányzatokról szóló 396/1990-es 
törvény 13.§-nak (1) bekezdésének c) pontja és a 25.§  (2) bekezdésének c) pontja 
szerint lemondott mind polgármesteri, mind önkormányzati képviselői mandátu-
máról. A képviselő-testület újonnan megválasztott tagjai letették a törvény által 
előírt fogadalmat:    

Mgr. Ádámka Krisztina
Monika Hégérová
Mária Jakabová
Ing. Korbel Erika, PhD.
Bc. Sándor Szilvia 
Tárnok Katalin
Zahorcsek Zoltán
 
Perbete Község képviselő-testülete tudomásul vette, Zahorcsek Zoltán 2022. 

11. 19-től szóló  alpolgármesteri megbízatását a községi önkormányzatokról szóló 
369/1990 törvény 13b.§-nak  (1) bekezdése alapján.  

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta a közérdekvédelmi bi-
zottság elnökévé Bc. Sándor Szilvia önkormányzati képviselőt, tagjaivá pedig 
Ing. Korbel Erika, PhD., önkormányzati képviselőt és Tárnok Katalin önkormányzati 
képviselőt. 

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta a pénzügyi és községi 
vagyonkezelő szakbizottság elnökévé  Ing. Korbel Erika, PhD., önkormányzati 
képviselőt. A bizottság tagjai: Hégérová Monika és  Zahorcsek Zoltán önkormány-
zati képviselők valamint szakemberek a falu lakosai közül: Ing. Zahorcseková Soňa, 
Ing Laczová Gabriela és Hégérová Žaneta.

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta az építésügyi, mező-
gazdasági, erdőgazdálkodási, tűzvédelmi és árvízvédelmi szakbizottság élére  
Zahorcsek Zoltán önkormányzati képviselőt. A szakbizottság további tagjai: Ing. 
Korbel Erika, PhD., önkormányzati képviselő,  Bc. Hóka Zsuzsanna, Szabó Mihály, 
Ing. Križan Marián, Kmetyó Ladislav, Gallai Viktor, Zeller György és Kecskés Imre.

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta a közbiztonsági és kör-
nyezetvédelmi szakbizottság élére Hégérová Monika önkormányzati kép-
viselőt, valamint a szakbizottság tagjaivá Mgr. Ádámka Krisztina önkormányzati 
képviselőt, Lengyel Pétert, Uzsák Norbertet, Keleberc Richardot és Lengyel Mariánt.  

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta az okatásügyi szakbi-
zottság és a Polgári ügyek testülete elnöknőjévé Tárnok Katalin önkormány-
zati képviselőt. Tovabbi bizottsági tagok: Jakabová Mária önkormányzati képvise-
lő, Porubský Nikolett, Kmetyóová Renáta, Bc. Juhász Tímea, PaedDr. Elšík Marek, 
Mgr. Szabó Edit, Szabó Andrea.

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta a kultúrügyi és sportszak- 
bizottság élére Mgr. Ádámka Krisztina önkormányzati képviselőt. A bizottság 
további tagjai Bc. Sándor Szilvia, önkormányzati képviselő,  PhDr. Jakab Ferenc, 
Ádámka Erika, Porubský Nikolett, Fűhrichová Paulína, Mgr. Pinke Gabriella, Mgr. 
Laczkóová Andrea, Tárnok Katalin, Šutovský Peter, Herda Ján,  Kocsis Levente, Ing. 
Zsitva Norbert, Izsák Erik.

Perbete Község képviselő-testülete megválasztotta  a szociális és családügyi 
valamint a  községi bérlakások kérvényezőinek listáját felállító és a kérvé-
nyezők sorrendjére javaslatot tévő szakbizottság elnökévé Jakabová Mária 
önkormányzati képviselőt. A szakbizottság további tagjai: Bc. Sándor Szilvia 
önkormányzati képviselő Pinke Mónika,  Mgr. Galgócziová Zuzana,  Bc. Pinkeová 
Mária,  Mgr. Anda Krisztina, Kissová Iveta.

 fordította: PhDr. Jakab Ferenc
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„A házasságnak az a rendeltetése,
hogy a szeretet, a szolgálat
és az öröm helye legyen.“

A gyémántlakodalom egy község életében viszonylag ritka esemény, de 
nagy  példaértékkel bír a mai kor embere számára, hiszen példa arra, hogy 
hittel, közös akarattal az élet minden nehézsége legyőzhető, hogy bizony lehet 
családi szeretetben, békességben együtt megöregedni.

A „gyémántlakodalom“ mint elnevezés –  házasságban eltöltött hatvan 
év – már a „számot“, illetve az időt 
értve is, valamint az elnevezést te-
kintve is kiemelkedő. Nem véletlen, 
hogy egy drágakőhöz hasonlítják, 
hiszen a gyémánt a legkeményebb 
ásványnak számít, ezért törhetetlen, 
fénye tökéletes, kevés van belőle, 
értéke viszont annál nagyobb. Gon-
doljunk csak bele! Hatvan év! Együtt 
a házasság kezdeti, első boldog éve-
iben, együtt örömben, bajban, együtt 
virradatban, alkonyatban, tavaszban 
és őszben, együtt, mindig együtt, 
küzdelmes hosszú 60 éven át!

Nagy öröm számunkra, hogy há-
rom házaspárnak is megadatott, hogy 
községünkben együtt ünnepelhette 
házasságkötésük 60. évfordulóját. A 
jubiláló házaspárokat az önkormányzat 
nevében Zsitva Norbert, polgármester 
és Szabó Andrea, anyakönyvvezető kö-
szöntötte.

Nagy Péter és neje született Jakab 
Gizella - 1962. október 27.

Péter bácsi kezdetben Csehország-
ban – Bohumínban volt munkaviszony-
ban a vasútnál, ahol a vasúti pálya kar-
bantartásánál tevékenykedett. Vasúti 
síneket fektettek le. Kemény embert 
próbáló munka volt ez! Ezután közelebb 
húzódott szülőföldjéhez, hiszen sikerült 
elhelyezkednie Érsekújvárott a vasútnál, 
majd ezután 32 évig volt alkalmazásban 
az erdészetnél. Innen is volnult nyugdíj-
ba 1998-ban.

Gizi néni Szentistvánon mezőgazda-
sági idénymunkásként dolgozott, majd 
a gyermekek születése után otthon ve-
zette a háztartást és kertészkedett.

Házasságukból 2 lány és 1 fiú gyer-
mek született, mára 6 unokával és 5 
dédunokával büszkélkedhetnek, akik 
– mint mondják, –  bearanyozzák min-
dennapjaikat. 

Lacza István és neje született Tö-
rök Ilona - 1962. november 17.

Pista bácsi csúzi születésű, népes 
családból származik, hiszen heten vol-
tak testvérek.

Ilonka néni Perbetén látta meg a nap-
világot, egy három gyermekes család-
ban, ahol a testvérek közül ő a legfia-
talabb. Az alapiskola elvégzése után Kopánkúton idénymunkásként dolgozott, 
itt ismerkedett meg 1959-ben Pista bácsival, akit még ebben az évben beso-
roztak katonának, akivel a leszerelése után,1962. november 17-én fogadtak 
egymásnak örök hűséget.

A katonai szolgálat után harmincegy évet a helyi mezőgazdasági szövetke-
zet állattenyésztési részlegén dolgozott, innen is vonult nyugdíjba.

Házasságukból 2 fiúgyermek született, sajnos az egyik elhunyt. A család 
az évek során három fiú unokával bővült, sőt ma már egy fiú dédunokának is 
örülhetnek, aki a legnagyobb boldogságot jelenti számukra.

Ilonka néni a gyermekek születése után 11 évig a konzervgyárban dolgo-
zott, egészen addig amíg 1988-ban egészségi állapota miatt befejezni kény-
szerült a munkát.

Mindketten szegény családból származnak, szinte semmijük nem volt ami-
kor összekerültek, mindent együtt a két kezük munkájával szereztek.

Elmondták, hogy egymás nélkül soha nem voltak sehol, mindig 
mindent megbeszéltek egymással és 
soha nem feküdtek le haraggal.

A ház körül a mai napig mindent elvé-
geznek, erről tanúskodik a takaros porta 
és a kert is

Farkas Elemér és neje született 
Hégér Ilona 1962. november 24-én fo-
gadott egymásnak örök hűséget. Házas-
ságukból 3 lánygyermek született, mára  
3 unokával és 3 dédunokával bővült a 
család. Lányaik nagy odaadással és sze-
retettel ápolják, segítik őket a mindenna-
pokban.

Gyémántlakodalmas házaspárjainkat 
minden esetben szerető család veszi 
körül, a legnagyobb boldogságot ez je-

lenti számukra. Gyermekeiket, unoká-
ikat összetartásra nevelték, akik ezt a 
mentalitást vitték tovább és bármikor 
számíthatnak egymásra.

A jubiláló házaspárok elárulták, hogy  
történt velük sok jó és bizony sok rossz 
dolog  is az eltelt évek során, de a baj-
ból –  közös erőfeszítéssel –  mindig 
sikerüt kilábalniuk.

Vallják, hogy a jó házasság titka a 
szeretet, a megértés, és a gondok kö-
zös megoldása. Az pedig, hogy ilyen 
sok év jutott nekik együtt, a sors aján-
déka.

Kedves gyémántlakodalmas házas-
párok!

Példaértékű életútjukhoz sok szere-
tettel gratulálunk. Kérjük, tudatosítsák 

és töltse el Önöket az a tudat, hogy  ér-
demes volt vállalni mindent, érdemes 
volt szeretni, küzdeni! Gyermekeik, 
unokáik, dédunokáik előtt álljon ragyo-
gó példaként egymás iránti szeretetük, 
türelmük és odaadásuk!

Ezen az ünnepi napon szorítsák meg 
egymás kezét azért a sok-sok szerete-
tért, megértésért, amit egymástól kap-
tak, valamint azért is, hogy megadatott, 
hogy kitarthattak egymás mellett 60 
éven keresztül. Legyen benne ebben 
a kézszorításban a költő gondolata is 
amely így szól:

„ azt akarom elmondani neked,
most tudom csak, miért éltem 

eddig.“
 Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig 

olyan békességben, boldogságban él-
jenek, mint az elmúlt hatvan évben. Ehhez sok erőt,  egészséget kívánunk, 
legyen még sok-sok örömben, boldogságban részük családjuk körében!

 Szabó Andrea
 anyakönyvvezető

Gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárok köszöntése
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„Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!

Jusson nekik gondoskodás,
melegítő szeretet.

Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Ővelük.

Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.

Légy mellettük, ha teheted,
– kis világuk oly rideg.
Öleld Őket szeretettel,

melegítsen a szíved…“

A szépkorúak ünnepe a közösség megerősítéséről is szól. Egy erős közös-
ségnek, erős alapra van szüksége, ezt az erős alapot pedig a szépkorúak ké-
pezik. Hosszú éveken át dolgoztak azért, hogy erre az alapra valami biztos fel 
tudjon épülni, a község jövőjének az alapjai ők.

Tudásukkal, bölcsességükkel és évtizedes tapasztalataikkal tudják a köz-
ség és a jövő generációit is jó irányba terelni.

Számos kihívással és problémával néztek szembe, de mindezt sikeresen 
leküzdötték, van mit tanulni tőlük.

Községünkben már hagyománnyá vált, hogy minden év októberében ta-
lálkozunk azért, hogy kifejezzük hálánkat és szeretetünkeet azok iránt, akik 
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas 
éveiket.

Az elmúlt két évben a  világjárvány átírta életünket, nem volt lehetőség az 
ünnepi pillanatok közös megélésére.

Nagy örömünkre október 13-án újra megrendezhettük a jubilánsok köszön-
tését, amelynek ezúttal a helyi Mezőgazdasági szövetkezet étterme adott ott-
hont. Az ünnepségre 67 szépkorú lakosunk és 17 aranylakodalmas házaspár 
kapott meghívást.

Az eseményt alapiskoláink tanulói verssel nyitották meg. Ezt követően Sza-
bó Andrea, anyakönyvvezető köszöntötte a megjelent kedves ünnepelteket és 

a meghívott vendégeket. 
Az ünnepi pillanatokat Zsitva Norbert, polgármester szívhez szóló szavai 

tették igazán meghitté. „Szeretnénk, ha falunkban éreznék az idősek a törő-
dést, hogy fontosak számunkra, szükségünk van rájuk és közösségünk részé-
ről megbecsülés és tisztelet illeti őket“.

 A köszöntő beszédek után az ünnepeltek bejegyezték nevüket a község 
emlékkönyvébe. Az önkormányzat ajándékutalvánnyal és virággal kedveske-
dett a jubilánsoknak.

A közös ebédet követően a résztvevők még hosszasan, jó hangulatban be-
szélgettek, felelevenítették a közös fiatalkori emlékeiket, majd közös éneklés 
következett.

A jó hangulatról az Árvalányhaj népdalkör és a helyi nyugdíjas klub zene-
kara gondoskodott.

Kívánom, hogy további életüket szeretet, béke és jó egészség kísérje még 
sok-sok éven keresztül szerető családjuk körében!

 Szabó Andrea
 anyakönyvvezető

Jó időben, kiváló hangu-
latban, sokszínű műsorral 
zajlott június végén a község 
által megszervezett falunap 
Perbetén.  Az idei rendezvé-
nyen több mint 10 önkéntes 
vöröskeresztes tag tevékeny-
kedett. A helyi szervezet által 
felállított standon a lappangó 
betegségek felderítésére vé-
geztek különböző vizsgálato-
kat a szakemberek, melyek 
nem igényeltek laboratóriumi 
körülményeket, mindösz-
sze egy csepp vérmintá-
ra volt szükség. Több mint 
100 cukorszint mérésre, és 
legalább ugyanennyi vér-
nyomásmérésre került sor. 
Önkénteseink az idén is be-
kapcsolódtak a rendezvényen 
meghirdetett versenyekbe, 
ahol az gulyásfőzőverseny 
asztaldíszítés kategóriájában 
az 1. helyet szerezték meg.

A vér egyetemes szükség-
let, ugyanakkor a világ számos pontján nem biztosított a hozzáférés azok szá-
mára, akiknek szüksége lenne rá.

 Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű, biztonságos vér álljon rendelkezés-
re az arra rászorulóknak, világszerte folyamatosan szükség van az önkéntes 

véradók önzetlen segítségére, hiszen a vér csak véradással 
pótolható. 

 A világjárvány rávilágított arra, hogy az elhivatott, önkéntes 
véradók kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egészség-
ügy támogatásában, a hétköznapokban és vészhelyzetekben 
egyaránt.  Köszönet a véradóknak, akik a szeptemberi hónap 
folyamán részt vettek az önkéntes véradáson, ezzel reményt 
nyújtottak a rászorulóknak és hozzájárultak a világ működé-
séhez azáltal, hogy másokon önzetlenül segítettek.

 Szervezetünk aktivistáit megtalálhattuk az októberben 
megvalósuló szüreti vigadalom forgatagában is. Pinke Móni-
ka és Harcsa Zoltán álltak készenlétben az egész rendezvény 
alatt és biztosítottak elsősegélynyújtást az arra rászorulók-
nak.

A Szlovák Vöröskereszt Perbetei Alapszervezete mindig is 
kiemelten kezelte a karácsonyt megelőző időszakot, hiszen 
elsődleges célunk, hogy valamennyi embertársunk számára 
elfogadható körülmények között telhessenek az ünnepek. Az 
idei téli időszak sem kezdődhetett volna másképp, mint örö-
met okozni Mikulás napján, több különféle betegséggel sújtott 
gyermek számára. December elején 15 gyermekarcra sikerült 
mosolyt csalni. Látva örömüket minket is megnyugvás töltött 
el. 

„Nagy dolgokra nem mindenki képes.  
De kis dolgokat nagy szeretettel bármelyikünk megtehet.”

Teréz anya

   Mgr. Pinke Gabriella

Tisztelet és megbecsülés jár az időseknek

Szlovák Vöröskereszt Perbetei Alapszervezete
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Perbete Község Önkormányzata és a Csemadok Perbetei Alapszervezete 
2022. október 6-án mécsesgyújtással egybekötött megemlékezést szervezett 
a Pándy Lajos Művelődési Ház melletti parkban.

Szabó Edit, a helyi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatónője Aulich Lajos, 
vezérőrnagy és hadügyminiszter utolsó szavaival nyitotta meg az emlékmű-
sort. Köszöntötte a község vezetőségének, szervezeteinek, vallási és oktatá-
si intézményeinek megjelent képviselőit, valamint a meghívott vendégeket. 
Jelenlétükkel megtisztelték az alkalmat Becse Norbert, a Szövetség Nyitra 
megyei képviselője és Zink Vass Nóra, a Szövetség megyei képviselőjelöltje.

Felcsendült a Szózat az Árvalányhaj Népdalkör előadásában. Becse Norbert 
megemlékező beszédében kiemelte a honvédtábornokok bátor kiállását, ha-

zaszeretetét, s a szabadság iránti elhivatottságát. Az októberi est a Perbetei 
Magyar Tannyelvű Alapiskola felső tagozatos tanulói emlékműsorával folyta-
tódott. Műsorukban, amelyet Tóth Péter, az alapiskola pedagógusa készített, 
versek, emlékirat részletek segítségével idézték fel az 1849 őszén történte-
ket és a vértanúk alakját. A zárszóban elhangzott, hogy nemzeti ünnepeink, 

emléknapjaink együttes megünneplése összetartozásunk jelképe és  például 
szolgál a fiatalabb generációknak úgy, ahogy az aradi hősök is példaképpé 
váltak.

A Himnuszt követően az emlékezők mécsest gyújtottak a vértanúk tablója 
előtt. 

 Tárnok Katalin

Sakk

“Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam.
 És halálommal is szolgálni fogok.

 Forrón szeretett magyar népem és hazám,  
tudom, megértik ezt a szolgálatot.” 

- Aulich Lajos

A sakk klub életében az ősz minden évben a bajnokság indulásáról szól. 
Idén ismét egy csapatot állítottunk össze, amely már megszokottan a 3. ligá-
ban szerepel. Az összállítás a tavalyihoz képest csupán egy helyen változott: 
pár éves kihagyás után újra csatlakozott hozzánk Kecskés Attila.

Az első fordulóban október végén Podhájskán vendégeskedtünk, ahol egy 
nagyon nehéz mérkőzésre készültünk. Az ellenfelünknél szervezési problé-
mák merültek fel, egy viszonylag gyenge csapatot állítottak ki ellenünk, így  
némileg gyorsan nagyon simán 1:7 arányban nyertünk 6 győzelemmel és 2 
döntetlennel. Ez a mérkőzés egy nagyon kellemes szezonindító volt, ami meg-
adta a kellő lökést és önbizalmat a sikeres folytatáshoz.

A második fordulóban otthon fogadtuk Zsigárd csapatát. Az ellenfelünk na-
gyon erős, tapasztalt játékosokkal állt fel. Hosszan elhúzódó mérkőzés végén 
szoros, 3,5:4,5 arányú vereséget szenvedtünk. A vereség ellenére pozitívan 
értékelhetjük a teljesítményünket, nagyon közel voltunk egy meglepetéshez.

A harmadik fordulóban Verebélyen játszottunk. Több táblán izgalmas, fordu-
latos mérkőzést játszottak a játékosok. 5 játszma befejezése után döntetlen 

volt az állás, a hátralévő 3-ból azonban sikerült 2,5 pontot begyűjtenünk, így 
az izgalmas mérkőzést 3:5 arányban megnyertük.

A bajnokságban 11 csapat indult, ezért minden fordulóban van egy csapat, 
amelyik nem játszik. A sorsolás alapján mi a negyedik fordulóban kaptunk 
pihenőnapot. Az idei évben még vár ránk egy otthoni mérkőzés Nyitra B csa-
pata ellen.

A cikk írásának pillanatában az 5. helyen állunk, amennyiben sikerül ki-
használni az előttünk álló csapatok pihenőnapjait, feljöhetünk a 2.-3. helyre 
Zsigárd mögé Bátorkeszi B csapatával hasonló pontszámmal. Ez egy nagyon 
szép teljesítmény, eddig szinte minden játékosunk az elvárhatónál több pontot 
szerzett. Külön szeretném kiemelni Gyóni Gergelyt, aki eddig mindhárom mér-
kőzését megnyerte és Kovaříková Máriát, aki mindkét lejátszott mérkőzésé-
ben szép kombinációk után kíméletlen győzelmet aratott erős ellenfelek ellen.

A perbetei sakk klub nevében szeretnék minden kedves olvasónak boldog, 
békés és sikerekben gazdag új évet kívánni az élet minden területén

 Rancsó Márk
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Po náročnom školskom roku, 
počas ktorého deti absolvovali 
značnú časť vyučovania z domu, 
pripojení na počítači, mobile či 
tablete, bol letný tábor zameraný 
na šport a turistiku, dobrou prí-
ležitosťou ako deti rozhýbať. S 
týmto zámerom komunitné cen-
trum v spolupráci s obcou Pribeta 
organizovalo počas prázdnin pre 
deti vo veku od 6 do 15 rokov 
tábor plný športových a zábav-
ných aktivít. V rámci bohatého 
programu sme absolvovali turis-
tický výstup na vrch Zobor, deti 
si zašportovali a zasúťažili medzi 
sebou, pod vedením inštruktor-
ky si zacvičili zumbu, alebo len 
tak pre zábavu si zahrali futbal 
či skákali na trampolíne. Pocit z 
ocenenia a z úspechu v niektorej 
z množstva táborových súťaží bol 
pre deti nenahraditeľný. Okrem 
športu prežili veľa zábavy so 
zvieratkami na farme v Kráľovej 
nad Váhom, kde mohli jazdiť na 
krásnych koníkoch. Naša vďaka 
patrí pánovi Štefanovi Földeso-
vi, ktorý v pojazdnej piecke pre 
všetkých účastníkov tábora pri-
pravil výbornú pizzu, pani Erz-
sébet Benyó, ktorá pripravila pre 
deti zaujímavé hry, ktoré prispie-
vajú k rozvoju ich schopností a 
p. učiteľke Anite Kecskésovej za 
pomoc pri starostlivosti o deti v 
tábore. Posledný deň tábora bol 
už tradične ukončený veselou 
opekačkou a ukážkou práce po-
licajtov z Hurbanova a Komárna. 
Veríme, že aj tento rok letný tábor 
priniesol deťom do života radosť, 
nových kamarátov a pekné spo-
mienky.

Okrem aktivít pre deti organi-
zovalo v letnom období komunit-
né centrum v spolupráci s Obcou 
Pribeta aj výlety pre obyvateľov 
obce a rodinky s deťmi na roz-
právkové miesta plné krásnej 
prírody. V rámci prvého výletu 
sme navštívili Zveropark pri Žar-
novici, kde sa účastníci výletu 
mohli zoznámiť so zaujímavými 
zvieratkami, povoziť sa vláči-
kom medzi nimi, vyblázniť sa na 
zábavných atrakciách a popre-
chádzať sa v rozprávkovom lese. 
Dobrá nálada nás sprevádzala aj 
počas výstupu k ruinám hradu 
Revište, kde sme boli odmene-
ní pekným výhľadom na okolitú 
krajinu. V poradí náš druhý výlet 
nás zaviedol do kaštieľa vo Svä-
tom Antone, kde sme mohli obdi-
vovať bohato zariadené salóny s 

pôvodným nábytkom, ktoré odzr-
kadľovali spôsob života majiteľov 
tejto historickej budovy. Výborné 
počasie nás vítalo aj pri Počúvad-
lianskom jazere, ktoré bolo ideál-
nym miestom na oddych v lone 
prírody. Účastníci výletu si užívali 

slniečko počas jazdy na vodných 
bicykloch, člnkovali sa na jazere, 
prechádzali sa alebo vychut-
návali skvelé jedlo v miestnych 
reštauráciách. Na ceste domov 
sme plní zážitkov s radosťou pri-
vítali pohodlné sedadlá v autobu-
se. 
  
 Mgr. Zuzana Galgócziová

Az iskolaév befejeztével, mely-
nek nagy részében a gyerekek 
online oktatáson vettek részt, 
felüdülés volt számunkra a sport-
tevékenységekre, turisztikára 

összpontosított nyári táborunk. 
A Közösségi központ, Perbete 
Község közreműködésével, nyári 
sporttábort szervezett 6-tól 15 
éves korú gyermekek számára. 
A gazdag program mellett, ahol 
a gyerekek sportoltak, zumbát 
táncoltak és ügyességi vetélke-
dőkön vettek részt, együtt kirán-
dultunk, és túráztunk a Zobor-

hegységben. A tábor ideje alatt 
lehetőségünk volt ellátogatni a 
Szenc melletti Királyfalvára, az 
állatfarmra, ahol az állatok ete-
tése és simogatása mellett a 
gyerekek lovagolhattak is. Nagy 
köszönettel tartozunk Földes Ist-
vánnak a mobilkemencében sült 
pizzákért, Benyó Erzsébetnek, aki 
mesedélelőttel és fejlesztő foglal-
kozásokkal gazdagította a tábor 
programját, valamint Kecskés 
Anitának, a gyerekek ellátásában 
való segítségért. Az utolsó napon 
rendőrök tartottak bemutatót, 
előadást a gyerekeknek, majd 
délután a megszokott jókedvű sü-
tögetéssel zárult a tábor. Bízunk 
benne, hogy mindenki jól érezte 
magát és a sok öröm, vidámság 
mellett új élményekkel, barátok-
kal gazdagodott.

A nyári időszakban érdekes 
kirándulásokat szerveztünk me-
seszép helyekre, családoknak és 
a falu lakosai számára. Az első 
utunk a Zsarnócai vadasparkba 
vezetett, ahol csodálatos állatok-
kal találkozhattunk, vonatoztunk 
a parkot körbe ölelő erdőben, 
a gyerekek kibolondozták ma-
gukat a különféle szórakoztató 
látványosságokon és sétáltunk a 
mesefigurákkal teli erdőben. Vi-
dám hangulatban telt a Revistye 
várrom megmászása is, ahonnan 
csodás kilátás tárult a szemünk 
elé. A második utunk visszaröpí-
tett bennünket a történelmi múlt-
ba, Koháry András gróf életébe, 
a Szent Antal kastélyba. Itt meg-
csodálhattuk a gazdagon díszített 
szobákat, lenyűgöző szalonokat, 
melyek visszatükrözték ezen 
történelmi kor fényűző életmód-
ját. Gyönyörű időjárás fogadott 
bennünket azon az augusztusi 
délutánon is mikor a buszunk be-
kanyarodott a Bacsófalvi bánya-
tóhoz. Itt is mindenki megtalálta 
a kedvére valót. Csónakáztunk, 
vízi- bicikliztünk, megpihentünk a 
környező éttermekben, vagy csak 
élveztük a napsütést a tóparton 
és gyönyörködtünk a bennünket 
körbe ölelő természet szépségé-
ben. A kellemesen eltöltött nap 
után, új élményekkel gazdagodva, 
örömmel pihentünk meg a haza-
vezető úton, az autóbusz kényel-
mes ülésein. 

 Répás Anikó 

Letné aktivity komunitného centra Nyári tevékenységek a  
Közösségi központban
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Sme tu pre Vás!Önökért vagyunk!
Milí obyvatelia, 
Komunitné centrum Pribeta sa 

snaží svojou činnosťou reagovať 
na Vaše podnety a rôznymi akti-
vitami prispievať k Vašej spokoj-
nosti. Veľmi si vážime Váš záujem 
a teší nás pozitívna odozva na 
našu prácu. 

Jesenné obdobie sme venova-
li predovšetkým našim starším 
občanom, ktorých sme si uctili 
malou oslavou pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. 

Dôležitou úlohou, ktorej sa ve-
nujeme je aj komunitná práca. Je 
to činnosť v prospech všetkých 
obyvateľov tejto obce. Z toho 
dôvodu je pre nás potrebné, aby 
sme vedeli, čo Vás trápi. Mnohí 
z Vás nie sú spokojní s čistotou 
priestranstiev obce a jej okolia. 
Na tento podnet sme v mesiaci 
október organizovali jesennú bri-
gádu, ktorej sa zúčastnili aj nie-
ktorí z Vás. Ďakujeme všetkým, 
organizáciám a ľuďom, ktorí nám 
nezištne pomáhajú a ukazujú 
pekný príklad spolupatričnosti. 

Keďže k životu patrí nielen 
práca ale aj zábava, v mesiaci 
november sme sa snažili osloviť 
deti a rodiny s deťmi našou Hal-
loweenskou party. Detičky si mali 
možnosť vyrobiť lampášik, hrať 
sa rôzne hry, tancovať pri zábav-
nej hudbe a najkrajšie masky boli 
odmenené sladkou odmenou. S 
radosťou, zároveň aj s rešpektom 
sme sa snažili vyhovieť Vám aj 
organizovaním nášho 1. Katarín-
skeho plesu. Táto akcia bola pre 
nás veľkou výzvou, nakoľko nám 
veľmi záležalo na tom, aby boli 
naši hostia spokojní, mali mož-
nosť sa trošku odreagovať od 
každodenných starostí a príjem-
ne sa zabaviť. 

Tak ako sme Vám sľúbili, sna-
žíme sa o rozšírenie našich slu-
žieb a aktivít na základe Vašich 
potrieb. V našom centre sme 
takto privítali mamičky na mater-
skej dovolenke so svojimi malými 
ratolesťami a otvorili sme novú 
skupinu „Klubík”. Srdečne oča-
kávame aj ďalšie mamičky, kto-
ré majú záujem podebatiť si pri 
kávičke, kým sa detičky zahrajú. 

Milí obyvatelia, prajeme Vám 
krásne a pokojné Vianoce, aby 
ste boli obklopení láskou a po-
zornosťou svojich najbližších a do 
Nového roka Vám želáme pevné 
zdravie, veselú myseľ, veľa elánu 
a radosti zo života. 

Zamestnankyne komunitného 
centra

  
 Mgr. Zuzana Galgócziová

Kedves lakosok,    
mi, itt a Közösségi központban 

hálásak vagyunk az Önök folya-
matos pozitív visszajelzéseikért. 
Nagyra értékeljük, hogy ilyen 
nagy számban érdeklődnek az 
általunk szervezett programok 
iránt. Örülünk, hogy velünk együtt 
ötletelnek, milyen rendezvénye-
ket szervezhetnénk. Mi pedig 
igyekszünk megvalósítani azokat. 

Az őszi hónapokat a szépkorúak 
megemlékezésével kezdtük, aki-
ket egy kis ünnepélyes összejöve-
tel keretén belül felköszöntöttünk. 

A munkánk része a közössé-
gi munka is, amely a lakosokkal 
együtt megoldásokat keres a fa-
luban leggyakrabban felmerülő 
problémákra, panaszokra. Sokan 
a falu és környezetünk tisztasá-
gával nem voltak megelégedve, 
ezért igyekeztünk közös erőkkel 
megszépíteni a falut és munka-
brigádot szerveztünk. Köszön-
jük a szervezeteknek és minden 
résztvevőnek, a legkisebbektől 
a legnagyobbakig, hogy bekap-
csolódtak a munkába, és példát 
mutatva tisztábbá, szebbé tették 
környezetünket.

A november a pihenés és a 
szórakozás jegyében telt, ahol 
először a gyerekeknek tettünk a 
kedvükre, egy Halloween bulival. 
Lámpást készítettek a gyerekek, 
táncoltak és versenyeztek, a leg-
jobb jelmezek díjazva voltak. A 
gyerkőcök és a szülők is nagyon 
jól szórakoztak. A hónap végén a 
szórakozni vágyó felnőttek igé-
nyeinek tettünk eleget. Izgatottan 
fogtunk bele a Katalin bál szer-
vezésébe. Ez a rendezvény nagy 
kihívás volt számunkra, mivel a 
célunk az volt, hogy a résztvevők 
a mindennapokból kikapcsolódva, 
egy jót szórakozzanak. 

Igyekszünk a mindennapos 
szolgáltatásainkat, tevékenysé-
geinket is bővíteni. Ebből kifolyó-
lag megnyitottuk a „Klubocska” 
foglalkozást, ahová az anyaságin 
lévő anyukák jöhetnek csöppsé-
geikkel, babáikkal kikapcsolódni, 
beszélgetni. Szívélyesen várjuk a 
további érdeklődőket, anyukákat, 
bátran csatlakozhatnak.

Kedves lakosok, szívből kívá-
nunk békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket szeretteik körében és 
egészségben gazdag, vidám, bol-
dog új esztendőt.

 
 A Közösségi központ dolgozói
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Ünnepváró karácsonyi vásár
Kedves, hangulatos ka-

rácsonyváró délutánt va-
rázsoltak a sportcsarnok 
előtti térre advent utolsó 
szombatján a hagyomá-
nyos perbetei vásár áru-
sai és közreműködői. A 
Mikulás már kora délután 
megérkezett, és bőkezűen 
osztogatta az egész évben 
minden bizonnyal jól visel-
kedő gyermekeknek a sza-
loncukrot, amelyből jutott 
a szép karácsonyi dalla-
mokat hozó éneklőcsoport 
tagjainak is. 

Ezen a délutánon kiköl-
töztek az árusító bódékba 
és a sátrakba Perbete Köz-
ség különböző intézményei 
és szervezetei, valamint 
bemutatták portékáikat 
ügyeskezű kézműveseink. 
Aki valamilyen szép és 
hasznos dolgot szeretett 
volna még beszerezni a ka-
rácsonyfa alá vagy magára 
a karácsonyfára, valamint 
az ünnepi asztalra, az most 
megtehette. Válogathat-
tunk a sokfajta karácsonyi 

dísz, ajándéktárgy, könyv 
között. Iskoláink,óvodáink 
dísztárgyakkal, aprósü-
teményekkel, gőzölgő 
punccsal, ínycsiklandozó 
gofrival készültek. Lehetett 
kapni mézet, kézműves 
pékárut és édességeket.  
Az iskolakonyha is ki-
tett magáért, a község 
felkérésére elsőosztályú 
káposztalevessel, sültkol-
básszal és kaláccsal vár-
ta a falatozni vágyókat.  
Az évnek ebben a szaka-
szában különösképpen 
nem feledkezhetünk meg a 
jótékonyságról, azon kívül, 
hogy a vásárba kilátogatók 
vásárlásaikkal támogat-

ták a perbetei óvodákat, 
iskolákat, szülői szövet-
ségeket, jutott az adomá-
nyokból rászoruló ember-
társainknak is.

A hideg szélben jólesett 
az alkoholos és alkohol-
mentes változatban ké-
szült puncs, kávé, tea, va-
lamint az elmaradhatatlan 
forralt bor. Karácsonyi mű-
sorával igazi ünnepi han-
gulatot varázsolt a térre a 
méltán népszerű Felvidéki 
Rockszínház csapata. Az 
ünnepváró melódiákon kí-
vül felcsendült örökbecsű 
magyar rockklasszikusok 
egész sora, lázba hozva 
ezzel a lelkes közönséget. 

Az adventi hangulatot 
fokozandó a Pándy Lajos 
Művelődési Házban került 
sor a Napraforgó Néptánc-
együttes karácsonyi műso-
rára. Itt az ünnephez kap-
csolódó motívumokon kívül 
bemutatásra kerültek az 
együttes régebbi és új ko-
reográfiái. Ebben az évben 
könyvbemutató is színesí-
tette a programot. Bemuta-
tásra került a Pándy Lajos 
és a perbetei mesék című 
könyv, amely egy életraj-
zi vonatkozású írással és 
A csodálatos nagykendő 
című Pándy által írt mese-
könyv közreadásával állít 
emléket a perbetei szár-
mazású művésznek.  

Az évszakhoz tartozó 
kellemetlen szél ellenére a 
többszáz vásárlátogató egy 
kellemes, meghitt estébe 
hajló délutánt tölthetett el, 
készülve kultúrkörünk leg-
nagyobb ünnepére, a kará-
csonyra. 

 Jakab Ferenc
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Két év kihagyás után 
a Rákóczi Szövetség 
Perbetei Alapszerveze-
te és az alapiskola újra 
megszervezte a hagyo-
mányos Rákóczi-napot 
2022. november 29-én, 
amely a Petőfi-emlékév 
jegyében zajlott. 

A „Petőfi Sándor, a láng-
lelkű költő” elnevezésű 
pályázatra 7 tanintézmény 
9 csapata jelentkezett, 
összesen 42 diák. A be-
mutatott munkákat Orosz 
Örs, a Sine Metu Polgári 
Társulás elnöke és Belán 
Ernő, a község króniká-
sa értékelte. A perbetei 
9.osztályosok csapata, a 
muzslai, dunamocsi és 
a búcsi tanulók számí-
tógépes prezentációban 
mutatták be a reform-
kort, Petőfi életét, illetve 
életének egyes szaka-
szait. A bobai iskolások 
egy kisfilmet készítettek. 

A tatabányai gyerekek 
személyesen nem vettek 
rész, de bemutatójukról 
videofelvételt küldtek. Pe-
tőfi életét versekkel, zenei 
betéttel és képekkel il-
lusztrálták. Három csapat 
az irodalmi színpad, ill. a 
dráma műfaját választot-
ta. A perbetei negyedi-
kesek Petőfi életútjának 
bemutatását egy rövid 
történet lejátszásával szí-
nesítették, a hetedikesek 
szerelmi költészetével 
foglalkoztak, a szőgyéni 
diákok pedig egy kis hu-
mort is becsempésztek a 
költőről szóló jelenetbe. A 
diákok és a felkészítő pe-
dagógusok elismerő ok-
levelet kaptak és könyv-
jutalomban részesültek. A 
délelőtt további részében 
Orosz Örs beszélt a Szo-
borsorsaink című köny-
véről, ami tíz év kutató-
munkájának gyümölcse. A 

Felvidék elfeledett, eltűnt 
köztéri szobrainak törté-
netét, azok kalandokkal 
teli felkutatását, feltárását 
mesélte el a gyerekeknek  
képek, filmfelvételek kísé-
retében. Az előadó felhívta 
a figyelmet az értékmentő 
munka fontosságára. 

Az iskola többi tanulója 
számára történelmi ját-
szóházat szerveztünk. Az 
elsősök meghallgatták, 
majd különleges tech-
nikával festették meg 
Anyám tyúkját, a másodi-
kosok és a negyedikesek 
felidézték a reformkori 
viseletet és bemutatták, 
milyen ügyesek a magyar 
huszárok, a harmadikosok 
megtanulták a Befordul-
tam a konyhába c. verset 
és illusztrációt is készítet-
tek hozzák, az ötödikesek 
a kokárda történetét ku-
tatták és készítettek egy 
különlegeset, mégpedig 

csokiból, a hatodikosok 
feltételezték, hogy Petőfi 
is szerette az édességet 
és finom mézes nyalókát 
készítettek – a csomago-
láson a költő arcképével. 
A nyolcadikosok Pető-
fi - verseket szavaltak, 
amelyről filmfelvételt ké-
szítettek. 

A program megvalósítá-
sába a Rákóczi Szövetség 
tagjain kívül bekapcso-
lódtak a helyi alapiskola 
pedagógusai, alkalmazot-
tai és alapiskola egykori 
tanulói. Ölveczky Elemér, 
a RSZ alapszervezetének 
elnöke zárszavában a 
gyermekeket a történel-
mi értékek tiszteletére, 
az irodalom, az anyanyelv 
szeretetére és további 
szorgalmas kutatómunká-
ra bíztatta.

 Szabó Edit

RÁKÓCZI-NAP
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Az „eMúzeum“ barátai
A Perbetei Magyar Tannyelvű Alapiskola nyolc diákja és két 

pedagógusa október  közepén egy hetet töltött Litvániában az 
Erasmus+ projekt  keretein be-
lül. Ahogy már korábban tudósí-
tottunk lapunk hasábjain, pályá-
zatunk a Digitális technológiák 
a hagyományok bemutatásában 
címet viseli. 

A tanév kezdete az őszre ter-
vezett aktivitások kezdete is 
volt egyben. A továbbiakban 
foglalkoztunk az ünnepekhez 
kötődő tradícióinkkal, meglá-
togattuk a helyi néprajzi gyűj-
teményt, megismerkedtünk az 
egykori életmóddal, használati 
tárgyakkal, a helyi és a környék-
beli viselettel, összegyűjtöttük a 
magyar és a szlovák népmesék 
jellegzetességeit. Fotódokumen-
tációt, számítógépes bemutatót 
készítettünk, kisfilmet forgattunk 
az iskoláról. 2022. október 15-
én kora reggel a 8 tanulóból és 
két pedagógusból álló perbetei 
csapat útnak indult Litvánia felé, 
hogy találkozzon a litván és az 
olasz gyerekekkel. Nagy izga-
lommal és várakozással telve ké-
szültünk az útra, amely több sza-
kaszból állt: kisbusszal utaztunk 
Bécsbe, innen Lettországba, Rigá-
ba repültünk, végül  autóbusszal 
jutottunk el  Litvániába, Šiauliai 
városába. A családok a gyereke-
ket már türelmetlenül várták. A mi 
részünkről sem volt kisebb az iz-
galom. A vendéglátók már az első 
estén  programokkal készültek: 
városnézés, kézműveskedés, va-
csora, sportolás. Vasárnap reggel 
találkoztunk az olasz gyerekekkel, majd  egy birtokra látogat-
tunk el, amely a 19.században épült ki. Az egykori tulajdonos 
háza múzeum, a korabeli jómódú nemesi család életmódját 
mutatja be és a kor technikai vívmányait is felsorakoztatja: 
hintók és régi autók, fényképezőgépek, filmvetítő. Az egy-
kor termények raktározására szolgáló pincében a középkori 
kínzóeszközöket állították ki. A kocsiszínben díszes foglaltak 
helyet. A birtok megtekintése után a bátrabbak a lovaglást is 
kipróbálhatták. A hatalmas kertben még nyíltak az őszi virá-
gok, köztük az ókor mitológiai alakjai, mesealakok, festmé-
nyek jelentek meg, mintegy szabadtéri kiállítást alkotva.

Hétfőtől megkezdődött a „tanítás“.  A gyerekek minden 
nap vendéglátóikkal együtt érkeztek az iskolába rendes is-
kolaidőben. Csengetéskor ők is bementek az osztályokba, 

bemutatkoztak, bemutat-
ták Szlovákiát. Voltak ki-
fejezetten az ő számukra 
szervezett foglalkozások, 
de volt, amikor együtt dol-
goztak a litván gyerekek-
kel. Az iskola egy hatal-
mas négyemeletes épület, 
az osztálytermeken kívül 
szaktantermek, kisebb ze-
nei stúdió, jól felszerelt, 
hangulatos koncertterem 
található benne, mivel ze-
netagozatos intézményről 
van szó. Vendéglátóink 
nagyon szép koncerttel 
fogadtak bennünket, be-
mutatkozott az iskolai 
zenekar, a zenetagozatos 
osztályok és az énekkar.  
Az iskola jól kihasznál-
ja ezt a lehetőséget és a 
pedagógiai programja is 
támogatja az ún. STEAM 
módszer alkalmazását 
a tanítási folyamatban. 
Science-Technology-
E n g i n e e r i n g - A r t -
Mathematics rövidíté-
se. Egy olyan módszer,  
amely ötvözi a termé-
szettudományokat, a 
technika, a művészet 
és a matematika tan-
tárgyakat, ezáltal tá-
mogatja a gyermekek 
sokoldalú fejlődését és 
több lehetőséget ad az 

ismeretszerzésre, az összefüggések megkeresése, a logikai 
gondolkodás fejlesztésére. Szép példája volt ennek a Vilniu-
si Egyetem STEAM központjában tett látogatás, amely során 
mikroszkópokkal dolgoztunk. A diákok preparátumot készí-
tettek,  megismerkedtek a hagyományos és a digitális mikro-
szkóppal. A kinagyított sejteket lefényképezték. A fotókból az 
iPod-on lévő applikáció segítségével fotókollázst készítettek. 
Egy másik alkalommal a természetvédelem volt a téma: egy 
inspiráló személyiséget kellett összekötni a természettel, új-
rahasznosított alapra lerajzolni, majd angolul röviden prezen-
tálni.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 
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A Juventos Progimnazija digitális iskolaként is ismert. A  ta-
nulók rendelkezésére állnak táblagépek, iPpod-ok, interaktív 
táblák és a hozzá kapcsolható taneszközök. Közülük többet 
mi is kipróbálhattunk. Megismerkedtünk különféle appliká-
ciókkal, amelyeket a hagyományok bemutatásában, feldol-
gozásában, kreatív továbbgon-
dolásában alkalmazhatunk. A 
város nevezetességeinek fel-
kutatása sem a hagyományos 
módon történt. A gyerekek az 
Action bound applikációt hasz-
nálva kis csoportokat alkotva 
indultak „kincskeresésre”. Így 
találtuk meg a Szent Péter és 
Pál katedrálist, a pillangók fa-
lát,  a tóparti  Vasrókát,Šiauliai 
jelképét, az Aranyfiút. Nagy 
élményt nyújtott a rendhagyó 
zeneóra, amely során a gyere-
kek egy program segítségével 
hangszereket próbálhattak ki a 
táblagépeken, majd zenét sze-
reztek. A várostól néhány kilo-
méterre található a Keresztek 
hegye, amelyet már többször 
is a tűz pusztított, de az em-
berek újra elhozták ide hálából 
a kereszteket, és más keresz-
tény jelképeket. Megtaláltuk 
a magyar és a szlovák állam 
képviselőinek keresztjét is. A 
Balti Kulturális Központ igazi 
gyöngyszem volt a történel-
met és az újszerű prezentáci-
ós technikákat kedvelők számára. Valójában egy interaktív, 
hagyományos és digitális technikákat felhasználó történelmi 
„játszóházról“ van szó. Fából készült kirakósból lehetett várat 
építeni, puzzle segítségével összerakni Litvánia néprajzi terü-
leteit, a fiókokban a Baltikumra jellemző különféle termények, 
ásványok rejtőztek találós kérdésekkel megtűzdelve, digitális 
háttér mutatta az egyes települések változását az időben, va-
lamint a viseletet, természetesen a látogató is belekerült a 
képbe. A leglátványosabb a balti mitológiát, jelképeket, tör-
zseket, valamint Litvánia történetét a  korai időktől napjainkig 
bemutató digitális fal volt, amely nemcsak írásos formában, 
hanem hang- és fényhatások kíséretében adott át informá-
ciókat. A hagyományos bőrözést próbálhatták ki a gyerekek 
a közeli Naisai nevű faluban. Mindenki elkészített egy szép 
kulcstartót, amit emlékbe magunkkal is hoztunk. A park na-
gyon szép természeti környezetben található, hatalmas füves 
területek, kis nyírfaligetek váltják egymást. Területén faragott 
szobrok mutatják be a litván mitológia isteneit, szimbólumait. 
Az aréna meredek dombjára néhány perc alatt felfutottak a 
gyerekek, ez kihagyhatatlan élmény volt. 

A gyerekek véleménye szerint a tanév legjobb órája az 
1913 óta működő Ruta csokoládégyárban tett látogatás volt. 
Megismerkedtünk a csokoládé történetével, a csokoládé fo-
gyasztás kultúrájával, a gyártáshoz szükséges eszközökkel, 

a férfiak csészéjének 
különlegességével, a 
bajuszfelfogóval. Ez-
után kötényeket és 
sapkákat kaptunk és 
megkezdtük mi is a 
csokikészítést. Csodá-
latos ízű és díszítésű 
csokoládék kerültek 
ki a kezünk alól. Aki 
útközben nem fo-
gyasztotta el, annak a 
készítményét otthon a 
család is megkóstol-
hatta. Felejthetetlen 
élmény volt az utol-
só esti program is. 
Közösen énekeltük a 
litván, olasz, magyar 
és szlovák dalokat, be-
kapcsolódtunk a litván 
gyermekjátékokban, 
az olasz modern tánc-
ba, mi pedig elvittük a 
kedvelt moldvai tánco-
kat. 

A hazaút is egye-
di élményt tartogatott 
számunkra. Mivel alko-
nyat idején repültünk, 

az ablakból csodálatos naplementét láttunk. Bécs fölött a gép 
még feljebb emelkedett, mivel nem volt üres leszállópálya, 
így a kivilágított osztrák fővárost kétszer is láthattuk. Bécsben 
már várt ránk az autóbusz, ami hazahozott Perbetére. Az első 
Erazmus-küldetést sikeresen teljesítettük sok-sok tapaszta-
lattal és élménnyel gazdagodva. 

Epilógus
A gyerekek által készített prezentációk kisfilmek felkerül-

tek egy online felületre, amelyet mindenki tanulmányozhatott 
egy hónapig. December 7-én online találkozót szerveztünk, 
amelyen tőlünk a 7., 8. és a 9.osztály vett részt. A gyerekek 
okostelefonjaikat használva két kvízjáték kérdéseit oldották 
meg – sikeresen. A 3-6.osztályosok és a Napraforgósok kis-
csoportja december 19-én bekapcsolódott a közös online 
koncertbe: a litván és az olasz gyerekekkel, pedagógusokkal 
együtt ünnepeltük a karácsonyt. Közben mindhárom ország-
ból útnak indultak a saját kezűleg készített karácsonyi képes-
lapok is.  

 Mgr. Szabó Edit
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Halloweenska zábava 
Pred nástupom na jesenné prázdniny sa naši 

žiaci zúčastnili skvelej školskej akcie. Po troj-
ročnej pauze si plnými dúškami vychutnávali 
strašidelno-čarovnú atmosféru Halloweenskej 
zábavy. Chodba školy sa premenila na prome-
nádu malých i veľkých príšeriek, strašidiel a 
roztomilých bosoriek. Detičky nám predstavili 
svoje nápadité a kreatívne masky. Tie najlepšie 
dostali odmenu v podobe drobného ocenenia. S 
prázdnymi rukami však neodišiel nikto. Lízan-
ku, cukríky a iné sladkosti dostal úplne každý. 
Na zábave sa vyhodnocovala aj súťaž vo vyre-
závaní tekvíc. Viktorko Pinke z ôsmeho ročníka, 
Marek Kosztolányi zo siedmeho ročníka, Natali 
Tóthová z druhého ročníka a Noel Lengyel z 
prvého ročníka sa tešili z ocenenia a diplomu za 
najkrajšiu Halloweensku tekvicu. Následne boli 
všetci pozvaní na vynikajúcu hostinu priprave-
nú pani učiteľkami a rodičmi, ktorí svoje rato-
lesti potešili rôznymi slanými i sladkými dobro-
tami. Po načerpaní nových síl bol ten správny 
čas na to, aby si jednotlivé triedy zmerali svoje 
sily a svoju zdatnosť v zaujímavých súťažných 
disciplínach. Naši ôsmaci a deviataci čakali 
svojich mladších spolužiakov pri desiatich rôz-

nych stanovištiach. 
Vyskúšať si mohli 
napríklad let na met-
le, hod cukríkov do 
cylindra, či fúkanie 
pavúkov do pohára. 
Hľadanie ukrytých 
lampášikov na škol-
skom dvore však 
bola jednoznačne 
na jpopulárne jšou 
disciplínou. 

S toľkou zábavou 
prešiel čas veľmi 
rýchlo, až prirýchlo. 
Domov sa veru nikomu nechcelo. Vieme, že 
Halloween nie je náš sviatok. Nie je to ani ame-
rický sviatok, keďže svoje pramene má v kelt-
skej kultúre. Ale podstatné to vlastne ani nie je. 
Radosť našich detí však o to viac. Táto misia sa 
splnila a veríme, že sa splní aj o rok.

VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME každému, kto pri-
ložil ruku k dielu a prispel čo i len drobnosťou 
k tomu, aby sa táto zábava mohla uskutočniť 
– vedeniu a kolektívu ZŠ, rodičom za vynika-

júce pochúťky a tvorivé masky, pani Voňáko-
vej, pani Tóthovej a pani Lengyelovej za dozor 
a pomoc pri očerstvení, pánovi Lengyelovi za 
to, že s nadšením fotografuje každú jednu 
našu akciu, detičkám a všetkým ostatným za 
výbornú náladu, za úsmevy a za každé jedno 
slovo povzbudenia, či pochvaly. Tešíme sa na 
stretnutie o rok.

  
  Andrea Gáborová

13. ročník Záložka do  
knihy spája školy

Partnerská základná škola  
v Španielsku

Tak ako aj minulé roky sa naša 
Základná škola zapojila do projek-
tu Záložka do knihy spája školy. 
Našou výmennou školou bola ten-

to rok slovenská Základná škola s 
MŠ Torysa.

A tak, ako aj naša škola hľadala 
na mape ich obec, aj oni tú našu. 
A veru ani nevedeli, že sa takáto 
obec na Slovensku nachádza, tak 
sa pre nich stala novým pozna-
ním. A my sme radi, že sa o nás 
dozvedeli, o našej dedine, o našej 
základnej škole ako aj my niečo o 
nich.

To dokazuje, že tento projekt 
naozaj spája školy a vedie k roz-
širovaniu všeobecného prehľadu o 
Slovensku ako takom.

Záložky vytvorené našimi žiak-
mi, ako aj ich, boli veľmi kreatív-
ne a zaujímavé, na záložkách boli 
rôzne postavy z rozprávok, a veru, 

rýchlo sa minuli pri rozdávaní.
Pevne verím, že budú ich spo-

ločníkom pri čítaní a potešili.
Ďakujem našim žiakom, za ich 

snahu a kreativitu pri tvorbe zá-
ložiek, ako aj pani učiteľkám a 
vychovávateľkám, že žiakov viedli 
a vedú k čítaniu a spoznávaniu 
nových hrdinov a postáv z rozprá-
vok, a tým objavujú čarovný svet 
rozprávok.

 Mgr. Veronika Balhová

Žiaci piateho ročníka ZŠ v Pribete 
pripravili  pre  partnerskú základnú  
školu ALDRIC v Španielsku prvé 
vianočné pohľadnice. Prípravou 

vianočných pohľadníc si osvojili 
svoje komunikačné schopnosti 
a zručnosti v anglickom jazyku. 
Zároveň využili svoju kreativitu.  
Pohľadnice pripravili s veľkým 
nadšením a očakávaním v 
anglickom jazyku samostatne, 
predstavili sa, opísali obec Pribeta, 
napísali o svojich vianočných 
želaniach. Veľmi sa tešia na 
pohľadnice, ktoré im budú 

doručené zo Španielska od ich 
rovesníkov. Sú plní očakávaní 
a zvedavosti, nakoľko sa 
navzájom ešte nepoznajú. V rámci 

nasledujúcich hodín Komunikácie 
v anglickom jazyku sa budú 
pripravovať na videohovor, kde si 
precvičia rozhovory na im vybrané 
a blízke témy v anglickom jazyku.

Žiaci sa na  spoluprácu a 
rozvíjajúcu komunikáciu v 
anglickom jazyku  veľmi tešia.

 PaedDr. Andrea Baránek

ZÁKLADNÉ ŠKOLY | ALAPISKOLÁK 



13

MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK

Advent u nás

Mert együtt lenni jó!

Adventné obdobie sme v našej 
materskej škole symbolicky zahájili 
zapálením prvej sviečky na advent-
nom venci. Počas tohto obdobia 
sme sa snažili tráviť čo najviac času 
s deťmi a ich rodičmi, a preto sme 
im ponúkli pestrý program podujatí.

Druhého decembra sme si spo-
ločne postavili vianočné stromčeky 
v triedach a deti na ne za pomoci ro-
dičov vyrobili  ozdoby. Pri vyzdobe-
ných stromčekoch si deti zaspievali 
vianočnú pieseň. 

Šiesteho decembra nás tradične 
navštívil Mikuláš s bohatým košom 
plným balíčkov, aby deťom v ich ra-
dostnom očakávaní rozžiaril očká. 
Tie mu zaspievali  a zarecitovali. 

Desiateho decembra ZRPŠ pri 
materskej škole organizovalo  Ples 
rodičov. Ples sa od začiatku až do 
konca niesol vo veľmi dobrej nálade. 
Vďaka sponzorom sme mali naozaj 
krásne a hodnotné ceny  v tombole, 

ktorým sa výhercovia veľmi poteši-
li. Výťažok z plesu bude použitý na 
skvalitnenie podmienok detí v škôl-
ke.

Štrnásteho decembra sme na 
dvore materskej školy v spolupráci s 
materskou školou s vyučovacím ja-

zykom maďarským otvorili Adventné 
okno. Hoci po celý čas mrzlo, sme  
radi, že to neodradilo obyvateľov 
obce od návštevy slávnostne vyzdo-
beného  a vysvieteného dvora.

Pätnásteho decembra sme via-
nočným programom zavŕšili prípra-
vu na sviatky. Deti potešili svojich 
najbližších krátkym vystúpením v 
kultúrnom dome.

Na záver mi dovoľte, aby som 
vám v mene celého kolektívu za-
mestnancov  materskej školy, 
všetkým popriala pokojné vianočné 
sviatky a v novom roku veľa zdravia 
a šťastia. 

 Jana Gáborová

Az ősz kincsei, a különböző 
termések nagyon sok lehetősé-
get adnak változatos tevékenysé-
gekre, többek között jó játékra is. 
A Nyitnikék Óvoda apraja 
- nagyja és a szülők is tel-
jes erőbedobással és nagy 
aktivitással dolgoztak egy si-
keres családi „TÖK JÓ NAP” 
megrendezése érdekében. A 
feladatok megoldásával és 
a „Kincses térkép“ segítsé-
gével sikeresen kinyithatták 
a kincsesládát. Szorgos kis 
kezek által készültek a pom-
pás tök díszek, amelyek az 
óvodánk folyosója ékei lettek. 
Mindenki jóízűen falatozta a 
finom sült kolbászt, szalon-
nát, a nap végén a tábortűz 
körül. Elmaradhatatlan gyermeke-
ink számára ebben az időszakban a 
szüret a szőlőhegyen. A kis kannák 

mindig gyorsan telnek ilyenkor. A 
határban, kis gombákat keres-
tünk, hallgattuk a fácánok hangját, 
láthattuk a seregélyek táncát. A 

KOOPERATÍVA biztosító társaság 
jóvoltából az óvoda udvarát is szé-
pítettük. Gyümölcsfákat és bokrokat 

ültettünk a gyermekek segítségével. 
Nagy gondoskodással, érdeklődés-
sel vetették bele magukat a munká-
ba a kis csöppségek. Gyermekeink 

5 napos úszótanfolyamon vehet-
tek részt a komáromi uszodában 
még az ősz folyamán. Célja az volt, 

hogy a gyermekek megszeressék a 
vízben létet. Igyekszünk őket ráve-
zetni az egészségről való gondos-
kodás fontosságára az egészséges 

táplálkozáson és életmódon 
keresztül. A Kaufland üzlet-
lánc által meghirdetett „Friss 
fejecskék” elnevezésű projekt 
megnyerésének köszönhetően 
gyermekeink egy éven keresz-
tül heti rendszerességgel friss 
zöldséghez, illetve gyümölcs-
höz jutnak, amely az egész-
séges éltmód elengedhetetlen 
forrása. Októberi hónap egyik 
nagy ünnepe még az idősek 
világnapja volt. Ez alkalom-
ból a nagy – és dédszülőket 
köszöntöttük egy kis meghitt 
ünnepséggel. Mindig örülünk 

az ilyen alkalmaknak, hisz együtt 
lenni jó!

 Balla Piroska
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Adventi készülődés

Adventi számvetés

„Csendesedik már a szív, 
advent szeretetre hív. 

A koszorún gyertya ég, 
legyen áldott mind a négy.”

A téli hónap beköszöntésével 
megkezdődik az adventi időszak 
az év legszebb időszaka, amit át-
hat a várakozás és a készülődés. A 
Nyitnikék Óvodában az adventi idő-
szak kezdeteként a szülőkkel közö-
sen készítettük el az adventi koszo-
rút az óvoda udvarára. A gyermekek 
nagy buzgósággal mondták el az 
adventi kis mondókát a koszorút 
körbeállva. A kicsik számára a Mi-
kulás – várás volt a legizgalmasabb. 

Egy titokzatos meglepetéssel ked-
veskedtünk számukra. A gyermekek 
egy fantasztikus délelőttöt tölthettek 
el az Olymp Centerben Komárom-
ban, ahová nagy meglepetésükre 
megérkezett a Mikulás, mert a jó 
gyermeket mindenhol megtalál-
ja. A gyermekek verssel, énekkel 
köszöntötték a Mikulás bácsit, aki 
nagy örömmel osztotta szét a cso-
magokat. Ez után pedig mindenki 
önfeledten játszott a játszóházban.  
A vidám gyermekarcokat látva hisz-
szük, vannak még csodák!

 Balla Piroska

Az emlékezés fonalán haladva 
fontos felidézni azokat az ese-
ményeket, melyek meghatározó 
módon épültek be mindennapja-
inkba és töltötték ki életünket. Az 
óvodai nevelésben a szeptember-
től - decemberig időszak, ugyan 
nem tesz ki egy teljes évet, mégis 
vitathatatlanul talán az egyik 
legmozgalmasabb és esemé-
nyekben leggazdagabb időszak. 
Ahogyan a napraforgóvirágban az 
apró magocskák beérnek, úgy az 
óvodában is az apróságok időről-
időre egyre ügyesebbé, maga-
biztosabbá válnak. A Montessori 
módszernek köszönhetően szá-
mos alkalommal bizonyították 
már rátermettségüket óvodása-
ink az élet számtalan területén. 
Említésre méltó az óvodásoknak 
meghirdetett képzőművészeti 
vagy pedig a versmondó ver-
seny, ahol gyermekeink kima-
gasló eredményeket értek el. 
Programok tekintetében sem 
szűkölködtünk az elmúlt hóna-
pokban. Megszerveztük az első 
jótékonysági bált, aminek sikere 
várakozásainkat is fölülmúlta. Az 
Idősek világnapja alkalmából a 
gyermekek egy héten keresztül 
naponta látogatták községünk 
idős lakosait. Novemberben a Ko-
máromi Jókai Színházban tekin-
tettek meg óvodásaink egy vidám 
bábelőadást. A mozgásfejlesztés 
is szerves részét képezi peda-
gógiai munkánknak- legyen szó 
táncról, gyalogtúráról vagy egyéb 
sporttevékenységről. Óvodása-
inkkal rendszeresen látogatjuk az 

Olymp center-Sportközpontot, 
Komáromban. Intézmé-
nyünk sikeresen pályázott a 
Slovak Football Association 
által meghirdetett „Dajme 
spolu gól!” elnevezésű prog-
ramban. A fiúkkal hivatásos 
futball edző fog foglalkozni.  
A lányok elsajátíthatják a röp-
labda és a kézilabda alapjait. 
Szakmai gyakorlatnak adott 
helyet intézményünk, ahol két 
óvodapedagógusjelölt is meg-
ismerkedhetett az oktatói-
nevelő munkával. Segédne-
velővel bővült kis csapatunk.  
A fiatal kolléganő lelkiismere-
tesen foglalkozik a sajátos ne-
velési igényű gyermekekkel. 
Lehetőségeink szerint több 
projektbe is bekapcsolódunk. 
Az Öko- ovi vagy közismer-
tebb néven a Zöld- ovi prog-
ramba. Részesei lettünk a 
Boldog Óvoda projektnek is. 
Az idei évben sem feledkezett 
meg rólunk a Mikulás. A fé-
nyes és díszes, kültéri, adventi 
koszorú mellett megjelent egy 
újabb remekmű. A betlehemi 
jászol, ami Isten dicsőségére 
mutat. Mindig lesz erőnk, mert 
tudjuk, hogy: „Ki Istenének 
átad mindent, bizalmát csak 
belé veti. Azt csudaképpen 
őrzi itt lent, ínség, baj közt is 
élteti. Ki mindent szent kezébe 
tett, az nem fövényre épített.”

Mindenkinek áldott kará-
csonyi ünnepeket kívánunk!

 Bc. Juhász Tímea

MATERSKÉ ŠKOLY | ÓVODÁK
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CIRKEV | EGYHÁZ

„Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága:  
aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12)

„Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra,  
hogy világítson mindenkinek a házban.” (Mt 5,15)

Karácsony

Tisztelt Perbeteiek, Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztus által!
Ez az esztendő is gyorsan elröppent. Az egyre rövidülő napok erőteljesen 

hirdetik a polgári esztendő végét. Ugyanakkor nekünk, az egyházban élők 
számára, ez nem a véget jelenti, hanem pont az ellenkezőjét, a kezdetet. 
December, az advent, az egyházi esztendő kezdete. Bár igaz, hogy a nappa-
lok egyre rövidebbek, a sötétség veszi át az uralmat, de éppen ebben a sö-
tétségben lehet jobban észrevenni, értékelni és megbecsülni a világosságot.

A mostani alkalommal két igét választottunk, amik nem kimondottan a 
karácsonyi örömüzenet és történetek része, de a világosságról, az értünk 
földre érkezett Jézus Krisztusról szólnak. Ő világosságként érkezett ebbe az 
egyre sötétedő világba. Fény, ami reményt ad, hitet ébreszt, és egymáshoz 
közelebb hozza az embereket. Sajnos, pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, de 
ennek az az oka, hogy az ember nem szereti a világosságot. Inkább él a fél-
homályban, botorkálva, rejtőzködve, mint Ádám és Éva a bűnesetet követően. 
Abban bízva, hogy nem derül fény a tettükre. Úgy, ahogy a tiszta, világos és 
őszinte beszédet sem szeretjük, mert az rávilágít hiányosságainkra, félelme-
inkre, erőtlenségünkre. Önpusztító módon kizárjuk az életünkből annak le-
hetőségét, hogy helyre igazítsuk azt, amit elrontottunk, és megmeneküljünk. 
Valahogy úgy, ahogy az egyik tanúságos történet adja elénk, amely a négy 
gyertyáról szól:

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a 
csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. 
Azt mondta az első:

- ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt 
hiszem, el fogok aludni.  - Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan 
füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.

A második azt mondta:
- ÉN VAGYOK A HIT! - Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs 

értelme tovább égnem.  - A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta 
a lángot. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:

- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem 
törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. - 
Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyermek a szobába. Mikor meglátta a három kialudt 
gyertyát, felkiáltott:

- De hát mi történt itt? Hiszen nektek égnetek kéne! - Elkeseredésében 
hirtelen sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyer-

tyát. ÉN VAGYOK  A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjá-

val új életre keltette a többit.

Magunk alatt vágjuk sokszor a fát, és nem tudatosítjuk, hogy mit zárunk 
ki az életünkből a szívünkben uralkodó békétlenség, gyűlölet, trágár beszéd 
és rágalmazás következményeként. Közömbösekké, érzékletlenné, és kese-
rűvé válunk. Ugyanakkor Isten karácsonykor lehetőséget ad számunkra, hogy 
visszataláljunk Őhozzá, amikor emlékeztet bennünket arra a szeretetre, amit 
kijelentett az Ő Egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban, a világosságban. Pedig 
ez a világosság azóta is iránymutató, és életeket formáló, változtató erő. Ne 
engedjük, hogy sötétségbe boruljon ez a világ, hanem befogadva a világos-
ságot, engedjük, hogy használjon bennünket Isten. Legyünk mások számára 
is fény életünkkel, szolgálatunkkal, hitünkkel! 

Békés, Istentől megáldott Karácsonyi ünnepeket, és áldásában gazdag 
új esztendőt kívánunk a gyülekezet elnökségének nevében, minden Kedves 
Testvérünknek!

  
 Mgr. Erdélyi Adél

 ThDr. Erdélyi Zoltán
 református lelkipásztorok

Mi emberek azt szeretjük, hogyha valakinek mondanivalója van, azt minél 
érthetőbben és világosabban fogalmazza meg, hogy megérthessük az üzene-
tet. Isten is ehhez igazodva miután „sokszor és sokféleképpen szólt a próféták 
által… végül Fia által szólt hozzánk” – ahogyan a Zsidókhoz irt, levélben ol-
vassuk. Sokszor és sokféleképpen próbálkozott Isten közölni az emberiséggel 
az Ő üzenetét. Mert az ember, néha olyan nehezen fog fel dolgokat. Mennyi 
türelemmel nevelgette Isten a választott népet, hogy képes legyen felismerni 
közeledését. Erről énekel, költői módon Izaiás próféta az első olvasmányban: 
„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki békét hirdet, örömhírt hoz, kikiáltja 
a szabadulást.” És már a megvalósulás képe is feltűnik a prófétai látomásban: 
„az Úr felemelte szent karját…, szabadulást szerez Istenünk.” A próféta még 
csak jövendölt erről, karácsony azonban a megvalósult ígéret ünnepe. „Az Ige 
testté lett, és közöttünk lakott”, az isteni szó, azért, hogy érthetővé legyen 
testet öltött, kisgyermek alakjában jött közénk. Érthetővé és megérinthetővé 
tette magát. Közel jött hozzánk. Ez Isten kezdeményezése. Testté lett. Köztünk 
lakott. Szent János örömmel fogalmazza meg és büszkén mondja ki az evan-
géliumban: „mi láttuk az ő dicsőségét.” Tapasztalatból beszél, mert valóban 
fizikailag is sokszor láthatta a Krisztus arcáról sugárzó isteni dicsőséget, a 
szeretet dicsőségét például a Tábor hegyén, vagy az utolsó vacsorán. Ennek 
a szeretetnek a tükröződését tartja a legnagyobb isteni ajándéknak, kegye-
lemnek. Ezt írja, hogy „telve volt kegyelemmel és igazsággal.”A kegyelem, 
amiről itt szó van, az Atya szeretete. Jézus elhozta a világba, a mi életünk-

be Isten szerető pillantását. Ez a kegyelem, ami maga Krisztus: Isten szere-
tő kezdeményezése. A kegyelem egy ajándék. Ez nem tőlünk függ. Nekünk 
egyszerűen csak el kell fogadnunk. Ugyanakkor Istennek ez a felénk hajló 
szeretete, részünkről is szeretetet vár. Ő annyira közel akart kerülni hozzánk, 
annyira alázatossá vált, hogy a mi szeretetünktől függő kisgyermekké lett.
Így mindannyian bátran közeledhetünk hozzá. Nem távolodnunk kell, hanem 
közel kerülni, Istenhez és egymáshoz egyaránt. Karácsony ezért a közelség, a 
kapcsolat, a szeretet, a család és a közösség ünnepe. A karácsonyi ajándéko-
zásban jó lenne, hogyha elsősorban az tudatosodna, hogy Isten Fia ajándékká 
lett értünk. Ezért, karácsonykor, de nem kizárólag csak most nekünk is aján-
dékká lennünk mások számára. Azonban ez nem lehet, csak egy karácsonyi jó 
feltétel, hanem egész életre szóló feladat is egyben.

Kétezer évvel ezelőtt Isten az emberiség történelmébe elküldte az Úr Jézust. 
Karácsonykor azt akarja, hogy mi is befogadjuk, beengedjük az életünkbe. 
Hogyha ezt megtesszük, az új élettel, az ő kegyelmét és erejét is megkapjuk. 
Isten a maga részéről az első karácsonykor a lehető legnagyobb lépést tette 
felénk, és ma sem szűnik meg szeretettel közeledni hozzánk. Most már raj-
tunk múlik, hogy élünk-e a felkínált új lehetőséggel.

 Áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok, szeretettel: 

 Mészároš Dávid atya
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Úgy viszonozhatjuk legjobban a segítséget, ha 
azt valaki másnak adjuk tovább...

Örömet szerez-
ni, mindössze ez 
volt a cél. A cél egy 
csapatnak, akinek 
tagjai a tavalyi év-
ben  nekiindultak, 
hogy megajándé-
kozzák a falu jó 
kisgyermekeit. Első 
nekifutásra annyira 
jól sikerült a Miku-
lás látogatása, hogy 
idén is úgy gondol-
tuk, útra kelünk. 
Annyi különbség 
lett a két év között, 
hogy szimbolikus 
3 eurót szedtünk 
háztartásonként, s a 
begyűjtött összegen 
másnap édességet, 
gyümölcsöt és üdí-
tőket vásároltunk 
és megajándékoz-
tuk a komáromi 
g y e r m e k o t t h o n 
gyermekeit. Mikulás 
és segítői - angyal, 
ördög és manó ösz-

szesen húsz házba látogattak 
Perbetén. A gyerekek énekét, 
szavalatait hallva bebizonyo-
sodott, van értelme. Csillogó 
szemeik elárulták, a csodák-
ban igenis érdemes hinni. A 
délután folyamán nem csak a 
kisgyerekeket látogattuk meg, 
de megleptük a helyi nyugdí-
jas klub tagjait is, akik nagy 
boldogsággal fogadtak minket.  
Végállomásunk a helyi közössé-
gi központban volt, ahol az az-
napi kidíszített adventi ablakot 
csodálhattuk meg. Ezenkívül 
szívélyes fogadtatásban része-
sültünk: teával, sütivel és forralt 
borral kínáltak a központ dolgo-
zói. Másnapra meghívást kap-
tunk a helyi Szlovák Tannyelvű 
Alapiskolába is. Remélem, hogy 
ezt a hagyományt tovább tudjuk 
ápolni! Végezetül pedig Miku-
lás és csapata minden kedves 
perbetei lakosnak Áldott Ünne-
peket kíván és sose felejtsék el 
-  adni mindig jobb, mint kapni!  
 
 Bc. Sándor Szilvia

Kedysi dávno žil jeden muž,  ktorý mal troch 
synov. Všetkých ich mal rovnako veľmi rád. Ne-
pochádzal síce z bohatej rodiny,  ale vďaka svo-
jej múdrosti a usilovnosti našetril väčšiu sumu 
peňazí,  a kúpil úrodné pole. V starobe začal 
rozmýšľať,  ako majetok rozdelí deťom. Jedného 
dňa, už starý,  a veľmi chorý,  rozhodol sa vyskú-
šať,  ktorý  z jeho troch synov je najrozumnejší.
Zvolal si všetkých troch ku svojej posteli,  na 
ktorej ležal, a každému dal päť grošov.Mali za ne 
kúpiť niečo,  čo by zaplnilo jeho prázdnu a holú 
izbu. Synovia vzali peniaze,  a vydali sa splniť 
otcovo želanie. Každý po svojom.

Najstarší si myslel,  že to bude ľahké.  Na trhu 
kúpil prvú vec, ktorá mu padla do oka,  otep sla-
my. Druhý syn premýšľal tiež. Prešiel trhovisko 
krížom - krážom, a nakoniec kúpil krásne perie. 
Najmladší syn si tiež lámal hlavu: „Čo sa dá kúpiť 
za tak málo peňazí,  a naplní to celú  miestnosť?” 
Hodiny a hodiny dúfal, až dostal nápad. Vydal sa 
do obchodu v malej bočnej uličke,  a za päť  gro-
šov tam kúpil sviečku a zápalky.  Naradostený sa 
vrátil domov, a bol zvedavý,  čo kúpili jeho bratia. 

Na druhý deň sa synovia zišli pri otcovej po-
steli. Každý priniesol svoj dar. Ako prvý ho uká-
zal najstarší syn. Rozsypal slamu po zemi, ale 
otiepka stačila len na zakrytie jedného kúta. Pro-
stredný syn vytiahol perie.Bolo síce krásne, ale 
nezaplnilo ani polovicu miestnosti.

Otec bol veľmi sklamaný. 
A tak sa do stredu izby postavil najmladší. 

Dvaja starší na neho zvedavo pokukovali. Čo asi 
priniesol? Najmladší syn zapálil sviečku, a jej 
svetlo zaplnilo celú miestnosť. Všetci sa usmiali. 
Darček najmladšieho syna otca potešil. Odkázal 
mu všetku pôdu a peniaze. Vedel, že určite s nimi 

bude dobre hospodáriť, a postará sa aj o svojich 
dvoch bratov. 

Pred každými Vianocami sa ľudia naháňajú,  
aby nakúpili čo najkrajšie darčeky pre svojich 
blízkych. Už malé deti píšu Ježiškovi, v ktorých 
Mu odhaľujú, po čom túžia ich detské srdiečka. 
Pod vianočným stromčekom si každý z  nás roz-
balí  nejaké darčeky,  a iste aj my potešíme svo-
jich blízkych.  Veď aj o tom sú Vianoce. 

ALE NIE IBA O TOM.
Žiadny hmotný  dar totiž nemôže zasiahnuť 

srdcia všetkých ľudí. Čímkoľvek hmotným sa 
snažíme zaplniť naše vnútro,  vždy sa budeme 
cítiť prázdni. Každá radosť z daru totiž netrvá 
večne,  ale časom pominie. 

Jedine Boh má tú moc,  aby zaplnil svojím 
svetlom, svojou láskou  aj to najskrytejšie  prázd-
ne miesto v našich srdciach. Božie svetlo nie je 
určené len pre pár ľudí,  ale pre každého. Betle-
hemská hviezda ožarovala celú krajinu.  Božie 
svetlo   -  ukryté v Ježišovi Kristovi,  prišlo na 
svet, aby vnieslo  pokoj, radosť  a lásku do na-
šich sŕdc, do našich životov.  Pán Ježiš  -  ako 
betlehemské Svetlo ničí tmu a jej moc,  a je tým 
najkrajším vianočným darom. Svetlo adventných 
sviečok sa zlieva do Jeho svetla,  a chce svietiť i 
v našich životoch  aj do tých najtemnejších kútov. 

Prijmime toto Svetlo, Pána Ježiša Krista,  lebo 
pre našu záchranu,  naše spasenie zostúpil Boh 
do sveta. Nezabudnime na to ani počas týchto 
Vianoc. Pokojné a  požehnané prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu najbližších Vám zo srdca 
želá 

        
   Mgr. Jaroslava Zaťková, 
                    ev.a.v.farárka
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NOVORODENCI
Liana Vargová  2. októbra
Richard Lakatoš 8. októbra
Maximilián Urbanek 21. októbra
Anna Tánczos 15. novembra
Hana Fechová 6. decembra

UZAVRELI MANŽELSTVO
Adrián Geleta a Kristína Sudárová  23. septembra
Ján Pipa a Mária Malík 24. septembra
Dávid Meriak a Renáta Babindaiová 8. októbra

ÚJSZÜLÖTTEK
Varga Liana  október 2.
Lakatoš Richard október 8.
Urbanek Maximilián  október 21.
Tánczos Anna  november 15.
Fech Hana  december 6.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Geleta Adrián és Sudár Kristína   szeptember 23.
Pipa Ján és Malík Mária  szeptember 24.
Meriak Dávid és Babindai Renáta  október 8.

OPUSTILI NÁS
Matúš Lengyel (79) 26. októbra
Ladislav Nagy (91) 18. novembra 
Helena Šipošová (77) 10. decembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Lengyel Máté (79) október 26.
Nagy László (91)  november 18. 
Šipoš Ilona (77) december 10.


