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Tisztelt polgártársak!
Novemberben a községünkben lezajlott helyhatósági választások so-

rán Önöktől a képviselő-testülettel egyben megbízatást kaptam arra, hogy 
az elkövetkező négy évben szervezzük és irányítsuk községünk közéletét. 

Önök kifejezték irántunk bizalmukat, hogy érdemesnek tartanak ben-
nünket e megtisztelő, ugyanakkor felelőséggel járó feladatra. A bizalom 
kötelez, méghozzá nem kevesebbre, minthogy képességeink és lehetősé-
geink maximális kihasználásával úgy tevékenykedjünk, ahogy azt falunk 
fejlődése és a lakosság érdekei megkívánják. 

A képviselő-testület két politikai párt, az MKP és a HÍD jelöltjeiből, va-
lamint egy független képviselőből állt össze. A választási kampány során 
nyilvánvalóvá vált, hogy mindkét politikai párt programja szinte azonos, 
falunk fejlődését célozza meg. Talán csak a feladatok megvalósításának 
fontossági sorrendjében volt eltérés. 

Tehát célkitűzéseink azonosak, érdekeink megegyeznek, ami nem 
más, mint hogy Perbete község a folyamatos fejlődés útján haladjon to-
vább, hogy a falunkban élő valamennyi generáció és társadalmi réteg 
érezze, hogy érdekeit szem előtt tartjuk és azok kielégítésére törekszünk. 

Az érdekek jogosságát azonban reálisan kell megítélnünk és azoknak 
megoldását a korlátozott és behatárolt lehetőségek miatt fontossági sor-
rendbe kell állítani.

Engedjék meg ezek után, hogy egy népi bölcselettel éljek, mely sze-
rint „Egy fecske nem csinál nyarat!“. Eredményes munkát csak összefo-
gással, közös erővel leszünk képesek végezni. Eredményeket csak akkor 
tudunk fölmutatni, ha döntéshozatalaink során szellemi energiánkat és 
képességeinket nem meddő vitákra, hanem alkotó tevékenységre fogjuk 
fordítani. 

Bízom abban, hogy mindannyian kivesszük részünket az előttünk álló 
feladatok teljesítéséből és tesszük a dolgunkat falunk fejlődése és lakosai 
érdekének szolgálatában. Eh-
hez kívánok az egész községi 
önkormányzatnak kitartást, jó 
egészséget és sikeres együtt-
működést az elkövetkező 
négy esztendőben.

Egyben szeretnék kí-
vánni eredményes 2015-ös 
évet, sok erőt, egészséget 
és sikert minden perbetei 
lakos számára!

Kósa József, 
polgármester

Vážení občania!
V novembri sa v našej obci uskutočnili komunálne voľby. Dostal som 

od Vás spolu s obecným zastupiteľstvom poverenie na to, aby sme v na-
sledovných štyroch rokoch riadili a organizovali verejné dianie v našej 
obci. 

Vyjadrili ste voči nám Vašu dôveru, poctili ste nás a poskytli nám 
možnosť vykonávať toto zodpovedné a dôležité poslanie. Dôvera zavä-
zuje, nie na menej, aby sme s maximálnym využitím našich schopností 
a možností konali tak, ako si to vyžadujú občania našej obce v záujme 
jej rozvoja.

Obecné zastupiteľstvo je zložené zo zástupcov dvoch politických 
strán, SMK-MKP a MOST-HÍD a jedného nezávislého kandidáta. Počas 
volebnej kampane sa stalo zrejmým, že program oboch politických strán 
je takmer totožný, sleduje napredovanie našej obce. Líši sa len v stanove-
ných prioritách dôležitosti riešenia jednotlivých úloh.

Teda naše ciele sú rovnaké, naše záujmy sa zhodujú, a nie je to nič 
iné ako napredovanie našej obce a pokračovanie na ceste jej plynulého 
rozvoja, aby všetky generácie a spoločenské vrstvy žijúce v našej obci 
cítili, že ich záujmy máme pred očami a urobíme všetko pre ich uspo-
kojenie. 

Oprávnenosť záujmov však musíme posúdiť reálne, a ich riešenie 
musíme z dôvodu našich ohraničených možností zoradiť podľa ich dô-
ležitosti.

Dovoľte mi, aby som na tomto mieste použil známu ľudovú múdrosť 
– „Jedna lastovička leto nespraví!”. Úspešnú prácu vykonáme len spoje-
ním našich síl, ak v prípade potreby rozhodnúť našu energiu nepremár-
nime na nezmyselné hádky, ale obrátime ju na tvorivú činnosť. Dúfam, 
že sa všetci zapojíme do riešení pred nami stojacich úloh a budeme 
konať v záujme rozvoja našej obce. K tomuto želám celej zvolenej sa-

mospráve našej obce vytrva-
losť, dobré zdravie a úspešnú 
spoluprácu v nasledujúcich 
štyroch rokoch. 

Zároveň by som rád za-
želal úspešný rok 2015, veľa 
zdravia, šťastia a úspechov 
každému obyvateľovi našej 
obce!

Jozef Koša, 
starosta obce
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Pribete sa konalo dňa 15.12.2014 o 17:00 
hod. vo veľkej sále kultúrneho domu. Po otvorení zasadnutia a privítaní prítomných informovala 
o výsledkoch volieb do samosprávy našej obce Monika Hégérová, predsedkyňa miestnej vo-
lebnej komisie. 
Za starostu obce bol zvolený Jozef Koša s počtom hlasov 574.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti: 
Zlatica Ádámková, Koloman Benda, Attila Bíró, Mgr. Endre Kovács-Csomor, Ing. Marián Križan, 
Lambert Sukola, Mgr. Anita Sukolová, Zoltán Zahorcsek, Norbert Zsitva.
Nasledoval slávnostný sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce 
po zložení sľubu predniesol slávnostný príhovor, v ktorom zdôraznil potrebu spojenia všetkých 
síl pre napredovanie našej obce.   
Zastupovaním starostu obce bol poverený Lambert Sukola, poslanec OZ. 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné odborné komisie:
Názov komisie  Predseda
Komisia na ochranu verejného záujmu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Attila Bíró
Komisia fi nančná a pre správu obecného majetku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norbert Zsitva
Komisia poľnohospodárstva, lesného hospodárstva
protipožiarnej a protipovodňovej ochrany  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zoltán Zahorcsek
Komisia výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a športu. . . . . Koloman Benda
Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrany životného prostredia. . . Ing. Marián Križan
Komisia školstva a kultúry, Zbor pre občianske záležitosti. . . . . . . Mgr. Endre Kovács-Csomor
Komisia sociálnych vecí a rodiny a pre prenájom sociálnych bytov . . . . . . . .Zlatica Ádámková
Komisia na vytvorenie zoznamu žiadateľov 
a návrh poradovníka žiadateľov obecných bytov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Anita Sukolová

Obecné zastupiteľstvo v Pribete konštatovalo, že v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskor-
ších predpisov bol plat starostu obce určený uznesením č. 24/2014 zo dňa 21.3.2014 v sume 
2051,- €. Plat starostu bude opätovne prerokovaný v mesiaci 03/2015.

Obecné zastupiteľstvo súhlasilo aj s odmeňovaním poslancov obecného zastupiteľstva 
nasledovne:
• zástupca starostu – 200 €/mesiac
• poslanci obecného zastupiteľstva – 60 €/zasadnutie OZ, odmena poslancov sa kráti o 50%
 v prípade, že sa poslanec zasadnutia OZ nezúčastní. V prípade mimoriadneho zasadnutia 
 OZ odmena poslancom neprináleží. 
• predsedovia komisií – 10 €/zasadnutie komisie, podľa plánu zasadnutí komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo spádové ulice poslancov OZ v Pribete nasledovne:

A községi képviselő-testület alakuló ülésére 2014.12.15-én került sor 17.00 órától a he-
lyi kultúrház nagytermében. Az ülés megnyitása és a megjelentek üdvözlése után Hégérová 
Monika, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választások eredményét.
A község polgármesterének Kósa József lett megválasztva 574 szavazattal.

A községi képviselő-testületbe a következő jelöltek lettek megválasztva:
Ádámka Aranka, Benda Kálmán, Bíró Attila, Mgr. Kovács-Csomor Endre, Ing. Križan Marián, 
Sukola Lambert, Mgr. Sukola Anita, Zahorcsek Zoltán, Zsitva Norbert.
Ezt követően a polgármester és a képviselők ünnepélyesen letették az esküt. Az eskütétel 
után községünk polgármesterének ünnepi beszédét hallgathattuk meg, amelyben a falu fejlő-
dése érdekében az összefogás fontosságát emelte ki.

A község alpolgármesterének Sukola Lambert képviselő úr lett kinevezve.

A képviselő-testület megalkotta a következő szakbizottságokat:
A bizottság neve:  Elnök:
Közérdekvédelmi Bizottság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bíró Attila
Pénzügyi és Vagyonkezelési Bizottság  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zsitva Norbert
Mezőgazdasági, Erdőgazdasági, Tűz- és Árvízvédelmi Bizottság   . . . . . . . Zahorcsek Zoltán 
Építészeti, Területtervezési, Régiófejlesztési és Sportbizottság . . . . . . . . . . . .Benda Kálmán 
Közrend és Környezetvédelmi Bizottság   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ing. Križan Marián
Oktatási és Kulturális Bizottság és a Polgári Ügyek Testülete . . Mgr. Kovács-Csomor Endre 
Szociális és Lakásügyi Bizottság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ádámka Aranka
Községi Lakásigénylők Jegyzékének és Sorrendjének Kialakításáért
Felelős Bizottság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Sukola Anita

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a polgármesterek jogállásáról és fi zeté-
si viszonyairól szóló 1994. évi 253. számú törvénye értelmében a polgármester fi zetését
a 2014.3.21-én tartott testületi ülés a 24/2014 számú határozattal 2051 euró összegben 
állapította meg.  A polgármester fi zetése a képviselő-testület 2015 márciusi hónapjára 
tervezett ülésén lesz újra tárgyalva. 
 
A községi képviselő-testület a képviselők bérezését a következőképpen hagyta jóvá:
• alpolgármester – 200,00 €/hónap
• képviselők – 60,00 €/ülés, ami 50%-ra csökken ha a képviselő nem vesz részt a testületi 
 ülésen.  Rendkívüli testületi ülés esetén a jutalom nem jár. 
• a bizottság elnökök jutalma – 10,00 €/ülés, az elfogadott ülésrend szerint. 

A községi képviselő-testület a képviselők utcák szerinti elosztását a következőképpen hagyta 
jóvá:

Spádové ulice poslancov Obecného zastupiteľstva Pribeta / A Perbetei képviselő-testület tagjainak utcák szerinti elosztása
P.č. Meno, priezvisko, adresa Spádové ulice
1. Zlatica Ádámková, Mierová 76 Modranská ulica/Madari utca, Ružová ulica/ Berencsik köz, Robotnícka ulica/Cigányváros, Námestie Jána Kalvína/Kálvin János tér
2. Koloman Benda, Kvetná 36 Kvetná ulica/Virág utca, Obchodná ulica/Kiskocsmaköz, Školská ulica/Iskola utca, Mládežnícka ulica/Ifjusági utca
3. Attila Biró, Rúbaňská 12 Rúbaňská ulica/Fűri út, Revolučná ulica/Sanghaj, Družstevná ulica/Sivatag utca
4. Mgr. Endre Kovács-Csomor, Hlavná 195 Hlavná ulica/Fő utca
5. Ing. Marián Križan, Kvetná 33 Nádražná ulica/Sallai utca, Dlhá ulica/Túlsó kertek alja, Novozámocká ulica/Újvári út, Pri stanici/Állomás utca
6. Lambert Sukola, Komárňanská 84 Komárňanská ulica/Komáromi utca, Jarková ulica/Mélyárok utca, Lúčna ulica/Réti utca
7. Mgr. Anita Sukolová, Komárňanská 26 Športová ulica/Sport utca, Cintorínska ulica/Temető utca, Podzáhradná ulica/Kertek alja, Jarmočná ulica/Vásártér utca
8. Zoltán Zahorcsek, Hlavná 109 Nový rad/Váczy sor, Vojnická ulica/Erőszak utca
9. Norbert Zsitva, Hlavná 242 Mierová ulica/Béke utca

2014. november 12-én ünnepélyes keretek között átadásra került a község egyik legszebb részén a falu központjában 
felépült hat új bérlakás. Az ünnepélyes átadást megtisztelte jelenlétével a lakások kivitelezésével megbízott DARTON 
k.f.t. ügyvezető igazgatója Šimon Péter mérnök úr, továbbá egyházaink képviselői, akik megáldották és megszentelték
az építményt, a képviselő-testület tagjai, a községi hivatal alkalmazottai, valamint a lakások bérlői, akik tele vágyako-
zással és örömmel várták, hogy átvehessék új lakásuk 
kulcsát. Perbete Község 
Önkormányzata jóvoltá-
ból így hat család új 
otthonában tölthette az 
év legszebb ünnepét a 
karácsonyt.

Kósa József

Bérlakások ünnepélyes átadása
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50 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

MANÓCSKA BABA-MAMA KLUB PERBETÉN  

Jubilánsok köszöntése

1955. szeptember 1-én édes-
anyám egy csokor öszirózsát nyo-
mott a kezembe, hátamra akasz-
totta a barna iskolatáskát és intő 
szavakkal elindított a magyar tan-
nyelvű alapiskolába. Az utcasarkon 
összetalálkoztam jövendő osztály-
társammal, akivel aztán minden 
nap együtt tettük meg az utat az 
iskoláig. Ez így történt kilenc évig. 

1964 júniusában 49 tanuló 
énekelte harsányan a Ballag már 
a vén diák c. nótát, hogy 2014. 
szeptember 20-án, fél évszázad 
múltán újra találkozzon. Sajnos, 
többen közülünk már nem élhették 
meg ezt a szép évfordulót. 50 év 
után felemelő érzés volt visszate-
kinteni az alapiskolás évekre, hi-
szen itt szívtuk magunkba az írás, 

olvasás, számolás és a nyelvtan 
tudományát. Magunk is meglepőd-
tünk, hogy mennyire élesen élnek 
bennünk az emlékek. Csicsay Ilona 
tanító nénit kértük fel a rendha-
gyó osztályfőnöki óra levezetésé-
re, aki nagy örömmel vállalta ezt
a feladatot. Osztályfőnökünk, néhai 
id. Gátasi Béla a matematikai tu-
dományok mellett az emberséget, 
az egymás iránti megbecsülést és 
szeretetet plántálta belénk. Felnőtt 
fejjel értettük csak meg, mit is je-
lentenek Arany János sorai: 

„Legnagyobb cél pedig itt-e 
földi létben, 

Ember lenni mindég, minden 
körülményben.”

Belán Ernő

Nagy örömmel adjuk tudtára
a kedves olvasónak, hogy 2014. 
november 21-én Perbetén is meg-
nyitotta kapuit a baba - mama klub. 
Az egykori református alapiskola 
nagytermében hetente egy alkalom-
mal kerül sor az úgynevezett Ringató 
foglalkozásra. Csoportunk jelenleg 
tizennégy lelkes édesanyával és 
ugyanannyi pici gyermekkel büszkél-
kedhet. A klub legfontosabb küldeté-
se, hogy támogassa a kisgyermekes 
családokat Perbetén. Az édesanyák 
kikapcsolódhatnak, beszélgethet-
nek, kapcsolatot teremthetnek más
anyukákkal, megbeszélhetik prob-
lémáikat a gyermekneveléssel kap-
csolatban. Elszakadnak egy kis időre 
az otthoni mindennapi gondoktól. 
Közben gyermekeik játszanak, ki-ki 
a maga igénye szerint. A hagyo-
mányos Ringató foglalkozások 
szülőknek és három év alatti gyer-
mekeiknek szólnak. Mi a Ringató 
foglalkozások célja? Mintát adnunk 
a szülők számára, hogy hogyan kez-
dődhet a családban a zenei nevelés. 
A Ringató nem műsor, nem valamifé-
le előadás! Közösen - a résztvevő fel-
nőttekkel - hozzuk létre a foglalkozás 
élményét. A gyakorlatban harminc 
perces egy foglalkozás, melynek 
légköre oldott, felépítése, tartalma 
előre tervezett, de rugalmasan al-
kalmazkodik az adott helyzethez. 
A dalokat, mondókákat sokat ismé-
teljük, egy-egy foglalkozáson belül
is, de hétről hétre mindig visszaté-
rünk a régebbiekhez. Így az édes-
anyák könnyen megtanulják azokat. 
Mindig élő énekszó, vagy a foglal-

kozásveze tő 
pár perces 
hangszerjáté-
ka csendül fel, 
zenei felvéte-
leket soha nem
hallgatunk. Ke-
rüljük a divatos, múlandó, kevés-
bé igényes gyerekslágereket is. Az 
egyszerű mozgással kísért ölbeli 
játékok nagy részét a magyar nép-
hagyományból merítjük. Ezek min-
dig „kétszemélyes” játékok, a fel-
nőtt és a kisgyermek bensőséges 
kapcsolatát tükrözik, még a kisebb
óvodások is szívesen játsszák
az ilyeneket. Ide tartoznak a lova-
goltatók, hintáztatók, sétáltatók, 
altatók, kéz-kar-láb-játékok stb. 
A kisgyermek számára ezek a moz-
gásos-énekes vagy mondókás játé-
kok jelentik a művészeti nevelés csí-
ráit. Hároméves kor alatt nincs direkt 
tanítás. A hagyományos Ringató nem 
iskola, de még csak nem is óvoda! 
Nem várjuk el a gyerekektől a kitartó 
fi gyelmet, az egy helyben ülést, de 
a „produkciót” sem. A foglalkozá-
sokon csak felkeltjük a gyerekek 
érdeklődését a zene iránt, zenei in-
gerekkel vesszük őket körül, a szü-
lők pedig mintát kapnak az otthoni 
éneklés, játék lehetőségeire. Megkö-
szönjük a Református Egyházközség 
együttműködését, Gyarmati Alena 
pedagógus segítségét és nem utolsó 
sorban minden kedves kisgyerme-
kes anyukának a szívből jövő bizal-
mat.

Bc. Juhász Tímea, 
óvodapedagógus

A hagyományokhoz hűen Perbete 
Község Önkormányzata az idei év 
adventi időszakában is megszervez-
te a jubilánsok köszöntését, amely-
re 2014. december 3-án került sor
a kultúrház nagytermében. A meg-
jelent kedves vendégeket, akik az 
év folyamán léptek 75. életévükbe, 
továbbá azt a 6 kedves házaspárt, 
akiknek megadatott, hogy ebben az 
évben együtt ünnepelhették arany-
lakodalmukat, házasságkötésük 
50. évfordulóját valamint Sukola 
Lambert képviselő urat Szabó And-
rea anyakönyvvezető üdvözölte: „Is-
mét eltelt egy év és újra együtt örül-
hetünk és ünnepelhetünk. Boldog 
vagyok, hogy eljöttek és ilyen sokan 
itt vannak. Hiszen ez az Önök estéje, 
amikor azért jövünk össze, hogy ki-
fejezzük hálánkat, megbecsülésün-
ket és szeretetünket Önök iránt, akik 
hosszú élet munkáját és tapaszta-
latát tudhatják maguk mögött. Sze-
retetünket azonban nem csak ezen 
a napon, hanem az év minden nap-
ján érezniük kell!”

Ahogyan Jane Green megfogal-
mazta:

„Önmagában a szeretet nem elég.
Féltő gonddal kell őrködnünk az 

emberek
felett, akiket szeretünk, sosem
elég azt mondani, szeretlek, ha-

nem
minden áldott nap ki is kell mutat-

nunk
azt a szeretetet, még olyankor is, 

amikor
akadályokat gördít elénk az élet.”

Kósa József, községünk polgár-
mestere köszöntőjében a következő
gondolatokat méltatta: „Mindannyi-
unknak kötelessége, hogy az öreg-
korhoz méltó életet, biztonságot és 
támaszt nyújtsunk a pihenés évei-
ben. Érezniük kell, hogy nem hagy-
juk magukra, hogy fontos részei éle-
tünknek. Szüleink és nagyszüleink 
mosolya és gondoskodása rengeteg 
erőt sugároz felénk, a kitartásuk, 
szeretetük felbecsülhetetlen kincs 
számunkra.“

Községünk önkormányzata virág-
gal és vásárlási utalvánnyal kedves-
kedett az ünnepelteknek. Az emlék-
könyv aláírása után az Árvalányhaj 

Népdalkör népdalcsokorral szerzett 
örömet a jubilánsoknak. A rendezvé-
nyen a jó hangulatról Mezey Zsolt és 
zenekara gondoskodott.

Minden évben nagyon sok pozitív 
visszajelzést kapunk, aminek nagyon 
örülünk, hiszen a célunk az, hogy jól 
érezzék magukat, beszélgessenek, 
mulassanak.

Mindezt egy RÉGI MAGYAR ÁL-
DÁSSAL szeretném megköszönni!

Áldott legyen a szív, mely hordo-
zott,

és áldott legyen a kéz, mely felne-
velt.

Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed!
E gondolatokkal kívánok Önöknek 

sok-sok szeretetben, békességben 
és tartós egészségben eltöltött hosz-
szú boldog, gondtalan életet.

Szabó Andrea, anyakönyvvezető
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KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

ADVENTNÁ VIEDEŇ „ITT VAGY VELEM, MINT EGY ÚJ REMÉNY”
(karácsonyi készülődés a perbetei magyar alapiskolában)

MESEFESZTIVÁLON A TÜNDÉRVIRÁGOK 
Do kampane Červené stužky sme 

sa zapojili už šiestykrát. Zmyslom tej-
to kampane je poctiť si Deň boja proti 
AIDS, ktorý pripadá na 1. december. 
Na nástenke bol zverejnený oznam
o tejto pripravovanej akcii a žiaci boli 
informovaní aj prostredníctvom svo-
jich triednych učiteľov. V tento deň 
hneď po príchode do školy si žiaci 
a učitelia pripli vopred vyrobenú 
červenú stužku. Na prvej vyučova-
cej hodine si žiaci I. stupňa vypočuli 
krátku prednášku o AIDS. Veku pri-
meranou formou sa dozvedeli, ako sa 
táto choroba prejavuje, čo spôsobuje 
a ako sa šíri. Jedným zo spôsobov 
šírenia je prenos vírusu krvou, preto 
si pozreli fi lm „Bol raz jeden život“ – 
kapitolu o krvi. Starší žiaci si vypočuli 
informácie o AIDS a HIV formou pre-
zentácie na interaktívnej tabuli. Ná-
sledne si pozreli fi lm „Anjeli“. Príbeh 
fi lmu sa odohráva na Misii sv. Jána
v Barbertone, ktorá sa nachádza v Ju-
hoafrickej republike. Nachádza sa tu 
škola, škôlka, Centrum pre chorých 
na AIDS pre deti a dospelých, kostol. 

Tiež tu na pozemku žije niekoľko ro-
dín a mladých ľudí, ktorí buď na misii 
pracujú, alebo tu žijú preto, lebo ne-
majú kam odísť. Misiu vedie komunita 
Školských sestier sv. Františka, ktorá 
je medzinárodná. Po ukončení fi lmov 
všetci žiaci vyrábali postery na tému: 
Zdravý životný štýl - stop AIDS. Jed-
ným zo sprievodných podujatí bolo 
aj vytvorenie „živej“ červenej stuž-
ky. Žiaci prišli oblečení v červených 
alebo bielych tričkách či pulóvroch 
a na hlavách mali mikulášske čiapky. 
Na chodbe školy sa usporiadali do 
tvaru stužky, z čoho sa vytvorili 2 fo-
tografi e, ktoré boli zaslané do súťaže. 
Živú stužku sme vytvorili ako symbol 
solidarity s ľuďmi trpiacimi na AIDS. 
Do kampane sa zapojilo 88 žiakov 
a tiež učitelia. Podujatie malo prispieť 
k záujmu žiakov o získanie vedomostí 
o tejto chorobe, jej šírení ale najmä 
o spôsoboch prevencie ochorenia. 
Do aktivít kampane Červená stužka 
sa žiaci našej školy určite zapoja aj 
nasledujúci rok. 

Mgr. Miriam Štibrányová

5. decembra 2014 prežili žiaci 
Základnej školy v Pribete spolu s ro-
dičmi a učiteľmi krásny predvianočný 
deň vo Viedni. Spred školy odchádzali 
autobusmi už o pol siedmej, pretože 
mali pred sebou dlhú cestu. Týmto 
výletom mohli obdivovať aj naše hlav-
né mesto, ktorým prechádzali. Prvou 
zastávkou bola návšteva čokoládovne 
Hauswirth Kitsee, kde si mohli žiaci 
kúpiť a zároveň aj ochutnať množ-
stvo čokoládových výrobkov. Program
v samotnej Viedni pozostával z pešej 
prehliadky historického jadra mesta, 
spojenej s obhliadkou jednotlivých 
historických budov a pamiatok ako 
napríklad Dóm sv. Štefana (najväčšia 
katedrála), Hofburg (cisárska rezi-
dencia a srdce Viedne), ulica Hoher 
Markt s viedenským orlojom- Anke-
ruhr. Všetkým sa páčila prechádzka 
sviatočne vyzdobenými ulicami Kärt-
ner, Graben a Kohlmarkt, ktoré boli 
plné obchodíkov a nákupných centier. 
Nevynechali ani prehliadku s výkla-
dom výroby svetoznámych krištáľov 
- Swarovski Kristallwelten, spoznali 
najstaršiu cukráreň mesta - Demel, 
niektorí navštívili obľúbený Mc Donald 
a Burger King. V popoludňajších ho-
dinách ich kroky smerovali do príro-
dovedného múzea, ktoré patrí medzi 
najväčšie svetové múzeá v Rakúsku. 

Jeho súčasťou sú rôzne oddelenia: 
mineralógie, botaniky, zoológie, antro-
pológie. V strede budovy sa nachádza 
socha gréckeho boha Hélia a na scho-
disku sú umiestnené sochy slávnych 
vedcov. Žiakov zaujali najmä obrovské 
kostry dinosaurov, mamuti a iné pra-
veké zvieratá. Neskôr sa všetci zhro-
maždili pri vianočných trhoch - Christ-
kindlmarkt pred Viedenskou radnicou. 
Nikto neodolal tradičným vianočným 
dekoráciám, remeselným výrobkom, 
sviečkam, perníkom, vtipným hrač-
kám, tí starší sa dali zlákať sladkou 
vôňou punču a vareným vínom. Vý-
nimočný je aj program, ktorý prináša 
zábavu pre deti v podobe vianočných 
tvorivých dielní, jazdy na poníkoch, 
klaunovskej kapely, výstavy jasli-
čiek. O 18.00 sa výlet pomaly končil, 
unavení a plní zážitkov sa presunuli 
k autobusom a všetci sa tešili, že 
mohli aspoň na chvíľu precítiť atmo-
sféru blížiacich sa vianočných sviat-
kov. Mgr. Lucia Benková

Ilyenkor karácsony táján az ember 
elcsendesedik, az emlékek élőbbé és 
kedvesebbé válnak, eszünkbe jutnak 
régi karácsonyaink, emlékeink sorra 
lépdelnek elő elmúlt karácsonyaink 
erdejéből. Ilyenkor nem jut eszünkbe 
pénz, jólét, dicsőség, nyers vágy, csak 
a múló élet apró örömei, egy-egy tá-
voli nevetés a szívünkben, egy-egy 
régi emlék, és emberek, akik puhán 
lépdelnek valahol a ködben csende-
sen. Ádvent, azaz várakozás. Gyer-
mekeink is átélhették a várakozás 
izgalmát, hiszen egész decemberben 
vártunk valamit (a legkisebbjeink va-
lakit, a Mikulást és a Jézuskát). Vár-
tunk. Míg várakoztunk, ebben az ád-
venti hangulatban több rendezvényt 
is megszerveztünk. December elején 
ádventi koszorúkat készítettek osztá-
lyaink képviselői hitoktatóink vezeté-
sével. December 8-án megtartottuk 
a karácsonyi műhelyt, ahol diákjaink 
szebbnél szebb karácsonyi díszeket 
készítettek a tanító nénik és bácsik 
irányításával. Pedagógustársaink és 
alkalmazottaink is kivették a részü-
ket a munkából, ugyanis december 
11-én, csütörtökön ők is kreativitásuk 
és szívük-lelkük legjavát beleadták 
a karácsonyi díszek készítésébe, 
amelyeket jó hagyományainkhoz hí-

ven december 2. szombatján tanuló-
ink díszeivel együtt a megrendezett 
karácsonyi vásárban eladhattunk.

Virágkötő versenyen is részt vet-
tünk Ógyallán december 16-án, ame-
lyen Bíró Krisztina 4. díjat, Jakab Vik-
tória pedig különdíjat szerzett. A szer-
vezők külön megdicsérték diákjainkat 
kreativitásukért és igényességükért. 
Azt hiszem, a dicséret nemcsak gyer-
mekeinknek szólt, hanem kollégáink 
odaadó munkájának is.

A decemberi várakozás aztán 
19-én meghozta gyümölcsét. A lázas 
készülődés megérte, az iskola folyo-
sója egész héten énekhangtól vissz-
hangzott. Pénteken aztán minden 
gyerek bemutathatta tudását, voltak, 
akik táncoltak, voltak, akik szavaltak, 
de olyanok is akadtak, akik énekük-
kel kápráztatták el a közönséget. 
A jutalom nem is maradt el, ugyanis 
meglátogatott minket a Mikulás, aki 
mindenkinek meghozta a várt cso-
magját. Az ünnepség végén közösen 
elénekeltük a Csendes éjt, és minden-
ki meghitt hangulatban térhetett haza 
családja, szerettei közé.

Iskolánk vezetősége, pedagógu-
saink és diákjaink nevében mindenki-
nek békés, boldog, áldott ünnepeket 
kívánunk! Mgr. Tóth Péter

Az alapiskola mellett működő Tün-
dérvirágok színjátszó csoport nagy 
örömmel készülődött az ősz folyamán, 
hogy részt vehessen a szentpéteri 
Kossányi József Alapiskola és Óvoda 
által meghirdetett Mesefesztiválon. 
Az elmúlt tanévben látogattunk el elő-
ször a fesztiválra, s szakmai tapasz-
talatokkal gazdagodva, jó érzésekkel 
jöttünk haza. Az új darabunk, a Mary 
Poppins musical részleteinek premi-
erje a Perbetei Falunapok megnyitó-
ján került előadásra. 

Mary Poppins kedves, piros pozs-
gás, ám szigorú, roppant határozott 
nevelőnő, aki mellet a gyerekek soha-
sem fognak unatkozni. Míg érkezése-
kor nem tudjuk eldönteni, hogy boszor-
kányos, vagy varázslatos, a történet 
végére mindenkinek a szívébe lop-
ja magát. Bekerülve a Banks család 
életébe szülőnek, gyereknek egyaránt 
megmutatja a szeretet, az összetarto-
zás, az elfogadás fontosságát. S mikor 
elvégezte küldetését, továbbáll. A sok 
próba meghozta a sikert, a szentpéteri 

közönségtől sok tapsot kaptunk. Ezen 
felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy saját 
iskolánk tanulóit és az óvodásainkat 
is megajándékozzuk előadásunkkal 
az advent időszakában, hiszen a da-
rab mondanivalója, üzenete most tán 
még fontosabb, mint máskor. Remél-
jük, mindenkinek elnyerte a tetszését. 

Mgr. Török Sarolta

K
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MOSOLY A GYERMEKEK 
ARCÁN...

Szeptemberben átlépve az 
óvoda kapuját tudtuk, hogy ez az 
év is mozgalmas lesz számunkra. 
Az egészségünk ápolása céljából 
a SZÍV VILÁGNAPJÁN a szülőkkel 
együtt egy mozgalmas délutánt 
töltöttünk el, amelyben benne volt 
a sport és a szórakozás is. Részt 
vettünk az ovi olimpián, szüretelni 
mentünk a szőlőskertbe. Úsztunk 
a boldogságban és a komáro-
mi uszoda medencéjében, ahol 
mindenki megismerkedhetett az 
úszás alapjaival. A kultúrát sem 
hanyagoltuk el. Szélike király-
kisasszony c. mesét hallhattunk 
Topor Ferenctől, aki ellátogatott 
óvodánkba gyermekeink nagy 

örömére. A Komáromi Jókai Szín-
házban A három kismalac című 
mesét néztük meg. Felléptünk 
a szüreti fesztiválon, ahol gyer-
mekeink mosolyogva táncoltak 
a közönségnek. Nagy örömmel 
vettünk részt a névadón, ahol kö-
szöntöttük az újszülötteket. Októ-
berben köszöntöttük még nagy-
mamáinkat, nagypapáinkat az 
IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmá-
ból. Ellátogattunk a tűzoltó szer-
tárba is, ahol Zahorcsek Zoli 
bácsi megmutatta és elmesélte 
a gyermekeknek mivel és hogyan 
is oltják a tüzet a perbetei tűzol-
tók. Az óvodánkba a rendőr bácsik 
is ellátogattak, akik jó tanácsok-

kal láttak el bennünket hogyan 
közlekedjünk okosan és bizton-
ságosan. December a várva várt 
hónap. Ilyenkor minden gyermek 
kitörő örömmel és lelkesedéssel 
várja a Mikulást, reménykedve 
abban, hogy neki is hoz csomagot. 
Az óvodásokhoz személyesen is 
ellátogatott a Mikulás. A csoportok 
versekkel, énekekkel készültek 
a fogadására. Megígérték, hogy 
nagyon jó gyermekek lesznek. 
A csomagot mindenki féltett 

kincsként szorította magához. 
Felülmúlhatatlan öröm ez számuk-
ra, amely boldog mosolyt csal az 
arcukra. A 2014-es évet KARÁ-
CSONYI MŰSORRAL zártuk a per-
betei kultúrházban, ahol gyer-
mekeink izgatottan, de boldogan 
mutatták be a tanult táncokat, je-
lenetet és verseket. 

EZZEL KÍVÁNUNK MINDENKI 
SZÁMÁRA SZERETETBEN GAZ-
DAG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNE-
PEKET! Balla Piroska

V adventnom období, keď sa celá krajina 
zaodieva do sviatočného rúcha, keď Vianoce cí-
time už za dverami, sme sa s deťmi vybrali do 
nitrianskeho divadla pozrieť si príbeh Slovenský 
Betlehem. 

Krásne spracovaný príbeh narodenia Ježiška 
deti veľmi zaujal, mali možnosť vidieť netradičné 
stvárnenie starého biblického príbehu a takouto 
formou pochopiť význam Vianoc, ako sviatku 
pokoja a lásky.

Po skončení predstavenia sme si ešte vy-
chutnali atmosféru vianočných trhov a prezreli 
sme si výzdobu mesta. 

Na záver mi dovoľte, aby som sa v mene 
celého kolektívu materskej školy poďakovala 
obecnému úradu, všetkým organizáciám v obci, 
zamestnancom MŠ a samozrejme rodičom za 
výbornú spoluprácu počas celého roka a popria-
la im krásne Vianoce v kruhu svojich blízkych 
a šťastný nový rok 2015. Jana Gáborová

 December je tak ako v rodinách, tak aj 
v materskej škole mesiacom, kedy sa tešíme 
a pripravujeme na Vianoce. Naše deti si spolu 
s pani učiteľkami vyzdobili vlastnoručne vyro-
benými ozdobami vianočný stromček. Odváž-
ne sme sa pustili aj do pečenia medovníčkov, 
drobných koláčikov a najkrajším našim dielom 
je medovníkový domček. V posledný deň sme 
si s deťmi pripravili slávnostný obed s vianoč-
nou polievkou, rybou a zemiakovým šalátom. 
Samozrejme nechýbali ani zvyky a tradície ako 
viazanie stola reťazou, krájanie jabĺčka, či ob-
látky s medom a cesnakom. Všetci spolu sme si 
zaspievali Tichú noc, povedali vinše a nakoniec 
sa plní očakávania pustili do rozbaľovania dar-
čekov pod stromčekom. Aj takýmto príjemným 
posedením sme sa deťom snažili priblížiť čo 
najviac atmosféru vianočných sviatkov.

Renáta Kmetyóová 
riaditeľka MŠ

Divadelné predstavenie Slovenský Betlehem

Už sa blížia Vianoce
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1914. június 28-án nagy tömeg árasztotta el a boszniai Szarajevó utcáit, hogy 
üdvözölje a hadgyakorlat megtekintésére érkező Ferenc Ferdinánd osztrák-ma-
gyar trónörököst és feleségét, Hohenberg Zsófi a hercegnőt. A tömegből lövés 
dördült. A gyilkos fegyver Gavrilo Princip, a szerb Fekete Kéz titkos szervezet által 
kiképzett boszniai diák kezében dördült el. A merénylet következtében a világ 
nagyhatalmai között feszülő ellentéteket már nem lehetett békés úton elrendezni. 
A Monarchia egy hónap múlva hadat üzent Szerbiának. Ezzel kezdetét vette a 20. 
század addigi legkegyetlenebb és leghosszabb ideig tartó háborúja.

SZÁZ ÉVVEL EZELŐTT TÖRT KI
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

Fáradt katonák ti, 
Pihenjetek szépen 
Karácsonyfák lángja körül 
A mi szent esténken. 
Gondoljatok hittel 
Zsolozsmát dalolva 
Eljövendő boldogságos 
Szent karácsonyokra!

Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés (1916)

A Nagy Háború
II. Vilmos német császárnak tulajdonítják 

azt a mondást, miszerint „Mire a falevelek 
lehullanak, otthon lesztek szeretteitek köré-
ben.“ A központi hatalmak és az antant katonai 
vezetői is ezt tervezték. A Schliffen-terv, amely 
gyors győzelemmel számolt a nyugati, majd
a keleti fronton, meghiúsult. A villámháború he-
lyett szinte minden háborús hadszíntéren álló-
háború alakult ki. A katonák beásták magukat 
a lövészárkokba. 

A Monarchia magyar katonái a balkáni 
fronton harcoltak a szerbek ellen. A keleti fron-
ton az orosz hadsereg benyomult Galíciába, 
majd az Uzsoki-szoroson át magyar területen 
is megjelent. 1915 márciusában elfoglalta 
a Monarchia jelentős központjaként funkcio-
náló Przemysl várát. Az orosz sereg 120 ezer 

hadifoglyot ejtett. Májusban azonban Gorlicénél 
sikerült áttörni az orosz vonalakat. 

1915 májusában Olaszország belépett a há-
borúba az antant oldalán. Így kerültek magyar 
katonák az olasz frontra. Az Alpok hegycsúcsa-
in alakították ki állásaikat. 1915 és 1917 kö-
zött 12 csatát vívott az Isonzo folyó térségében 
Olaszország és az Oszták-Magyar Monarchia 
serege. 1917-ben német segítséggel sikerült 
áttörni a frontvonalat Caporettónál. Az olaszo-
kat a Piave folyóig szorították vissza. Itt újabb 
állófront alakult ki. A harcok során több mint 
egymillió olasz és ötszázezer magyar katona 
tűnt el vagy esett el.

Községünk a világháború idején
Perbete ugyan távol esett a frontoktól, de 

a Nagy Háború jelen volt minden család éle-
tében. A korszakról községünk krónikája me-
sél. Perbetéről mintegy 450 - 500 hadköteles 
férfi t hívtak be. 1914 szeptemberében megér-
kezett az első halálhír - Dr. Markovics Gyula, 
a 13. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya, 
községünk szülötte, ógyallai ügyvéd a galíciai 
hadszíntéren halt hősi halált. Az első sebesül-
tek községünkből Jakab Ádám és Jakab Benő, 
a 31. honvéd gyalogezred katonái voltak.

A hátország lassan megérezte a háború 
borzalmait. A családokból elvitték a férfi akat, 
a falusi asszonyoknak, lányoknak kellett ve-
zetni a gazdaságot, elvégezni a férfi munkát 
a földeken. Az iskolában sem volt folyamatos 

tanítás, mert a tanítókat is besorozták, köztük 
volt Matula Domonkos és Kemény Rezső a ka-
tolikus iskola tanítói. Nagy Lajos, a református 
iskola igazgatója a szerbiai és az olasz fronton 
harcolt. 1916-ban zászlóssá, majd 1918-ban 
hadnaggyá nevezték ki. Jónás József tanító 
hadifogságba esett, csak a háború befejezése 
után tért vissza a faluba.

Fokozatosan bevezették a jegyrendszert 
– az alapvető élelmiszereket (kenyér, liszt, 
cukor), petróleumot csak jegyre lehetett kap-
ni. A családok megélhetését részben segítette 
a hadsegély, amit a hadba vonultak családjai 
kaptak. 1916-ban elvitték a kápolna és mind-
két felekezet harangját és beolvasztották.

Az aratási munkák idejére 1915-ben orosz 
hadifoglyok kerültek falunkba. Néhányan közü-
lük hosszabb ideig, volt aki egészen a háború 
végéig községünkben maradt. A perbetei hadi-
foglyok a fogolycsere következtében 3 személy 
kivételével hazakerültek. Ők Oroszországban 
maradtak, ahol családot alapítottak. 

Falunkban mintegy 200 – 250 könnyebb és 
súlyosabb sebesült volt, eltűnt vagy meghalt 
108 személy. A háborúban elhunyt református 
és zsidó vallású áldozatok neveit a Kálvin-té-
ren lévő park emlékműve, a katolikus hősök 
nevét pedig a katolikus templom kertjében 
lévő emlékmű őrzi, amelyet 1931. június 7-én 
szenteltek fel. Az egyházi krónika így emlékezik 
meg arról az estéről: „Az estéli harangszó után 
fél óráig szóltak a harangok az elesettek em-
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lékére, és a sötétség beálltával egy óráig tar-
tó kivilágítást tartottunk az egész községben. 
Mindenhol kivilágították az ablakokat. Az esti 
harangszó alatt sokan az emlékműhöz gyűltek, 
imádkoztak és énekeltek.“

Egy száz évvel ezelőtti karácsony
XV. Benedek pápa karácsony közeledtével 

fegyverszünet megkötésére hívta fel a harcoló 
felek fi gyelmét: „legalább azon az éjjelen hall-
gassanak el a fegyverek, amikor az angyalok 
énekelnek”. Nagy-Britanniában 101 szüfra-
zsett asszony írta alá a Nyílt Karácsonyi Levelet, 
amely fegyvernyugvást követelt. Az antant és
a központi hatalmak egyhangúlag utasították el 
a felhívást. A szigorú katonai fegyelem azonban 
nem vetett gátat annak, hogy a legszebb ke-
resztény ünnep megmutassa, hogy az „ember“ 
ember maradt az „embertelenségben“. 

1914. december 25-én váratlanul elhallgat-
tak a fegyverek a nyugati fronton. A lövészár-
kok katonái előmásztak állásaikból, karácsonyi 
dalokat énekeltek, a semleges zónában be-
szélgettek, ajándékokat cseréltek az ellenség-
gel. Az 1914. évi „karácsonyi fegyverszünet“
a háborúk történetében szinte egyedülálló volt.

Karácsony napjának első óráiban a német 
katonák gyertyát gyújtottak, énekelni kezd-
tek, egyes helyeken karácsonyfát is állítottak, 
jókívánságokat kiabáltak át a szemben lévő 
lövészárkok katonáinak. Az angolok és a fran-
ciák nagyon meglepődtek, de hamarosan ők is 
csatlakoztak. A hajnal az ellenséges katoná-
kat a semleges zónában találta. Beszélgetni 
kezdtek, szivart, édességet, sonkát, kenyeret, 
gombokat cseréltek. Volt, ahol futballmeccset 
is szerveztek a senki földjén. Eltemették elesett 
bajtársaikat. Előfordult, hogy az angol áldoza-
tokat német lelkész temette el, mivel az angol 
frontszakaszon nem volt olyan ember, aki ezt
a feladtot elláthatta volna. 

A katonai vezetők nem nézték jó szemmel 
a frontbarátkozást, mivel attól tartottak, hogy 
így a katonák már nem lesznek hajlandók to-
vább harcolni, hiszen már az ellenség nem 
ellenség. Az elhúzódó harcok, az új fegyverek 
– harci gáz, lángszóró, tank - azonban mind-
inkább kiölték az emberséget a szemben álló 
katonákból. Mindennek ellenére a helyzettől 
függően a frontkatonák valamilyen módon 

megünnepelték a karácsonyt. Sokszor megtet-
te egy gyertyacsonk, vagy gránátszilánkokkal 
feldíszített fa. A magyar katonák nagy része 
ekkor találkozott először a karácsonyfa állítás 
szokásával. Sokszor hólepte, élő fenyőkre he-
lyeztek gyertyát – a legtöbbször rézhüvelybe 
olajat töltöttek, ebbe tettek kanócot, azt körül-
állva karácsonyi dalokat énekelve ünnepeltek. 
A Gyimesi-szorosban a meglepett oroszok elő-
ször rálőttek a front közelében ünneplő honvé-
dekre, akik viszonozták a tüzet, de nem hagyták 
el a karácsonyfát. Az oroszok egyre közelebb 
jöttek, míg végül félretették a fegyvert, együtt 
ettek, cigarettával, dohánnyal kínálta egymást 
a két „ellenség”. 

A nem harcoló katonák ajándékokat is ké-
szítettek egymásnak vagy családtagjaiknak 
– legtöbbször fából, lőszerhüvelyből. A hát-
országban maradtak ünnepek táján gyűjtést 
szerveztek a frontkatonák számára: élelmi-
szert, ruházatot, könyvet, folyóiratot, csokolá-
dét, gyümölcskenyeret gyűjtöttek és juttattak el 
a katonáknak. 

„Ha kimegyek a doberdói harctérre

Feltekintek a csillagos nagy égre

Csillagos ég merre van a magyar hazám

Merre sirat engem az édesanyám.

Édesanyám ne sirasson engemet ,

Ellenséges golyó engem nem érhet ,

Mert az Isten maga vigyáz a honvédre,, 

Drága annak a földre hulló vére. 

Édesanyám ha fel akarsz keresni,

Olaszország határába gyere ki.

Megtalálod síromat egy szikla alatt,

Édes anyám ott sirasd ki magadat.“

                        

                              Mgr. Szabó Edit

,, 

Források: Perbete Község krónikája, Internet. A korabeli fotók Id. Korbel Miklós hagyaté-
kából valók, aki az Alpokban, az olasz fronton harcolt. A háborús emlékek a helyi néprajzi 
gyűjtemény, ill. Dikácz Erzsébet tulajdona.
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Jesenná časť je úspešne za-
vŕšená, naše mužstvá sa pokúsili
o čo najlepšie výsledky.

Mužstvo dospelých ukončilo 
jeseň posledným majstrovským 
zápasom s mužstvom z Podháj-
skej, ktorého výsledkom bolo skó-
re 2:2.

Všetky odohraté zápasy boli 
vyrovnané, mužstvo sa vyrovnalo 
aj tým najťažším súperom, ale bo-
hužiaľ zápasy, ktoré mohli vyhrať 
sa skončili prehrou. Slabosťou boli 
najmä obranné a útočné chyby 
a z toho vznikol neúspech. V tabuľ-
ke sa tak umiestnili na 15. mies-
te, v ktorej by v jarnej časti chce-
li postúpiť vyššie, aby si udržali 
miesto v V. lige. V januári čaká 
mužstvo zimná príprava, ktorá 
zahŕňa priateľské zápasy a kvalit-
nejšie tréningy, aby mohli bojovať 

o čo najlepšie výsledky v druhej 
polovici sezóny.

Mužstvo dorastu skončilo v ta-
buľke na 4. mieste. Dňa 7.12.2014 
sa mužstvo zúčastnilo na zimnom 
halovom turnaji o pohár predsedu 
OBFZ Komárna, kde sa umiestni-
li na 3. mieste a ku ktorému im 
blahoželáme. Naši malí žiaci sa 
umiestnili na 9. mieste v tabuľke 
výsledkov. V piatok 05.12.2014 
sa zúčastnili na halovom turnaji 
vo Svätom Petri.

Vedenie a hráči TJ Družstev-
ník Pribeta želajú Veselé Vianoce 
a Šťastný Nový rok 2015 svojim 
fanúšikom, priateľom a ďakujú 
za podporu v roku 2014 a veria 
že ostanú verní pribetskému fut-
balu a budú ich naďalej podporo-
vať.

Barbora Lengyelová

UKONČENIE JESENNEJ 
FUTBALOVEJ SEZÓNY 2014 Szeptember óta rengeteg dolog 

történt, sok hétvégénk sakkozással 
telt. Minden évben részt veszünk 
Udvardon a Vadkerti emlékverse-
nyen, ami idén október 4-én zajlott. 
Ez egy jó hangulatú kis verseny, ahol 
a környék sakkozói összecsapnak. 
Két kategóriában versenyeztünk, 
a felnőtt kategóriát Ostružlík Krisz-
tián és Ostružlík Márk képviselte. 
A kategóriában versenyző 30 játékos 
közül Márk a 9. helyen Krisztián pe-
dig a 18. helyen végzett. A gpx kate-
góriában büszkélkedhetünk két első 
helyezéssel is, Rancsó Márk abszolút 
győztese lett a versenynek. Kate-
góriájában a 8 évesek között pedig 
Szabó Ákos remekelt. Szabó Gergely 
a 41. helyen végzett a 68 gyerek 
közül. Ezután nem kellett sokat vár-
ni a ligákra, két héttel később már 
Lévára utaztunk első 3. ligás mér-
kőzésünkre. Csapatunk a 3. ligába 
való feljutás után remekül kezdte 
a szezont. Talán mi sem számítottunk 
ilyen kezdésre, mivel erősebb ligába 
jutottunk. Persze a különbség érez-

hető, hiszen a játszmák fele szinte 
az utolsó másodpercig tart, azaz
6 óra hosszig legalább 3-4 táblán. 
Így bőven jut izgalom a játékosoknak 
és a nézőknek is egyaránt. Az első
három fordulóban tehát sikerült
győznünk Léva, Érsekújvár és Vere-
bély ellen. Tapolcsánnyal döntetlent 
játszottunk, így 4 forduló után 3 nye-
reséggel és 1 döntetlennel jelenleg 
az első helyen állunk. 

Az 5. ligás csapatunk viszont nem 
kezdett túl jól, az első mérkőzésen
a komáromi csapattól nagyon kikap-
tunk. Több felesleges hibával mentek 
el az értékes pontok. A kudarc után 
a másodikat Szentpéter ellen már 
összeszedettebben sikerült játszani, 
aminek meg is volt az eredménye. 
A csapat eddig 6 mérkőzésen van 
túl, ebből 3 győzelem, 1 döntetlen 
és 2 vereséggel a középmezőnyben 
található.

Ebben az évben még vár ránk 
egy 3. ligás meccs Komárom ellen. 
Ezután egy kis pihenés következik. 
Az ünnepek alatt szeretnénk meg-
tartani a hagyományos karácsonyi 
falukupát, amiről majd a következő 
hírmondóban tájékoztatom Önöket. 
Ezúton szeretnék mindenkinek kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és egész-
ségben, szeretetben, sikerekben gaz-
dag boldog új esztendőt kívánni.

Ostružlík Márk

SAKK

Ismerjük meg az Eskrimát. Az Es-
krima, Kali vagy Arnis tradicionális, 
de mégis élő harcművészet a Fülöp-
szigetekről. Élő, mert alkalmazkodik 
az idő múlásához. Származási helyén 
a csekély közbiztonság miatt még 
mindig szükséges az önvédelmi tudás. 
A beszivárgó különféle harcművészetek 
miatt szükség volt egy olyan stílusra, 
amely bármilyen más harcmodorral 
szemben használható. Az első írásos 
emlék 1521-ből származik, melyet 
a spanyol uralkodói ház kapott, ami 
részletesen taglalja a spanyol gálya ve-
reségét és tudatja az uralkodóval a nagy 
felfedező, Magellán halálát is. Milyen 
szégyenletes vereséget szenvedni egy 
jól felszerelt, kiképzett tengerjáró had-

nak egy maroknyi „bennszülött“ ellen, 
kik dárdákkal, rövid kardokkal, botokkal 
és pálma-, rattan- és bambuszpajzsok-
kal  voltak felfegyverezve. A nagyszerű 
stratéga, aki ezt tette, Lapu-Lapu király 
volt. Hozzá kötődnek az első írásos em-
lékek, melyekben megemlítik az indo-
fi lippin harcmodort. 

Ennyit a történelmi háttérről, most 
nézzük a jelent. Kis falunkban is kezde-
nek felébredni a szunnyadó harcosok. 
Az íjászok és a karate művelői után 
újabb harcos öregbíti falunk hírnevét, 
név szerint Tóth Szilárd, aki részt vett 
a 13. WEKAF (World Eskrima Kali Arnis 
Federation) világbajnokságon, mely 
Debrecenben került megrendezésre 
2014. július 23-26. között. Eme neves 

megmérettetésen, ahol 20 ország majd 
200 versenyzője mérte össze tudását 
a full contact kétbotos váltósúlyban, 
bronzéremig „verekedte“ fel magát.  
De nem csak műveli, hanem tanítja is 
a perbetei alapiskola tornatermében. 
Bár a jelentkezések lezáródtak, ígéri, 
tavasszal újra nyitja kapuit a Doce 12 
Pares multi style system iskola. Néhány 
információ a jövőre nézve. Január 25-
én megrendezésre kerül az I. SZLOVÁKI-
AI DOCE PARES ESKRIMA SZEMINÁRIUM 
a perbetei alapiskola tornatermében, 
ahová minden érdeklődőt várnak. Lesz 
egy rövid bemutató, egybotos, kétbotos 
technikák és persze lefegyverzések. 
A szeminárium 10.00-től délután 16.30-
ig tart. Itt bárki kipróbálhatja, miben is 
rejlik a hatékonysága ennek a feledésbe 
merült harcmodornak.        Tóth Szilárd

Koncom mesiaca október sa 
nám podarilo začať realizovať 
ďalší projekt v spolupráci s Im-
plementačnou agentúrou pre za-
mestnanosť a sociálnu inklúziu 
fi nancovaný zo zdrojov Európskej 
únie. Tentokrát sa nám podarilo
v obci zriadiť štvorčlennú občian-
sku hliadku a zamestnať jedného 
rómskeho zdravotného osvetára. 
Ich úlohou je dozerať na verejný 
poriadok v našej obci, chrániť sú-
kromný a verejný majetok, ochra-
ňovať mládež pred negatívnymi 
javmi, ochraňovať životné prostre-
die a zabezpečovať čo najväčšiu 

plynulosť a bezpečnosť cestnej 
premávky. V rámci zdravotnej 
osvety a prevencie má rómska 
zdravotná osvetárka za úlohu pro-
stredníctvom šírenia zdravotnej 
osvety zvyšovať zdravotné uve-
domenie obyvateľov rómskych 
komunít a ich zodpovednosť 
za vlastné zdravie a efektívne 
spolupracovať s poskytovateľmi 
zdravotnej starostlivosti.

Pri plnení týchto zodpovedných 
úloh želáme našim novým kole-
gom veľa síl, vytrvalosti a úspe-
chov.

Ing. Soňa Zahorcseková

EGY ŐSI HARCMŰVÉSZET PERBETÉN

PROJEKT OBČIANSKE HLIADKY
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ÚJSZÜLÖTTEK ÜNNEPÉLYES FOGADÁSA
A KÖZSÉGI HIVATAL DÍSZTERMÉBEN

GYÉMÁNTLAKODALMÁT ÜNNEPELTE 
A BENYÓ HÁZASPÁR

„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az 
életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.”

Minden újszülött egy csoda, hi-
szen falakat tör szét emberek, csalá-
dok között és hidakat, kapcsolatokat 
épít, melyre mindenkinek szüksége 
van. 

A hagyományokhoz híven Perbete 
Község Önkormányzata az idei évben 
is köszöntötte és ünnepélyesen köz-
ségünk polgáraivá fogadta azt a 15 új-
szülöttet akik a 2013-as év végén és 
a 2014-es évben látták meg a napvi-
lágot és községünkben rendelkeznek 
állandó lakhellyel.

Az ünnepségre 2014. október 
22-én került sor a községi hivatal 
dísztermében. A megjelent szülőket 
és kisgyermekeiket Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető üdvözölte, aki a fe-
lelősségteljes szülői hivatáshoz türel-
met, kitartást és szilárd egészséget 
kívánt. 

A szép délutánt az óvodások mű-
sora varázsolta meghittebbé, akik 
versekkel, altatódalokkal köszöntöt-
ték községünk legifjabb polgárait.

Ezt követően Kósa József, polgár-
mester ünnepi beszédében a gyer-

mekvállalás nagyra becsülését mél-
tatta. Minden szülő gyermeke meg-
születése óta felelősséggel tartozik 
annak céltudatos és biztonságos 
felneveléséért. Nem könnyű feladat, 
rengeteg lemondással, áldozatvál-
lalással és gonddal jár. Viszont bő-
ségesen kamatozó hiszen egy szülő 
számára nincs nagyobb jutalom, mint 
egy mosolygó, vidám, egészséges 
gyermekarc, s majdan sikeres felnőtt.

Kívánjuk, hogy gyermekeiket ne-
veljék becsületre, tisztességre és 
helytállásra.

Községünk önkormányzata virág-
gal, emléklappal és ajándékkal ked-
veskedett a családoknak, akik a kö-
szöntők után aláírták községünk em-
lékkönyvét. Az ünnepség egyéni- és 
csoportos fényképezkedéssel zárult.

Sajnos az idén nagyon kevesen 
tettek eleget meghívásunknak, de re-
méljük, hogy azon szülőknek, akik je-
lenlétükkel megtiszteltek bennünket, 
emlékezetes délután marad. Bízunk 
benne, hogy az elkövetkező években 
is megvalósíthatjuk ezen ünnepsé-

get, amely az egész faluközösségünk 
nagy örömére szolgál.
Szeretettel köszöntelek te édes
 kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!

Szüleidnek te lény a fény, életük 
 aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!

Szabó Andrea
anyakönyvvezető

„Az évforduló
a szívben őrzött tegnap …
Az együtt megtett utak ünnepe …
A közös élet ünnepe.” 

Örömteli, nem mindennapi alkalom-
ból köszöntötte Perbete Község Ön-
kormányzata Benyó Ernőt és feleségét 
Benyó Máriát.

Kevés embernek adatik meg az
a boldogság, hogy együtt, egymás ke-
zét fogva ünnepelhesse házasságköté-
sének 60. évfordulóját.

Ebből az alkalomból Kósa József, 
községünk polgármestere és Szabó 
Andrea, anyakönyvvezető köszöntötte 
a jubiláló házaspárt, akik a sok szív-
ből jövő jókívánság mellett átadták az 
önkormányzat ajándékát, valamint egy 
emléklapot szép virágcsokor kíséreté-
ben.

Ernő bácsi és Márika néni elmond-
ták, hogy nem volt könnyű az életük, 
de mindig keményen dolgoztak gyer-
mekeikért. Örömmel tölt el, hogy szép 
koruk ellnére mindketten jó egészség-
nek örvendnek. 

A jubiláló házaspár az eltelt 60 esz-
tendő tiszteletére aláírta községünk 
emlékkönyvét.

Kedves Ernő bácsi és Márika néni !
A gyémántlakodalom számában 

és elnevezésében is kiemelkedő. 

Nem véletlen, hogy egy drágakőhöz 
hasonlítják az évforduló elnevezést, 
mert a legkeményebb ásvány, ezért 
törhetetlen, fénye tökéletes, kevés 
van belőle, értéke viszont annál na-
gyobb. 

Sokat jelent a mai nap életük-
ben. Emlékeket, gondolatokat idéz. 
Együtt töltött 60 év! Együtt a há-
zasság első boldog éveiben, együtt 
örömben, bajban, együtt virradat-
ban, alkonyatban, tavaszban és 
őszben, együtt, mindig együtt, küz-
delmes, boldog 60 éven át! 

Szívből kívánom, hogy legyen 
még sok örömük családjuk körében 
hosszú éveken át. 

Gratulálok 60. házassági évfordu-
lójukhoz!

Szabó Andrea
anyakönyvvezető

„Fogynak az évek, fogynak.
Sietnek.
A kacagásnak és a könnyeknek és 
a tetteknek és a jajoknak évei..
Mennek, sietnek, fogynak...
90 év elfogyott – sietett...
De – soha nem fogy el a szeretet”

Derűsen, sugárzó mosollyal fogad-
ta a köszöntést a 90. születésnapját 
ünneplő Jakab Pálné, született Szetei 
Magdolna.

Kósa József polgármester és Szabó 
Andrea anyakönyvvezető lánya ottho-
nában látogatta meg az idős asszonyt, 
hogy a szépkorúak jubileumi köszön-
téséről szóló hagyományaink szerint 
Perbete Község Önkormányzata nevé-
ben személyesen is kifejezzék jókíván-

ságaikat, tiszteletüket, szeretetüket.
Magdus néni 1924. október 18-án 

született Perbetén. 1949-ben kötött 
házasságot Jakab Pállal. A házasság-
ból egy lányuk született. Két unokával 
és öt dédunokával büszkélkedhetett. 

Az idős asszony öt éve élt lányánál. 
A családja körében minden jóban része 
volt, gyermekei, unokái és dédunokái 
vették körül, akiknek volt miről mesélni 
az elmúlt évtizedekről.

Nagy öröm volt számunkra talál-
kozni a 90 éves korában is friss, élénk 
Jakab Pálnéval. Az arcán, a mosolyán 
nem látszott a kor. Sokat jelentett e 
szép kerek születésnap Magdus néni 
életében. Emlékeket, gondolatokat, 
idézett, amelyek elválaszthatatlanok 
életétől. Az évek múlásával talán meg-

koptak az emlékek, de olykor aka-
ratlanul is vissza tértek, végigpergett 
gondolataiban egész élete. Életereje, 
derűs, szeretetreméltó személyisége 
a családjának támaszt jelentett. Végig-
dolgozta egész életét, a nehézségekkel 
megküzdött. A mindennapjait televízió 
nézéssel és rádió hallgatással töltötte. 
Az ország-világ történései és Perbete 
eseményei érdekelték leginkább.

Búcsúzóul Magdus néninek azt kí-
vántuk, hogy ha visszagondol az elmúlt 
90 évre csak a szép emlékei jussanak 
eszébe. A családtól azt kértük, őrizzék 
még soká szeretetben Magdus nénit, 
hogy életét beragyogja szerettei ra-
gaszkodása, féltő gondoskodása.

– – – – – – –
Hihetetlen volt számunkra a hír, 

hogy a korát meghazudtoló, mosoly-
gós Magdus néni születésnapja után 
mintegy három héttel távozott az élők 
sorából.

Drága Magdus néni !
Emléke szívünkben örökké élni fog. 

Nyugodjék békében. Élete példa volt 
mindnyájunknak.

Szabó Andrea
anyakönyvvezető

„A JÓNAK ÖRÜLÜNK, A ROSSZAT ELFELEJTJÜK“

A 90 ÉVES JAKAB MAGDOLNÁT KÖSZÖNTÖTTÜK
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„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét,
telve kegyelemmel és igazsággal.” Jn 1,14

Sláva na výsostiach Bohu,
a na zemi pokoj ľuďom dobrej 
vôle! 

Taká zvesť bude znieť na Via-
noce vo všetkých kresťanských 
chrámoch. Budeme sa tešiť, že 
v meste Dávidovom - v Betlehe-
me - sa narodil Boží Syn, náš Pán 
a Spasiteľ, Ježiš, Kristus.

V tento sviatočný čas aspoň 
na chvíľu okolo nás všetko stích-
ne a obostrie nás zvláštny pokoj. 
Na chvíľu, sa akoby zastaví čas, 
prvé miesto z našej pozornosti 
stratia peniaze, rôzne starosti 
a do popredia vystúpi rodina.

Najprv tá Božia. Otec nebeský 
nás zahrnie svojou láskou a nebo 
sa bude usmievať na nás. Potom 
naše oči rozžiari Syn, Ktorý nám 
bol daný a my so zahanbením 
budeme musieť konštatovať, ako 
málo sme na Neho mysleli počas 
roka, ako málo sme počúvali a do 
života prijímali radostnú zvesť, 
aby sme mali Vianoce stále. 

Hneď nato Boh Duch Svätý 
urobí niečo s naším srdcom a ono
zmäkne ako teplý vosk. Zrazu 
si spomenieme na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami, hoci nám boli 
blízki a drahí. Spomenieme si i 
na tých, ktorých sme nemali veľ-
mi v láske, hoci naše ústa boli 
plné slov o láske Božej. 

To je naša rodina. On, Svä-
tý Pán Boh je našou jedinečnou 
rodinou, ktorá nás miluje vrúcne, 
čisto a milosrdne.

Toto Božie oslovenie sa ne-
minie účinku. Spomenieme si, 
čo všetko sme zostali dlžní na-
šim najbližším.. Snažili sme sa 
zabezpečiť im veľký a pohodlný 
domov. Kupovali sme im mnoho 

darov, aby sme získali ich lás-
ku, ale nenapodobnili sme Pána 
Boha, Ktorý nám dal skutočnú 
lásku. Svojho drahého Syna. 
V Ňom nám daroval všetko. 

Týchto sviatočných dní nebu-
de veľa a rýchlo prejdú. Využime 
ich na niekoľko činov.

Skloňme sa pred Darcom 
všetkých darov - najmä - za dar 
Jeho Syna.

Príďme ticho a pokorne k Je-
ho jasliam ako betlehemskí pas-
tieri a odnesme si Božiu lásku 
do svojich domovov, pre svojich 
blízkych.

Zanesme túto lásku aj do spo-
ločenských a pracovných kolek-
tívov, a zachovajme si aj tu kúsok 
neba.

Lebo nebo za peniaze nekú-
pime.

Istý americký časopis vypísal 
súťaž o význame peňazí. Zvíťa-
zil čitateľ, ktorý napísal: Peniaze 
obstarajú všetko okrem šťastia. 
Sú cestovným pasom na každé 
miesto - okrem neba.

Chráňme si šťastie, ktoré 
máme v Synovi nám danom. Ces-
tovať môžeme hocikde, len nie do 
neba. Prijmime vierou Sprievod-
cu, ktorý do neba pozná cestu 
a má kľúč milosti od neho.

Želám všetkým nám, nech nás 
milostivý Boh zachová od všet-
kého zlého a pomôže nám prijať 
Jeho požehnanie, ktoré nám, 
svojim deťom dáva.

Milosti plné sviatky narode-
nia Spasiteľa, Božie požehnanie 
a zdravie v Novom roku 2015 
zo srdca želá

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

Tisztelt perbeteiek, kedves test-
véreink az Úr Jézus Krisztusban!

Az adventi időszak végéhez ér-
tünk, ami egyben a karácsony el-
jöttét is jelzi számunkra. Négy hé-
ten keresztül készülődhettünk az 
ünnepre, amikor is Jézus Krisztus 
születésére emlékezünk. Kitakarí-
tottunk, feldíszítettük otthonainkat. 
Az asztalon fi nomabbnál fi nomabb 
ételek sorakoznak, és az otthonain-
kat pedig a mézeskalács ellenállha-
tatlan illata tölti be. Most már jöhet-
nek a régen nem látott családtagok, 
rokonok, ismerősök. 

Lázas készülődés előzte meg 
a mostani ünneplésünket. De vajon 
mindennel sikerült elkészülnünk? 
Valóban minden a helyére került?

Sajnos az a tapasztalat, hogy 
minden gondos készülődés, és igye-
kezett ellenére, mégis előfordul, 

hogy megfeledkezünk dolgokról. 
Néha jelentéktelen apróságokról, 
olykor viszont nagyon fontos rész-
letekről. Ilyenkor az ember pedig 
mérgelődik, mert bosszantja a mu-
lasztás ténye. 

Isten gondviselésének köszön-
hetően most János evangéliumá-
ból olvashatunk egy rövid verset, 
aminek a jelentősége az említett 
mulasztás tükrében még jobban 
megnő. János ebben az egy mon-
datban a karácsony lényegét fogal-
mazza meg, és írja le. Így, mindazok 
számára, akik a szorgos készülő-
dés között mégis megfeledkeztek 
valamiről, és talán pont az ünnep 
lényegéről, azok most Isten igéjén 
keresztül meghallhatják, befogad-
hatják, és megérthetik azt. Pótolva 
így a lényeget, az ünnep igazi mon-
danivalóját, célját.

Az örökké való Atya elküld-
te Fiát ebbe a világba, hogy általa 
üdvösséget nyerhessen mindenki, 
aki benne hisz és remél. Így lett 
Krisztusban testé az ige. Így állí-
totta helyre azt, amit az ember az 
Istennel szembeni lázadása révén 
a bűneset alkalmával okozott. Kö-
zöttünk lakozott, és mindazok szá-
mára, akik felismerték, felismerik 
dicsőségét, azoknak világosságot 
gyújt a szívében. Mert egyedül Ő ál-
tala lehet tájékozódni ebben a sötét 
világba. Egyedül csak Ő tudja hely-
reigazítani a kisiklott életet. Nélküle 
csak tévelygő, tapogatózó embe-
rek vagyunk, akik saját erőnkből 
csak ártani tudunk magunknak, és 
másoknak is. Engedjük, hogy meg-

mutathassa kegyelmét, és igaz-
ságát mindnyájunknak. Így pedig 
értelemmel, és céllal töltheti meg 
az ünneplésünket. Ne csak a külső-
ségekben, a megfogható dolgokban 
keressük az ünnep lényegét, hanem 
a belső, szemnek nem látható lel-
kiekben. Ennek fényében kívánunk 
Istentől megáldott, békés, szeretet-
ben teljes karácsonyi ünnepeket, és 
kegyelemben gazdag új esztendőt 
a Perbetei Református Egyházköz-
ség presbitériumának nevében: 
Erdélyi Adél és Zoltán lelkészek, 
Jakab István és Kecskés Imre gond-
nokok.

Mgr. Erdélyi Adél 
és Mgr. Erdélyi Zoltán

 református lelkipásztorok

Urunk megszületését ünnepeljük az idén is. Újra felcsendül az örömhír, 
az Isten annyira szerette az embert, hogy egy lett közülünk. Vajon miért kell min-
den évben ezt megünnepelnünk? Netán, ahogy számon tartjuk szeretteik szüle-
tésnapját, illő megünnepelni Isten testszerinti megszületését? 

Ez így illő, de nem elegendő. Sokan, sajnos csak úgy ünneplik karácsonyt, 
mint a születésnapok egyikét, némi ajándékozással adóznak Jézus emlékének. 
De vannak, akik Jézus megszületését valamiféle mesének tartják. Így az egész-
nek semmi köze nincs az „igazi” élethez. Jézus nem egy játékbaba, nem egy népi 
játék miatt jött a világunkba. Hanem, hogy olyan örömhír legyen, amelyet ha tiszta 
szívből elfogadunk, ha engedjük, hogy gazdagítson, Ő, aki miattunk emberré lett, 
akkor megértjük, hogy az igazi kincs belül van. Megértjük, hogy Jézus igényes 
vendég. Nem elég neki csak egy pár ünnep, egy kis villogás.

Mert ahhoz, hogy ember maradjak, és emberibb legyek, nekem Isten kell. 
Nem elegendők a szavak, az üres gesztusok, amelyek hamis mosoly mögé rejtőz-
ve, akarják fenntartani a béke látszatát. Isten kell ahhoz, hogy az ember belseje 
meggyógyuljon. Hogy a szív tiszta, és így tisztán őszinte legyen, a szép szavak 
igazak, a mosoly valódi, az ünnepség meghitt legyen.

Ilyen áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.  PaedDr. Balogh Károly

Opätovne slávime Vianočné sviatky. Aj toho roku počuť radostnú zvesť,
o Bohu, ktorý natoľko miloval svet, že sa stal človekom. Prečo slávime každoročne 
Jeho narodeniny? Azda sme si už zvykli osláviť narodeniny našich blízkych, tak sa 
patrí osláviť aj narodeniny Boha, ktorý sa vtelil?

Áno, je to nanajvýš hodné, ale nie dostatočné. Pre mnohých sú Vianoce ob-
dobnými starosťami o to, aby sme ich vzájomným obdarovaním darčekmi, podob-
ne ako pri iných narodeninách, pripomenuli narodenie Ježiška. Sú aj takí, ktorí 
betlehemskú udalosť pokladajú za folklór. Za bájku, ktorá nemá nič spoločného 
so skutočným životom. Pán Ježiš nie je bábikou na hranie, neprišiel preto aby sa 
stal folklórnou udalosťou roka. On je náročný hosť, ktorý chce uzdraviť a preme-
niť svojou božskou prítomnosťou ľudské srdcia. Preto je jeho príchod radostnou 
zvesťou, lebo čo človek nie je schopný zmeniť, to On dokáže. Ak ho prijmeme 
čistým srdcom, tak pochopíme, že ten skutočný poklad je vo vnútri. Aby človek 
zostal človekom, ba čím viac ľudským, na to nestačia ľudské sily, na to je tu Boh. 
Áno, potrebujeme Boha, aby naše slová, ktoré práve teraz tak vyberavo a úprim-
ne znejú, nevyzneli do prázdna. Aby skutky boli pravé, nie iba planými gestami. 
Aby úsmev vychádzal z úprimného srdca, a nestal sa vynútenou grimasou na 
ústach, potrebujeme uzdravujúcu prítomnosť Boha, ktorý sa stal človekom a má 
meno Ježiš. 

Prajem všetkým požehnané sviatky.   PaedDr. Karol Balogh
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„A tehetség áldás, amivel szü-
lettél.“ „ Isteni áldás, de hihetetlen 
akarat és alázat nélkül mit sem ér.“ 
„Azonban a tehetség nem örökké-
való adottság, munka nélkül elapad, 
mint a forrás. Tehát dolgozni kell és 
örülni a kis eredményeknek is.“

Katz, Gerrard és Győri Kálmán 
szavai indították útjára az ötödik al-
kalommal megrendezett Ki Mit Tud? 
tehetségkutató vetélkedőt, ahol ifjú 
tehetségek léptek a színpadra, hogy 
megmérettessék magukat. A ver-
senyzők alaposan felkészülve érkez-
tek és a döntés nem volt egyszerű. 
Az előadásokat szakértő zsüri bírálta 
el. Minden műsorszámot értékeltek, 
kiemelték előnyeit. A verseny a meg-
hirdetett három kategóriában zajlott, 
melyekből a következők kerültek ki 
győztesként:

Vers-próza kategória – Gyóni 
Gergely

Ének-zene kategória – Baster-
nák Nikoletta

Tánc kategória – Napraforgó 
Gyermek Néptácegyüttes

A község önkormányzatának 
díját Uzsák Judit énekkel nyerte, 
a Csemadok Perbetei Alapszer-
vezetének különdíját a vezetőség 
Pinke Kittinek ítélte oda énekéért, 

a Közönségdíjat a Nyitnikék Óvoda 
táncoslábú gyermekei kapták. 

Gratulálunk a nyerteseknek!
Mindamellett, hogy ez egy ver-

seny volt, remek szórakozást és 
kikapcsolódást nyújtott a közönség-
nek. A díjkiosztás után a fergeteges 
hangulatot a Ki Mit Tud? torta felvá-
gása koronázta meg. 

Köszönjük támogatóinknak, 
hogy lehetővé tették a rendezvény 
színvonalas megszervezését!

Mgr. Török Sarolta
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A TAT eddigi sikerein felbuzdulva, 
az idei őszi szériában a Margaret ma-
zsorett és táncklub Junior csapata 
képviselte falunkat, megmérettetve 
magát Pat és Gúta tánccsoportjaival. 
Énekes párosok jöttek Kolozsnémáról 
és Csicsóról, a „FloDoDuo“ – Fábik 
Flóra és Beke Dóra, jelen voltak az 
„Ekecsi lányok“, Bajcsi Barbara és 
Kéri Denisa, Lakszakállasról Krnčan 
Milán és Barthalos Andrea, valamint 
Szentpéter – Gúta páros, Moravcsík 
Veronika és Korber Darina. Hétről 
hétre megmuTATták a nagyérde-
műnek, hogy igenis ők a legjobbak. 
Az egyes fordulókban egyre maga-
sabb színvonalú szervezést és pro-
dukciókat láthattunk. A sűrű program 
ellenére mindenki igyekezett kihozni 
magából a legtöbbet. A szereplők-
nek igencsak nagy kihívást jelentett 
minden héten egy újabb és még 
érdekesebb produkcióval készülni, 
de megérte. A közönség tapsából és 
az egyre nagyobb szurkolótáborok-
ból ítélve a délutánok fergetegesen 
teltek. 

A helyi forduló nyitótáncaként 
a Magaret mazsorett és táncklub 
Minicadet, Ifjúsági és Senior cso-
portjai léptek fel, melyek nagy sikert 
arattak. Perbetén, az 1. forduló után 
már a zsűri is tudta, hogy nem lesz 

könnyű dolga a végső döntésnél. Na-
gyon szoros volt a verseny, minden 
szereplő más és más stílust képvi-
selt, de így is dönteni kellett. A gútai 
gálán az előző szériák képviselői is 
felléptek, fokozva az izgalmakat, 
mint pl. a Szignál esztrádcsoport 
Ipolyszakállosról, Mészáros Tamás, 
valamint a Margaret Ifjúsági csapata. 
Eljött az ideje annak, hogy mindenki 
megtudja a több hetes munka ered-
ményét. 

A 2014-es VIII széria győztesei, 
és akik díjakat kaptak:

Ének-kategória: 1. Bajcsi Barba-
ra – Kéri Denisa (Ekecs), 2. Krnčan 
Milan és Barthalos Andrea (Laksza-
kállas), 3. Moravcsík Veronika és 
Korber Darina (Szentpéter - Gúta), 
4. Fábik Flóra és Beke Dóra (Csicsó 
- Kolozsnéma) 

Tánccsoportok vetélkedője: 
1. megosztva: Margaret mazso-

rett és táncklub (Perbete) és Samballi 
(Gúta), Különdíj: Patiki sisters (Pat)

 Nagyon szépen köszönjük ve-
zetőinknek, Ádámka Erikának és 
Haris Mónikának a felkészítést, és 
az egész éves munkát, hiszen az ő 
érdemük is, hogy ilyen színvonalas 
rendezvényeken megálljuk a helyün-
ket, nélkülük nem sikerülne.

Ádámka Krisztina 

SZUPERTAT V. Ki Mit Tud? Perbetén 

CSORDAPÁSZTOROK, MIDŐN BETLEHEMBEN…

A karácsonyi ünnepekre immár hagyomá-
nyosan egy meghitt ünnepi műsorral készült
a Napraforgó Gyermek Néptáncegyüttes, melyet 
2014. december 13-án mutatott be. A karácsonyi 
összeálllítás, mely a Csordapásztorok, midőn Bet-
lehemben címet viselte, ajándék volt a szülőknek 
és mindazoknak, akik ellátogattak a kultúrház-
ba és részesei lehettek az adventi várakozásnak. 
A műsor vezérfonala a karácsonyi ünnepkör volt, 
mely összefoglalta és bemutatta a karácsony táji 
népszokásokat. Egy csodálatos erdélyi kántát és 
gyertyagyújtást követően gyermekjátékokat és pol-
gári táncokat mutattak be a kicsik, majd egy régi 
betlehemes játék, a Nagyszalontai betlehemes 

került színpadra. A karácsonyi énekekkel és han-
gulatos furulyaszóval kiegészített műsor közben 

a közönség a karácsonyi népszokásokat ismerhet-
te meg. A dunántúli karikázó, ugrós és friss csárdás 
a dunántúli szokásokat idézte. A táncokat István és 
János napi köszöntők, regösének és újévi köszöntő 
követett. Zárótáncként az egyik legarchaikusabbként 
ismert moldvai táncot láthatta a közönség. A műsort 
egy angyali ének zárta, melyet egy gyertya fényénél 
énekeltek a kislányok, s ezzel kívánva mindenkinek: 
„Boldog édes ünnepet!”               

Mgr. Jakab Katalin

Csordapásztorok, midőn Betlehemben csordát őriznek éjjel a mezőben. 
Isten angyali jövének melléjök, nagy félelemmel telék meg ő szívök. 
Örömet mondok néktek, ne féljetek, mert ma születék a ti üdvösségtek. 
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ELKÉSZÜLT FALUNK ADVENTI KOSZORÚJA

ČO PREDPOVEDALI PROROCI (IZ 7,14)

...A NÁŠ OSOBNÝ ADVENT

2014. november 27-én egy 
nem megszokott hittanórát tar-
tottunk a katolikus templomnál 
található Millennium-i emlékmű-
nél. A katolikus és a református 
hittanosok és ügyes kezű felnőt-
tek együttesen fogtak neki, hogy 
elkészítsék falunk adventi koszo-
rúját. A sok fi atal kéz segítette 
a tapasztalt felnőttek munkáját. 
Jelen volt Károly atya, Zoltán 
tiszteletes úr és Adél tiszteletes 
asszony valamint Kósa József 
polgármester úr is. A hideg, kissé 
szeles idő ellenére jó hangulat-
ban telt a munka. A hideg ellen-
szere a jó meleg tea volt, amit 
köszönünk szépen. Advent első 
vasárnapján a szentmise után 
kivonultunk a templomból és Ká-
roly atya megáldotta az adventi 
koszorút. Azt hiszem, elmond-
hatjuk, hogy büszkék lehetünk az 
elkészült koszorúra, ahol hétről 

hétre gyulladnak fel a gyertyák 
jelezve karácsony közeledtét. 

A nagy adventi koszorú készí-
tésénél kedvet kaptunk az alko-
táshoz. Éppen ezért szombaton 
délelőtt a plébánia épületében 
a magyar iskola tanulói elké-

szítették osztályuk adventi ko-
szorúját, amelyek már az iskola 
tantermeit díszítik. Nagyon ügye-
sek voltak a gyerekek, ezt a kész 
művek is mutatják. 

Mgr. Sukola Anita

V uplynulých štyroch týž-
dňoch sme sa snažili pripo-
menúť si a zopakovať v teple 
rodinného kruhu, dávno minulú, 
ľudsky milú, historickú, udalosť: 
spomienku na narodenie Božie-
ho Dieťaťa. Je tu čas povedať aj 
to, čo naozaj, raz a pre všetky 
veky predpovedali proroci: „že 
čas sa už naplnil”. Advent nám 
pripomenul, že Boh prichádza - 
už PRIŠIEL Emanuel (Emanuel 
značí: Boh s nami) a hľadá kaž-
dého z nás.

K lepšiemu pochopeniu osob-
ného adventného času nám 
pomôže príbeh chlapca, ktorý s 
plačom vtrhol do pracovne sta-
rého otca. Po lícach sa mu kotú-
ľali slzy a nariekal: „Môj kamoš 
ma úplne nechal tak, opustil ma, 
bol netrpezlivý a správal sa ku 
mne, úplne neférovo ...”plakal 
na kolenách starého otca. „Mo-
hol by si mi o tom povedať nie-
čo bližšie?” spýtal sa jeho starý 
otec.

„Vieš, hrali sme sa na dvore 
skrývačku a ja som sa tak veľmi 

dobre skryl, že ma môj kamoš 
nemohol nájsť . Potom ma jed-
noducho prestal hľadať a odišiel 
preč, nechal ma tak, no, nie je to 
neférové? „

Starý otec, známy rabín ho 
hladil po hlave a povedal: „Áno, 
je to nefér!”

A chlapcovi dodal: „Sám mô-
žeš vidieť, že s Pánom Bohom, je 
to tak isto. Skryl sa spred našich 
očí a my ho nehľadáme. Len si 
to predstav, vraví rabín svojmu 
vnukovi, Boh sa schoval a my 
ľudia ho nehľadáme! Prestalo 
nás to baviť, nemáme s nim tr-
pezlivosť.”

Práve v tomto spočíva prob-
lém človeka. Prestal hľadať Bo-
ha a túžiť po jeho láske. Je pre-
svedčený, že Boh na neho za-
budol a nestará sa o človeka. 
A tak nám chcel nedávny Ad-
vent pripomenúť, že aj Boh nás 
vo svojej láske hľadá, skláňa sa 
k nám a my s nim môžeme vstú-
piť do láskyplného vzťahu, ktorý 
nás oslobodí, naplní radosťou 
a zachráni pre večnosť. Boh hľa-
dá človeka - Teba aj Mňa. Otvoril 
som mu svoje srdce a svoju my-
seľ? Hľadám Boha? Nechal som 
sa Ním nájsť? To sú myšlienky, 
na ktoré nám všetkým prajem 
nájsť odpovede počas celého, 
verím, že šťastného Nového roka 
2015.          

PhDr. Zdenka Morávková, 
katechétka v ZŠ s VJS

UZAVRELI MANŽELSTVO
Slawomir Adam Bogdanik
a Kornélia Michňová 6. decembra
Mikuláš Fazekaš 
a Andrea Medovarská  27. decembra

NOVORODENCI
Nikola Hulkóová, Dlhá 22 11. novembra
Kiara Jankóová, Mierová 119 18. novembra
Kevin Baláž, Modranská 24 20. novembra
Sofi a Voňáková, Nový rad 35 16. decembra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK
Bogdanik Slawomir Adam
és Michňa Kornélia december 6.
Fazekaš Miklós 
és Medovarská Andrea december 27.

ÚJSZÜLÖTTEK
Hulkó Nikola, Túlsó kertek alja 22 november 11. 
Jankó Kiara, Béke utca 119 november 18.
Baláž Kevin, Madari utca 24 november 20.
Voňák Sofi a, Váczy sor 35 december 16.

OPUSTILI NÁS
Irena Gallová (81), Nový rad 6 15. októbra
Tibor Uzsák (77), Dlhá 11 22. októbra
Vojtech Pécsi (67), Družstevná 82 27. októbra
Eugen Szlávik (70), Mierová 61 1. novembra
Magdaléna Jakabová (90), Podzáhradná 85 12. novembra
Gizela Jakabová (85), Hlavná 228 5. decembra
Mikuláš Šöröš (61), Kvetná 9 7. decembra
Alžbeta Kuczková ( 82), Hlavná 46 18. decembra
Alžbeta Ádámková (74), Družstevná 1 24. decembra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Galla Irén (81), Váczy sor 6 október 15.
Uzsák Tibor (77), Túlsó kertek alja 11 október 22.
Pécsi Béla (67), Sivatag utca 82 október 27.
Szlávik Jenő (70), Béke utca 61 november 1.
Jakab Magdolna (90), Kertek alja 85 november 12.
Jakab Gizella (85), Fő utca 228 december 5.
Šöröš Miklós (61), Virág utca 9 december 7.
Kuczka Erzsébet (82), Fő utca 46 december 18.
Ádámka Erzsébet (74), Sivatag utca 1 december 24.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 
JANUÁR - MAREC

JANUÁR 
3. januára Šachový turnaj
24. januára  Rodičovská zábava Združenia rodičov pri ZŠ s VJM
25. januára I. Slovenský Doce Pares Eskrima seminár
FEBRUÁR
14. februára  Ples organizovaný MO SMK-MKP
21. februára  Poľovnícka zábava
28. februára  Rodičovská zábava Združenia rodičov pri ZŠ s VJS
MAREC
15. marca Spomienka na revolúciu a boj za slobodu v r. 1848
 Výročné členské schôdze miestnych organizácií

Kulturális eseménynaptár: 

JANUÁR - MÁRCIUS

JANUÁR
január 3. Sakktorna
január 24.  A Perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 
 szülői bálja
január 25. I. Szlovákiai Doce Pares Eskrima Szeminárium
FEBRUÁR
február 14.  Magyar bál az MKP szervezésében
február 21.  Vadászbál
február 28.  A Perbetei Szlovák Tannyelvű Alapiskola szülői bálja
MÁRCIUS
március 15. Megemlékezés az 1848-as forradalom 
 és szabadságharcról 
 A helyi szervezetek évzáró gyűlései


