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Vynovené kúrenie v našich 
školách

Megújult iskoláink 
fűtésrendszere

Minulý rok sa nám úspešne po-
darilo zatepliť fasády oboch škol-
ských pavilónov a školskej jedálne. 
Tento rok sme na začatej ceste ďa-
lej pokračovali a letné mesiace sa 
opäť niesli v duchu veľkých zmien. 

Po mnohých rokoch sa nám 
konečne podarilo splniť význam-
ný vytýčený cieľ: zrekonštruovať 
kúrenie základných škôl a tým vy-
riešiť hrozbu narušenia spoločného 
tepelného kanála medzi budova-
mi, čo mohlo ohroziť vyučovanie 
v zimných mesiacoch. Tentokrát 
sme na projekt získali dotáciu 
z Environmentálneho fondu vo výš-
ke 180.000 eur a doložením vlast-
ných prostriedkov sme vybudo-

vali samostatné kúrenie v oboch 
školských pavilónoch, v školskej 
jedálni aj v telocvični. To znamená, 
že kúrenie vo všetkých budovách 
je nezávisle ovládateľné, v každej 
budove bola vybudovaná vlast-
ná nová kotolňa. Naše deti sa tak 
môžu počas vyučovania cítiť kom-
fortne a bezpečne, ich pohoda a je 
plne zabezpečená. 

Dúfam, že aj v budúcnosti sa 
nám podarí získať ďalšie fi nančné 
prostriedky na rozvoj našich škôl, 
nielen budov, ale aj vybavenia a na
skvalitnenie vyučovacieho pro-
cesu.

Jozef Koša, starosta obce

A tavalyi nyár folyamán sikerült 
hőszigetelni mindkét alapisko-
la épületét és az iskolai ebédlőt. 
A megkezdett utat folytattuk az idei 
évben is, így a vakációs hónapok 
ismét munkával teltek.

Sok-sok év után sikeresen tel-
jesítettünk egy fontos kitűzött célt 
– mégpedig az iskolák fűtőrend-
szerének korszerűsítését. Ezzel 
megelőztük a tanítás hosszabb 
megszakításának veszélyét, amely 
a közös hőelvezető kanálisok meg-
hibásodásával alakult volna ki. 
A szükséges munkálatokra ezúttal 
180.000 eurós támogatást nyer-
tünk a Környezetvédelmi Alaphoz
benyújtott pályázatunk eredmé-

nyes megítélése után. Ebből az 
összegből és a község 5%-os hoz-
zájárulásából, sikerült mindkét is-
kolai épületben, az iskolakonyhán 
és a tornateremben kiépíteni egy 
új, önálló kazánházat. Ez azt jelenti, 
hogy a fűtés külön-külön vezérel-
hető, így gyermekeink a tanítás 
alatt kényelmesen és biztonság-
ban érezhetik magukat. 

Remélem, hogy a közeljövőben 
is sikeresek leszünk újabb pályáza-
tokban, amelyek nemcsak az épü-
letek, de az iskolák felszerelésé-
nek és tanítási folyamatának kor-
korszerűsítését is segítik.

Kósa József, polgármester
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2017.9.5.
Perbete Község képviselő-testülete 

tudomásul vette, hogy Benda Kálmán 
képviselő mandátuma a Szlovák Nemzeti 
Tanács Tt. 369/1990 sz. A Községi Ön-
kormányzatokról szóló törvényének 25.§ 
2. bek. g. pontja alapján, 2017. 6.7. ha-
tállyal megszűnt, helyére Zeller György 
képviselő lépett.

Perbete Község képviselő-testülete, 
Ing. Križan Marián helyi képviselőt vá-
lasztotta a helyi képviselő-testület, Építé-
szeti,, Régiófejlesztési és Sportbizottsága 
elnökévé, illetve Ölveczky Elemér helyi 
képviselőt a Közrend és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökévé.

Perbete Község képviselő-testülete 
visszahívta Mgr. Kocskovics Gabriel-
lát, mint az iskolafenntartó képviselőjét 
A Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is-
kolatanácsából. Helyére Szlávik Szilviát 
nevezte ki.

Perbete Község képviselő-testülete 
a néhai Sukola Lambert helyi képviselő 
helyett Zsitva Norbert alpolgármestert 
jelölte ki, mint helyettesítőt, a polgári es-
küvői szertartások eskettetőjének, illetve 
szónokának.

Perbete Község képviselő-testülete 
tudomásul vette a Perbetei Falunapokra 
vonatkozó pénzügyi elszámolást, melyet 
Pinke Monika, szociális referens, pénztá-
ros terjesztett be.

Perbete Község képviselő-testülete 
tudomásul vette a község programkölt-
ségvetésének 2017.6.30-i hatályú telje-
sítésével kapcsolatos monitoring jelentést, 
melyet Kósa József polgármester terjesz-
tett be.

Perbete Község képviselő-testülete
elfogadta a dotációs kérvény benyújtását 
a „Közösségi Központ Perbete községben“ 
elnevezésű projekttel kapcsolatban, illetve 
ennek 10 534,20 € értékű közös fi nanszí-
rozását.

Perbete Község képviselő-testülete 
elfogadta a helyi Rákóczi Szövetség-
nek a 2017-es évben nyújtandó 650 €

értékű támogatás összegét, mely a régi 
katolikus iskola felújításával kapcsolatos 
tervdokumentáció elkészítésének költsé-
geit fedezi majd.

Perbete Község képviselő-testülete el-
utasította Bartoš Štefan kérvényét, mely
a Komáromi utca 25 alatti 874 m2 kiter-
jedésű földterület megvásárlására vonat-
kozott.

Perbete Község képviselő-testülete 
elutasította Sipka Imre és Árendás Erika 
a Virág utca 33/A alatti bérlakás mellett 
kialakítandó bejárat létesítésére vonatko-
zó kérvényét, mely a saját telkükre való 
bejutást segítette volna elő, mivel az 1396 
sz. kerti parcellán családi házat terveztek 
építeni, egyben a képviselö-testület fel-
ajánlotta az előbb említett telek községi 
tulajdonba vételét 3 eur/m2 vételáron.

Perbete Község képviselő-testülete 
jóváhagyta a Perbete, Béke utca 126 sz. 
alatt található családi ház 3 000 € értékű 
felújítását.

2017.10.6.
Perbete Község képviselő-testülete el-

fogadta a Vásártér utca 94 sz. alatti telek 
eladására vonatkozó szándéknyilatkozatot 
a következőképpen:

- 1006 m2 területű telekrész, Kollár Ta-
más és neje Petra részére

- 573 m2 területű telekrész Mgr. Šukola 
Andrea részére

- 573 m2 területű telekrész Paulisová 
Alexandra részére

- 67 m2 területű telekrész a kerti te-
lekhatár kiegyenesítése céljából Lengyel 
Marián és neje Adél részére.

A fennti telkek eladási ára 3 eur/m2.
Perbete Község képviselő-testülete elfo-
gadta a Vásártér utca 37 sz. alatti telek 
eladására vonatkozó szándéknyilatkozatot 
Szetei Roland és Zajíčková Lucia számára 
3 eur/m2 vételáron.

Perbete Község képviselő-testülete el-
fogadta a Sanghaj utca 27 sz. alatti telek 
eladására vonatkozó szándéknyilatkozatot 
Varga Norbert számára 3 eur/m2 vételáron.

5.9.2017 
Obecné zastupiteľstvo v Pribete kon-

štatovalo, že mandát poslanca Kolo-
mana Bendu zanikol dňom 7.6.2017 
v zmysle §25 ods. 2 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a na jeho miesto nastúpil poslanec Juraj 
Zeller. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete zvo-
lilo Ing. Mariána Križana, poslanca OZ
za predsedu komisie výstavby, územ-
ného plánovania, regionálneho rozvoja 
a športu a Elemíra Ölveczkyho, poslan-
ca OZ za predsedu komisie na ochranu 
verejného poriadku a ochrany životného 
prostredia.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete od-
volalo Mgr. Gabriellu Kocskovics ako 
zástupcu zriaďovateľa z Rady školy pri 
Základnej škole s VJM, Školská 8, Pri-
beta a na jej miesto menovalo Silviu 
Slávikovú.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete ur-
čilo Norberta Zsitvu ako zástupcu so-
bášiaceho a rečníkov na občianskych 
obradoch namiesto bývalého poslanca 
OZ – Lamberta Sukolu.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie vyúčtovanie Dní obce 
Pribeta 2017, ktoré predložila Monika 
Pinkeová, sam. ref. pre sociálne veci, 
pokladníčka. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete bra-
lo na vedomie Monitorovaciu správu 
plnenia programového rozpočtu obce 
Pribeta k 30.6.2017, ktorú predložil Jo-
zef Koša, starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo predloženie žiadosti o dotáciu 
za účelom realizácie projektu s názvom 
„Komunitné centrum v obci Pribe-
ta“ a jeho spolufi nancovanie vo výške 
10 534,20 eur.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo poskytnutie dotácie z roz-
počtu obce Pribeta na rok 2017 vo 
výške 650 eur pre miestnu organizá-

ciu Rákóczi szövetség na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na obnovu 
budovy bývalej katolíckej školy.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete ne-
schválilo žiadosť Štefana Bartoša o od-
kúpenie pozemkov na Komárňanskej 
ulici 25 o celkovej výmere 874 m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete ne-
schválilo žiadosť Imricha Sipku a Eriky 
Árendášovej o povolenie vytvorenia 
vstupu k pozemkom vedľa bytového 
domu na Kvetnej ulici 33/A na výstav-
bu nového rodinného domu na parc. 
č. 1396 - záhrady, ale ponúklo jej od-
kúpenie do vlastníctva obce Pribeta za 
kúpnu cenu 3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo nevyhnutné opravy rodinného 
domu na Mierovej ulici 126, Pribeta vo 
výške 3000 eur. 

6.10.2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribete 

schválilo zámer predaja pozemkov na 
Jarmočnej ulici 94 nasledovne:

- Pozemok o výmere 1006 m2 pre Ta-
mása Kollára a manželku Petru

-  Pozemok o výmere 573 m2 pre Mgr. 
Andreu Šukolovú

- Pozemok o výmere 573 m2 pre 
Alexandru Paulisovú

- Pozemok o výmere 67 m2 na do-
rovnanie hranice pozemku záhrady pre 
Mariána Lengyela a manželku Adelu.

Kúpna cena všetkých pozemkov je 
3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo zámer predaja pozemkov na 
Jarmočnej ulici 37 o celkovej výmere 
1762 m2 pre Rolanda Szeteiho a Luciu 
Zajíčkovú za kúpnu cenu 3 eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo v Pribete 
schválilo zámer predaja pozemkov na 
Revolučnej ulici 27 o celkovej výmere 
841 m2 pre Norberta Vargu za kúpnu 
cenu 3 eur/m2.

Vasárnap, 2017. október 1-én 
a gyönyörű napsütés szinte min-
denkit a szabadba csalogatott, 
hogy élvezze a kora őszi meleg 
napsugarakat. Az időjárásnak 
köszönhetően így minden felté-
tel adott és ideális volt a szüreti 
vigadalomra. Ebben az évben is 
tisztelettel adóztunk a szőlészek 
becsületes munkájának, a minő-
ségi bornak és borászatnak, ami 
jellegzetes vidékünkön.

A hagyományos szüreti menet 
14 órakor indult a kultúrház elől. 
A kisdobos és a kikiáltók tudatták 
a széles környékkel, hogy közsé-
günkben befejeződött a szüret, 
a bor már a hordókban érlelődik, 

így itt az ideje a mulatozásnak. 
A menetbe bekapcsolódtak az 
óvodások, iskolások, pedagógu-
sok, szülők, nyugdíjasok, íjászok, 
a Napraforgó Néptáncegyüttes, 
a mazsorett táncklub tagjai és 
mindenki aki szeretett volna egy 
kellemes vasárnap délutánt el-
tölteni. A vidám menetelők a Fő 
utcán, Sallai utcán és a Béke 
utcán áthaladva érkeztek vissza 
a kultúrházhoz. Az útvonalon több 
helyen rövid kultúrműsort is szol-
gáltattak az egybegyülteknek. 
A bíró és a bíróné pogácsával, 
szőlővel és fi nom borral kínálta 
mindazokat, akik kíváncsian vár-
ták a felvonulókat. A sportcsar-

nok előtti téren már készen álltak 
a borászok bódéi, ahol lehetőség 
nyílt az ízletes perbetei borok 
megkóstolására, ezenkívül fi nom 
gulyással, sajtokkal és kemencés 
lepénnyel kedveskedtek a szer-
vezők. A szépszámú közönség 
előtt a szüreti menet résztvevőitől 
Ádámka Aranka, a szövetkezet 
elnökasszonya és Kósa József, 
községünk pogármestere átvet-
ték a szüreti koszorút. A kultúr-
műsor keretén belül fellépett 

az Árvalányhaj Népdalkör, majd 
a Szöllősy Gipsy Band és Sukola 
Tamás szórakoztatta a nagyérde-
mű közönséget.       Szabó Andrea

Szüreti vigadalom
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A 90 éves Sukola Mihályt 

köszöntöttük
„A legnagyobb ajándék, amit a gyermekednek adhatsz a hited.

Higgy benne, és felnőve ő is tántoríthatatlanul hinni fog önmagá-

ban.“

Perbete Község Önkormányzata hagyományosan minden évben kö-
szönti és ünnepélyesen falunk polgáraivá fogadja az újszülötteket.

Az idén 2017. október 18-án köszöntöttük azon 7 apróságot, akik 2016 
őszén és 2017-ben látták meg a napvilágot és állandó lakhellyel rendel-
keznek községünkben. 

A megjelent családokat és apróságokat Szabó Andrea anyakönyvveze-
tő köszöntötte, aki a felelősségteljes szülői hivatáshoz kitartást, türelmet, 
szilárd egészséget és nem fogyatkozó szeretetet kívánt. Ezt követően 
óvodásaink köszöntötték versekkel, altatódalokkal községünk legkisebb-
jeit, majd Kósa József, polgármester ünnepi beszédében a gyermekvál-
lalás nagyra becsülését méltatta, ami nem egyszerű, de bőségesen ka-
matozó feladat.

Az önkormányzat virággal, emléklappal és ajándékkal kedveskedett 
a családoknak, akik a polgármester úr és az anyakönyvvezetőnő jókíván-
ságai után aláírták községünk emlékkönyvét.

Az ünnepség egyéni és csoportos fényképezkedéssel zárult. 
Kívánjuk, hogy a gyermekek nőjenek fel egészségben, hozzanak sok 

örömet a szülőknek és faluközösségünknek egyaránt!
Szabó Andrea

anyakönyvvezető

„A múlt emlék,

a jövő titok,

a jelen ajándék.“

Október az idősek iránti tisztelet 
hónapja, október 1-je pedig az Idő-
sek Világnapja. Éppen ezen a napon, 
pontosan 1927. október 1-jén látta 
meg a napvilágot Sukola Mihály.

Ebből az alkalomból Kósa Jó-
zsef, polgármester és Szabó And-
rea, anyakönyvvezető otthonában 
látogatta meg az ünnepeltet, hogy 
Perbete Község Önkormányzata 
nevében személyesen is kifejezzék 
jókívánságaikat, tiszteletüket, sze-
retetüket. 

Miska bácsi derűsen, csillogó 
szemekkel, széles mosollyal az ar-
cán fogadott bennünket. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy a kilenc megélt 
évtized ellenére is testi-lelki frisses-
ségnek örvend. Idős korára a látása 
gyöngült, de nagyon szeret olvasni.

Elmondása szerint a szép, hosszú 
élet titka a lelki nyugalom, az egész-
séges életmód, valamint a tőle meg-
szokott huncut mosollyal megje-
gyezte – „ne feledjünk el lélegezni!“

A nyugalmazott, ma is életvidám 
pedagógus évtizedeken át generáci-
ók egész sorát nevelte, oktatta.

Élmény volt számunkra közösen 
felidézni a csodás iskolás éveket, hi-
szen a polgármester úrnak osztály-
főnöke, jómagam pedig a tanítványa 
voltam.

Sorra előtörtek az egykori emlé-
kek. Nagyokat kacagtunk egy-egy 
elhangzott történeten, amikre Miska 
bácsi még ma is kitűnően emlékszik.

Ma is szívesen jár vissza a per-
betei alapiskolába, ami harminchat 
éven keresztül a második otthona 
volt.

Embert nevelni igen szép és ne-
héz hivatás. Mindig arra törekedett, 
hogy diákjai képesek legyenek az 
életben is eligazodni, megtalálni 
a helyüket.

Az igazi pedagógus mindig pél-
dával szolgál, és biztos tudást, tar-
tást ad tanítványainak: „Sose feledd, 
példa vagy!“

Kedves Miska bácsi!
Perbete Község Önkormányzata 

és lakossága nevében szívből gra-
tulálunk. Nyugalmas, boldog, szere-
tetben bővelkedő, egészséges éltet 
kívánunk! Isten éltesse!

Szabó Andrea, 

anyakönyvvezető

Községünkben újabb hölggyel bővült a szép-
korúak tábora: Petrík Imréné született Jakab 
Erzsébetet 90. születésnapja alkalmából Zsitva 
Norbert, alpolgármester úr és Szabó Andrea, 
anyakönyvvezető köszöntötte fel az önkor-
mányzat nevében.

Az idős asszony nagyon megörült a látoga-
tásunknak. A meghatottságtól könnyek szöktek 
a szemébe.

Bözsi néni 1927. augusztus 2-án látta meg 
a napvilágot Perbetén. Már 14 éves korában 
a majorba járt napszámba dolgozni, szolgált 
módos családoknál majd a helyi szövetkezet 
fólia gyárában kereste a mindennapi kenyérre 
valót.

Férjével 1946-ban fogadtak egymásnak örök 
hűséget. A házasságból egy lányuk született. 
Három unokával és négy dédunokával büsz-

kélkedhet. Huszonnyolc éve özvegyült meg, de 
nem érzi magát egyedül, hiszen szerető család 
veszi körül és segíti a mindennapokban.

Memóriája, lendülete 90 éves korát megha-
zudtoló. Nagyon jó fi zikai és szellemi erőlétnek 
örvend.

Elmondása szerint mindennapjait főleg rá-
dió hallgatással és olvasással tölti, de szívesen 
gondoskodik a háziállatokról is.

Bözsi néni mélyen vallásos és Istennek hála 
a mai napig el tud járni templomba. Hitvallása, 
hogy: „Minden egyes nap a Jó Istennek aján-
déka.“

E szép megélt kort is a Jó Isten szeretetének 
és gondviselésének köszönheti.

Szívből kívánunk a kedves ünnepeltnek bol-
dog, nyugalmas, tartós egészségben telt éve-
ket!              Szabó Andrea, anyakönyvvezető

Újszülöttek ünnepélyes 

fogadása

Szépkorú köszöntése - Bözsi néni 90 éves, Isten éltesse !
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2017. szeptember 4-én meg-
kezdődött a 2017/2018-as tanév. 
Az ünnepélyes tanévnyitóra az 
iskola folyosóján került sor, ame-
lyet megtisztelt jelenlétével Kósa 
József községünk polgármestere, 
Zsitva Norbert alpolgármester, 
Mgr. Erdélyi Adél tiszteletes asz-
szony, ThDr. Erdélyi Zoltán refor-
mátus tiszteletes úr, Seszták Anita 
a szülői szövetség elnöke. Vendé-
geink voltak iskolánk egykori pe-
dagógusai is. Az ünnepség nyitá-
nyaként Uzsák Judit, 9.osztályos 
tanuló szavalt. A tanévnyitó be-
szédet követően köszöntöttük is-
kolánk 15 kiselsősét, akiket Pinke 
Zsófi a, 2. és Molnár Dominik, 
3. osztályos tanulók verssel kö-
szöntöttek, valamint átvehették 
a szülői szövetség ajándékát. 
A tavaly megkezdett hagyományt 
folytatva idén is kiállítót hívtunk 
a Pándy Lajos Könyvtárba, Vitéz 
Nagy János László fafaragó mű-
vészt.

Az idei tanítási évben 131 diá-
kunk van. 9 osztályban és 2 nap-
közis csoportban folyik az oktató-
nevelőmunka. A nyár folyamán 
új iskolabútor került egy tanter-
münkbe és a tantestületi szobába, 
valamint a községnek köszönhe-
tően a fűtési rendszer is gazdasá-
gosabbá vált. 

Diákjaink és pedagógusaink is 
új lendülettel indultak neki az új 
tanévnek. Rögtön a szeptembert 
egy kis „kirándulással“ kezdtük. 

Iskolánk pedagógiai programjá-
nak egyik alappillére az egész-
séges életmódra való nevelés. 
Ennek jegyében veszünk részt 
évente A tej útja c. programban. 
Szeptember 8-án az 1. és 2. osz-
tályosok a helyi mezőgazdasági 
szövetkezetben ismerkedtek meg 
az állattenyésztés körülményeivel, 
megnézték a fejőgépeket, meg-
kóstolták a friss tejet, a kisborjúk 
simogatása pedig a látogatás leg-
fontosabb pontja volt. A program 
folytatódott a szeptember 22-én 
megrendezett Egészségnapon. 
A kézműves foglalkozások már 
az ősz hangulatát hozták el. Ké-
szültek az ötletes töklámpások, 
madráijesztők, színes sárkányok, 
a csodálatos virágkosarak, aj-
tókopogtatók és asztali díszek 
száraz levelekből, termésekből, 
vidám fi gurák gesztenyéből, dió-
ból. Közben megérkeztek vendé-
geink, a Gútai Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola diákjai, 
akik zöldség-és gyümölcssalátát 
készítettek. A bátorkeszi Noszkai 
Pékség teljes kiőrlésű lisztből 
készített péksüteményekkel tá-
mogatta a rendezvényt, a csúzi 
tejüzemtől pedig tartósítószer nél-
küli friss joghurtot és joghurtitalt 
kaptak a gyerekek. Rövid pihenő 
után az alsó tagozatosok ötletes 
akadálypályán mérték össze für-
geségüket, a felső tagozatosok 
pedig a közkedvelt kidobócskában 
mérkőztek meg. 

Fontosnak tartjuk, hogy gyer-
mekeink megismerjék szülőfalunk 
történelmi és néprajzi értékeit. 
E célból tettek helytörténeti sétát 
a 3., 4. és az 5. osztályos tanulók. 
A Millenniumi Parkban megte-
kintették az államalapítás 1000. 
évfordulója alkalmából állított 
emlékművet, Szent István király 
szobrát, valamint a perbetei szüle-
tésű színművész-író, Pándy Lajos 
emléktábláját. A gyerekek elláto-
gattak az egykori római-katolikus 
elemi népiskola épületébe, ahol 
helyet kapott Nagy László em-
lékszobája, aki sokat tett szülő-
falujáért, valamint megtekintették 
a néprajzi kiállítást. A régi hasz-

nálati és berendezési tárgyak, 
játékok, fényképek segítségével 
tettek időutazást a 20. század első 
felébe. Megfi gyelhették a perbetei 
viseletet, annak régebbi és újabb 
darabjait, bepillanthattak a lányok 
tulipános ládájába, megismerked-
tek a mosás, a kenderfeldolgozás, 
a mezei munkák eszközeivel. 
Kilencedikeseink Jakab Katalin 
tanító néni vezetésével október 
6-án emlékműsort adtak elő, az 
aradi vértanúkra emlékeztek, dél-
előtt az iskola folyosóján, majd 
délután a kopjafa előtt.

Mgr. Szabó Edit, 

Mgr. Tóth Péter

Vitéz Nagy János László fafaragó művész alkotásaiból volt látható 

kiállítás az alapiskola Pándy Lajos Könyvtárában szeptember fo-

lyamán. A csodálatos faragásokon keresztül a magyar történelem 

költözött be egy hónapra könyvtárunkba a honfoglalás időszakától 

egészen napjainkig. A történelem sorsfordító eseményei a művész 

szemével nyernek új értelmet, hiszen az események mögött minden 

alkalommal ott van az egyén, és egyben egy nemzet sorsa is. 

Új tanév, új lendület

A látogatót Árpád születését 
és pajzsra emelését ábrázoló mű 
fogadta. A magyarok bejövete-
le Feszty Árpád körképe alapján 
készült. A kiállítás egyik legszebb 
darabja a csillagösvényen érkező 
Csaba királyfi . A középkor későbbi 
idejéből megelevenedett Eger vá-
rának ostroma és nagy hangsúlyt 
kapott a reformáció időszaka is. 
A 20.századi események mind-
annyiunk családjában jelen voltak, 
vannak. A Felvidék 1938-as visz-
szacsatolása, a doni katasztrófa, 
a világháború csatái, a felvidéki 
magyarok kitelepítése, az 1956-
os forradalom és az azt követő 
kegyetlen megtorlás, a közelmúlt 
történései közül pedig a 2004.
december 4-i rosszemlékű nép-
szavazás. Mindezek visszakö-

szönnek a művész életútjában is, 
amely sajátosan közép európai, 
és sajátosan magyar. 

1945. október 4-én született 
a németországi Vilshofen an der 
Donau városban egy amerikai 
fogolytáborban. A hazatérés után 
azonban a családot 1947-ben 
kitelepítették, így korai gyermek-
éveit Móron töltötte. Szüleivel az 
1956-os forradalom leverése után 
emigráltak. Kanadában élt 48 é-
vet. Torontóban végezte el a kép-
zőművészeti főiskolát, majd grafi -
kusként tevékenykedett és a főis-
kolán karikatúrát tanított. Emellett 
a kanadai magyarok közösségé-
nek tevékeny tagja volt, a cserké-
szet, a néptánc, a zene, a dal már 
ifjú korában is élete részévé vált. 
A szülőföld ereje azonban majd fél 

Fába vésett történelem
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Opäť je tu september, mesiac 
s ktorým prichádza nový školský 
rok a povinnosti s tým súvisiace. 
Za pochmúrneho jesenného poča-
sia sa 4. septembra 2017 otvorili 
brány našej školy a žiaci oddých-
nutí, plní elánu a prázdninových 
zážitkov zasadli znova do škol-
ských lavíc.

V novom školskom roku sme 
s veľkým potešením privítali na-
šich najmladších žiakov – prvá-
kov. Ustráchaní a zvedaví čakali 
na prvé okamihy v novom pros-
tredí a s kytičkou vítali svoju novú 
pani učiteľku. Veľkú zmenu pre-
žívajú aj piataci, ktorí prestupujú 
na druhý stupeň, čím im pribudnú 

nové predmety aj noví vyučujúci. 
Žiakov deviateho ročníka čaká 
náročná príprava na prijímacie 
skúšky, testovanie a rozlúčka so 
školou. 

Nový školský rok prináša zmeny 
aj v personálnom zložení, na škole 
pôsobia noví vyučujúci, asistent 
učiteľa a špeciálny pedagóg pre 
žiakov so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami. 

Podľa Inovovaného štátneho 
a školského vzdelávacieho 
programu sa budú vzdelávať 
v tomto školskom roku žiaci 1., 2., 
3., 5., 6. a 7. ročníka. Znamená to 
vzdelávanie podľa nových osnov 
a učebných plánov.

Svoje vedomosti a talent môžu 
rozvíjať žiaci v záujmových krúž-
koch, v predmetových olympiá-
dach, vedomostných, umeleckých 
a rôznych športových súťažiach. 

Budeme naďalej pripravení 
plniť úlohy vychádzajúce z Peda-
gogicko – organizačných pokynov 
na tento školský rok. Zameria-
me sa na zvyšovanie čitateľskej, 
matematickej a prírodovednej 
gramotnosti žiakov. Pre žiakov 
plánujeme rôzne aktivity, exkurzie 
a výlety. Pre zvýšenie telesnej 
zdatnosti žiakov sa zapojíme 
športovými aktivitami do Európ-
skeho týždňa športu a Školskej 
športovej olympiády. 

Naša škola ani tentokrát po-
čas leta neodpočívala. Od začiat-
ku júla do konca septembra sa 
pracovalo na rekonštrukcii novej 
kotolne v budove našej školy 

a v telocvični podľa projektu, ktorý 
bol podaný naším zriaďovateľom 
– Obcou Pribeta.

Počas leta sa vykonalo na škole 
aj veľa údržbárskych prác, úpravy 
areálu školy a upratovacie práce, 
aby sme našich žiakov mohli pri-
vítať v peknom a čistom prostredí.

Najcennejšie, čo má každé spo-
ločenstvo, sú jeho deti. Tie nám 
spoločnosť i rodičia zverujú v ná-
deji, že ich povedieme po úspeš-
nej ceste plnej bohatých vedo-
mostí, zručností, schopností a pri-
pravíme ich do života. Na prahu 
nového školského roka prajem 
všetkým našim žiakom veľa elá-
nu a radosti zo získavania nových 
vedomostí a mojim kolegom veľa 
úspechov pri ich odovzdávaní.

Mgr. Andrea Laczkóová

riaditeľka školy

Európsky týždeň športu je ini-
ciatívou Európskej komisie na 
podporu športu a fyzickej aktivity 
v celej Európe. Hlavnou témou 
kampane je ,,BeActive“, ktorá na-
báda k pohybu žiakov počas ce-
lého školského roka. Pod záštitou 
Slovenského olympijského výboru 
sa v mesiaci september realizujú 
v školách na celom Slovensku 

Európske dni športu. Naša ško-
la sa do tretieho ročníka zapojila 
po prvýkrát. Športové aktivity žia-
ci s veľkým nadšením absolvovali 
od 25. 9. do 29. 9. 2017. Svoje 
pohybové zručnosti, nadanie a fy-
zické sily si zmerali medzi sebou 
v rôznych športových disciplínach. 
Vďaka rôznorodosti športových 
disciplín si každý prišiel na svo-

je. ,,Veď kto by neodolal zumbe, 
modernému tancu, cezpoľnému 
behu, futbalu, vybíjanej, atletike, 
loptovým hrám, frisbee, lakrosu.“ 
V pondelok sme začali pouličným 
behom po Kvetnej ulici, pri ktorom 
nám asistovali obecní policajti. 
V utorok sme pokračovali moder-
ným tancom s prvkami zumby 

pod vedením mladého tanečníka 
Petra Valacha. V stredu za pekné-
ho počasia prebehli futbalové zá-
pasy na školskom ihrisku. Vo štvr-
tok volejbal a vybíjaná a piatok bol 
venovaný netradičným športom. 

Tešíme sa opäť na budúci rok. 
ŠPORTU ZDAR!

PaedDr. Denisa Mareková

Ako ďalej v školskom roku 
2017/2018

Európsky týždeň športu 
už aj u nás

évszázados kinttartózkodás után 
sem gyengült. 2004-ben felesé-
gével, Sárával, hazaköltöztek és 
Ógyallán telepedtek le. 

Mint művész, sokféle médiumot 
kipróbált, végül a fafaragás vált 
igazi kifejező eszközévé. Ahogy
vallja, a fa megszólít, azt a témát 
adja, ami benne van, s a művész 
feladata, hogy azt felszínre hozza. 
Életében fontos szerepet játszik 
a hit, ami erőt ad, kezét biztosan 
vezeti. Fontosnak tartja, hogy ne 

csupán technikai tudását adja át 
a fi ataloknak, hanem bemutassa, 
elmesélje nekik mindazokat az 
eseményeket, amelyek történel-
münket, sorsunkat alakították, 
s meghatározzák ma is. 

A fafaragó művész otthona 
a Feszty-család egykori kúriája és 
az azt körülvevő hatalmas kert. 
A lakásba beépítve az egykori te-
tőszerkezetet tartó óriási gerenda. 
Szilárdan, egyenesen, rendíthe-
tetlenül...            Mgr. Szabó Edit
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Perbete Község Önkormányzata 
2017. július 10. és 2017. július 14-e 
közti időszakban immár 3. alkalom-
mal szervezte meg napközis táborát 
a perbetei gyermekeknek. Az idei tá-
bor mesetáborként került meghirde-
tésre. Ezzel a szervezők célja az volt, 
hogy – immár a hagyományokra épít-
ve – a perbetei régió kulturális, illetve 
történelmi emlékeinek bemutatása 
mellett a helyi mesekinccsel is meg-
ismertessék a perbetei gyermekeket. 
Az idei tábor programja is nagyon szí-
nesre sikeredett és sokaknak elnyerte 
a tetszését. Bizonyítja ezt a táborozók 
magas száma is.

A tábor első napja teljesen a „per-
betei mese“ jegyében telt, hiszen be-
mutatásra került Perbete szülötté-
nek, Pándy Lajosnak A csodálatos 

nagykendő c. mesekönyve, mely 
csupa perbetei mesét tartalmaz. 
A táborlakók Benyó Erzsébet veze-
tésével mesét elemeztek, majd ezt 
exkurzió követte az író emléktáblá-
jához, illetve a mesékben megjelenő 
perbetei helyszínekhez. A gyerekek 
többek közt megnézhették a „Sötét 
utat“ ellátogathattak a „Menyecske-
völgybe“, mindez nagy élmény volt 
számukra, s ehhez még hozzájárult az 
is, hogy az előbbi helyszínekre a TSZ 
„Limbóhintójában“, vagyis a traktor 
által vontatott, személyszállításra is 
alkalmas pótkocsijában szállították el 
őket. Az első nap délutánja hagyomá-
nyos kézműves foglalkozásokkal és 
sportjátékokkal telt.

A második nap a kirándulás je-
gyében telt, hiszen a táborlakók a fi -
nom reggeli után a magyarországi 
Dél-Komáromba, a Monostori erőd-
be látogattak, majd délután immár 
itthon, Rév-Komáromban strandoltak 
egyet. Mondani sem kell, hogy a für-
dőzésnek igen nagy sikere volt, bár az 
időjárást nem kimondottan lehetett 
strandidőként jellemezni.

A táborlakók harmadik délelőttje 
a helyi méhészek mesterfogásainak 
ismertetésével telt, ugyanis Stanislav 
Hrušecký méhész mester tartott elő-
adást a mézkészítés titkairól, melyet 
a gyerekek őszinte örömére, mézkós-
tolóval kötött össze. Délután a fegy-
vertörténet került napirendre, ugyanis 
a komáromi illetőségű Kard Rendje 

hagyományőrző csoport két harco-
sa tartott középkori harci bemutatót 
fegyverpróbával.

Csütörtökön újra kirándultunk, hi-
szen a táborozók sétahajózáson ve-
hettek részt Párkányban, majd délután 
– mivel az időjárás megint csak nem
bizonyult ideálisnak – az esztergomi 
fedett élményfürdőt látogattuk meg.

A tábor záró napján, vagyis pén-
teken sorra kerültek a gyermekjá-
tékok, ügyességi játékok, valamint 
a néptáncoktatás Tóth Zsuzsanna 
Napsugár vezetésével. A délutáni 
foglalkozás igazán egzotikusnak bizo-
nyult, hiszen nem mindennap látható 
ragadozó madarakkal ismerkedhettek 
meg a gyerekek, illetve solymászbe-
mutató is volt. Volt aztán nagy fény-

3. Községi Napközis Mesetábor
képezkedés a Kopjafa környékén az 
egzotikus madarak társaságában! 
Ezzel a programmal egyben bezárta 
kapuit a 3. Községi Napközis Gyer-
mektábor.

Úgy gondoljuk, idén is sikerült vál-
tozatos foglalkozásokat szerveznünk 
a perbetei tanulóknak. Reméljük, 
hogy táborunk iránti érdeklődés a jö-
vő év iskolai nyári vakációjának ide-
jére sem lanyhul és reméljük azt is, 
hogy „jövőre Veletek ugyanitt“ újra ta-
lálkozhatunk kedves táborlakóinkkal.

Végezetül – de nem utolsósorban – 
szeretnék köszönetet mondani a tábor 

megvalósulása érdekében kifejtett 
tevékenységért Zahorcsek Soňa mér-
nöknőnek, aki immár hagyományosan 
és (eredményesen) készíti el a tábo-
runkra vonatkozó kormányhivatal ál-
tal kiírt pályázatot, illetve az alapisko-
lák szakácsnőinek a fi nom ebédekért, 
reggelikért, uzsonnákért, valamint 
Ádámka Erikának és a helyi Közössé-
gi Központ dolgozóinak és egyáltalán 
mindenkinek a tábor érdekében el-
végzett áldozatos munkájáért.

Mgr. Kovács-Csomor Endre

táborvezető
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Július végén a Napraforgó Néptáncegyüttes 11 tagja már harmadik al-
kalommal vett részt a budapesti néptánctáborban, amelyet a Szent Lász-
ló Társulat szervezett. A tábor helyszíne a Szent Ferenc Gimnáziumban 
volt. A szervezők elsősorban határon túli tánccsoportokat hívnak meg, 
így tölthetnek el együtt egy tartalmas és vidám hetet a Kárpát-meden-
ce egymástól távol eső vidékeinek fi ataljai. Ebben az évben a Felvidéket 
a nyitracsehi és a perbetei gyermekek képviselték, de táborozók érkeztek 
a Muravidékről (Szlovénia) és Kárpátaljáról (Ukrajna). Az anyaországból 
a dabasi gimnazisták erősítették a csapatot. A kicsik somogyi, a nagyok 
szilágysági táncokat és népdalokat tanultak szakavatott tanárok vezeté-
sével, élőzenei kísérettel. Az esti táncházban kötetlenebb körülmények 
között lehetett gyakorolni a tanultakat. A tánc és vígság után a Kodály 
Zoltán gyűjtéséből ismert Esti dallal köszöntünk el egymástól. A tábor 
szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a magyar történelem megismerésére 
is. Ez alkalommal az Országházban megtekintettük a Szent Koronát és 
a koronázási jelvényeket, kirándulást tettünk a Margit-szigetre, előadást 
hallgattunk Szent László életéről. A táborzáró gálán a szülőknek szép, 
színvonalas előadást mutattak be a gyerekek, az oktatók és a zenekar. 

A magyar néptánc, a zene, a dal összeköt, egy olyan érték, amely nem-
csak a gyerekek ismereteit bővíti, hanem kihat az érzelmeikre, kapcso-
lataikra, viselkedésformáiknak kialakulására. Ezért érdemes évről évre 
visszatérni. 

Mgr. Jakab Katalin

Mgr. Szabó Edit

A Learning Enterprises alapít-
vány és a Diákhálozat 2017-ben 
is meghirdette pályázatát Angolul 
tanuló falvak címmel. A három he-
tes programba az eddigi évekhez 
hasonlóan községünk is bekap-
csolódott, több, mint 30 gyermek 
és fi atal fejlesztette nyelvtudását 
3 csoportra osztva. Az idei év 

különlegessége azt volt, hogy az 
órákat két amerikai lektor tartotta 
felváltva. Caitlin és Anna a helyi 
református tábort is rendszeresen 
meglátogatták, és órákat tartottak 
a tábor résztvevőinek. 

Reméljük, jövőre újra találko-
zunk!

Bíró Szilvia

Táncosaink Budapesten

Perbete – a mi angolul 
tanuló falunk

A tavalyi sikeres tábor után a Per-
betei Magyar Tannyelvű Alapiskola
augusztus elején másodszor is meg-
szervezte a szlovák nyelvi tábort. 
Szervezőtársammal, Silvia Dikáczová-
val nem változtattunk a tábor jellegén 
és céljain, viszont új témákkal és 
programokkal vártuk vissza a diáko-
kat. Idén is számíthattunk az iskolave-
zetés, a konyhai dolgozók és a szülők 
támogatására, valamint a községünk 
anyagi hozzájárulására, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni. 

Hogyan telt ez a hét? A tábor alap-
pillérei közé tartozik, hogy ezen a hé-
ten együtt érezzük jól magunkat, ne 
kelljen fegyelmezni senkit a maga-
tartása miatt, fi gyeljünk egymásra 
s csak élvezzük a feladatokat, játé-
kokat. Hétfői napon ismerkedős já-
tékokkal indítottunk, ahol kooperatív 
módszereket alkalmaztunk, így a cso-
portmunka során a gyerekek jobban 
megismerhették egymást. Kedden 
kirándulni voltunk, ezúttal Komárom-
ban, ahol az erőd rendszert mutatták 
be nekünk kétnyelven, megnéztünk 
egy szlovák mesét a moziban, de 
jártunk a hintás parkban is s együtt 
piknikeztünk. Szerdán vendégünk 
érkezett, Karin Gálová személyében, 
aki pszichológusként olyan játékokkal 
érkezett, amelyek elvileg segítették 
a diákokat pozitívabbá, empatiku-
sabbá, kedvesebbé tenni, ám gya-
korlatilag nem volt egyszerű feladata 
ezzel a generációval. Csütörtökön 
ellátogattunk a szövetkezetbe, ahol 
Bíró Attila vezetett minket körbe s tar-
tott nagyszerű és érdekes bemutatót 

az állatok világáról és a szövetkezeti 
életről. Pénteken Peter Antovszký 
barátunk jött el hozzánk, akivel idén 
10-15 percen keresztül kisebb cso-
portban beszéltek szlovákul a táboro-
zók. Közben minden nap voltak egyéb 
más programok is, mint például 
a kézműveskedés, detektíves játék, 
kóstolások, lufi csata, vízibombázás, 
kidobócska stb. 

Ami pedig most is a legfontosabb 
számomra, az a táborlakók vélemé-
nye, hogy ők, hogyan vélekednek er-
ről, s idén úgy döntöttem, hogy teret 
adok a cikkben a diákjaimnak is, hi-
szen igazán csak ők hitelesek. 

Borvák Barbara: „Jövőre is szeret-
nék a szlovák táborba menni, nagyon 
jól éreztem magam. A programok szó-
rakoztatóak voltak, s külön örültem, 
hogy értettem a fi lmet a moziban.”

Csachó Marián: „Minden nap ta-
nultunk valami újat. S az ebéd is na-
gyon fi nom volt.”

Tátyi Dániel: „Ami eszembe jut, az 
a sok nevetés, barátok, sok-sok él-
mény. Nekem idén is nagyon tetszett, 
jövőre is szeretnék még menni.”

Juhász Gábor: „Mindenkinek aján-
lom, szereztem új barátokat, láttunk
pár új helyet, s tanultunk is újdonsá-
gokat. Nagyon jó volt, jövőre is me-
gyek.”

Csicsó Orsolya: „Élveztem a pan-
csolást, a társaságot. Tavaly nem vol-
tam, de annyi jót hallottam róla, hogy 
idén részt vettem és nem bántam 
meg, nagyon tetszett.”

Mgr. Lengyel Zsuzsa

Szlovák nyelvi tábor
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Egy kellemes őszi napon a perbetei szőlőhegyen a Nyitnikék óvoda 
nagycsoportja elindult szüretelni. Mint a szorgos hangyák vonultunk az 
kitaposott ösvényeken, melyek mentén sok-sok érdekességet fedezhet-
tünk fel. Megérkezve az elfogyasztott tízórai után, erőt gyűjtve kezdtük 
meg a szőlő szedését. A szorgos, ügyes gyermekkezek egy-kettő megte-
lítették a puttonyt. Körbenéztünk a határban is. Érdeklődve vizsgáltuk az 
állati nyomokat, megfi gyeltük a madarak fészkeit, a kis állatok kuckóit. 
Megcsodáltuk a természet szépségeit.

Élményekkel tele, kis kannánkban a szőlővel tértünk vissza az óvo-
dánkba.  Balla Piroska

Materskú školu v Pribete navštevuje v školskom roku 2017/2018 27 
detí od 2 do 6 rokov. Deťom sa počas celého dňa venujú štyri pani uči-
teľky, ktoré pre deti a rodičov pripravili aj na tento rok viacero športových 
a kultúrnych podujatí.

Školský rok sa deťom v septembri začal rozprávkou Katkine výmysly 
a potom sa s veľkou gurážou pustili do oberania hrozna. Tradičné obe-
račky sa z povedomia detí vytrácajú, a tak sa vďaka pomoci ochotných 
vinohradníkov snažíme, aby poznali prácu rodičov, starých rodičov. 

Po niekoľkých zamračených a daždivých dňoch predsa len prišlo ba-
bie leto a my sa snažíme tieto dni využiť naplno. Privítali sme ho veselo 
na jesennej párty ,,Rozprávkové tekvičky“. Spolu s rodičmi si deti vy-
zdobili tekvičky, vyrobili si jesenného panáčika, zašportovali si a zabavili 
sa. Posilnili sa hotdogom a vyrazili na lampášikový sprievod, na konci 
ktorého ich čakalo prekvapenie v podobe sladučkej torty. Veselé tekvičky 
budú ešte niekoľko dní skrášľovať dvor materskej školy a pripomínať nám 
jedno milé a príjemné popoludnie strávené s našimi deťmi a ich rodičmi. 

Renáta Kmetyóová

Dňa 12. októbra sme s deťmi navštívili Včelársku paseku v Kráľovej 
pri Senci. V expozícii nachádzajúcej sa v areáli Včelárskej paseky, za-
loženej roku 1930, sú vystavené unikátne zbierky úľov, používaných už 
v sedemnástom storočí. V budove veľkého včelína sú umiestnené včelár-
ske pomôcky a potreby z rozličných období vývoja slovenského včelár-
stva. Všetkým týmto nás previedla pani sprievodkyňa, ktorá deťom pútavo 
priblížila prácu včelárov, ukázala im včielky s kráľovnou a najviac sa de-
ťom páčilo množstvo úľov v podobe pestrofarebných domčekov, zvieratiek 
a ozajstný medovníkový domček aj s bosorkou. Krásne prostredie múzea 
sme si všetci užili a plní zážitkov sme sa vrátili domov. 

Jana Gáborová

Újra megérkezett az ősz első 
hónapja. Szeptemberben tárt ka-
pukkal és sok-sok szeretettel vár-
tuk kisóvodásainkat. Az új 2017/
2018-as tanévet 32 óvodással 
kezdtük. Ebben a nevelési évben 
is változatlanul 2 vegyes életkorú 
csoporttal működünk. A nagycso-
portban a 16 iskolaköteles korú 
gyermeket sok fejlesztő játékkal, 
foglalkozásokkal készítjük fel az 
iskolára. Feladatunknak tartjuk 
a nyugodt, érzelmi biztonságot 
nyújtó, családias légkör megte-
remtését. A mindennapok roha-
nása közben szeretnénk kis, nyu-
godt szigetté vállni a gyermekek 
számára, ahol biztonságban le-
hetnek, amíg szüleik távol vannak 
tőlük. Fontos tehát a gyermekek 
biztonságérzetének érdekében 
az intézményben a házirend és 
a napirend betartása, a szülői ház-
ban pedig a koruknak megfelelő 
életritmus kialakítása. A családi 
nevelést kiegészítve gondozzuk, 
fejlesztjük a gyermekeket. Olyan 
hagyományokat alakítottunk ki, 

melyek szebbé, tartalmasabbá 
teszik a mindennapokat. Gyerme-
keinkkel közösen megünnepeljük 
a Mikulást, karácsonyt, farsangot, 
húsvét ünnepét, anyák napját és 
a gyermeknapot. Évszakonként ki-
rándulunk és a jó kapcsolat kiala-
kítása érdekében sok közös prog-
ramot szervezünk a szülőkkel. 
Gyermekközpontú programunk 
biztosítja a gyermekekben rejlő 
képességek fejlesztését. Szükség 
szerint logopédus, pszichológus 
segíti a gyemekek felzárkózta-
tását. Olyan óvodai élet meg-
teremtésére törekszünk, melyben 
a gyermekek játékos módszerek 
és eszközök segítségével eszté-
tikus környezetben fejlődjenek. 
Bízunk abban, hogy az óvodában 
eltöltött évek alatt annyi ismere-
tet, önbizalmat szereznek, hogy 
iskolásként és felnőttként is meg-
állják helyüket az életben. Minden 
kicsinek és nagynak sikeres ne-
velési évet kívánok magam és az 
óvoda kollektívája nevében.

Porubský Nikolett

Tanévkezdés az óvodában

Perbetei szőlőhegyen szüretelni jaj de jó! Začal sa školský rok v materskej škole

Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci
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Margaret mazsorett és táncklub

Szent István ünnepén
Augusztus 20-a I. István király szentté avatásának évfordulója, 

az államalapítás ünnepe. 

István rendkívüli jelentőségű 
történelmi személyiség volt, aki-
nek élete halálával csak fi zikai 
értelemben fejeződött be. Szelle-
misége, alkotása a mai nap is 
tovább élteti őt. Az ő vezetésével 
Magyarország belépett az euró-
pai keresztény nemzetek sorába. 
Mindezek mellett megtartotta füg-
getlenségét. István egész ural-
kodását a Kárpát-medence egy-
ségének a megteremtése, illetve 
a kereszténység elterjesztése jel-
lemezte. Az ezeréves magyar tör-
vénytár az általa alkotott törvé-
nyekkel kezdődik. A közigazgatás 
alapjául a vármegyéket jelölte ki, 
megszervezte a magyar keresz-
tény egyházat, Esztergomot érse-
ki rangra emelte, amelyhez a mi 
falunk is tartozott. Fia, Imre her-
ceg számára Intelmekben foglalta 
össze a jó uralkodó feladatait. 

Szent István nagy művét, az 
egész nemzetnek szívben, lélek-
ben a keresztény vallásra való 
térítését, az ország megerősí-
tését és a törvények tiszteletét 
I. Szent László királyunk fejezte 
be teljesen, akit 940 évvel ezelőtt 
koronáztak meg. A két uralkodó 
alakja egymástól elválasztha-

tatlan. László volt az, aki 1083-
ban szentté avattatta Istvánt, 
majd 1090-ben elrendelte, hogy 
„Szent István napja mint szent 
ünnep megtartasson”. A 2017-es 
év tehát Szent László emlékév, 
melynek jelmondata: „Tiszta hittel 
és erős kézzel“. Mindkét királyunk 
ennek jegyében vezette az or-
szágot.

Szent királyunk ünnepe a Cse-
madok szervezésében zajlott, 
amelybe a Rákóczi Szövetség is 
bekapcsolódott. A római katoli-
kus templomban ökumenikus is-
tentisztelet keretén belül ThDr. Jó-
zsa Attila és ThDr. Erdélyi Zoltán 
megáldották az új kenyeret. Ezután 
Perbete Önkormányzata, a helyi 
szervezetek, valamint az oktatási 
intézmények képviselői elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit 
a Millenniumi emlékműnél, Szent 
István szobránál. Az ünnepségen 
Garai Barbara szavalt, és az Ár-
valányhaj Népdalkör énekelt. 
A délután a régi katolikus iskola 
udvarán folytatódott. Kézművesek 
várták a látogatókat, lehetőség 
nyílt fényképezkedésre népvise-
letben, valamint a helyi népraj-
zi gyűjtemény megtekintésére. 

Íjászkodni lehetett a Szürke Far-
kas Íjászcsoporttal, Tóth Szilárd 
bemutatta az eszkrima harcművé-
szetet. A szalmavárat megint bir-
tokukba vehették a gyerekek. Volt 
lekvárkóstoló és zsíros kenyér. 
Az esti órákban Slávik Bálint, 
Slávik Bernadett, Tárnok Katalin 
és Tárnok Boglárka énekelt. 

Mgr. Török Sarolta

Június 15-én idén is részt vet-
tünk néhányan az ógyallai Baster-
nák László emlékversenyen, me-
lyet idén még a járási bajnokság-
gal is egybekötöttek. Sikeresen 
szerepeltünk, két perbetei játékos 
továbbjutott a kerületi fordulóra. 
A 26 versenyző közül Ostružlík 
Márk a 2. helyen, Olláry Péter pe-
dig a 3. helyen zárta a versenyt. 

A nyári versenyek közül a 4 év-
vel ezelőtt már meglátogatott 
Oravai versenyre esett idén a vá-
lasztás. Augusztus 25-28-ig tar-
tott a verseny, szinte csak sak-
kozással teltek a napok, sokszor 
kevés idő jutott a fordulók közötti 
étkezésre. Mindez annak is kö-
szönhető, hogy egy nem szok-
ványos időbeosztással játszottuk 
a fordulókat. Pontosabban a játsz-
mákra 2x60 perc, plusz minden 
lépés után 30 másodperces idő-
bónusszal kellett gazdálkodni. Mi-

vel a mai digitális órákkal ez köny-
nyen kivitelezhető, így egy igazán 
izgalmas versenyben vehettünk 
részt. Már az első fordulókban 
is voltak meglepetések, néhány 
erősebb játékosnak gondja akadt 
jól beosztani az idejét, ami aztán 
a végeredményben is meglát-
szott. Külföldi játékosokkal is ta-
lálkozhattunk, eddig nem látott 
új arcokat ismerhettünk meg. 
Fiatal, ügyes lengyelek, erősebb 
csehek is jöttek, de még Ukrajná-
ból is volt résztvevő. Gyűjtögettük 
a pontokat, ahogy csak tudtuk, míg 
el nem jött az utolsó forduló. Álta-
lában ezen múlik a legtöbb, sokat 
lehet előrelépni vagy visszaesni 
a végső tabellán. Azt hiszem ki-
érdemelten jutott számunkra is 
egy díj, a 97 játékosból a még épp 
díjazott 10. helyen Ostružlík Márk 
végzett, picit lemaradva tőle a 17. 
helyen Rancsó Márk, aki épphogy 

lemaradt a 20 éves korig járó díja-
zásról. A 41. helyen Zsitva Norbert, 
75. Kečkés Marian és 87. pedig 
Gyóni Gergely végeztek. Mindany-
nyian javítottunk a start pozícióról, 
egy sikeres és élményben gazdag 
verseny marad ez a klub számára.

Az iskolakezdés előtt még fi a-
taljaink Bátorkeszire látogattak 
a Kráľ Klaudia emlékversenyre. 
A hosszú nyár megtette hatását, 
a kevesebb gyakorlás meglát-
szott minden játékoson. Magyar-
országról is érkeztek ügyes fi atal 
játékosok, akik az első 4 helyzést 
megszerezték a hazai játékosok 
elől. Közülünk a legjobb helyen 
13. Gyóni Gergely, 16. Szabó
Gergely, 22. Palugyai Bence vé-
geztek. Meglepetésre 28. Zahor-
csek Ferenc és 29. Rancsó Ádám 
megelőzték a 31. helyen végző 
Szabó Ákost is, akinek talán nem 
úgy sikerült a verseny, mint azt 
várni lehetett. Végül 34. Németh 
Ádám lett a 39 versenyző közűl. 
Ezeken a versenyeken kívül az ér-

sekújvári Open versenyen is részt 
vettünk, a surányi Snell versenyen 
is, ahol sajnos nem sikerült kima-
gaslóan teljesíteni, a dijazásokról 
lemaradtunk, de némelyiken csak 
a tapasztalatszerzés volt a cél. 

Nemsokára kezdődnek a ligá-
ink, 3. és 4. ligát fogunk játszani 
1-1 csapattal, lesz miről beszá-
molni a következő számban is. 

Szeptembertől újra megkez-
dődtek az edzések is, minden 
pénteken 17 órától a Béke utca 70 
szám alatt. Aki kedvet érez ehhez 
a szép sporthoz, szívesen látjuk. 

Ostružlík Márk

Ahogyan az már hagyománnyá 
vált, az idei évben is megrende-
zésre került a PERBETEI NEM-
ZETKÖZI TŰZOLTÓVERSENY ÉS 
MAZSORETT TALÁLKOZÓ, immá-
ron 12. alkalommal. A szokásos 
felvonulás után Perbete polgár-
mestere, Kósa József köszöntöt-
te a jelenlévő csoportokat, majd 
ünnepélyesen megnyitotta a fesz-
tivált. A megnyitó után tűzoltóink 
elkezdték a versenyt, a mazsorett 
és tánccsoportok pedig színpa-
di bemutatóikat. Fesztiválunkon 
résztvevő táncosok: Vértesszőlősi 
Sportegyesület Mazsorett Szak-
osztálya, Wass Albert Művelődési 
Központ Mazsorett Csoportja Kis-
bérről, Gerecse Mazsorett Csoport 
Héregről, Csiribiri Mazsorett cso-
port Makádról, Rytmo tánccsoport 
Hetényről, Crystal Mazsorett cso-
port Nemesócsáról, Fairies Ma-
zsorett Csoport Zsitvabesenyőről 

és Napfény Mazsorett Csoport Lá-
batlanról. Idén harmadik alkalom-
mal kaptunk meghívást testvér-
településünkre, Pincehelyre. Ott 
ebéddel vártak minket, majd ké-
sőbb, a délutáni műsorban szere-
peltünk. Mint minden évben, idén 
is nagyon jól éreztük magunkat. 

A szeptemberi hónapban fel-
léptünk még az V. Dunamocsi 
Burcsák-fesztivál késő délutáni 
műsorában, Tokodon mazsorett 
fesztiválon, s először vettünk részt 
a mogyorósbányai mazsorettek 
fesztiválján.

Mgr. Ádámka Krisztina

SAKK
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Október a szüret és betakarítás mellet 
a reformáció hónapja, amikor is meg-
emlékezünk arról, hogy 1517. október 
31-én, Luther Márton a wittenbergi vár-
templom kapujára kifüggesztette azt a 95
tételt, mellyel az akkori kor egyházának 
tévtanítására és a bűnbocsátó cédulák 
árulása ellen hívta fel a fi gyelmet. Ebben 
az esztendőben pedig még különösebb 
ez az ünnep, hiszen pont 500 éve történt 
mindez, mely gyökeresen megváltoztatta 
a XVI. századi Európát. A reformáció fu-
tótűzként terjedt közép Európa területén. 
Az előreformátorok: Wald Péter, Wiklif 
János és Hus János munkássága nagy-
mértékben hozzájárult Luther Márton, 
Zwingli Ulrich és Kálvin János reformá-
tori tevékenységéhez. A protestáns szó 
a mozgalom tagjainak tiltakozásából – 
protestálásából – származik. Így alakult 

meg a keresztyénség nagy ága a protes-
tantizmus. A későbbiekben a reformá-
ció irányzatainak szétválása különböző 
protestáns felekezetek megalakulásához 
vezetett. Ezek közül legismertebb az 
evangélikus egyház (lutheránusok), akik 
Luther Márton tanait követték, illetve 
a református egyház (kálvinisták), akik 
pedig Kálvin tanait követték és erősödtek 
meg az évszázadok alatt. 

Környékünkön a XVI. század közepén 
terjedt el a reformáció eszméje. Elsőként 
Habsburg Mária udvarában, majd pedig 
az erdélyi szászok között terjedt a refor-
máció tana. Ennek következtében meg-
alakultak az első gyülekezetek. A XVI. 
század végére az akkori Magyarország 
területének 80-90% protestáns lett.

A reformáció hozadéka az anyanyelvű 
igehirdetés, ennek következtében elérhe-

tő és olvasható lett a Szentírás mindenki 
számára. Magyar nyelvre 1590-ben Ká-
roli Gáspár gönci református lelkipásztor 
fordította le és adta ki Vizsolyban a Bib-
liát. Magyarországon ez a munka nagy-
mértékben hozzájárult az irodalmi nyelv 
kialakulásához és fejlődéséhez. Sorra 
alakultak meg a nyomdák, iskolák, és fő-
iskolák, melyek az oktatás és művelődés 
fejlődését segítették.

A reformáció alapelvei a követke-

zők:

1. Sōla Scriptūra (egyedül a Szent-
írás); Az egyedül a Szentírás elve szerint 
a Biblia Istennek az egyedüli ihletett és 
hiteles szava, a keresztyén tanítás egyet-
len forrása. Ez az isteni szó mindenki 
számára hozzáférhető, azaz mindenki 
számára érthető.

2. Sōlā Fide (egyedül hit által); A meg-
igazulást (ami a protestáns szóhaszná-
latban „Isten által igaznak nyilvánítást” 
jelent) kizárólag hit által nyerhetjük el, 
bármilyen jó cselekedet szükségessége 
és hozzáadása nélkül. A korai protestáns 
teológia szerint a jó cselekedetek bizo-
nyítékai és nem előfeltételei a hitnek.

3. Sōlā Grātiā (egyedül kegyelemből); 
Ez azt jelenti, hogy a megváltás egy olyan 
ajándék Istentől Jézus szeretete által, 
amiért nem tettünk semmit. Ingyen van: 
Gratis.

4. Sōlus Christus (egyedül Krisztus); 
Az egyedül Krisztus elv azt jelenti, hogy 
egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az 
ember között és így senki máson keresz-
tül nem lehetséges a megváltás.

5. Sōlī Deō Glōria (egyedül Istené 
a dicsőség). Minden dicsőség egyedül 
Istennek jár, mivel a megváltás kizárólag 
az Ő akarata és tette által ment végbe: 
nemcsak Jézus mindenre elégséges 
bűnhődése a mi bűneinkért a kereszten 
az Ő munkája, hanem az is, ha mi hi-
szünk Jézusnak ebben a tettében, és ezt 
a hitet is az ember szívében a Szentlélek 
hozza létre.

Erre emlékezünk ebben a jubileumi 
évben, és Isten segítsen, hogy továbbra 
is megtartsuk, őrizzük és továbbadjuk 
hitünket!

Mgr. Erdélyi Adél 

ThDr. Erdélyi Zoltán

református lelkipásztorok

PaedDr. Balogh Károly plébános úr helyére 2017. július 1-től ThDr. Józsa 

Attila, volt galántai esperes-plébánost nevezték ki. Egyházközségünk veze-

tője így mutatja be magát:

Józsa Attila esperes-plébános
Született:  Vágsellyén, 1975. április 6-án
Keresztelték:  Nagymácsédon, 1975. április 19-én 
Bérmálták:  Nagymácsédon, 1988. október 8-án
Pappá szentelték:  1999. június 12-én, Pozsonyban, a Szent Márton Dómban.
Papi szolgálatok: Káplán: Komárom, Somorja, 1999-2002
 Plébániai kormányzó: Bős, 2002-2009
 Esperes-plébános: Galánta, 2009-2017
Egyéb szolgálatok, beosztások:

 2001-2017: Tanársegéd-egyetemi adjunktus a pozsonyi 
 Komenský Egyetem Szent Cirill és Metód Római Katolikus 
 Hittudományi Karán, a Liturgika tanszéken.
  2001-től: Kötelékvédő a Főegyházmegyei Bíróságon 
 Nagyszombatban 2001-től
 2009-2012: Papi Szenátus tagja
 2009-2013: Tanácsosok Testületének tagja
Beszélt nyelvek:  magyar, szlovák, német, passzívan francia, latin
Érdeklődési területek: Gregorián ének, orgona, latinitás, történelem, 
 kodikológia a római rítus hagyományos formája, középkor, 
 szakrális kisemlékek, olvasás, kerékpározás, túrázás, kert, 
 kisvárosok meglátogatása, zarándoklás
Szeretem a liturgikus nevelést, az ünneplés művészetét, állandóan foglalkoztat-
nak a családpasztoráció kérdései és szívesen szánok időt a betegekre, fi atalokra, 
katekumenekre. A lelkipásztorkodásban nem tartozom a legsikeresebb szervezők 
közé, kicsit félénk és óvatos is vagyok s nem mindig a legújabb és legdivatosabb 
egyházi trendeket követem. Ugyanakkor papi feladataimat szeretem, lelkesedés-
sel és szívesen végzem.

Változások egyházközségünkben

REFORMÁCIÓ 500
„MERT NEM SZÉGYELLEM AZ EVANGÉLIUMOT, HISZEN ISTEN EREJE 

AZ MINDEN HÍVŐ ÜDVÖSSÉGÉRE, …”                                       (Róm 1,16a)

Každý z nás pre svoj život potrebuje 
mnohé hmotné veci – jedlo, pitie, oblečenie, 
obuv, dom, auto, a mnohé iné. Na otázku: 
Z čoho žijeme? – sa odpoveď zdá byť jedno-
duchá: Z peňazí.

Na otázku: z čoho žijeme? – je odpove-
ďou tiež: Z potravín. To si uvedomujeme 
zvlášť teraz, keď ďakujeme Pánu Bohu za 
úrody zeme. Vďačíme zemi a práci tých, ktorí 
ju obrábajú tak, aby bola hojná úroda. 

Aj Ježiš si vo svojom podobenstve vší-
ma prácu roľníkov. Práve vtedy bola veľká 
úroda, všetkého bolo nadostač a Ježiš ho-
vorí: „Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľ-
vek lakomstva, lebo život človeka nezáleží 
v rozhojňovaní jeho majetku.“ Pán Ježiš 
v týchto slovách nekritizuje roľníkov, veď 
aj my, kresťania, žijeme z práce tých, ktorí 
dorábajú na denný chlieb. To, čo Ježiš kriti-
zuje, je niečo iné. Vysvetlil to na príklade la-

komého boháča. Všetkého mal veľa, a veľmi 
sa tešil zo svojho úspechu. Všetok svoj čas, 
myšlienky a námahu venoval svojej práci. 
Bol nesmierne rád, že sa mu darí a že má 
plné sýpky.

Keď sa však na príbeh o ňom pozrieme 
Božími očami, zistíme, čo robil zle. Tou veľ-
kou chybou nebolo jeho bohatstvo. Byť bo-
hatý nie je ani chybou, ani hriechom, hrie-
chom je to, keď myslíme len na pozemský 
život a hmotné veci, lebo aj tak, každý z nás 
tu nechá všetko. 

Ježiš teda nekritizuje bohatstvo, ale nad 
hmotné bohatstvo stavia bohatstvo v Bohu. 
Božie požehnanie nás učí vidieť blížneho 
ako človeka, ktorého Kristus miluje práve 
tak, ako aj nás, za ktorého Ježiš položil 
z lásky svoj život rovnako ako za nás. Kto 
je bohatý v Bohu, ten sa vie podeliť o to, čo 
od Pána prijal. Žiť z Božieho požehnania, 
z bohatstva Božej lásky, to znamená den-
ne sa nechať obdarovať Kristom, byť Mu 
vďačným a ochotným podeliť sa s druhými. 
Ježiš prišiel medzi nás, aby sa aj On podelil 
s nami – o Jeho slovo, lásku, milosť, dobro-
tu, aby nám dal všetko – a nakoniec seba 
samého. 

Z čoho teda žijeme? – Nie z toho, že vi-
díme iba seba, svoje plány, svoje problémy, 
nielen z toho, čo prijímame telesne, ale ži-
jeme najmä z Božieho požehnania. Z toho, 
že sme Bohom obdarovaní a milovaní. 
Z toho, že On nás neopustí ani vtedy, keď 
všetko pominuteľné stratí svoju hodnotu. 

Mgr. Jaroslava Zaťková, 

evanjelická a.v. farárka



HISTÓRIA | TÖRTÉNELEM

11

168 évvel ezelőtt, ezen a na-
pon végezték ki az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 13 
katonai vezetőjét. Emlékezzünk 
arra a tragikus őszre, a magyarok 
szaabadságküzdelmének elfoj-
tására és egy törvényes forrada-
lom utáni megtorlásra. A magyar 
történelem gyásznapjai közt ez 
a legismertebb. A tatárokkal 
1241-ben vívott végzetes kime-
netelű muhi csata április 12-i idő-
pontja nem közkeletű az átlagos 
magyar ember körében, de au-
gusztus 29, az 1526-os mohácsi 
vész időpontja sem sokkal ismer-
tebb. Az 1849 augusztus 13-i vi-
lágosi fegyverletételnél is jobban 
emlékezünk október 6-ra és Arad-
ra, mert e város szimbólum lett 
a magyar szívekben, a hősi küz-
delem utáni megtorlás szimbólu-
ma, emléknapja. Ma nem annyira 
a harag, mint a dac és mindenek-
felett a mártíroknak kijáró tisztelet 
kifejezője. A 13 kivégzett tábornok 
halála szimbóluma a magyar nép 
évszázadokon át zajló, a nemzeti 
függetlenség megteremtéséért, 
a társadalmi haladásért folytatott 
küzdelmeinek. Október 6 emléke 
a helyes nemzettudattal rendelke-
ző magyar embert nem kell, hogy 
lesújtsa, megfélemlítse, hanem 
ellenkezőleg bátorítsa ösztönözze! 

A 13 aradi vértanú tábornok 
végigharcolta az 1848-49-es sza-
badságharc csatáit, és babérko-
szorú helyett bitófa, vagy enyhébb 
büntetésként golyó általi halál ju-
tott nekik osztályrészül. Vértanú-

ságott szenvedett tábornokaink 
kifejezték az akkori Magyarország 
társadalmi és etnikai sokféleségét, 
s ezen túl azt is, hogyan tudott egy 
eszme, Magyarország boldogulá-
sába, fejlődésébe vetett hit szol-
gálatába állni német, rác, szerb, 
magyar és örmény, parasztivadék, 
egyszerű polgár és gazdag arisz-
tokrata, vagy ahogyan Jókai írta: 
egy zászló alatt egy haza fi ainak 
vallották magukat. Bécsből nézve 
lázadás volt nemzeti történelmünk 
egyik legdicsőségesebb korszaka 
a szabadságharc, s vezetői egy 
Ausztria-ellenes összeesküvés 
korifeusai, akiket úgy kell büntet-
ni, ahogyan köztörvényes bűnöző-
ket szokás. Ahhoz, hogy az aradi 
hősök mártíriumának valódi er-
kölcsi nagyságát megérthessük, 
érdemes felidézni a forradalom 
és szabadságharc néhány fontos 
momentumát.

A sokszor ma is élő sematikus 
képpel ellentétben a dolog nem 
úgy kezdődött, hogy Kossuth 
1848 tavaszán, kitűzte a függet-
lenség és az Ausztriától való el-
szakadás zászlaját, hanem azzal, 
hogy egy vértelen és törvényes 
forradalom eredményeként 1848 
áprilisában végre megszülettek 
azok a törvények, mely kívánal-
mainknak megfelelően lerakták 
a modern polgári Magyarország 
alapjait, egyúttal pedig lazították 
a Magyarországot a Habsburg 
birodalomhoz fűző kötelékeken. 
S ezeket a törvényeket az uralko-
dó kézjegyével szentesítette is.

Másként fogalmazva, a ma-
gyar forradalom vezetőinek döntő 
többsége Kossuth Lajost is bele-
értve 1848 tavaszán és ezután 
is még jó ideig nem óhajtotta el-
szakítani Magyarországot Auszt-
riától, hanem az ország áprilisi 
alkotmányában megfogalmazott 
belső függetlensége, valamint 
ennek garanciája: az első felelős 
magyar kormány révén csupán új 
alapra fektette Magyarország és 
a birodalom akkor már 300 éves 
együttélését.

A bécsi udvari körök azonban 
nem tolerálták ezt a különben 
mindkét fél számára előnyös ön-
mérsékletet. A kitört forradalmak 
miatti rémületük enyhülésével 
álnok módon, megbízható hívük, 
Jellasics horvát bán segítségével 
előbb a horvát nemzeti mozgal-
mat fordították szembe a magyar 
forradalommal, majd annak ered-
ménytelensége láttán (Pákozd, 
1848. szept. 29.) nyíltan is hadat 
üzentek Magyarországnak. Céljuk 
világos volt: szűkíteni szerettek 
volna az áprilisi alkotmány pol-
gári és demokratikus szabadság-
jogain, és Magyarország státus 
quója tekintetében visszaállítani 
a korábbi állapotot. Ezzel Ma-
gyarországot októberben elvileg, 
decemberben, a császári seregek 
általános támadásával pedig gya-
korlatban is belekényszerítették 
a háborúba. A küzdelem meg-
ítélése magyar részről sem volt 
egységes. Ám a szabadsághar-
cosok döntő többsége a harcot 
önvédelmi háborúnak tekintette, 
melynek végső célja az volt, hogy 
az egyszer már elismert 1848-as 
áprilisi törvényeket betartassa 
a bécsi udvarral.

Döntő változást az 1849. április 
14-e, a Habsburg-ház trónfosztá-
sa, és az ország függetlenségé-
nek a kikiáltása hozott. Azonban 
megint csak nem automatikusan, 
hanem az új uralkodó, Ferenc Jó-
zsef által Olmützben kiadott alkot-
mánya következményeként, mely 
Magyarországot az 1848 előtti 
helyzethez képest is visszalépve 
az örökös tartományok szintjén 
kívánta beolvasztani az egységes 
birodalomba. A függetlenségi nyi-
latkozattal az önvédelmi harcból 
igazi szabadságharc lett, a meg-
egyezés Ausztriával pedig lehe-

tetlené vált. Bécs maradéktalanul 
győzni akart, a rebellis magyaro-
kat leverni, s miután 1849 áprili-
sában bebizonyosodott, – hiszen 
a magyar szabadságharc hon-
védserege, a dicsőséges tavaszi 
hadjárat során, több jelentös üt-
közetben is megverte az osztrá-
kokat, sőt a fővárost, Budát is fel-
szabadította, – hogy ezt önerőből 
nem tudja megtenni, a Habsburg 
udvar az orosz cárhoz fordult 
katonai segítségért. Európa két 
nagyhatalmának együttes, két és 
félszeres katonai túlereje eldön-
tötte a magyar önvédelmi harc, il-
letve szabadságharc kimenetelét. 
A magyar sereg 1849. augusztus 
13-án a Világos közelében levő 
szőlősi mezőn tette le a fegyvert 
az orosz csapatok előtt( hiszen 
az osztrákokat tulajdonképpen 
legyőzték). Ezt Bécs sértésnek 
érzékelte és helyesen értelmezte 
a fegyverüket letévő honvédek 
üzenetét: a dacos magyarok nem 
ismerik el a szabadságharc buká-
sát, csupán megadják magukat 
a túlerőnek. Ez volt az egyik fő oka 
annak, hogy az osztrákok lőpor és 
golyó helyett, kötél általi halált ír-
tak elő a magyar tábornokoknak. 
miután az oroszok – noha ígéretet 
tettek az ellenkezőjére – foglyai-
kat némi habozás után átadták 
nekik. A többit már tudjuk!

Mai korunkban, amikor az ara-
di vértanúkra és az értelmetlenül 
meggyilkolt mártírjainkra emlé-
kezünk, amikor mi, mint kései 
utódok példaképeinknek tekint-
jük őket, illetve amikor a mai 
pénz oligarchák, valamint a kis 
nemzeti közösségeket romboló 
globalizmus uralma idején is lé-
teznek még olyan közösségek, 
amelyek nem feledkeznek meg 
nemzeti múltjukról és értékeikről, 
a hazaszeretetről, őseikről-hőse-
ikről, vértanúikról s róluk minden 
évben megemlékeznek, s egyben 
értik és tudják, hogy mit jelent ne-
künk ez a haza, amit otthonunk-
nak mondhatunk, akkor képlete-
sen meg kell hajtanom a nemzet 
zászlaját e közösségek előtt. Mert 
Ők és a hozzájuk hasonlóak ad-
ják a hitet és a reményt a hon és 
a magyarság újbóli felvirágzásá-
hoz.

összeállította: 

Kovács-Csomor Endre

Emlékezzünk Aradra! – 1849. október. 6.
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Perbete magyar ajkú lakossága október 6-án 
pislákoló mécsesek lángocskái mellett vértanú-
inkra, hőseinkre emlékezett. Mártírjainknak meg-
határozó szerepük volt az 1848-49-es magyar 
szabadságharcban. Aradon 163 évvel ezelőtt vé-
gezték ki a Szabadságharc 13 tábornokát, valamint 
Batthyány Lajos miniszterelnököt Budapesten.

E jeles emléknap alkalmából tartott megem-
lékezésen részt vett községünk polgármestere, 
a képviselő-testület tagjai, valamint a HÍD párt né-
hány megyei képviselő jelöltje.

A megemlékezésen felléptek az alapiskola 
tanulói, valamint közreműködött az Árvalányhaj 
Népdalkör.                                             Bíró Attila

A babaklub szeptembertől színes programok-
kal várja a kis-és nagycsaládosokat. 2017. októ-
ber 15-én fényképezkedésre került sor. A családi 
és az egyéni fotók színvonalát Németh Melinda 
fényképész garantálta. A Szülők Iskolája program 
keretén belül két neves szakember érkezett hoz-
zánk Budapestről. Október 19-én Dr. Hamar Judit 
gyermekgyógyász volt a vendégünk, majd október 
26-án Bajzáth Mária mesepedagógust és a nép-
mesekincstár szerzőjét ismerhetjük meg előadása 
kapcsán, melynek címe: Mesehallgatóvá szeretni 
minden gyermeket. November végén bábszínházi 
előadásra is sor kerül. Ringató foglalkozásaink rend 
szerint kéthetente zajlanak. Minden kedves ér-

deklődőt szeretettel várunk. (info: manocska.klub
@azet.sk. www. ringato.hu Ringató Perbetén FB).

Bc. Juhász Tímea

EGYÜTT EMLÉKEZTÜNK

ŐSZI PROGRAMOK A MANÓCSKA BABA-MAMA KLUBBAN

UZAVRELI MANŽELSTVO

Zsolt Jakab a Veronika Lévaiová  22. júla
Štefan Mišák a Dominika Duchony  29. júla

Barna Bozsányi a Denisa Pinkeová  5. augusta
Attila Uzsák a Nikoleta Vasková 19. augusta

Vojtech Gondžala a Gabriela Korábová 26. augusta
Ladislav Gubó a Bianka Senkárová 2. septembra

Juraj Podhorský a Henrieta Hóková 16. septembra
Juraj Zeller a Kristína Kovácsová  21. októbra

NOVORODENCI

Roland Zahorcsek, Mierová ulica 7 25. júla
Tibor Zeller, Modranská ulica 108 13. augusta

Viktória Prohászková, Dlhá ulica 21 18. septembra
Lea Bencsíková, Cintorínska ulica 10 30. septembra

Lili Nagy, Komárňanská ulica 31 13.októbra

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Jakab Zsolt és Lévai Veronika  július 22.
Misák István és Duchony Dominika  július 29.

Bozsányi Barna és Pinke Denisa augusztus 5.
Uzsák Attila és Vaskó Nikolett  augusztus 19.

Gondžala Béla és Koráb Gabriella augusztus 26.
Gubó László és Senkár Bianka szeptember 2.

Podhorský György és Hóka Henrietta  szeptember 16.
Zellen György és Kovács Krisztina  október 21.

ÚJSZÜLÖTTEK

Zahorcsek Roland, Béke utca 7 július 25.
Zeller Tibor, Madari utca 108 augusztus 13.

Prohászka Viktória, Túlsó kertek alja 21 szeptember 18.
Bencsík Lea, Temető utca 10 szeptember 30.

Nagy Lili, Komáromi utca 31 október 13.

OPUSTILI NÁS

Vojtech Tornóczi (82), Vojnická ulica 29 1.augusta
Gizela Szabóová (76), Dlhá ulica 57 5.augusta

Rozália Mlynárová (86), Podzáhradná ulica 73 19. augusta
Marie Čanádiová (70), Robotnícka ulica 10 21. augusta

Mária Lászlóová (61), Nový rad 68 23. augusta
Alexander Kiss (70), Obchodná ulica 17 31. augusta

Mikuláš Fazekaš (59), Hlavná ulica 72 9. septembra
Jozef Nagy (86), Novozámocká ulica 13 17. septembra

Tibor Pálinkáš (53), Nádražná ulica 6 24. septembra
Ľudovít Nagy, ThDr. (74), Mierová ulica 84 29. septembra

Štefan Bažalovič (70), Dlhá ulica 21 30. septembra
Mária Petrányiová (73), Dlhá ulica 14 14. októbra

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Tornóczi Béla (82), Erőszak utca 29 augusztus 1.
Szabó Gizella (76), Túlsó kertek alja 57  augusztus 5.

Mlynár Rozália (86), Kertek alja 73 augusztus 19.
Čanádi Mária (70), Cigányváros 10 augustus 21.

László Mária (61), Váczy sor 68 augusztus 23.
Kiss Sándor (70), Kiskocsmaköz 17 augusztus 31.

Fazekaš Miklós (59), Fő utca 72 szeptember 9.
Nagy József (86), Ujvári út 13 szeptember 17.

Pálinkáš Tibor (53), Sallai utca 6 szeptember 24.
Nagy Lajos ThDr. (74), Béke utca 84 szeptember 29.

Bažalovič István (70), Túlsó kertek alja 21 szeptember 30.
Petrányi Mária (73), Túlsó kertek alja 14 október 14.
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Kalendár plánovaných kultúrnych podujatí: 

OKTÓBER – DECEMBER

OKTÓBER

27. októbra  Bábkové divadlo 
NOVEMBER

11. novembra  Deň rodiny organizovaný MO SMK 
18. novembra  Rodičovská zábava ZŠ Pribeta
21. novembra  Deň Rákócziho
26. novembra  KTO? ČO? VIE? 
DECEMBER

6. decembra  Blahoželanie jubilantom
16. decembra  Vianočné trhy, vianočný program 
  detského folklórneho súboru 
  NAPRAFORGÓ
Vianočné programy

7. decembra   MO Zväzu postihnutých 
  civilizačnými chorobami
9. decembra   MO Jednoty dôchodcov
18. decembra   Materské škola s VJM
19. decembra   Materské škola s VJS
20. decembra   Základná škola s VJS
22. decembra  Základná škola s VJM

Kulturális eseménynaptár: 

OKTÓBER – DECEMBER

OKTÓBER

október 27.  Bábszínház a Baba-mama klub 
  szervezésében
NOVEMBER

november 11. MKP Családi nap
november 18.  A Perbetei Szlovák Tannyelvű 
  Alapiskola szülői bálja
november 21. Rákoczi - nap
november 26.  KI? MIT? TUD? 
DECEMBER

december 6. Jubilánsok köszöntése
december 16. Karácsonyi vásár, a Napraforgó 
  Gyermek Néptáncegyüttes 
  karácsonyi műsora
Karácsonyi programok

december 7.  Civilizációs betegségekkel 
  súlytottak HSZ
december 9. Nyugdíjasklub HSZ
december 18.  MTNY Óvoda
december 19.  SZTNY Óvoda
december 20.  SZTNY Alapiskola
december 22.  MTNY Alapiskola


