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Ochrana zdravia a majetku 
v letných mesiacoch

Egészségünk és értékeink 
védelme a nyári hónapokban

Vážení obyvatelia! 
Prihováram sa k Vám opäť, aby som upriamil Vašu pozornosť na ochranu  

Vášho zdravia a Vášho majetku v letných mesiacoch. 
V období leta mnohí z Vás odchádzajú na letné dovolenky a ponecháva-

jú svoje domovy bez vhodného zabezpečenia. V nasledujúcich riadkoch by 
som Vám chcel poradiť ako sa vyhnúť krádežiam alebo inému poškodeniu 
Vášho majetku. V prvom rade nie je dobré o Vašej neprítomnosti informovať 
veľa ľudí, hlavne prostredníctvom sociálnych sietí,  pretože túto informáciu 
môže zlodej využiť pre svoj prospech. Na domoch je vhodné nesťahovať 
úplne rolety, aby dom nebudil na prvý pohľad dojem, že sa v  ňom nikto 
nenachádza. Dom je potrebné pred odchodom riadne uzamknúť a je vhodné 
poskytnúť o Vašej neprítomnosti informáciu príslušníkom obecnej polície, 
ktorí budú venovať zvýšenú pozornosť pri hliadkovaní Vášmu domu a jeho 
okoliu. 

Ďalej je veľmi dôležité dávať pozor aj na svoje ratolesti, ktoré sa v letných 
mesiacoch často hrajú po uliciach, pohybujú sa na korčuliach, bicykloch 
a pod. Je dôležité dohovoriť im, aby sa v cestnej premávke správali discipli-
novane a brali ohľad na to, že patria do skupiny najviac zraniteľných. 

Prosíme aj vodičov motorových vozidiel, aby zvýšili opatrnosť voči chod-
com a cyklistom pohybujúcich sa na území našej obce.

Je dôležité nezabúdať v suchých letných dňoch aj na protipožiarnu ochra-
nu a nezakladať oheň bez vhodného zabezpečenia! 

V neposlednom rade, v záujme ochrany nášho zdravia, nezabúdajme ani 
na dodržiavanie pitného režimu počas horúcich letných dní!

Som presvedčený o  tom, že pri dodržiavaní týchto zásad prispejeme 
v značnej miere prispieť k ochrane nášho zdravia a majetku. 

Prajem Vám príjemné prežitie leta!

 Mgr. Pavol Šajben
poslanec OZ Pribeta

predseda komisie pre OVPaOŽP 

Tisztelt lakosok! Ismét szólok Önökhöz, hogy felhívjam a  fi gyelmüket 
egészségünk és értékeink védelmére a nyári hónapokban.

A  nyári időszakban jópáran Önök közül nyaralni indulnak és általában 
otthonaikat felügyelet nélkül hagyják. A  következőkben szeretnék adni 
Önöknek néhány jótanácsot, hogyan előzhetjük meg azt, hogy illetéktelen 
személyek hatoljanak be otthonainkba és okozzanak károkat értékeinkben. 
Nem szerencsés, ha távollétünkről túl sok ember tud, kiváltképp a közösségi 
oldalak révén, mert ezt az információt a betörő fel tudja használni bűnös 
szándékai eléréséhez. Házaikon ne húzzák le teljesen a redőnyöket, hogy 
ne úgy tünjön, senki sem tartózkodik benne. A  házat rendesen be kell zárni! 
Érdemes továbbá tájékoztatni a  falusi rendőrséget távollétünkről, akik fo-
kozott fi gyelmet fognak szentelni  házunk környékének  járőrözésük során.

Továbbá fi gyeljünk oda csemetéinkre, akik a nyári hónapokban gyakran 
kint játszanak az utcán, görkorcsolyáznak, kerékpároznak. Fontos fi gyel-
meztetni őket, hogy közlekedjenek fegyelmezetten, tartsák be a közlekedési 
szabályokat és fi gyeljenek oda a játszópajtásaikra is. 

Kérjük a járművezetőket, hogy fokozottan fi gyeljenek oda a gyalogosokra 
és a kerékpárosokra falunk területén!

Nem szabad megfeledkeznünk a tűzvédelmi előírásokról sem, a vonatko-
zó biztonsági szabályok betartása nélkül ne rakjunk tüzet!

A forró nyári napokon ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű fo-
lyadék beviteléről sem!

Meggyőződésem, hogy e néhány jótanács betartásával nagyban hozzájá-
rulhatunk értékeink és egészségünk védelméhez.

Kellemes nyarat kívánok Önöknek!

Mgr. Šajben Pavol
 önkormányzati képviselő Perbete
 BésKV bizottság elnöke



2

ZO ZÁPISNÍC OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA | A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JEGYZŐKÖNYVEIBŐL

2.4.2019
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo odkúpenie pozemkov za nájom-

nými bytovými domami na Kvetnej ulici, ktoré budú využité na umiestnenie 
garáží.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odkúpenie pozemkov pod Kvet-
nou ulicou o  výmere 170 m2 od Bratskej jednoty baptistov, Cirkevný zbor 
Svätý Peter, za kúpnu cenu 3 eurá/m2 do vlastníctva Obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Ondreja Vantaru, Kvetná 
ulica č. 34, Pribeta o bezplatnú pomoc obce vo forme prác s nakladačom pri 
búraní rodinného domu na adrese Komárňanská ulica 50, Pribeta, nakoľko 
dom je vo veľmi zlom technickom stave.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete odročilo ponuku rodiny Gyénovej na od-
kúpenie nehnuteľností – pozemku s rodinným domom na adrese Hlavná ulica 
č. 199, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete neschválilo žiadosť Františka Vernera 
a manž. Ildikó, Podzáhradná 11, Pribeta o úpravu prístupovej cesty k ich ro-
dinnému domu. 

24.4.2019
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo začatie prípravných prác na po-

danie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo ŠFRB 
na výstavbu nájomných bytov 8 b.j. na parc. č. 890/1,2 a 891/1,2 a 3 v k.ú. 
Pribeta v roku 2020.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo finančné prostriedky na vypra-
covanie žiadosti o NFP a realizačného projektu výsadby drevín k národnému 
projektu Zelené obce Slovenska.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo začatie projektu jednoduchých 
pozemkových úprav pod ulicou Nový rad.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odkúpenie nehnuteľností – ro-
dinný dom s pozemkom na Mierovej ulici 126, Pribeta od Szabolcsa Bajáka za 
kúpnu cenu 12.000 eur. 

7.5.2019
Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie informáciu o príprave 

na Dni obce Pribeta 2019, ktorú predložil PhDr. František Jakab, predseda 
komisie kultúry a školstva a ZPOZ.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete bralo na vedomie oznámenie Slovenskej 
sporiteľne, a.s. týkajúce sa výmeny bankomatu v budove zdravotného stre-
diska.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo späťvzatie pozemku na vý-
stavbu rodinného domu od Igora Hóku, Komárňanská 1, Pribeta a  manž. 
Anity na Jarmočnej ulici č. 12, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete neschválilo žiadosť vlastníkov bytov na 
adrese Kvetná ulica 25, Pribeta o odkúpenie časti pozemku za bytovým do-
mom na adrese Kvetná ulica 25 na vytvorenie rodinného dvora. 

11.6.2019
Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo Záverečný účet obce Pribeta 

a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  25.766,98 eur.
Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete schválilo návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Pribeta č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo od 1.7.2019 prenájom priestorov 
v zdravotnom stredisku, v dome služieb, prenájom pozemkov pod garážami 
a terasami reštauračných zariadení a prenájom sociálnych bytov. 

Obecné zastupiteľstvo v Pribete schválilo podanie žiadosti o  nenávratný 
finančný príspevok pre projekt Zvýšenie  bezpečnosti na cestách  - obec 
Pribeta s celkovou sumou projektu 12.024 eur.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Základnej školy s VJM – 
Alapiskola o poskytnutie dotácie 300 eur na organizovanie letného jazykového 
tábora v rámci Školského klubu detí.  

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete bralo na vedomie žiadosť obyvateľov 
Podzáhradnej a Komárňanskej ulice na vyriešenie situácie narušenia sused-
ských vzťahov v dôsledku neprimeraného správania a zdržiavania sa cudzích 
osôb na adrese Podzáhradná 103, Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo  v  Pribete schválilo žiadosť Miroslava Salkayho, 
Družstevná 51, Pribeta o pomoc pri zbúraní rodinného domu na adrese Hlavná 
ulica 563/4, Pribeta. 

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo odkúpenie pozemkov pod Kvet-
nou ulicou o výmere 386,5 m2 od Heleny Andovej, Podzáhradná 16, Pribeta za 
kúpnu cenu 3 eurá/m2 do vlastníctva Obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo v  Pribete schválilo odkúpenie nehnuteľností ve-
dených Okresným úradom Komárno, Katastrálny odbor v k.ú. Pribeta na LV 
č. 1643 od Heleny Forróovej, Kameničná 547, Imricha Majoroša, Modranská 
36, Pribeta  a Kataríny Lengyelovej, Podzáhradná 80, Pribeta za kúpnu cenu 
12.000 eur do vlastníctva obce Pribeta.

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete schválilo žiadosť Boglárky Užákovej, Voj-
nická 25, Pribeta o odkúpenie nehnuteľností rodinného domu a pozemkov na 
Vojnickej ulici 17, na ktoré má obec predkupné právo.

 Andrea Szabó

2019.4.2.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a Virág utcai bérlakások mögötti 

terület megvásárlását, ahol a jövőben garázsok kerülnek elhelyezésre.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a Virág utca alatt elhelyezkedő, 

170 m2 területű telekrészek községi tulajdonba történő megvásárlását a Baptista 
Egyház szentpéteri gyülekezetétől. Vételár 3eur/m2.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Vantara Ondrej, Perbete, Virág 
utca 34 sz. alatti  lakosunk kérvényét, mely a Komáromi utca 50 sz. alatti családi ház 
bontásával volt kapcsolatos. A község ingyenesen biztosítja a rakodógépet a bontási 
munkálatokhoz.  

Perbete Község Képviselő Testülete elnapolta a  Gyén család kérvényét, mely 
a Perbete, Fő utca 199 sz. alatti családi ház és telek községi tulajdonba történő meg-
vásárlásával volt kapcsolatos.

Perbete Község Képviselő Testülete elutasította Verner Ferenc és neje Ildikó, 
Perbete, Kertek alja 11,  kérvényét, mely a házukhoz vezető bekötőút javítására vo-
natkozott.

2019.4.24.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a SzK. Közlekedési és Építésügyi 

Minisztériuma és a  Szlovák Lakásfejlesztési Alaphoz benyújtandó kérvény előké-
szítési munkálatainak megkezdését. A fenti kérvény állami támogatás nyújtásával, 
illetve a Szlovák Lakásfejlesztési Alapnál történő hitelfelvétellel kapcsolatos. Az em-
lített támogatás, valamint hitel egy 8 lakásegységből  álló, 2020- ban felépítendő  
bérház építésére vonatkozik a perbetei kataszter 890/1,2 és 8914/1,2,3 parc. sz . 
alatti területén.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta egy támogatási kérvény benyúj-
tását, melynek segítségével facsemeték kerülnének kiültetésre a Váczy sor és a Túlsó 
kertek alja közötti  területen.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a  Váczy sor alatt fekvő telkek 
rendezésének megkezdését.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a Perbete, Béke utca 126 sz. alatti 
ingatlanok (családi ház és telek) visszavásárlását Baják Szabolcstól. Vételár: 12 000 
euró.

2019.5.7.
Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette a 2019-es Falunap előké-

szítésével kapcsolatos információkat, melyet PhDr. Jakab Ferenc, az iskolaügyi és 
kultúrbizottság elnöke ismertetett.

Perbete Község Képviselő Testülete tudomásul vette a Szlovák Takarékpénztár 
értesítését, mely az egészségügyi központ épületében található bankautomata cse-
réjére vonatkozott.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Hóka Igor és neje Anita, Perbete, 
Komáromi utca 1, a Vásártér utca 12 sz. alatti családi ház építésére szolgáló telek 
visszavételével kapcsolatos kérvényét.

Perbete Község Képviselő Testülete elutasította a Virág utca 25 sz. alatti lakástu-
lajdonosok kérvényét, mely a lakótömbjük mögött elterülő telekrész megvásárlasával 
volt kapcsolatos, ahol családi udvart szerettek volna létesíteni.

2019.6.11.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta, a Község 2018-as évi Zárszám-

adásáról illetve gazdálkodásáról szóló jelentését.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta, a Község éves gazdálkodása 

25.766,98 eurós többletének, tartalékalap létrehozása céljából történő áthelyezését.
Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta, az 1/2019 Általános Érvényű 

Rendelet (VZN) javaslatát, mely az iskolákra és iskolai intézményekre vonatkozó 
pénzügyi hozzájárulások összegét határozza meg.  

Perbete Község Képviselő Testülete  2019.7.1. hatállyal hagyta jóvá az egészség-
ügyi központ és a szolgáltatások háza  helységeinek bérbeadását, valamint a községi 
tulajdonban lévő földterületeken lévő garázsok, italboltok teraszainak, illetve a szoci-
ális bérlakások  bérbeadását.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta, vissza nem térítendő hozzájáru-
lásra vonatkozó kérvény benyújtását, mely a Biztonságosság növelése az utakon 
– Perbete község projektjére vonatkozott. A projekt teljes összege 12.024 eur.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta, A Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola 300 eurós támogatásra vonatkozó kérvényét. A támogatás egy az Iskolai Klub 
mellett működő szlovák nyelvi tábor megrendezésére lesz fordítva.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Salkay Miroslav, Sivatag utca 51, 
Perbete kérvényét, melyben a Fő utca 563/4 sz. alatt található családi ház lebontá-
sához kért segítséget.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta a  Virág utca alatt elhelyezke-
dő, 386,5 m2 területű telekrész községi tulajdonba történő megvásárlását, Helena 
Andová, Kertek alja utca 16, Perbete lakosunktól. Vételár: 3eur/m2.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta annak az ingatlannak közsé-
gi tulajdonba történő megvásárlását, melyet a  Járási Hivatal Kataszteri Osztálya 
a perbetei kataszter TL 1643 sz. alatt tart nyilván. Az eladó felek  Forróová Helena, 
Keszegfalva 547, Majoroš Imre, Madari utca 36, Perbete és Lengyelová Katarína, 
Kertek alja utca 80, Perbete. Vételár: 12.000 euró.

Perbete Község Képviselő Testülete jóváhagyta Užáková Boglárka, Erőszak utca 
25, Perbete kérvényét, mely családi ház és a hozzá tartozó telek megvásárlására 
vonatkozott. Ebben az Erőszak utca 17 sz. alatti ingatlanban a községnek elővételi 
joga volt.

  
 Ford. Mgr. Kovács-Csomor Endre
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Jómagam, Ádámka Krisztina és 
barátnőm Csipa Beatrix a Komáro-
mi Jókai Színház Kabaré c. előadá-
sában szerepelünk, mint táncosok. 
Az igazgató úr tudja, hogy táncos 
háttérrel rendelkezem, így felkért, 
hogy kipróbálhatnám a színpa-
dot is, nemcsak az irodát. Mivel 
további táncosokra volt szükség, 
ezért beajánlottam Trixit is. Az első 
próbán megnézték és felmérték 
tánctudásunkat, s koreográfusunk, 
Gergye Krisztián közölte velünk, 
hogy, mindenképpen fogunk tudni 
együtt dolgozni. A közel két és fél 
hónapig tartó próbák (amelyek napi 
8 óra táncot jelentettek) nagyon ke-
mények voltak, de felejthetetlenek. 
A munka mellett természetesen a 
szórakozás sem maradhatott el, 
a színpadon és az öltözőkben a 
hangulat mindig vidám volt. A pre-
mier estéjén természetesen min-
denki izgult, de az előadás után a 
sok gratulációt követően kiadtuk 

magunkból a fáradt gőzt, s együtt 
ünnepeltünk. A Kabaré c. előadást a 
Budapestről hozzánk érkező Rusz-
nyák Gábor rendezésében felnőtt 
és ifjúsági bérletben is egyaránt 
játszottuk. A május 19 – i előadás 
számunkra, perbetei táncosok szá-
mára, más volt, mint a többi, ugyan-
is Perbetéről 65 színházkedvelő 
nézett meg minket. Mindkettőnk 
nevében mondhatom, hogy nagyon 
élveztük a próbák és az előadások 
minden egyes percét, felemelő ér-
zés a különféle, komoly színházi dí-
jakkal rendelkező színészekkel egy 
színpadon állni, közöttük táncolni. 

Nagyon szépen köszönjük azok-
nak, akik megtiszteltek bennünket 
és eljöttek minket megnézni. Jó 
érzés volt, hogy büszkék ránk, és 
szereplésünkkel mi is öregbíthettük 
szülőfalunk, Perbete hírnevét. 

Mgr. Ádámka Krisztina

A Manócska baba-mama klub 
idén lett 5 éves. Ebből az alkalom-
ból vidám gyermeknapi program-
mal készültünk a kicsiknek és az ő 
családjainak. Az őszi időszaktól ta-
vaszig rendszeresen megtartottuk 
a klubban a Szülők iskoláját, amely 
alkalmakon az előadók a gyermek-
neveléssel- és gondozással kap-
csolatos témákkal ismertették meg 
a kedves édesanyákat. Áprilisban 
Nagy Annamária pszichológus volt 
a vendégünk, aki az anyaság fon-
tosságára hívta fel a fi gyelmet és 
ennek kapcsán tartott kötetlen be-
szélgetést a klubban. Tavaszi csa-
ládi fotózásra is sor került Lengyel 

Marián jóvoltából. Idén szenzáció-
nak számított az, hogy a gyermekek 
élő nyuszival fényképezkedhettek. 
Csodálatos húsvéti és családi ké-
peslapok születtek. Június 6-án 
vidám gyermeknapi forgatagunk 
tette színesebbé a szürke hétköz-
napokat. A gyermeknapi Ringató 
foglalkozást közös játék követte, 
majd a nap fénypontja természete-
sen az ugrálóvár „felavatása” volt, 
amit mondanom sem kell, hogy ha-
talmas sikert aratott az apróságok 
körében. A délután folyamán a győri 
Vaskakas bábszínház produkcióját 
tekinthettük meg „Egyik kicsi, má-
sik nagy” címmel. A légvárra nyúj-

Remek hangulatban telt az idei 
gyermeknap Perbetén,  az időjá-
rás is kedvezett nekünk. Elsőként 
Bernáth Tamás, a Komáromi Jókai 
Színház művésze ,,Tomi bohóc-
ként” szórakoztatta a gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt. Ezután 
számtalan program közül lehetett 
választani.  A kultúrházban műkö-
dő közösségi központ munkatársa, 
Šukola Andrea csillámtetoválást 
rajzolt, Dikácz Ferenc pedig minden 
kisgyermek kívánságát fi gyelembe 
véve különböző állatokat és tárgya-
kat hajtogatott lufi ból. Az előtérben 
elhelyezett selfi eboxban vicce-
sebbnél viccesebb képeket lehetett 
készíteni. A berendezést Lengyel 
Marián felügyelte és biztosította 
be. Az udvaron a Szürke Farkas 
íjászcsoport által felállított céltáblán 
az íjászkodást lehetett kipróbál-
ni. Önkéntes tűzoltóink elhozták a 
tűzoltóautót, melyet közelebbről is 
szemügyre lehetett venni, valamint 

ki is lehetett próbálni. Természe-
tesen a frissítő sem maradhatott 
el, a szervezők virslivel és üdítővel 
kínálták a sok játékban megéhező 
gyermeket. Ezenkívül frissen sütött 
palacsintát és gofrit lehetett vásá-
rolni. A kultúrház udvarán még az 
árusoknak is jutott hely, akik külön-
féle játékok megvásárlására csábí-
tották a kicsiket. A délután utolsó 
programja  a szlovák nyelven elő-
adott buborék show volt. Monda-
nom sem kell, hogy ez volt egy-
ben a legérdekesebb produkció is, 
amely lekötötte a gyerekek fi gyel-
mét. Az egy órás bemutató után 
mindenki kipróbálhatta a buboré-
kozást, fényképezkedhetett óriás 
buborékban. Ezt követően sajnos 
véget ért a gyereknap, de a gyere-
kek arca mindent elárult. Fáradtan, 
de nagy örömmel és boldogan in-
dultak hazafelé.  

Mgr. Ádámka Krisztina

A Komáromi Jókai 
Színház színpadán

Gyermeknap Perbetén

Nálunk a gyermek az első!
tott támogatást ezúton köszönjük 
minden jó szándékú kisgyermekes 
családnak, klubtagnak, intézmény-
vezetőnek, pedagógus kollégának 
és magánszemélynek. A gyermek-
napi meglepetéscsomag tartalmá-
ért köszönet: a Coop Jednota élel-
miszerbolt vezetőnőjének, az Euro 
Diskont élelmiszerbolt vezetőnőjé-
nek és  személyzetének, Halasi Ani-
tának, ifj. Eugen Kováčnak, Klement 
Kittinek, Paluk Erzsébetnek, Helena 
Kádárovának, Dikácz Ferencnek 
és Jakab Bélának. Az egész éves 
kiváló együttműködésért pedig kü-
lön köszönet jár a helyi közösségi 
központ dolgozóinak. Az évet egy 

felejthetetlen családi kirándulással 
zártuk, amely a győri Xantus János 
állatkertbe vezetett. A kirándulás 
teljes költségét Perbete Község 
polgármesterének köszönhetjük, 
amiért hálás valamennyi szülő és 
jómagam. Köszönjük mindenkinek 
a kedvességet és az önzetlen támo-
gatást!  

„Mindennapi apró tetteink 
hoznak fényt a világba.”

Bc. Juhász Tímea 

MIESTNE ORGANIZÁCIE | HELYI SZERVEZETEK 
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Deň matiek 

Školský výlet do Bojníc

Najkrajší deň roka je v máji, a týmto dňom je „Deň matiek“. Tento vzác-
ny deň  sme oslávili aj my 14. mája v miestnom kultúrnom dome. 

Všetky prítomné mamy, babky i  prababky privítala slávnostným prí-
hovorom pani riaditeľka, ktorá pripomenula dôležitú rolu matky v živote 
rodiny. Potom sa začal slávnostný program vystúpením najmenších, po-
tom sa predviedli aj veľké deti. Pre svoje mamičky zarecitovali básničky, 
zatancovali tančeky a zaspievali pesničky. Mamičky so  slzami v očiach 
pozerali svojich potomkov, ako sa snažia zo srdca prednášať všetko, čo sa 
naučili pre ne, pre tie, ktoré najviac na svete milujú. Na konci slávnostného 
programu obdarovali svoje mamičky kvetinkou.

 Erika Rusňáková 

Tak ako každý rok, aj tento školský rok sme pre deti a ich rodičov z na-
šej materskej školy pripravili výlet. Naším cieľom bol Bojnický zámok, 
najkrajší a najromantickejší na Slovensku a  naša najstaršia zoologická 
záhrada. Rozprávkový zámok je špeciálny rozprávkový divadelný festival 
v  podobe inscenovaného predstavenia. Tento rok je témou Čarodejník 
z krajiny OZ. Deti mohli prostredníctvom príbehu odvážnej Dorotky zistiť, 
aké dôležité je snívať, ísť za svojim snami a veriť vlastným schopnostiam. 

Popoludní si deti spolu s rodičmi pozreli zvieratká v zoologickej záhrade, 
člnkovali sa alebo sa povozili na koníkoch. Podvečer sme sa plní zážitkov 
a dojmov šťastne vrátili domov.

 Renata Kmetyóová

Jednou z  oblastí rozvíjania po-
znania u detí predškolského veku 
je aj oboznámenie sa s prácou dos-
pelých. 

Preto sme sa rozhodli, že deťom 
prinesieme povolania priamo do 
škôlky, aby si ich „odskúšali“ na 
vlastnej koži. 

Počas celého týždňa rodičia pri-
chádzali a hovorili s deťmi o svojej 
práci.

V  pondelok sa o  deti postara-
la kaderníčka Monika Misáková 
a  kozmetička Adela Lengyelová. 
Dievčatá sa zmenili na slečny 
s make-upom, chlapci zasa s na-
gélovanými účesmi na fešákov.

V utorok pán Pavol Šajben spo-
lu s kolegami z  ORPZ v Komárne 
a  s  kynológmi predviedli prácu 
s  policajnými psami, dovolili de-
ťom nahliadnuť do policajných áut.

V stredu pani Alexandra Szabo-
vá, ktorá pracuje ako zdravotná 
sestra ukázala deťom, ako si treba 

ošetriť menšie i  väčšie ranky, po-
počúvali si tlkot srdiečka, zmerali 
tlak. 

Ako posledná prišla k nám pani 
Helenka Kučarová, ktorá spolu 
s  deťmi napiekla koláčiky, poroz-
právala im o práci pekára. Hotové 
koláče deťom samozrejme veľmi 
chutili. 

V  našej práci sa stále snažíme 
o spestrenie pobytu detí v škôlke. 
Chceme, aby si z  nej odnášali čo 
najviac zážitkov a vedomostí a 
preto aj takouto formou oboha-
cujeme deťom dni, odovzdávame 
vedomosti. 

Že je táto metóda účinná vie-
me podľa toho, že ešte dlho sa 
deti hrali na policajtov, sestričky, 
kaderníčky. Naše poďakovanie za 
pekný a bohatý týždeň patrí všet-
kým, ktorí sa podieľali na jeho rea-
lizácii. 

 Jana Gáborová

Tohtoročné oslavy sviatku všetkých detí boli plné zážitkov. Doobeda nás 
v  škôlke navštívili členovia DHZ Pribeta, aby nám umožnili vyskúšať si 
hasičskú techniku, predviedli nám zapájanie hadíc, viazanie špeciálnych 
uzlov, chôdzu po kladine a mali sme možnosť prezrieť si hasičské auto 
zblízka. Potom nasledovali hry na školskom dvore s bublifukom, na ská-
kacom hrade, maľovanie na tvár a na telo. Pochutnali sme si aj na sladkej 
cukrovej vate.

Po obedňajšom oddychu nás čakalo rodinné popoludnie v  materskej 
škole, rôzne veselé športové úlohy zdolávali deti spolu s rodičmi. Deti do-
stali za svoje skvelé športové výkony sladkú odmenu a deň sme ukončili 
spoločnou opekačkou. Domov sme odchádzali síce zadymení, ale príjem-
ne unavení. 

  Paulína Fűhrichová

Medzinárodný deň detí

Poznávame prácu našich 
rodičov
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Óvodásaink az idei tanévben is 
bekapcsolódtak számos rajzver-
senybe, népdalversenybe és tánc-
versenybe.

Ügyes alkotóink Zahorcsek Zoé, 
Tóth Jázmin, Gogola Lilien, Uzsák 
Lara, Kecskés Ferenc Noel, Salkay 
Karolina, Basternák Dóra rajzait 
megcsodálhatták és értékelhették 
járási, kerületi és országos szinten 
is. 

Uzsák Lara katicabogara  nyertes 
rajzként megvarrásra került, ezzel 
nagy örömöt szereztek kis alkotó-
jának. 

 Basternák Dóra a  Rajzolj és 
nyerj! elnevezésű rajzpályázaton 
a  3. helyet, Salkay Karolina pedig 
a zsűri különdíját tudhatja magáé-
nak, valamint részt vehettek a szer-
vezők által megrendezett ünnepé-
lyes díjátadáson.

A  világűr gyermekszemmel 
rajzpályázaton Kecskés Ferenc 
Noel „Szörnyecskés“ rajza bejutott 
az országos fordulóba, valamint 
Basternák Dóra rajza különdíjas lett.

Valamennyi kis alkotónak füg-
getlenül attól, hogy díjazott lett- e 
vagy sem, szívből gratulálunk.

Márciusi hónap folyamán két 
kislány, Salkay Karolina és Nagy 
Liana a kisújfalusi „Süss fel nap” 
elnevezésű népdalversenyen mu-
tathatta meg énektudását. Mind-
ketten ezüstsávos minősítésben 
részesültek. 

A Nyitnikék Óvoda táncoslábú 
lányai: Basternák Dóra, Zahorcsek 
Zoé, Tóth Jázmin, Nagy Lara és 
Gogola Lilien az idén immár har-
madik alkalommal neveztek be a 
nyitrai kerület által megrendezett, 
modern táncok versenyébe. A 
„Nyalóka” című összeállítás nagy 

sikert aratott, így a zsűri értékelése 
alapján az 1. díjat hozhatták haza, 
ezzel biztosítva továbbjutásukat a 
garamszentkereszti országos ver-
senyre, ahol a 3. helyezést tudhat-
ták magukénak!

„Azzal, hogy értékeljük 
gyermekeink speciális érdeklődési 
körét, kifejezhetjük szeretetünket 
irántuk és különleges tulajdonsá-

gaik iránt.“
 Trish Magee

Mgr. Pinke Gabriella

Az óvoda világa

Sikereink a 2018/2019-es tanévben

Kedvesen integetnek a  fák, lá-
gyan fúj a langyos szél. Ismét elér-
kezett az év vége. Gyorsan repültek 
a hetek, hónapok. Visszaemlékezve 
az óvodai napokra nagyon kelleme-
sen és élménydúsan teltek. Márci-
usban az iskola meghívására egy 
csodálatos mesét néztünk meg: 
Écsi Gyöngyi Teremtésmeséjét. A 
költészet napja  alkalmából pedig 
Zsapka Attila, Vadkerti Imre és Si-
pos Dávid koncertjét élvezhettük.

Áprilisban a  bolygók és a  csil-
lagok varázslatos világába ka-
lauzoltuk el a  gyermekeket, 

ellátogattunk az ógyallai csillag-
vizsgálóba. A planetáriumi előadás 
minden kisgyermeket elbűvölt.                                                                                                        
Április végén már nagy izgalommal 
készülődtünk az édesanyák kö-
szöntésére. A sok gyakorlás megér-
te a  fáradságot. Szép műsorral ör-
vendeztettük meg az édesanyákat, 
nagymamákat. A  helyi Nyugdíjas 
Klub és a Civilizációs Betegségek-
kel Sújtottak helyi szervezete felké-
résének is eleget tettük, és anyák 
napi műsorunkkal köszöntöttük 
őket. Idén sem maradt el a  gyer-
meknapi meglepetések sokasága 

gyermekeink nagy örömére. A vat-
tacukros bácsi gyönyörű virág és 
gomba formájú vattacukrokat ké-
szített mindenkinek. A helyi tűzoltó 
szervezet pedig egy tanulságos és 
érdekes bemutatót tartott   gyer-
mekeinknek. Volt még arcfestés, 
ugrálóvár és rengeteg játék.

Az év végén Budapestre ki-
rándultunk, mégpedig a Fővárosi 
Állat- és Növénykertbe. Az állat-
kertben sok-sok program várta 
a érdeklődő kis óvodásokat: a zsi-
ráf etetése, piknik a  majmoknál, 
fóka – móka, hüllők látványeteté-
se és még sok más. Nem csak az 

óvodai évet búcsúztattuk, hanem 
11 ballagó gyermekünket is, aki-
ket szeptemberben már az iskola 
vár. Június 26 – án a gondtalan, 
játékkal teli évek után búcsút 
mondtak játékaiknak, elköszöntek 
gyermektársaiktól, az óvónéniktől 
és az óvodai alkalmazottaktól. Az 
ünnepi műsorukban megmutatták, 
hogy felkészültek már az iskolára.                                                                                                                      
Végezetül a Nyitnikék Óvoda a me-
leg nyári napokra mindenkinek jó 
pihenést és nyaralást kíván! 

Balla Piroska
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Prvý ročník Pribetskej fotosúťaže 
vyhlásila komisia kultúry a školstva 
s cieľom vytvoriť v našej obci novú 
tradíciu. Boli by sme radi, ak by sa 
táto aktivita stala pevnou súčasťou 
aj budúcich Dní obce Pribeta. Ďalším 
z cieľov organizátorov bolo aj podpo-
riť tento moderný, nový druh umenia 
a jeho udomácnenie a rozvoj v našej 
obci. Podľa predstavenej úrovne 
a  z  vyjadrenia súťažiacich môže-
me skonštatovať, že k  tomuto nie 
je potrebné drahé vybavenie, oveľa 
dôležitejšie je dobré oko, správne vi-

denie, fantázia a nejaký malý príbeh, 
ktorý vieme pripojiť k  vyhotovenej 
fotografi i. Treba chodiť s otvoreným 
očami, pozorovať a všimnúť si, po-
tom bude fotografi a iste dobrá. Ďalej 
je potrebná istá dávka trpezlivosti 
a  treba sa samozrejme aj vedieť 
troška pohrať s fotografi ou, ktorá sa 
dostane do nášho počítača.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 
20 účastníkov s  viac ako 80-imi 
zábermi. Súťažilo sa v  2 vekových 
kategóriách, do 16 rokov a nad 16 
rokov. Práce posudzovala trojčlenná 

odborná komisia v nasledovnom zlo-
žení: Jozef Ivan, predseda komisie – 
fotograf z Nových Zámkov, tajomník 
fotoklubu Hexagon, Ferenc Holop 
– predseda a umelecký vedúci ko-
márňanského fotoklubu Helios a Pál 
Sedliak – fotograf z Martoviec. Tibor 
Varga, pribetský umelecký fotograf 
zastával funkciu mentora a  záro-
veň patróna celej súťaže. Komisia 
veru nemala ľahkú úlohu, fotografi e 
dlho a dôkladne preberala, vyberala, 
v najlepšej viere ich hodnotila, a na 
záver rozhodla o výsledku. Odborní-

kom sa fotografi e páčili, boli spokojní 
s  úrovňou súťaže. S  humorom po-
znamenali, že očakávali viac fareb-
ných kvietkov a malých mačičiek, čo 
samozrejme nie je úplnou pravdou, 
lebo takéto práce vôbec nepozdvih-
nú úroveň súťaže. Ďakujeme poro-
te, pomocníkom a  Tiborovi Vargovi 
za ich vynaloženú prácu! Všetkým 
víťazom a  vystaveným fotografom 
gratulujeme a ďalej želáme „Dobré 
svetlo!“. Očakávame prihlášky a fo-
tografi e aj v budúcoročnom 2. roční-
ku Pribetskej fotosúťaže!

FOTOSÚŤAŽ | FOTÓVERSENY 

Hagyományteremtő céllal 
szervezte meg a  község önkor-
mányzata mellett működő iskola 
és kultúrügyi szakbizottság az 1. 
Perbetei Fotóversenyt, amelyet 
a  jövőben a  falunapok szerves 
részévé, állandó programjává sze-
retne tenni. A szervezők nem titkolt 
célja ennek a hozzávetőlegesen új, 
modern művészeti ágnak meg-
honosítása és fejlesztése Perbete 
Község lakosai körében. A verseny 
színvonala alapján, és a résztvevők 
bevallása szerint megállapíthatjuk, 
hogy hiperdrága felszerelés ezen 
a  szinten nem szükségeltetik, 
fontosabb a  jó szem, a  jó meglá-

tás, a fantázia és egy pici történet, 
amit elménkben a  fotóhoz tudunk 
csatolni. Nyitott szemmel kell járni, 
megfi gyelni, észrevenni és akkor 
biztos   jó lesz a kép. Kell a  türe-
lem, és úgymond egy kicsit el kell 
játszani a  fotóval, mikor az már 
bekerül a  számítógépünkbe. Nem 
szégyen tanácsot kérni a  tapasz-
taltabbaktól sem. 

A versenybe több mint húsz al-
kotó, több mint nyolcvan alkotás-
sal nevezett be. Két korcsoportban 
vetélkedtek a  fotósok, tizenhat 
éven innen és tizenhaton túl. Há-
romtagú neves fotográfusokból 
álló szakmai zsűri bírálta el az 

Kategória do 16 rokov – 16 éven aluliak:
1. miesto/ helyezett -   Marcela Kliská: Zvieratá u mňa doma / Állatok nálunk otthon

 2. miesto/helyezett - Krutek Flórián: Ferkó
 3. miesto helyezett - Jakab András Gergely: Bicykel tety Irmy / Irma néni biciklije

Kategória nad 16 rokov – 16 éven felüliek:
 1. miesto/helyezett – Bálint József: Výška / Magasság 
 2. miesto/helyezett – Erdélyi Zoltán: Pri práci / Munka közben
 3. miesto/helyezett – Soóky Ildikó: Pred búrkou / Vihar előtt

Cena starostu / Polgármesteri díj:
  Pinke Kitti: Na čerstvom vzduchu / A friss levegőn

Cena usporiadateľov / Szervezők díja                                 
                                            Alex Voňák: Makové pole / Mákföld

alkotásokat. Jozef Ivan, a zsűri el-
nöke, érsekújvári fotós a Hexagon 
fotóklub titkára, Holop Ferenc, 
a  komáromi Helios fotóklub elnö-
ke és művészeti vezetője, Sedliak 
Pállal, martosi fotográfussal kie-
gészülve vágott neki az elbírálás 
feladatának. Varga Tibor, perbetei 
fotóművész, pedig amolyan véd-
nöki szerepben, mentorálta ezt 
a művészeti eseményt. A zsűrinek 
nehéz dolga volt, sokat válogatott, 
sokszor nyilvánított ki, elsősorban 
segítő jellegű kritikát, de végül 
legjobb lelkiismerete szerint meg-
hozta döntéseit. A  szakemberek-
nek a fotók tetszettek, meg voltak 

elégedve a  színvonallal. Humorral 
jegyezték meg, hogy  több színes 
virágot és cuki kismacskát vártak, 
ami természetesen nem teljesen 
igaz, mert a  cukiságok a  fotóver-
seny színvonalát egyáltalán nem 
emelik. A  zsűri, a  segítők és Var-
ga Tibor befektetett munkáját és 
idejét köszönjük! Minden nyertes 
és kiállító fotósnak gratulálunk, to-
vábbi ,,Jó fényt!“ kívánunk! Várjuk 
mindenki jelentkezését és fotóit 
a jövő évi 2. Perbetei Fotóverseny-
re!

PhDr. Jakab Ferenc

Fotóverseny

Fotosúťaž

Výsledky / Eredmények:

Alex Voňák
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Pinke Kitti

Soóky Ildikó

Bálint József

Jakab András Gergely

Krutek Flórián

Marcela Kliská

Erdélyi Zoltán
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Eső, TNT, megint eső – 17. PERBETEI FALUNAPOK
Aki felületesen tekintett az ez 

évi falunapok eseményeire, nagy-
jából ezt a sommás megállapítást 
szűrhette le. Igen, az égiek nagyon 
megtréfálták a  szervezőket. Óriá-
si, régiónkban rég nem tapasztalt 
felhőszakadás zúdult Perbetére. 
Pedig minden szépen indult... 

Péntek kora este, immár ha-
gyományosan, sor került a  falu-
napi kiállítások megnyitójára. Egy 
kiállítás megnyitóról, a protokoll 
szerint, nem hiányozhat a kultúr-
műsor sem. Ez alkalommal a szlo-
vák iskolások énekkel és furulya-
szóval léptek fel, a magyar iskola 
Tündérvirágok színjátszócsoportjai 
pedig két színdarabot adtak elő. 
Az ifjú művészpalánták hangos 
sikert arattak, felkészítőik munká-
ját dicséret illeti. A konferansziék 
sorban bemutatták a kiállítókat és 
méltatták művészetüket. Hagyo-
mányteremtő szándékkal meg-
szervezésre került az 1. Perbetei 
Fotóverseny, amelynek kiértékelé-
sére szintén péntek este került sor 
a sportcsarnokban. Az eseményről 
bővebben más helyen írunk.

Szombaton reggeltől a sportoló-
ké volt a ,,pálya“. Az iskola sport-
pályáján röplabda és focitornára 
került sor. Bemutatót tartott a Szür-

kefarkas Íjászcsoport, mindenki 
kipróbálhatta az íjászkodás művé-
szetét. Megérkeztek a  pincehelyi 
vendégek is, élükön Fekete Gábor 
polgármester úrral. Az ünnepi ebéd 
után ünnepi istentisztelet követke-
zett a  református templomban. 
Ezen az ökumenikus alkalmon 
falunk mindhárom gyülekezete 
részt vett, Isten szavát  Nt. Erdélyi 
Zoltán, Nt. Erdélyi Adél református 
lelkészek és Jaroslava Zaťková 
evangélikus lelkésznő hirdették. 
A világháborús emlékművek meg-
koszorúzása után, ahol Varga Pé-
ter, az MKP mezőgazdasági és kör-
nyezetvédelmi alelnöke mondott 
ünnepi beszédet, a falunapi menet 
zeneszó mellett felvonult a  falu-
napok központjául szolgáló sport-
csarnok és kultúrház közötti térre. 
Közben a szakavatott, ínyenc zsűri 
kiértékelte a  gulyásfőző versenyt 
és az aprósütemények versenyét. 
A  sportcsarnokban a  kiállítások 
mellett Kučarová Helena pékmes-
ter ismertette meg az érdeklődő-
ket a  kovászos péksütemények 
elkészítésének fortélyaival. A  régi 
katolikus iskola épületében a rész-
leteiben megújult néprajzi kiállítás 
várta a látogatókat. Zsitva Norbert, 
Perbete polgármestere ünnepé-

lyesen megnyitotta a 17. Perbetei 
Falunapokat, kezdetét vehette 
a  nagyszabású, remek fellépők-
kel tarkított, gondosan előkészített 
kultúrműsor. 

A  gyermekek már kacsingat-
tak a  kisvonat felé, kirakodtak 
az árusok, sült a  kolbász, csapra 
verték a  söröshordókat, beindult 
a  lufi gyár, az emberek érdeklőd-
ve nézték a  kiállításokat. Először 
a  szlovák ovi csemetéi léptek 
fel, és ezalatt nyakunkba sza-
kadt a  hatalmas, majd két órán 
át tartó viharos eső. Mindenki ott 
ragadt, ahol éppen tartózkodott. 
A  kis ovisok a  színpadon, a  néző 
a  sátrak alatt, a  sportcsarnok és 
a  kultúrház előcsarnokában. Vic-
cesen jegyezhetjük meg, hogy 
a  sportcsarnokban ragadtak leg-
alább tüzetesen megnézhették 
a kiállításokat. Ez volt az a helyzet, 
amikor a B-terv sem segített vol-
na. A  szervezők és a  technikusok 
mentették a menthetőt, de a meg-
oldást akkor is csak az idő jobbra 
fordulása jelentette. Az est húzó-
neve, a budapesti TNT popzenekar, 
elhozta műsora mellett a jó időt is. 
Az emberek visszaszállingóztak 
a színpad elé, és egy jó hangulatú 
koncertet nézhettek, táncolhattak 

végig.  A  nagymegyeri Megyer  
Táncegyüttes még szintén remek 
időben adhatta elő színvonalas 
összeállítását. Zsapka Attila Szécsi 
Pál emlékműsora is sok, elsősor-
ban idősebb zenerajongót vonzott 
a  színpad elé, de akkor már az 
eső újból eleredt. A  művész úr-
nak köszönhetően az emberek 
kitartottak, és nagyon élvezték 
a felejthetetlen Szécsi Pál melódi-
ákat. Ezután már az esőé lett újra 
a főszerep, és ebből a megszerzett 
státuszából aznap este már nem 
engedett. A  polgármester úrnak 
nem volt mit tennie, nehéz szívvel, 
de bejelentette a falunapok terve-
zett programjának nem tervezett 
végét. Bátran kijelenthetjük, hogy 
a 17. Perbetei Falunapok sikeresek 
voltak, nagy tömeget mozgattak 
meg, az eső  összehozta egy kis, 
tán nem tervezett beszélgetésre 
az embereket. Reméljük, csoport-
jaink elmaradt fellépéseit egy más 
alkalommal pótolni tudjuk, nem fe-
ledkezve meg arról, hogy a falunap 
savát-borsát mégiscsak ők adják, 
és Perbete kulturális életének 
mozgatúrugóját  ők jelentik.   

PhDr. Jakab Ferenc

DNI OBCE | FALUNAPOK
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Deň rodiny 

Čítajme si… 2019

MDD na Ranči Mohykán

Škola v prírode

Vo štvrtok 30. mája 2019 sa ko-
nal už 12. ročník najpočetnejšieho 
detského čitateľského maratónu 
na Slovensku s názvom “ČÍTAJME 
SI”. Organizátorom podujatia je 
Linka detskej istoty, n. o.. Projekt 
“ČÍTAJME SI“ má ambíciu posilniť 
aktivity, ktoré podporujú čítanie u 
detí, pretože pre rozvoj osobnos-
ti dieťaťa i mladého človeka má 
kniha nenahraditeľný význam. Po-
máha poznať hodnoty, rozlišovať 
dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči 
a slovnej zásoby. Vytvára priestor 
pre tvorivosť, dáva možnosť v 

ohraničenom čase na stotožnenie 
sa s postavami, ponúka chvíle in-
timity, možnosť byť sám so sebou, 
relaxovať. Dáva možnosť naberať 
množstvo informácií, inšpirácií, 
vedomostí, porozumieť pojmom. 
Hlavným cieľom tohto 6-hodino-
vého čitateľského maratónu, ktorý 
prebehol v  školskej knižnici, bolo 
predovšetkým pritiahnuť deti a 
mládež ku knihe.Tento rok čítalo 
na celom Slovensku 32  425 detí, 
v našej škole to bolo 46 detí.

Mgr. Viktória Bednáriková

Deň rodiny sme oslávili spolu 
s našimi najbližšími v škole 4. júna 
2019 popoludní.

Čo je rodina? Rodina –  je mama, 
otec a ja. 

Vychovávať deti si vyžaduje ob-
rovské úsilie a veľký kus práce. 
Výchova detí však nie je prácou. 
Je poslaním. Preto sme v tento deň 
vzdali úctu našim rodinám, ktoré v 
mene tohto poslania nezištne obe-
tujú nielen svoj voľný čas, svoje 
tajné plány a ambície, ale ak by 
bolo nutné, aj svoje zdravie, možno 
vlastný život. Veď práve rodina  úz-
kostlivo sleduje každý krok svojho 
dieťaťa, teší sa z jeho úspechov, 
prežíva jeho nezdary, pohládza 
ubolenú nožičku, tváričku či dušič-
ku. A je to práve rodina, ktorá ne-
skôr s obavami ale aj s patričnou 
dávkou hrdosti vyprevádza svoje 
dieťa do tajomného sveta dospe-
losti. Za vašu starostlivosť, drahí 
rodičia a  starí rodičia, chceme 
z úprimného srdca  poďakovať. 

Náš darček nebol zabalený v ba-

líčku, možno ak, tak len v pomysel-
nej škatuli. 

Pripravili sme si pre najbližších  
krátky kultúrny program, v ktorom 
sa predstavili pásmom básní naši 
najmenší recitátori – prváci, 

po nich vystúpili nemenej šikov-
ní recitátori z 3. a 4. ročníka 

a paletu básní domaľovali  star-
šie žiačky Barborka Kelebercová 
a Karinka Laczová.

V  tanečnom rytme sa pred-
viedli tretiaci a štvrtáci a dievčatá 
z druhého stupňa.

Vtipným slovom sa nám už tra-
dične prihovorili naše dobre známe 
Cuky a Luky.

Po kultúrnom programe sme na-
šich najbližších srdečne pozvali  na 
malé občerstvenie v altánku a  ro-
dinné športové popoludnie, ktoré 
sa uskutočnilo na dvore školy.

 Spolu sme sa výborne  zabavili 
a  unavení sme odchádzali domov 
s rodičmi.

Kiara Geletová
 žiačka 7. ročníka ZŠ Pribeta

Žiaci našej školy si svoj sviatok 
užili 3. júna 2019 na Ranči Mohy-
kán, ktorý sa nachádza v obci Pa-
lárikovo, časť Ľudovítov.

Celé dopoludnie sa nieslo v zna-
mení westernu. Po príchode na 
ranč sa deťom 
predviedol Ky-
nologický klub 
z  Dvorov nad 
Žitavou. Šikov-
né psíky pod 
vedením svo-
jich chovate-
ľov predviedli 
úžasné kúsky. 
A do drezúry sa 
zapojili aj naše 
deti. Po nich vy-
stúpil nádherný 
koník Mohykán, po ktorom maji-
telia ranč pomenovali. Dozvedeli 
sme sa, že má 25 rokov a  hoci 

V  dňoch 27. mája – 31. mája 
2019 sa naši žiaci 1. stupňa zú-
častnili školy v  prírode v  nádher-
nom prostredí Bielych Karpát, vo 
Vršateckom Podhradí.

Boli sme ubytovaní priamo pod 
zrúcaninou Vršateckého hradu. 
Hoci nám počasie neprialo, strávili 
sme tu päť zaujímavých dní. Do-
obedňajší program bol zameraný 
na poznávanie prírody a  blízkych 
pamiatok. V rámci projektového 
vyučovania sme vytvorili plagáty 
o slovenských hradoch a zámkoch 
a  čítali sme povesti viažuce sa 
k nim.

 Poobedňajší a  večerný program 
bol v réžii animátorov. Tri animátor-
ky – Panda, Sponka a Tina – sa po-
starali o bohatý animačný program 
zameraný na ochranu životného 
prostredia. Deti absolvovali rôzne 
zábavné i poučné súťaže, pracovali 
v tímoch a večer relaxovali na dis-
kotéke a pri hrách. Najväčším zá-
žitkom pre všetkých bol turistický 
výstup na zrúcaninu Vršateckého 
hradu.

Týždeň v škole v prírode rýchlo 
ubehol a deti sa plné dojmov, zdra-
vé a šťastné vrátili domov.

 Mgr. Andrea Laczkóová

je to už vyslúžilý koník, ešte stále 
účinkuje v  rôznych fi lmoch a  re-
klamách. Deti si mohli zajazdiť na 
Mohykánovi aj poníkovi. 

Po zaujímavom vystúpení psí-
kov a koňa Mohykána boli pre deti 

prichystané súťaže, 
napr.: hod na terč 
s podkovou, streľba 
z  luku, skákanie vo 
vreci, na trampolí-
ne, hod loptou na 
plechovky, pretlá-
čanie lanom a  iné. 
Nechýbala ani slad-
ká odmena. Deti si 
tento deň ozaj užili 
a tešia sa na ďalšie 
stretnutie.

Mgr. Viktória Bednáriková
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„Az iskola arra való, hogy az ember 
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen 
tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás 
izgalmát, megtanulja szeretni, amit 

csinál, és megtalálja azt a munkát, amit 
szeretni fog.”

A C-vitamin Nobel-díjas magyar felfe-
dezője, Szent-Györgyi Albert a fenti meg-
állapításban arra keresi a  választ, hogy 
mire való az iskola. Ilyenkor, tanév végén 
hangsúlyozottan is fontos ez a  kérdés, 
hiszen mielőtt megkezdődik a  gondta-
lan vakáció, szá-
mot kell vetnünk 
az elmúlt tanév 
e s e m é n y e i r ő l , 
e redménye i rő l . 
Elgondolkodunk, 
vajon betöltötte-e 
szerepét a  mi is-
kolánk? Ha a  vá-
lasz IGEN, akkor 
mi, pedagógusok 
nyugodtan, meg-
elégedve tölthet-
jük a  vakáció két hónapját azzal a  tu-
dattal, hogy jó irányba terelgettük a ránk 
bízott csemetéket a tanév során. 

Következzék tehát egy rövid ösz-
szegzés. Összesen 28 tanuló vihetett 
haza színjeles bizonyítványt. A  kiváló 
tanulmányi eredményeiért és az iskola 
méltó képviseletéért Nyul Rebeka, Kecs-
kés Fruzsina, Madarász Ferenc, Molnár 
Anita Lilla, Pinke Zsófi a, Molnár Domi-

nik, Török Ádám, Jakab András Gergely, 
Borvák Barbara, Lengyel Szilárd, Pinke 
Kitti, Dudás Bianka, Tátyi Dániel és Gyóni 
Gergely részesült igazgatói dicséretben. 
Az egyes tanulmányi területeken elért 
kimagasló eredményeiért három tanuló 
részesült elismerésben és egy szép ser-
leget kapott: Borvák Barbara (8.o.) a ma-
tematikában, Pinke Zsófi a (3.o.) a humán 
és művészeti tárgyakban, Gyóni Gergely 
(9.o.) a sportban nyújtott teljesítményé-
ért. Az igazgatói díjat Jakab András Ger-
gely (6.o.) nyerte el az idén. A különböző 
szintű versenyekbe, vetélkedőkbe 64 

tanuló kapcsolódott be, közülük többen 
országos eredményekkel is büszkél-
kedhetnek: Borvák Barbara a Katedra 
matematikaverseny kerületi győztese, 
az országos fordulóban 3.díjas, 12.he-
lyezett, A Tompa Mihály Országos Vers-
és Prózamondó Versenyen Hlinka Igor 
ezüstsávos minősítést nyert, A világűr 
gyermekszemmel országos résztvevője 
Vörös Emma, díjazottja Sipka Máté, a 

Három hónap a népművészet jegyében

Év végi számvetés

„Csak az a nép tud tisztelni más 
népeket - azok szokásait, hagyományait 
- amely a sajátját is megbecsüli.” (Illyés 

Gyula)

Az utóbbi negyedév sok munkával 
telt. Rendezvényt szerveztünk, csoport-
jaink készültek különböző fellépésekre, 
országos szintű versenyen vettünk részt.

Alapszervezetünk május 19-én IX. 
alkalommal rendezte meg a Népművé-
szeti Fesztivált Perbetén a kultúrházban. 
A rendezvény kézműves  vásárral kezdő-
dött, melyet a  népművészeti csoportok 
seregszemléje követett. A  fesztiválon 
bemutatkozott a Bellő Néptánccsoport 
Ógyalláról, a Gyöngyösbokréta Nép-
tánccsoport Szentpéterről, a Pettyem 

Néptánccsoport és a Búzavirág éneklő-
csoport citerakísérettel, valamint Szabó 
Julcsi népdalénekes Naszvadról, a Bok-
réta Népdalkórus Kürtről, Lacza Anikó 
mesemondó, az Árvalányhaj Népdalkör 
és a Napraforgó Néptáncegyüttes cso-
portjai. A talpalávalót a Gereben zenekar 
húzta, Szabó Mátyás vezetésével. A ren-
dezvény táncházzal zárult.

A  Napraforgó Néptáncegyüttes fel-
nőtt csoportja jó hangulatot teremtett 
a  Komáromi Református Egyházmegye  
bormustráján a  gömöri és a  dunántúli 
táncokkal. 

Néptánccsoportjaink méltón képvisel-
ték községünket a tánc világnapja alkal-
mából rendezett fesztiválon Naszvadon, 
ahol felcsíki, szatmári, valamint dunán-

túli táncokat mutattunk be. 
Az Árvalányhaj Népdalkör és a Napra-

forgó Néptáncegyüttes felnőtt csoportja 
szép műsort adott a  XIV.Borfesztiválon 
Bátorkeszin. Lehetőségünk nyílt bemu-
tatkozni a Duna Televízió riporterének is, 
előadásunk részleteit láthatták a Kárpát 
express című műsorban. 

Júniusban meghívást kaptunk a  ba-
ráti községünkben, Pincehelyen meg-
szervezett Pille Fesztiválra, amely, mint 
megtudtuk, a  lányok és asszonyok fe-
jére kötött úgynevezett pilléről kapta az 
elnevezését. Nagyon szép bemutatót 
láthattunk a  tájegység pilléiről és nép-
viseletükről. Mi pedig hagyományőrző 
csoportjainkkal mutatkoztunk be. Az 
Árvalányhaj Népdalkör egy szép perbetei 

népdalcsokrot, a  Napraforgó Néptánc-
együttes pedig szatmári és Vág- Garam 
közi, valamint gömöri táncokat táncolt.

Gyermekeink, fi ataljaink már 10 éve 
bekapcsolódnak az Ipolyi Arnold Népme-
semondó versenybe, mindig jobban el-
sajátítják a mesemondás hagyományát, 
megőrizve a  tájegység jellegzetességét. 
Népviseletben, a  tájnyelvet használva, 
a környékünkön gyűjtött népmesekincs-
ből mesélnek. Lacza Anikó már többször 
is részt vett ezen a  megmérettetésen, 
idén második alkalommal a  gútai elő-
döntőről bejutott az országos döntőbe, 
amelyre június 3-án és 4-én került sor 
Rozsnyón. Anikó ezüstsávos minősítés-
ben részesült. Gratulálunk! 

Mgr. Török Sarolta

Zöld objektív fotóverseny országos kiál-
lításába bejutott Török Ádám munkája, 
a Hevesi György Országos Kémiaver-
seny eredményes megoldói Lengyel 
Szilárd és Szabó Olivér, a Kaszás Attila 
Országos Versmondó Verseny aranysá-
vos szavalója Nyul Rebeka, a Kenguru 
matematikaverseny iskolai bajnoka 
Kecskés Fruzsina. Szépen szerepeltek 
kis matematikusaink a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny kerületi fordulójában, 
ahol a 3.osztály csapata 2.helyezést ért 
el, Pinke Zsófi a 5., Molnár Anita Lilla pe-
dig a 4. helyen végzett.  Az Ipolyi Arnold 
Népmesemondó Verseny kerületi fordu-
lójának ezüstsávos mesemondói Pinke 
Zsófi a és Jakab András Gergely.

A második félév során nem volt hiány 
kulturális és közösségi rendezvények-
ben sem. Szép műsort adtunk anyák 
napja alkalmából, a szülői szövetség 
támogatásával megszerveztük a gyer-
meknapot, élményekben gazdag kirán-
duláson vettek részt alsó tagozatosaink 
a Fővárosi Nagycirkuszban és a Termé-
szettudományi Múzeumban, a felsősök 
megtekintették a Feszty-körképet, ellá-

togattak Szegedre és Petőfi  szülőházába 
Kiskőrösre. Csodálatos koncertet adott 
Zsapka Attila, Sipos Dávid és Vadkerti 
Imre, ellátgatott hozzánk a Kossuth-dí-
jas Kátai Zoltán énekmondó, valamint 
Écsi Gyöngyi meseszínháza. A Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából több 
ezer diákkal együtt énekeltük Szarka 
Tamás Kézfogás c. dalát. A 8.osztályo-
sok Oroszlányban vettek részt egy szép 
ünnepségen és tekintették meg Sasvári 
Sándor Kárpátok között c.  előadását. 
A 9.osztályosok a szombathelyi és a 
bobai diákokkal együtt ünnepeltek, velük 
töltöttek két élménydús napot.  Néptán-
cosaink sikeres fellépéseken mutatták 
be új koreográfi áikat nemcsak itthon, 
hanem határainkon túl is. Társastánc-
csoportunk pedig a járási, ill. a kerületi 
táncversenyen 1.helyezést ért el. Kis 
színjátszóink a Dorka Óz birodalmában 
c. történetet mutatták be a Duna Menti 
Tavasz elődöntőjében, a nagyok Hamu-
pipőke meséjével kápráztatták el a kö-
zönséget. 

A tanév során igyekeztünk megfelelni 
az általunk kitűzött célnak: a  gyerekek 
ne csupán a tárgyi tudás birtokába jus-
sanak, hanem értékeket kereső, kreatív, 
az új ismeretekre fogékony, nyitott, al-
kotó emberekké váljanak. Őszintén re-
mélem, hogy ebből sikerült valamennyit 
elérni, s  ilyen szellemben folytathatjuk 
a munkát a megérdemelt pihenés után, 
szeptemberben.

Mgr. Szabó Edit

(Csemadok Alapszervezet Perbete)
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V Knihe Sírachovej v 3. kapitole čítame: „Veď to Pán stanovil, aby si deti 
ctili otca, a potvrdil právo matky nad synmi. Kto si ctí otca, bude sa tešiť z 
detí a bude vypočutý, keď sa bude modliť. Kto si váži otca, bude dlho žiť, 
kto poslúcha Pána, zbaví starostí svoju matku. Skutkom i slovom cti si 
otca, aby od neho na teba zostúpilo požehnanie.”

Tretia júnová  nedeľa patrí otcom. Tento deň  je vhodnou príležitosťou k 
tomu, aby deti poďakovali  Pánu Bohu za svojich otcov, za všetku ich lásku 
a to, čo pre nich robia. My, ktorým otcovia už nežijú, môžeme sa k nim 
vrátiť s vďakou a úctou v  našich spomienkach.

Stále totiž platí, aj keď sa to vždy nezdá, že otcovia majú obrovský vplyv 
na svoje deti. John Eldregde vo svojej knihe Divoký v srdci  píše o otcoch 
toto: „Nech už matka urobila akúkoľvek chybu vo výchove, otec môže za-
angažovaním túto chybu   napraviť. Ale aj veľmi zraniť dušu dieťaťa. Ak 
môžu cudzí ľudia a neobvyklé zážitky otriasť svetom detí, tak len tí, ktorí 
ich najviac milujú,  im ho môžu ukradnúť. Ako keď niekomu vezmete sto-
ličku, na ktorú si ide sadnúť.”

Preto je potrebné, aby naše deti žili v harmonických, pokojných a spo-
kojných rodinách. Aby otcovia milovali svoje deti, a všetko ich konanie 
im slúžilo k osohu a zdravému vývoju. Aj v tej duchovnej oblasti. Na túto 
otcovia častejšie zabúdajú, než to robia matky. Zvesť o Božej milosti je 

dôležitá aj pre otcov. Otcovia majú byť vzormi vo viere pre svoje deti, majú 
ich privádzať k Pánu Bohu, majú byť zodpovednými za výchovu svojich 
detí. Vo všetkých oblastiach života. Aké bývalo pekné, keď v minulosti celé 
naše rodiny prichádzali do chrámu Božieho, keď otcovia doma čítali svojim 
deťom z Božieho slova a priúčali ich Božím pravdám. To boli zodpovední 
rodičia aj v duchovnej oblasti, a svoje otcovstvo brali zodpovedne pred 
Bohom. Každodenný život nás presviedča o tom, že otcovia majú na svoje 
deti menej a menej času, lebo necítia zodpovednosť pred Pánom Bohom. 
za ich výchovu, nie sú autoritami pre svoje deti.   

Pán Boh nám však stále dáva čas svojej milosti. Dáva ju aj  otcom.  Boh 
nás  všetkých  nekonečne miluje, a ukazuje nám, že sme pre Neho neko-
nečne vzácni. Veď nám dal na záchranu - spasenie svojho Jediného Syna, 
Pána Ježiša Krista. V Ňom nám dáva nové možnosti nápravy, aby rodičia, a 
otcovia zvlášť boli autoritami pre svoje deti. Boh dal rodičom túto autoritu 
pre dobro detí. 

Nech teda Otec nebeský požehnáva všetkých otcov, aby konali zodpo-
vedne svoje poslanie, a vyrastalo nám nové, bohabojné pokolenie Božích 
detí. 

To  Vám zo srdca želá   
  Mgr. Jaroslava  Zaťková, ev.a.v. farárka 

Áldozócsütörtökön hangzott a jól ismert kérdés 
az idén konfirmálók felé is: Kié vagy Te? A válasz 
pedig: Én, Jézus Krisztus tulajdona vagyok! Egye-
nes és őszinte válasz, ami egyben hitvallástétel 
is. Hasonló a jól ismert Péteri válaszhoz, amikor is 
megkérdezte Jézus a tanítványokat: Ti pedig kinek 
mondotok engem? A tanítványok nevében Péter vá-
laszolt: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia! 

Nincs mellébeszélés, kertelés vagy bizonytalan-
ság. Csak őszinte vallástétel, hogy kinek is ismertük 
meg Jézus Krisztust! Ez a kérdés pedig nem csak 
áldozócsütörtök alkalmával aktuális, hanem életünk 
minden egyes napján. Te kinek ismered vagy ismer-
ted meg életedben a Megváltó Krisztust? Mennyire 
érzed azt, hogy Te az Ő tulajdona vagy? Milyen mér-
tékben Ura életednek?

Számtalan kérdés, amire választ kell adni. Talán 
egy történet segít, hogy jobban megértsük, milyen 
formában is van jelen életünkben Jézus. Miért 
mondhatjuk, hogy az Ő tulajdonai vagyunk?

 Egyszer egy lelkészkollégánk mesélte, hogy, 
amikor még kisebbek voltak a gyermekeik, egy-
szer a felesége elutazott pár napra. Így rámaradtak 
a gyerekek és a teendők. Azt mondta, hogy abban 

a pár napban volt minden. Rohanás, kapkodás, 
veszekedés, de végeredményben sikerült minden 
nehézség ellenére elvégezni a feladatokat, és a 
gyerekek között is fenntartani úgy-ahogy a békes-
séget. Amikor a felesége hazajött, és megkérdezte, 
hogy milyen volt az elmúlt pár nap, akkor nyugtázta, 
hogy minden rendben megment, a gyerekek is jól 
viselkedtek.  A gyerekek viszont azt mondták, hogy 
nem egészen, mert sokat veszekedtek, nem mindig 
viselkedtek jól, apukájuk meg dühös volt, meg több 
helyről el is késtek. 

A történet tanúsága az, hogy teljesen különböző 
szempontból látták ezt a pár napot az apuka és a 
gyermekek. Míg az édesapa maga mögött tudva, 
megbocsátva a gyerekek rosszalkodását, addig a 
gyerekek azt gondolták, hogy a cselekedeteiktől 
függ édesapjuk szeretete. Valóságban pedig nem 
így volt! Nem azért szereti őket, mert jók, hanem 
mert a gyermekei. Ezen pedig nem változtat semmi. 
Sajnos sokszor mi is így gondolkodunk Isten felől. 
Azt gondoljuk, hogy cselekedeteink függvényében 
változik az Ő szeretete is. Pedig nem így van! Isten 
nem azért szeret, mert jót teszel, hanem azért mert 
az Övé vagy, az Ő gyermeke vagy!

Talán ezt a tanúságos történetet figyelembe véve 
könnyebben sikerül majd felismerni, megfogalmaz-
ni, bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Számtalan 
esetben a mi elferdült gondolkodásunk következ-
ménye ez a meglátás, mivel kizárjuk életünkből Őt. 
Azt gondoljuk, hogy eredményeink és jó cseleke-
deteink függvényében közli szeretetét. Pedig Isten 
szeretete Jézus Krisztusban lett látható és elérhető 
minden ember számára. Nincs helyhez és időhöz 
kötve. Nem megy szabadságra, nem feledkezik 
meg az övéiről. Közelebb van, mint gondolnánk. 
Bátran hívjuk Őt segítségül és tegyünk vallást min-
den nap róla! 

„Mert te, Uram, jó vagy és megbocsátó, igen 
kegyelmes mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.” 

(Zsolt 86,5)

Áldott, ugyanakkor pihentető nyári vakációt kívá-
nunk minden Kedves Testvérünknek!

 Mgr. Erdélyi Adél
 ThDr. Erdélyi Zoltán
 református lelkipásztorok

„Erősítsd meg Isten,  
amit bennünk cselekedtél!“ 

(Zs 67,29b Vg.)

Ezúton is megköszönöm, hogy 
pappá szentelésem 20. évforduló-
ja alkalmából köszöntöttek a  hívek, 
az ifjúság és a  Polgármester úr is. 
A  hívek egy szép fényképalbummal 
leptek meg, amelyben az elmúlt két 
évben készült perbetei fotókat gyűj-
tötték össze számomra. Ideiglenes 
megbízatásomat  a  plébánia élén 
még tovább kell folytatnom, addig 

Kié vagy Te?

is, míg saját plébánost kap az egy-
házközség. Ugyanakkor Szent László 
király, esperességünk védőszentje 
által gondoskodott a mi Urunk, hogy 
ne  maradjak segítség nélkül. Az ér-
sek úr egy évre diakónusi szolgálatra  
Ógyalla, Perbete és Bajcs lelkipásztori 
ellátását segíteni akarván Sebő Lász-
ló frissen szentelt diakónus testvért 
helyezte hozzánk, akit szeretettel fo-
gadtunk július első vasárnapján. A di-
akónus a  szent Rend első fokozata, 
apostoli alapítású intézmény. Vannak 
a Katolikus Egyházban állandó diakó-
nusok is, akik általában családosok 
és egész életükben diakónusként 
szolgálnak, vannak azonban ún. át-

meneti diakónusok, akik a diakónusi 
szolgálat után a szent Rend 2. foko-
zatában részesülnek, vagyis Krisztus 
presbitereivé azaz áldozópapokká 
szentelik őket. Mind a diakónusi mind 
a  presbiteri-áldozópapi rend a  szent 
Rend 3. fokozatának a püspöki rend-
nek a segítője, a püspök a papság tel-
jességét bírja, az áldozópapok része-
sednek ebből a teljességből és valódi 
papi szolgálatot végeznek. A  diakó-
nusok még nem papok, de a püspök 
és a neki segítő áldozópapok szolgá-
latát, valamint a megkeresztelt krisz-
tushívők szolgálatát segítik, hiszen 
a  diakónus szó egyenesen szolgát 
jelent. Isten népe a keresztség címén 

papi nép, vagyis ő maga is részt vesz 
az Úr szolgálatában, mindezt a szent 
rendekbe felszentelt krisztushívők 
vezetésével. Buzgó imádságra hívom 
a kedves testvéreket, imádkozzunk 
egyházközségünk lelki megújulásá-
ért, s amint a hívek szépen gondozzák 
a templomot, a plébániát és a kertet, 
legalább ilyen gondossággal figyel-
jünk oda a  családok életére, ifjúsá-
gunk vallásos és erkölcsi nevelésére, 
a felnőttek is lépjenek előre a hit gya-
korlásában. A közelgő őszi bérmálás 
és főpásztori látogatás is erősítsen 
meg bennünket ebben. 

 ThDr. Józsa Attila, PhD. 
 esperes-plébános

Megerősítve
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Március utolsó szombatján Ér-
sekújvárba „Márciusi huszárok” 
gyerekversenyre utaztak fi atalja-
ink. A ligák után ideális rákészülés 
az izgalmasabb és gyorsabb játsz-
mákra. Idén talán a legkevesebb 
résztvevő, mindössze 20 gyerek 
csatlakozott a versenybe. Persze 
annál nagyobb volt a kísértés az 
első helyek megszerzésére. Gyóni 
Gergely nagyon közel is volt hoz-
zá, fej-fej mellett haladva az elsők 
közt a végén épphogy lecsúszott 
az első helyről, így összetett má-
sodik hellyel kellett beérnie, ami-
nek így is mindenki nagyon örült. 
Szoboszlai Bálint összetettben 
lejjebb végzett, de kategóriájában 
a 2. legjobbnak bizonyult, így ő is 
díjban részesült. 

Május 1-én szintén az Érsek-
újváriak rendeztek egy napos 
Fide versenyt. Mi is képviseltük 
falunkat és egy fárasztó, de jó 
hangulatú versenyen tölthettük 
ezt az ünnepnapot. Klubtagjaink 

közül Mészáros Éva 6. helyen zár-
ta a  versenyt, utána 11. Ostružlík 
Márk, 12. Rancsó Márk, 23. Gyóni 
Gergely, 24. Ostružlík Krisztián a 
29 versenyző közül.

Május 18-án szlovákiai vil-
lámsakk bajnokságot rendeztek 
Tapolcsányban. Mi sem állhattunk 
ellen a  kísértésnek és néhányan 
elutaztunk, hogy bizonyítsunk. 
Nagyszerű érzés volt néhány kiváló 
mester közt játszani. A nemzetközi 
versenyre a szlovákok mellett jött 
osztrák, cseh, magyar, román és 
még orosz nemzetiségű sakkozó 
is. 15 fordulóval kellett megküzde-
ni a játékosoknak, ami már magá-
ban egy elég komoly megmérette-
tés. Szinte pihenés nélkül zajlottak 
a mérkőzések, ahogy befejeződött 
a játszma, már azt lestük, melyik 
a következő asztal, ahová ülni kell. 
Sajnos az élmezőnytől messzebb 
jártunk, de igazából élveztük és 
amikor csak tudtuk, fi gyeltük egy-
mást és az első néhány táblákon 

ŠPORT | SPORT

Tohtoročné futbalové výsledky 
nám priniesli viacero dôvodov na 
radosť. Najlepšie sa darilo mužstvu 
prípravky, ktoré v  základnej časti 
vyhralo svoju skupinu. Vo  fi nálo-
vom zápase s FK Activ Komárno 
sa im nepodarilo obrátiť zápas vo 
svoj prospech, ale výborné výsled-
ky z predchádzajúcich zápasov im 
priniesli zaslúžené prvenstvo.

Mužstvo žiakov druhú časť se-
zóny zvládlo celkom dobre, a  tak 
skončilo na 9. mieste vo svojej 
kategórii. Viaceré takmer víťazné 
zápasy, žiaľ, nevedeli doviesť do 
úspešného konca. Mužstvo naďa-
lej trápi nedostatok hráčov, preto 
bude budúca sezóna pre tento 

A sport és a mozgás értéke 
sokkal nagyobb, mint azt gondol-
nánk. Életünk a mozgás, mert a 
mozgás az életünk. Mozogjunk 
hát kedvünkre és találjunk benne 
önmagunkra! Elmondhatom, hogy 
iskolánk tanulói szívesen és öröm-
mel kapcsolódnak be a különféle 
sporteseményekbe, versenyekbe. 
Idén is nagyon mozgalmas évet 
zártunk, sikerekkel és érmekkel…

Felsorolom a tavaszi időszak 
eseményeit, mert van mire büsz-
kének lennünk. A Midi Max röp-
labdatorna mérkőzései során a 
csoportkör 1.helyezettje iskolánk 
fi úcsapata lett, akik továbbjut-
va a nyugat-szlovákiai döntőben 

a 4.helyet szerezték meg (Gyóni 
Gergely, Juhász Gábor, Lévai Zsolt, 
Hlinka Igor). A lányok a csoport-
körben a 2.helyen végeztek (Pinke 
Kitti, Farkas Ramóna, Jakab Eri-
ka, Tóth Noémi, Takács Szimona, 
Borvák Barbara, György Erika Lili). 

A MOK mini röplabdabajnok-
ságba az alsó tagozatos fi úk 
kapcsolódtak be és fokozatosan 
meneteltek a győzelem felé. A 2. 
és a 3.helyezés után a Gyermek-
napi Kupát sikerült megnyerniük. 
A csapat tagjai Tóth Viktor, Berta 
Dániel és Madarász Ferenc. Egy 
korosztállyal feljebb versenyzett 
Seszták Zsombor, Tóth Viktor, Mol-
nár Dominik, Sipka Bálint, Rancsó 

FutbalTavaszi sportsikereink

SAKK
zajló mesterek játszmáit. Közülünk 
Rancsó Márk lett a  legjobb aki 
a 36.helyen fejezte be a versenyt, 
44. Zsitva Norbert,  51. Mészáros 
Éva, 55. Ostružlík Márk és Gyóni 
Gergely pedig a 71. helyen zárták 
a versenyt a 83 játékos közül. 

Ugyanezen a  napon fi ataljaink 
Oroszkán arattak sikert, ahol a do-
bogón csak perbetei játékos állha-
tott. Első helyen Palugyai Bence 
végzett, utána Szabó Gergely és 
végül Szabó Ákos hozták a díjakat.

Május 19-én szintén 
Tapolcsányban egy emlékversenyt 
szerveztek, amelyen szintén részt 
vettünk. Az erőviszonyok valame-

lyest kiegyenlítettebbek lettek az 
előző napi villámversenyhez ké-
pest, ahol mindössze 2x3 percből 
és 2 másodperc bónusz időből 
kellett gazdálkodni. Itt a játszmák 
már 2x13 perces nyugodtabb tem-
póban zajlottak. Több idő jutott át-
gondolni a  lépéseket és nagyobb 
sikerrel fejeztük be a  versenyt. 
Játékosaink végső sorrendje: 21. 
Ostružlík Márk, 41. Rancsó Márk, 
54. Gyóni Gergely és Kečkéš Mari-
an pedig a 79. helyen végzett a 86 
fős mezőnyben.

Ostružlík Márk

tím veľmi náročná. Viacero hráčov 
opúšťa mužstvo práve kvôli stano-
venej vekovej hranici.

Mužstvo dospelých sa doslova 
zachránilo v 5. lige, čo sa im po-
darilo aj na úkor niektorých orga-
nizačných zmien. Skončili na 14. 
mieste, navyše viacero hráčov 
avizovalo odchod z klubu, preto je 
hlavnou  úlohou vedenia v najbliž-
šej dobe doplniť káder. Momentál-
ne prebiehajú rokovania s novými 
hráčmi a príchod do mužstva avi-
zujú aj niektorí domáci hráči. 

Po dvojtýždňovej prestávke 
futbalisti začínajú s  prípravou na 
jesenné kolo. Držíme im palce do 
ďalšej sezóny. Športu zdar!

Gabriel Lengyel

Ádám, Pécsi Péter, Korbel Mátyás, 
Lévai Anett, a 13., ill. a 16.helyen 
végeztek. 

Futballistáink a McDonalds Ku-
pában a 4.helyezést érték el (Du-
dás Ruben, Bugany Krisztián, Pécsi 
Péter, Sipka Bálint, Rancsó Ádám, 
Vígh Kevin, Lévai Anett). 

Június hagyományosan az at-
létikai versenyek hónapja. 17 
tanulónk kapcsolódott be. A legsi-

keresebb versenyzőink: Pinke Kitti 
a 4.helyen végzett súlylökésben, 
az olimpiai nap futóversenyein 
Madarász Ferenc ezüstérmes lett, 
Molnár Dominik, Lévai Anett és Lé-
vai Annamária egyaránt a 4.helyet 
szerezte meg. 

Gratulálunk mindenkinek! Hajrá, 
jövőre is!

Mgr. Béres György 



KRONIKA | KRÓNIKA

 „Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,

mindig szeretni és remélni,
így érdemes a Földön élni!“

Perbetén régi szép hagyomány-
nak számít az alapiskolától bú-
csúzó végzős diákok fogadása és 
köszöntése a községi hivatal dísz-
termében. Nem volt ez másként 
idén sem. Megtartva a  szép tradí-
ciót, Zsitva Norbert polgármester úr 
köszöntötte a  ballagó kilencedike-

Tohtoročná rozlúčka deviatakov 
sa konala v rámci slávnostného 
ukončenia školského roka dňa 
28.6.2019.

S  končiacimi žiakmi našej zák-
ladnej školy sa vo svojich príhovo-
roch rozlúčili pán riaditeľ PaedDr. 
Marek Elšík aj pán starosta obce 

Norbert Zsitva. 
Obaja im svor-
ne zaželali veľa 
elánu do ďalšie-
ho štúdia a veľa 
úspechov na nimi 
vybraných stred-
ných školách. 

Mládež je na-
šou budúcnosťou, na ich pleciach 
bude raz ležať dielo, ktoré sme za-
čali my – dospelí. 

Čaká ich veľká zodpovednosť 
a práve zodpovedný prístup k uče-
niu ich pripraví na úlohy, ktoré ich 
v živote čakajú.  

Dojemným príhovorom sa so 
svojou triedou rozlúčila aj ich 
triedna učiteľka Mgr. Viktória Bed-
náriková a deviataci sa takisto po-
ďakovali svojim učiteľom za všetku 
trpezlivosť, snahu a  obetavosť, 
s  ktorou ich vzdelávali a svojim 
rodičom za lásku, s  ktorou ich vy-
chovávali. Rozlúčili sa aj so svojimi 
spolužiakmi, kamarátmi, ktorí ešte 
zostávajú na škole.

Želáme našim deviatakom na 
ďalšej ceste životom len to najlep-
šie, aby sa ich sny a túžby naplnili.

Osztálynévsor: Bese Szabina, Csicsó Orsolya, Dudáš Bianka, Farkaš Ramóna, Florian Kristóf, Gyóni Gergely, 
György Erika, Jakab Erika, Juhász Gábor, Lévai Zsolt, Pinke Kitti, Szabó Olivér, Tátyi Dániel, Tóth Noémi
Osztályfőnök: Mgr. Sukola Anita

Žiaci 9. ročníka: Sandra Gulišová, Tamara Jasmine Poláková, Matej Vrbovský
Triedna učiteľka: Mgr. Viktória Bednáriková

seket. Ünnepi beszédében azokról 
a  szellemi – lelki alapokról beszélt, 
melyeket minden végzős diák meg-
kapott az iskolában és a szülői ház-
ban. „Csak rajtatok múlik, hogyan 
éltek a  megszerzett tudással. El-
sősorban Tőletek függ, milyen lesz 
a jövőtök -  jövőnk, mert hiszen ez 
szorosan összefügg. Bízunk ben-
netek és bízunk abban is, hogy 
a  választott középiskoláitokban 
helyt álltok és sok jót hallunk majd 
felőletek! Ne feledjétek a megfelelő 

helytállással szülőfalutok jó hírét 
is öregbítitek! Soha ne feledjétek 
el gyökereiteket, szülőfalutokat, 
ahonnan indultatok! Mert erős gyö-
kerek nélkül nem él, nem nő meg 
a  facsemete sem. Egy magányos 
fát könnyen kicsavar a szél, de az 
erdőt a  közösség ereje is védi. Ha 
a  gyökereink nem elég mélyek, 
akkor olyanok leszünk, mint a gaz, 
amit a legkisebb vihar is elfúj...“

Ezután a polgármester úr átadta 
az önkormányzat ajándékát, majd 
a ballagó diákok e jeles nap emlé-
kére ünnepélyesen aláírták a  köz-
ség emlékkönyvét.

Kedves végzős lányok és fi úk!
Végezetül kitűzött céljaitok - ál-

maitok eléréséhez kívánok Nektek 
sok sikert, erős akaratot, céltuda-
tosságot,  kitartást és nem utolsó 
sorban nagyon sok boldogságot!

 Szabó Andrea
anyakönyvvezető

Andrea Szabó, 
matrikárka
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Kalendár plánovaných kultúrnych 
podujatí na júl-september:

15.-19. júla - 5.-9. augusta
 Letný biblický tábor 
27. júla
 XIV. Pribetská hasičská súťaž a XIII. Festival Mažoretiek
27. júla

Ples
12.-14. augusta
 Tábor mladých fotografov
19.-23. augusta
 Slovenský jazykový tábor - ZŠ s VJM
20. augusta 
 Slávnosť pri príležitosti dňa sv. Štefana 
2. septembra  
 Slávnostné otvorenie školského roka 

Kulturális eseménynaptár július-szeptember:

július 15-19. - augusztus 5-9.
 Vakációs Bibiliahét
július 27. 
 XIV. Perbetei Tűzoltó Verseny és XIII. Mazsorett Fesztivál
július 27. 
 Anna-bál
augusztus 12-14.
 Fényképésztábor 
augusztus 19-23.

Szlovák nyelvi tábor - MTNy Alapiskola
augusztus 20.
 Szent István napi ünnepség
szeptember 2.  
 Tanévnyitó

NOVORODENCI

UZAVRELI MANŽELSTVO

ÚJSZÜLÖTTEK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Roberta Vígová 2. apríla
Viktória Soókyová 6. apríla
Zoe Khaksar 17. apríla 
Tomáš Medovarský 28. mája
Viktória Uzsáková 26. júna

Nikolas Mészáros a Klaudia Víghová  27. marca
Csaba Éberhardt a Bc. Erika Nagyová 3. mája
Teofi l Užák a Silvia Lászlóová  1. júna
Jozef Kovács a Annamária Jakabová 7. júna
Endre Uzsák a Andrea Doktoriková 14. júna
František Varga a MUDr. Melinda Szmolková 15. júna
Ing. František Mayer a Ing. Silvia Harcsová 5. júla
Zoltán Fazekas a Adriana Evanicsová  6. júla

Víg Roberta április 2.
Soóky Viktória április 6.
Khaksar Zoe április 17.
Medovarský Tamás május 28.
Uzsák Viktória június 26.

Mészáros Nikolas és Vígh Klaudia március 27.
Éberhardt Csaba és Bc. Nagy Erika május 3.
Užák Teofi l és László Szilvia június 1.
Kovács József és Jakab Annamária június 7.
Uzsák Endre és Doktorik Andrea június 14.
Varga Ferenc és MUDr. Szmolka Melinda június 15.
Ing. Mayer Ferenc és Ing. Harcsa Szilvia július 5.
Fazekas Zoltán és Evanics Adrianna  július 6.

OPUSTILI NÁS
Zoltán Telkesi (56) 8. apríla
Margita Geletová (83) 8. mája
Ján Csipa (74) 28. mája
Vojtech Seszták (79) 28. mája
Ján Šipoš (79) 6. júna
Margita Jakabová (92) 1. júla
Klára Pappová (79) 2. júla

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Telkesi Zoltán (56) április 8.
Geleta Margit (83) május 8.
Csipa János (74) május 28.
Seszták Béla (79) május 28.
Šipoš Ján (79) június 6.
Jakab Margit (92) július 1.
Papp Klára (79) július 2.

Búcsú az alapiskolától

Rozlúčka deviatakov


