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PRAJEME POŽEHNANÉ
A POKOJNÉ VIANOČNÉ SVIATKY!
ÁLDOTT ÉS BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
OBECNÁ SAMOSPRÁVA TEŠEDÍKOVO
PERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

S P R AV O D A J

PEREDI ÚJSÁG

Ha lelkünkben Csendes az Éj
TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

A gyermekkori karácsony esti mendikálások így
Ádvent táján még most is felcsengenek bennem. Nem
csupán maga az éneklés, hanem a gyermeki közös hit,
a kis, fiatalok és felnőttek alkotta csoport összhangja,
az együttes élmény, a jótett hite, a nagy ünnep csodájának közös átélése!
És a meghitt, valami ritkán észlelt boldog várakozással és nyugalommal átitatott családi karácsonyi
estéknek is megvolt a hivalkodás nélküli, szerény, de
magasztosan elbűvölő légköre. Lelkemet még ma is
átjárja az érzés, hogy maga a természet is köröttünk
a Holddal, a csillagokkal, a simogató széllel, az egekből áradó végtelenség nyugalmával a karácsonyi kisded-várásnak teremt támogató hangulatot. Karácsony
csodája így, imbolygó lángocskaként lopta be magát
ébredező gyermeki lelkembe.
S az évek múltával a gyermeki csoda gondolatban
és érzelemben is nőtt, hatalmasodott, az égre tágult. S
a karácsonyok már nem csak ősi nyugalmat sugárzó,
gyolcsfehér hóval, fenyőillattal, hanem teremtői szellemi üzenettel jelezték a szent ünnep közelségét.
Életem folyamán hol lassabb tempóban, hol hihetetlen vágtára váltva, alaposan megváltozott a világ körülöttünk. Karácsony lángja viszont erősödött.
A legnehezebb években is lelki világítótoronyként a
helyes úton tartott. Mint kiapadhatatlan forrás küldte
üzeneteit, erősítette hitemet.

Vianočný duch
Znova nadišiel ten slávnostný čas,
ktorý nám prináša radosť a nádej zas.
Na sviatky sa chystáme,
všetkým len To najlepšie želáme.

Karácsony most is üzen szeretete fényével, hogy
szeressünk! A megismételhetetlen és pótolhatatlan
családi melegség megőrzéséért könyörög. Embertársainkért, közösségek összefogásáért imádkozik. Népekért, nemzetekért, a békéért kiált. Emberségünkért,
hitünkért mond fohászt.

Vianoce krásne a nevinné ako duša anjela,
všetkých ľudí nech láska a pokora sprevádza.
Želáme, nech Vám duch Vianoc smiech prináša.

Igen, Jézus gondolatban, tettben és érzelemben, útmutató szeretetben újfent megszületett!
Mázsár László

Nech Vám radosť z Vianoc prinesie nádej,
Nech Vám teplo a vôňa ihličia rozžiaria domov plný lásky.
Nech Vám život prinesie, všetko, po čom Vaše srdce túži.
Nech táto chvíľa oči Vaše rozžiari a úsmev v tvári vyčarí.
Nech všetok súčasný zhon stratí sa a vypadne z okna von.
Nech vianočný duch odveje všetok nečistý vzduch.
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Karácsonyi gondolatok
A nagynevű magyar költőnk és gondolkodónk Wass Albert a következőképpen ír a karácsonyról: “Küszöbön áll
a nap, az az egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s
annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el,
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene hogy
legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s
még annak is elég az estéje.”
Bizony, ha visszatekintünk az elmúló
2021-es évre, talán sokan érzik úgy, hogy
jobb volna elfelejteni. A gondok sötét felhője mindannyiunkat körül ölelt, így aztán
sokan egyetértenek abban, jobb volna ha
emlékezni sem kéne erre a nehéz esztendőre. Sok idő telt el félelemmel, bánattal
és gyásszal, gondokkal és talán lényegesen
kevesebb örömmel, s ki tudja mennyire kevés békében vagy szeretetben! Karácsony
ünnepén és e nehéz esztendő végéhez közeledve talán ezt is mérlegre kéne tennünk.
Vajon nem telt-e el túl sok idő azzal, hogy
csak a gondra figyeltünk, ahogy a költő
mondja s csak kevés az Isten és embertárs
szeretetében?
Karácsony ünnepe itt van a küszöbön!
S ha olyan méltó tisztelettel, mint máskor
szoktuk, nem biztos, hogy meg tudjuk ünnepelni (hisz amikor ezeket a gondolatokat írom, még nem tudjuk, biztosan nyitva
lesz-e a templom karácsonykor) mégis a
családunkban, a szeretteink körében legyen igazi karácsony. Mi kell hozzá? Hogy
legyen érző szívünk! Hogy nem csak beszéljünk, hanem hallgassunk. És nem utol-

só soron a szeretetünk által legyünk Isten
eszközei. Mert ez lenne a karácsony titka.
Isten egykor emberré lett, hogy hús-vér
alakban jelen legyen és szerethesse teremtményeit, ma pedig bennünk vesz lakást, általunk akarja a szeretet gyakorolni.
„Mit is jelent egyáltalán a karácsony?
Mit ünneplünk valójában? Azért lett karácsony, mert szenteste az emberek egyszer
csak olyan jól kijöttek egymással? Nem,
barátaim, karácsony nem a jó emberek,
hanem a jó Isten ünnepe. Ő jelent meg
életünk istállójánál, és magával hozta az
ünnepet. A mi korunkban is, amikor körülöttünk minden összedőléssel fenyeget, be
akar jönni hozzánk, hogy rendet tegyen.”
Írja Johan Frinsel holland író.
Kedves Olvasó! Csak a vak nem látja,
hogy korunkban már nem csak a fenyegetés áll fenn, hogy minden összedőlhet, hanem már sok minden össze is dőlt! A világ
nagy változásokon megy keresztül, és a jövőnk sokszor egészen bizonytalannak mutatkozik. Éppen ebbe a bizonytalan jövőbe,
a 2022-es esztendőbe belépve kívánom,
legyen a mi reményünk és fegyverünk: a
szeretet, ami nem valami hanem valaki, aki
be akar lépni életünkbe, hogy Ő általa tegyük jobb és biztosabb hellyé kis és nagy
világunkat! Ha akarjuk el is érjük mindezt,
nem önerőből, hanem Isten segítségével!
Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés
és szeretetteljes Karácsonyt és egy jobb,
biztosabb jövőt 2022-ben. Ne feledjük, a
remény és a szeretet a két legnagyobb erő a
világon, amelyek képesek még a bizonytalan jövőt is biztos kezekben tartani!
Sankó Szabolcs, plébános
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Boh
je s nami
Vianoce patria k najvýnimočnejším
sviatkom na svete. Vyzerá to tak, že ich
nebudú môcť sláviť všetci kresťania v kostole v spoločenstve bratov a sestier. Atmosféru Vianoc a výnimočnosť tejto udalosti
však nemôže zastaviť alebo obmedziť ani
lockdown. Vnútorne sa tešíme na Kristovo narodenie. Pánov príchod nás napĺňa
zakaždým radosťou a uistením, že v tomto svete nie sme sami, že k nám prichádza Emanuel, Boží Syn, Pán Ježiš Kristus.
Narodil sa, aby zomrel za nás a ponúkol
pokoj a lásku celému ľudstvu.
Boh je s nami, to značí Jeho meno Emanuel. To je posolstvo Vianoc, ktoré nám
znie a má sa nám vryť do nášho srdca. Boh
je najistejšou oporou v dnešnom neistom
svete a pevnou skalou v našom živote. Nikdy nás nesklame. Keď prišla plnosť času,
On sám prišiel medzi ľudí, aby Ho mohli
viac poznať. Stal sa človekom, zobral na
seba ľudské telo a žil medzi nami. Pán Ježiš
ľudí vyučoval, uzdravoval, kriesil, pomáhal
im. Pritom všetkom sa nikomu nevnucoval, vždy rešpektoval slobodnú vôľu človeka. Z toho vidno, že Jemu na nás skutočne
záleží. Je na našej strane. Jemu hodno veriť.
V Ježišovi Kristovi nás Boh uisťuje o
tom, že nám ľuďom aj dnes pomáha a zachraňuje nás. Pomáha nám cez ľudí, ktorých nám dal. Preto prejavujme našim blízkym a ľuďom okolo nás lásku, žime s nimi v
pokoji a znášanlivosti nielen počas Vianoc,
ale po celý rok. Nech Kristov život plný lásky a obetavosti sa odrazí v našom správaní
k druhým.
Boh nám poslal svojho jednorodeného
Syna. Ježiš Kristus nás zachránil a ponúka
nám večný život. Dáva nám tak budúcnosť
a nádej. To je tá výnimočná udalosť, podstata Vianoc a to je aj záruka v časoch dobrých i v časoch ťažkých. Ježiš Kristus sa narodil kvôli nám, slabým a hriešnym ľuďom.
Boh je stále s nami so svojou pomocou
a záchranou. Je s nami v našich radostiach,
starostiach, v chorobe, smútku a bolesti.
Skúsme prežívať túto radostnú skutočnosť
aj cez tohtoročné Vianoce.
Prajem Vám, aby ste vianočné sviatky i
celý rok Pánov 2022 prežili v zdraví, pokoji,
láske a súdržnosti.
Zora Tuláková,
evanjelická farárka
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Ismét eljött a számadás ideje
Znovu prišiel čas
na zúčtovanie práce
Tisztelt lakosaink, kedves Perediek!

Vážení občania, milí Tešedíkovčania!

Közterületek fenntartása télen
Amikor ezeket a sorokat írom, falunkban
éppen sűrűn havazik, és a hangulatos, karácsonyidéző látkép mellett óhatatlanul elfog az aggodalom, milyen tél vár ránk, hányszor borítja
majd hótakaró az utcákat, fogjuk-e megfelelően győzni a közterületek téli karbantartását és
takarítását. Kinézek a községi hivatal ablakából, picit megnyugszom. Látom a munkatársainkat havat söpörni, és látom, hogy a szemben
lévő boltnál is szorgosan tisztítják a bejárót. A
tél nálunk mindig kiszámíthatatlan. Miközben az északi fekvésű településeken a gyakori
havazások miatt rendszerezve vannak a téli
munkálatok, nálunk manapság már inkább ritkaságnak számít a sok hó. Ebből a szempontból
nehéz megjósolni, hogy az adott évben milyen
gyakran kell majd havat takarítani az utakról
és a faluvezetésnek nehéz eldönteni azt is, hogy
mennyi pénzt fektessen a hó eltakarító eszközök és járművek vásárlásába, ha adott esetben,
egy szezonban például csak egyszer havazik. A
pénzforrások tekintetében se tudjuk magunkat
az északi településekhez mérni, ugyanis képzeljék el, hogy egy Pered nagyságú település az
ország északi részén, éves szinten kb. 110 ezer
euróval több bevételhez jut, mint mi, pusztán
a tengerszint feletti magassághoz kötött osztalékadók különbsége miatt. A települések ilyen
szintű megkülönböztetése máshol a világban
meglehetősen ritka és vitathatatlan, hogy a
pénzforrások hiánya valahol megmutatkozik.
Hogy miért is kezdem az éves beszámolómat
ezzel a gondolatmenettel? Kedves lakosaink!
Úgy, mint az év többi évszakában, ilyenkor, a
tél beköszöntével is kérem szíves segítségüket,
megértésüket és együttműködésüket. Kérem,
havazáskor legyenek segítségünkre a házak
előtti járdák és behajtók eltakarításában, rossz
idő esetén közlekedjenek óvatosan, és ha a hírekben egy magas tátrai tudósításban hótolók
garmadát látják dolgozni, gondoljanak arra,
hogy mi itt délen sokkal kevesebb téli karbantartásra alkalmas járművel próbáljuk orvosolni
a gyakran váratlan helyzeteket.

Zimná údržba verejných priestranstiev
Vo chvíli, kedy píšem tieto riadky, v našej obci
práve husto sneží a okrem sentimentálnej nálady
vianočného očakávania ma súčasne trápi myšlienka, aká zima nás čaká, či bude často snežiť a
či vhodne zvládneme zimnú údržbu našich verejných priestranstiev. Obzriem sa z okna obecného úradu a trošku som pokojnejšia. Vidím, ako
kolegovia z našich technických služieb odhŕňajú
sneh a tiež vidím, ako pri predajni oproti usilovne
čistia vchod do obchodu. Zima je u nás vždy nevyspytateľná. Kým v obciach na severe Slovenska
sú zimné práce pre časté sneženie často automatizované, u nás, na juhu Slovenska sú časté a výdatné sneženia čoraz vzácnejšie. Z tohto pohľadu je
u nás ťažké predvídať, ako často bude treba v danom roku odhŕňať sneh a je pre vedenie obce je
tiež ťažké rozhodnúť, koľko peňazí investovať do
zariadení a vozidiel na zimnú údržbu, ak môže
dajme tomu za sezónu snežiť len raz. Čo sa týka
finančných prostriedkov, ani v tejto oblasti sa nemôžeme porovnávať s obcami na severe krajiny,
pretože si predstavte, že obec s veľkosťou Tešedíkova na severe krajiny má cca. o 110 000 eur vyššie príjmy ako my, jednoducho kvôli rozdielu vo
výške podielových daní v závislosti od nadmorskej výšky, v akej sa daná obec nachádza. Takéto
rozdiely sú medzi obcami inde vo svete pomerne
zriedkavé, pričom nesporným faktom je, že sa
nedostatok finančných prostriedkov niekde musí
prejaviť. Možno sa pýtate, prečo začínam svoj
ročný prehľad udalostí práve touto úvahou? Vážení občania! Tak ako po ostatné ročné obdobia,
aj v tomto zimnom Vás prosím o Vašu pomoc,
pochopenie a spoluprácu. Prosím, aj naďalej nám
pomáhajte v prípade sneženia s údržbou chodníkov a príjazdových ciest pred vašimi domami,
v prípade nepriaznivého počasia prosím jazdite
opatrne a ak náhodou vás vo večerných správach
zaujme reportáž z Vysokých Tatier, kde bude
naraz zasahovať množstvo zimnej techniky, spomeňte si na to, že my sa tu na juhu snažíme riešiť
nečakané udalosti s oveľa menej mechanizmami.

Covid-19 tesztelések és oltások
Visszatérve az éves számvetéshez, az idén
kivételesen csak egy számmal jelenik meg a hagyományos Peredi Újságunk. Ennek az az oka,
hogy a 2021-s év első felében bizony nem ►

Testovanie a očkovanie na Covid-19
Aby sme sa vrátili k nášmu ročnému prehľadu, naše tradičné Tešedíkovské noviny tento
rok vychádzajú výnimočne len v jednom čísle.
Dôvodom uvedenej skutočnosti je fakt, že v prvom polroku 2021 sme nemali príliš veľa podujatí a udalostí, keďže takmer celé obdobie od
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januára do mája sme strávili opakovanými antigénovými testovaniami na prítomnosť vírusu
Covid-19. Počas šestnástich víkendov nám pri
štátom požadovaných testovaniach pomáhalo
spolu viac ako 60 ľudí a za ten čas sme v Tešedíkove vykonali takmer 18 000 testov, väčšinou
bez problémov. Je nám veľkou cťou, že za obetavú prácu dobrovoľníkov a za pomoc a príkladné
vykonanie testovania v našej obci sa nám osobitne poďakovalo nielen vedenie Okresného
úradu Šaľa, ale aj príslušné zložky ozbrojených
síl z Nitry. V tomto duchu by som aj ja chcela
v mene celej obecnej samosprávy poďakovať
všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhali pri testovaní. Najmä, no nie výlučne
veľmi pekne ďakujem za pomoc všetkým zdravotníkom, dobrovoľníkom, vyslaným vojakom,
vyslaným policajtom, dobrovoľným hasičom,
ochrankárom, zamestnancom obecného úradu
a samozrejme aj Vám za Váš veľmi zodpovedný
prístup v uvedenom neľahkom období.
Po ukončení testovania sme boli všetci presvedčení, že epidemická situácia sa bude postupne zlepšovať a my sa vo všetkých smeroch
môžeme postupne vrátiť do starých dobrých
koľají. Žiaľ, ani nasledujúce obdobie nám neprinieslo veľa zmien, jedine sme vymenili „paličky“
za organizáciu očkovaní. Takto ku koncu roka
môžem skonštatovať, že v roku 2021 sa v našej
obci očkovalo vakcínou Pfizer Biontech celkovo päťkrát, vďaka čomu mnohí obyvatelia našej
obce mali možnosť sa dať zaočkovať priamo v
obci prvou, druhou a treťou dávkou očkovania
proti vírusu Covid-19. Aj v tejto súvislosti ďakujem všetkým za pomoc a za príkladný postoj pri
zvládnutí celosvetovej pandémie.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
Ako som už spomenula, prvý polrok 2021 bol
do značnej miery poznačený testovaniami a rôznymi obmedzeniami, ktoré sprevádzali mnohé
finančné a organizačné neistoty, spôsobené často
neprehľadnými rozhodnutiami vlády. Veľmi ťažko
sme znášali, že už druhý rok po sebe sme museli odložiť oslavy 15. marca, zrušiť našu tradičnú súťaž ►
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bővelkedtünk az eseményekben és a fejlesztésekben, hiszen szinte a teljes időszakot, januártól májusig, az ismétlődő Covid-19 antigén
tesztelésekkel töltöttük. 16 hétvégén keresztül
összesen több mint 60 személy segített az állam által előírt tesztelések elvégzésénél, ez alatt
az idő alatt Pereden csaknem 18 ezer tesztet
végeztünk el, javarészt problémamentesen.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az önkéntesek önzetlen munkáját, az egész község
segítségét és példaértékű helytállását külön
köszönettel illette a Vágsellyei Járási Hivatal
vezetése, valamint a Nyitrai Kerületi Katonai
Parancsnokság is. Ebben a szellemben ezúton
szeretném én is a teljes önkormányzat nevében
kifejezni hálámat és a legnagyobb tiszteletemet
mindenkinek, aki bármilyen módon segítette
a tesztelések lebonyolítását. A teljesség igénye
nélkül nagyon köszönöm a segítséget az egészségügyi dolgozónak, az önkénteseknek, a kirendelt katonáknak, a kirendelt rendőröknek,
az önkéntes tűzoltóknak, a biztonsági őröknek,
a községi hivatal munkatársainak és természetesen Önöknek, hogy felelősségteljesen viselték azt az emlékezetesen kivételes időszakot.
A tesztelések végeztével mindnyájan abban
bíztunk, hogy a járványhelyzet fokozatosan
javulni fog és mi visszatérhetünk a jól meg-

szokott kerékvágásba. Sajnos a teszteléseket
követő időszak sem hozott túl nagy változást,
csupán a „pálcikázást” cseréltük le az oltások
szervezésére. Így az év végén elmondhatom,
hogy 2021-ben községünkben ötször oltottak
Pfizer Biontech oltóanyaggal, ennek köszönhetően sok falubeli tudta itt helyben felvenni
az első, második és a harmadik Covid-19 elleni
oltását. Ezzel kapcsolatban is mindenkinek köszönöm a segítséget és a felelősségteljes magatartást a pandémia leküzdésénél.
Közvilágítás felújítása
Ahogy említettem, 2021 első fele javarészt
a lezárásokkal, korlátozásokkal és a tesztelések lebonyolításával telt, ezeket kísérte a teljes

pénzügyi és szervezési bizonytalanság, amelyet
sokszor az átláthatatlan kormánydöntéseknek
köszönhettünk. Szomorúan vettük tudomásul,
hogy már második évben kellett elhalasztanunk a Március 15-i ünnepségeket, a májusi
Bográcsfőző versenyt és nem utolsó sorban
a várva várt Peredi Falunapokat is. Mindezt
próbáltuk ellensúlyozni a fejlesztések felgyorsításával, amelyre az év második felében nagy
hangsúlyt fektetett a községi.
Még június felében sikeresen lezárult a közvilágítás felújításának közbeszerzése. A közbeszerzés eredménye szerint a község teljes területén 403 darab teljesen új Philips Unistreet 2
LED típusú lámpák szállítására és felszerelésére
szerződött a nyertes pályázó, összesen csaknem
141 ezer euró értékben, amelyet a község saját
pénzből finanszíroz. A szakemberek által elkészített tervdokumentáció és fénytechnikai szakvélemény szerint a Fő útra a szigorított előírások
miatt 32 W-os, a mellékutcákban 16 W-s lámpatestek kerültek elhelyezésre azzal, hogy a Fő
úton a közvilágítás plusz lámpákkal lett pótolva,
míg a mellékutcákban egyelőre a meglévő öreg
lámpák helyére kerültek az új lámpatestek. Természetesen a jövőben némelyik mellékutcákban
is sor kerülhet majd a közvilágítás bővítésére,
legfőképpen a szélesebb utcákban, ennek elbírá-

lására viszont először látnunk kell az új lámpák
teljesítményét és fényét.
Nagyon sajnálom, hogy a község teljes közvilágításának felújításával járó örömet és büszkeséget beárnyékolta a világjárvány által okozott gazdasági válság, aminek következtében
az elektromos csippek hiánya miatt soha nem
látott késedelmek keletkeztek a lámpák leszállításában. A késedelmeket tovább súlyosbította
a tény, hogy nyáron a heves viharokban a villámcsapások miatt sok helyen súlyosan megsérült az amúgy is nagyon elavult és sérülékeny
régi közvilágítás, ez miatt sok helyen hosszan
elhúzó sötétségbe borultak az utcák. Őszintén
remélem, hogy amikor a tisztelt lakosok ezeket
a sorokat olvassák, az összes új lámpatest ►
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v kotlíkovom varení v máji a v neposlednom rade
sa opäť nemohli uskutočniť ani naše dlho očakávané obecné dni. Tieto obmedzenia sme sa snažili
vyvážiť aspoň postupnými výsledkami v rozvoji
našej obce, na ktoré obecný úrad kládol v druhej
polovici roka veľký dôraz. V polovici júna sa úspešne ukončilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu
nášho verejného osvetlenia. Podľa výsledkov verejného obstarávania sa víťazný uchádzač zazmluvnil na dodávku a montáž 403 úplne nových LED
svietidiel Philips Unistreet 2 v celej obci v celkovej
hodnote takmer 141-tisíc eur, ktoré obec financuje z vlastného rozpočtu. peniaze. Podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej odborníkmi a v zmysle svetelnotechnického posudku boli kvôli sprísneným technickým normám osadené na Hlavnej ulici
svietidlá s výkonom 32W a na vedľajších uliciach
svietidlá s výkonom 16W. V zmysle príslušných
technických noriem sa na Hlavnej ulici svietidlá
doplnili o ďalšie svetelné body, pričom samozrejme v budúcnosti k rozšíreniu verejného osvetlenia
môže dôjsť aj na niektorých vedľajších, najmä širších uliciach, k uvedenému však potrebujeme najprv reálne posúdiť výkon a svietivosť nových svetiel.
Je mi veľmi ľúto, že radosť a hrdosť z kompletnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v celej obci veľmi vážne zatienila ekonomická kríza
spôsobená pandémiou, ktorá mala za následok
nebývalé meškanie dodávky nových svietidiel
z dôvodu celosvetového výpadku a nedostatku
elektronických čipov. Tieto meškania zhoršil
navyše aj fakt, že už aj tak veľmi zastarané verejné osvetlenie sa v lete počas silných búrok v
dôsledku zásahu bleskov na mnohých miestach
vážne poškodilo a mnohé ulice sa ponorili do
dlhotrvajúcej tmy. Úprimne dúfam, že v čase,
kedy si ctení obyvatelia budú tieto riadky čítať, budú už všetky zazmluvnené nové svietidlá
riadne namontované a my môžeme začať Vianoce na krásne osvietených uliciach. V tejto súvislosti sa chcem všetkým dotknutým obyvateľom
veľmi ospravedlniť za zdĺhavú rekonštrukciu,
ktorú, žiaľ, v súčasných trhových podmienkach
neviem ovplyvniť, akokoľvek sa snažím.
Demolácia starej materskej školy
Našťastie, nie všetky práce sa tento rok tak
vliekli ako naša rekonštrukcia verejného osvetlenia. Podľa plánov prebiehali najmä práce, ktoré
nesúviseli s dodávkou nedostatkových tovarov.
Takto sme mohli postúpiť v riešení problematiky,
ktorá sa u nás ťahala už niekoľko desaťročí, a tou
bol osud budovy starej materskej školy na Hlavnej ulici. Po tom, ako sa nám s cirkvou v roku
2019 podarilo k budove vysporiadať všetky vzťahy, pristúpili sme k opätovnému posúdeniu stavu
a statiky budovy. K statickému posudku vypracovanému ešte v predchádzajúcom volebnom
období sme dali vypracovať ešte dva dodatočné,
nezávislé statické posudky, ako aj veľmi dôsledný
podzemný prieskum, ktorý vďaka sondovaniu
na viacerých miestach posúdil stav základov budovy. Všetky znalecké posudky konštatovali, že
súčasný stav objektu je havarijný a prieskum ►
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már a helyére került és az ünnepeket örömmel
teli, új fényben úszó utcákban tudjuk kezdeni.
Ezzel kapcsolatban valamennyi érintett lakostól szeretnék bocsánatot kérni a hosszadalmas
kivitelezésért, amelyet sajnos a jelenlegi piaci
körülményekben nem tudok befolyásolni, bármennyire szeretném is.
Öreg óvoda lebontása
Szerencsére az idén nem minden munka
született meg olyan nehezen, mint az említett
közvilágítás felújítása. Főleg azok a munkálatok
és fejlesztések haladtak az ütemtervek szerint,
amelyek nem voltak a hiánycikkek gyártásához kötve. Így sikerült előre lepnünk egy több
évtizede húzódó probléma megoldásában, a
Fő úton lévő Öreg óvoda épületének sorsát illetően. Miután 2019-ben sikerült az egyházzal
rendezni a jogviszonyokat az épülethez, az önkormányzatban hozzá láttunk az épület állapotának felméréséhez. Az előző ciklusban készített
statikai szakvéleményhez készíttettünk további
két, egymástól független statikai véleményezést,
valamint egy komoly talajvizsgálatot, amely egy
szonda segítségével több ponton felmérte az
épület alapjait. Valamennyi szakvélemény kimondta, hogy az épület jelenlegi állapota életveszélyes, ráadásul a talajvizsgálat kimutatta, hogy
az épület bal hátsó sarka alatt egy bizonytalan
eredetű, közel 6 méter mély üreg helyezkedik el.
A szakemberek véleménye szerint csak az épület
életveszélyességének visszafordítása közel 200
ezer eurót emésztett volna fel, ez pedig amúgy
is az épület jelentős visszabontásával járt volna.
Ezeknek az információknak birtokában a képviselő testület szinte egyhangúan az épület teljes
szanálása mellett döntött. Ahogy láthatták a lakosok, a bontási munkálatok nagyon gondosan,
ügyesen és főleg problémamentesen zajlottak,
őszinte köszönet ezért a kivitelezőnek. Az öreg
óvoda épületével kapcsolatban, amit azért biztosan sokan nagyon sajnálnak a gyerekkori kötődésük miatt, a lakosok számára van egy jó hírem.
Minden jel arra utal, hogy a bontási munkálatok
során sikerült megmenteni az épület alatt lévő
régi boltíves pincét, amelyet, ha a jövőben megfelelően stabilizálunk, méltó emléket emelhet
magának az épületnek. A lakosok közül nagyon
sokan kérdezik, mit tervezünk az épület helyén.
Nos, ez a döntés majd a képviselő testület határozatától is függ, viszont véleményem szerint a
jövő év legfőképpen a telek teljes tisztításával és
a pince megfelelő fedésével fog telni.
Útfelújítások és vízelvezetés
Az említett bontáshoz hasonló ügyességgel
felújításra került a Zsigárdi utcát és az Újtelepet
összekötő régi határi út. A felújítás széleskörű
összefogás eredményeként született meg legfőképpen az Újtelepen vállalkozó két legnagyobb
cég közbenjárásával, valamint a község segítségével, amelyhez további vállalkozók csatlakoztak. Mindenkinek köszönöm a segítséget, hiszem, hogy ezzel sokkal komfortosabbá tettük
a komposztálónkba vezető szállításokat is. ►

základov ukázal, že pod ľavým zadným rohom
objektu sa nachádza takmer 6 metrov hlboká
dutina neistého pôvodu. Podľa vyjadrenia odborníkov by len samotné odvrátenie havarijného

cie. Po úplne novej Ružovej, Salibskej, Pažitnej,
Širokej ulici a po ulici Akókert sme tento rok
kompletne zrekonštruovali veľmi nekvalitnú
cestu okolo jazera Vásártér a Hlavnú ulicu, od

stavu budovy vyžadovalo investíciu cca. vo výške
200- tisíc eur, čo by si beztak vyžadovalo demoláciu značnej časti budovy. Na základe týchto informácií obecné zastupiteľstvo takmer jednohlasne
vyslovilo za úplnú sanáciu budovy. Ako mohli
naši obyvatelia vidieť, búracie práce prebehli
veľmi odborne, promptne a bez akýchkoľvek
komplikácií, za čo patrí zhotoviteľovi úprimné
poďakovanie. Čo sa týka samotnej budovy starej
škôlky, za ktorú je určite mnohým ľuďom veľmi
ľúto, mám pre obyvateľov jednu dobrú správu.
Všetko nasvedčuje tomu, že počas búracích prác
sa nám podarilo zachrániť starú klenbovú pivnicu pod budovou, ktorá by pri správnej stabilizácii
v budúcnosti mohla vztýčiť dôstojnú pamiatku
samotnej bývalej budove. Mnohí z vás sa pýtajú,
čo plánujeme postaviť na miesto starej budovy.
Nuž toto rozhodnutie bude značne závisieť aj od
rozhodnutia obecného zastupiteľstva, ale podľa
môjho odhadu sa treba pripraviť na to, že budúci
rok sa bude musieť venovať najmä kompletnému
vyčisteniu pozemku a správnom prekrytiu zachránenej pivnice.

veľkej križovatky až po odbočku na Salibskú. Aj
keď sme museli s rekonštrukciou Hlavnej cesty
trošku čakať (keďže počas opravy cesty v chotári sa nákladné vozidlá obchádzkou premávali
práve po tejto trase), sa napokon podarilo úplne vyfrézovať pôvodný povrch vozovky a cesta
bola prekrytá novým kvalitným asfaltom. Veľmi
pekne ďakujem obyvateľom za ich trpezlivosť,
dúfam, že rýchla práce pri rekonštrukcii vykompenzovali neskoršie načasovanie opravy.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odvádzanie dažďových vôd
Podobne ako sme sanovali budovu starej
škôlky, tak promptne sa opravila aj stará cesta
v chotári medzi Žiháreckou ulicou a areálom
družstva. Oprava cesty bola výsledkom širšej
spolupráce, najmä pomoci dvoch najväčších
spoločností podnikajúcich v danom areály, pomoci obce a súčinnosti ďalších dotknutých podnikateľov. Úprimne ďakujem všetkým za túto
nemalú pomoc, myslím, že sme touto opravou
mnohým uľahčili aj cestu do našej kompostárne.

Odvádzanie dažďových vôd je medzi obyvateľmi podobne často spomínaná a „večná“
téma akou bola budova starej materskej školy. Od vedenia obce ste mohli už viackrát počuť, že kompletné odvedenie dažďových vôd
v celej obci by znamenalo pre obec státisícové
investície a veľmi vážny zásah do mnohých verejných priestranstiev. Sme si vedomí toho, že
tieto argumenty reálne nevyriešia problémy na
miestach, kde sústavná akumulácia dažďovej
vody obmedzuje pohyb obyvateľov alebo dokonca ohrozuje majetok obyvateľov. Preto sme
sa tento rok v obci zamerali na dve lokality, kde
sme sa snažili zmierniť náhle hromadenie dažďovej vody, aj keď nie úplným odvodnením, ale
aspoň nádržami na zachytávanie dažďovej vody
umiestnenými vo vozovke. Takéto nádrže sme
umiestnili na Sídlisku budúcnosť na Jazmínovej
ulici a tiež popri hlavnej ceste oproti kostolu a
podľa predbežných spätných väzieb od obyvateľov zatiaľ svoj účel celkom vhodne spĺňajú. Ešte
tento rok sa budeme snažiť odvodniť aj okolie
cesty pri jazere Vásártér a v budúcnosti budeme
ďalej monitorovať miesta, kde by bolo potrebné
ďalej umiestniť tieto retenčné nádrže.

Veľmi sa teším, že tak ako po minulé roky,
aj tento rok sa nám podarilo kompletne zrekonštruovať veľmi dôležité miestne komuniká-

Ďalšie pokroky
Dobrou správou je, že aj tento rok sme rozšírili náš obecné kamerový systém. Na námestí ►
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Őszintén örülök, hogy az előző évekhez hasonlóan, az idén is komoly útfelújításokat tudtunk megvalósítani. A Rózsa utca, Szeli utca,
Gyöpsor, Akókert és a Széles utca után az idén
teljesen felújítottuk a nagyon rossz állapotban
lévő utat a Vásártér körül, valamint Főszeget, a
nagy kereszteződéstől egészen a Szeli utcai letérőig. Noha az újtelepi határi út felújítása miatt (mivel ez alatt az idő alatt Főszegen keresztül közlekedtek a tehergépkocsik) picit váratott
magára a főszegi felújítás, végül közvetlenül a
tél beköszönte előtt megvalósult az útburkolat
teljes felmarása és új aszfaltréteggel való befedése. Köszönöm a lakosok türelmét, remélem,
hogy a gyors kivitelezés kárpótolta a felújítás
későbbi időzítését.
Az esővizek elvezetése is hasonlóan „örökös”
téma és probléma a közbeszédben, mint az Öreg
óvoda épülete. Nagyon sokszor elhangzott,
hogy az esővizek elvezetése a község teljes területéről sok százezer eurós kiadásokat és komoly
munkálatokat, közterületek teljes felbontását
jelentené a falu számára. Ezek az érvek nyilván

nem segítenek azokon a helyeken, ahol az esővíz
folyamatos felgyülemlése miatt korlátozva van
a lakosok közlekedése, vagy akár veszélybe kerül a lakosok tulajdona. Ezért az idén a faluban
két helyet azonosítottunk, ahol ha nem is teljes
vízelvezetéssel, de legalább az úttestbe helyezett
esővizet elnyelő tartályokkal próbáltuk mérsékelni a hirtelen lezúduló esővizeket. Ezek a tartályok az Új lakónegyedben, a Jázmin utcában,
valamint a Fő úton, a templommal szemben lettek elhelyezve, és az ott lakók előzetes visszajelzései alapján némileg enyhítik a problémájukat.
Remélhetőleg még ebben az évben sikerül majd
elvezetnünk az esővizeket a Vásártér körül is, és
a továbbiakban figyeljük majd, hol lenne szükség további víznyelőkre.
További fejlesztések
Jó hír, hogy az idén is tovább tudtuk bővíteni a községi kamerarendszert. A téren teljesen

felújítottuk a régi, elavult, sokszor nem működő kamerákat és új kamerák lettek kihelyezve
a Telektónál, a községi hivatallal szemben lévő
játszótérnél, az Igomixnál és a focipályán. A
temetőben felújításra került az összes pad és
a halottas ház előtti tér egységes, új, korszerű
kövezést kapott. Miután a községi hivatallal
szemben lévő játszótér hatalmas népszerűségnek örvend, a lakosok kérésére egy teljesen új
játszóteret létesítettünk az állomásnál is. Hogy
a gyerekek ne unják meg az egyes játszótéri elemeket, az állomásnál picit más típusú hintákat
helyeztünk el, ezek inkább a kisebb gyerekeknek kedveznek. Jövő évben tavasszal mindkét
játszótéren feltöltjük az új homokozókat, így a
legkisebbeknek további szórakozási lehetőséget biztosítunk majd.
Az említett munkálatokkal még nem merül ki teljesen az idei fejlesztések sora, ugyanis
ezekben a napokban zajlik a községi hivatalban
lévő eskettető terem teljes felújítása is. A felújítási munkálatok valószínűleg átcsúsznak majd
a következő év elejére, de azok befejezése után
szép, új beltér várja majd nem csak az esküvői
vendégeket, de egy esetleges kiállítás, előadás
vagy éppen kamarakoncert látogatóit is.
A fejlesztések sorából nem lehet kihagyni
a peredi iskolákat és óvodákat. Az általános
apróbb fejlesztéseken túl mindenképpen meg
kell említeni a magyar és a szlovák óvodában
lévő nagyon régi belső ajtók cseréjét, valamint
az alapiskolában a tornaterem padlójának várva várt feljutását, ami jelenleg is zajlik. Bízom
benne, hogy a téli szünidő után visszatérő diákokat a tornateremben egy vadonatúj PVC
sportpadló fogja várni, amely korszerű, rugalmas, időtálló és főleg az ízületeket kímélő környezetet biztosít majd az iskolai sportoláshoz.
Hosszan sorolhatnám azokat a közösségi
eseményeket is, amelyek az ez évi nagyon szigorú korlátozások ellenére megvalósultak a
községünkben. Örülök, hogy a jelenlegi lehetőségekhez képest a lakosoknak volt alkalmuk
válogatni a rendezvények közt, legyen szó akár
színházi előadásokról, diszkókról, különböző
fesztiválokról, gyerekeknek szóló programokról,
sport-rendezvényekről vagy horgászversenyekről. Őszinte hála és köszönet az összes szervezőnek, hogy ilyen hatalmas bizonytalanságban
is vállalták a rendezvények szervezését, és ezzel
is színesebbé és gazdagabbá tették Pered életét.
Kedves Perediek, sokat lehetne még írni a
mindennapokról, a további örömökről és gondokról egyaránt, valamint a jövő évi tervekről
is, de adjunk inkább teret a többi értékes és érdekes cikknek. Fogadják szeretettel és olvassák
érdeklődéssel újságunkat, amely összefoglalva
az egész évet, éppen a karácsonyi ünnepek előtt
érkezik Önökhöz.
Engedjék meg, hogy az ünnepek alkalmából
mindenkinek nagyon sok szeretetet, megértést,
testi és lelki épséget és főleg jó egészséget kívánjak. Békés, boldog, meghitt és áldásokban gazdag karácsonyi ünnepeket Pered!
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obce sme kompletne zrekonštruovali staré a poruchové kamery a nové kamery sme umiestnili
pri jazere Telektó, pri ihrisku oproti obecnému
úradu, pri budove Igomixu a na futbalovom ihrisku. Kompletne sme vynovili všetky lavičky na
cintoríne a priestor pred domom smútku dostal
jednotnú, novú, modernú dlažbu. Keďže sa detské ihrisko oproti obecnému úradu teší veľmi
veľkej obľube, na žiadosť obyvateľov sme zriadili
aj úplne nové ihrisko pri železničnej stanici. Aby
deti neomrzeli jednotlivé prvky našich detských
ihrísk, na nové detské ihrisko sme vybrali trochu iné typy hojdačiek, ktoré sú vhodnejšie aj
pre menšie deti. Na budúcu jar doplníme piesok
do nových pieskovísk na oboch ihriskách, čím
veríme, že našim najmenším prinesieme ďalšie
priestoru na hry v exteriéri.
Týmto výpočtom našich pokrokov ešte nekončíme, keďže v týchto dňoch práve prebieha kompletná rekonštrukcia sobášnej siene na
obecnom úrade. Rekonštrukčné práce sa zrejme
presunú aj na začiatok budúceho roka, no po ich
dokončení sa vytvoria krásne nové priestory nielen pre svadobčanov, ale aj návštevníkov rôznych
výstav, predstavení či komorných koncertov.
Zo zoznamu pokrokov nemožno vynechať
ani naše školy a škôlky. Okrem bežných opráv
treba v budove slovenskej a maďarskej materskej
školy spomenúť výmenu veľmi starých interiérových dverí a konečne sme sa dočkali aj dlho
očakávanej opravy podlahy telocvične na základnej škole. Verím, že študentov po zimných
prázdninách privíta v telocvični úplne nová
športová podlaha z PVC, ktorá poskytne im
moderné, bezpečné, pružné a najmä zdravotne
veľmi šetrné prostredie pre školské športy.
Ku koncu ročného prehľadu by som ešte
mohla spomenúť mnohé podujatia, ktoré sa v našej obci aj napriek veľmi prísnym obmedzeniam
tento rok zorganizovali. Veľmi sa teším, že aj v súčasnej ťažkej situácii, ktorá kultúre a športu veľmi
nepraje, mali naši obyvatelia možnosť vybrať si z
množstva podujatí, či už išlo o divadelné predstavenia, diskotéky, rôzne festivaly, programy pre
deti, športové podujatia alebo rybárske preteky.
Úprimná vďaka a poďakovanie patrí všetkým
organizátorom za to, že aj v takej veľkej neistote
sa ujali organizácie podujatí a spravili tým život v
našej obci ešte pestrejším a bohatším.
Milý Tešedíkovčania, o každodennom živote v našej obci, o radostiach a starostiach, ale
aj o plánoch do budúcnosti by som vedela ešte
veľa písať, ale radšej nechám priestor aj pre ďalšie hodnotné a zaujímavé články našich novín,
ktoré dostávate k rukám práve pred vianočnými
sviatkami. Verím, že naše noviny prijmete s radosťou a budete ich čítať so záujmom. Dovoľte
mi, aby som Vám pri príležitosti blížiacich sa
sviatkov zaželala veľa lásky, porozumenia, fyzickej a duševnej pohody a predovšetkým pevného
zdravia. Pokojné, šťastné a požehnané Vianoce,
Tešedíkovo!
Mgr. Agócs Kőrösi Ildikó,
starosta-polgármester
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Kronika - Krónika

Kronika 2020 Krónikája

2020 december - 2021 december

Prihlásení k trvalému pobytu –
Állandó lakhelyre bejelentkeztek:

54

Novorodeniatka - Újszülöttek

Odhlásení z trvalého pobytu –
Állandó lakhelyről kijelentkeztek:

35

Narodení – Születtek:

28

Zomreli – Elhaláloztak:

47

December 2020 December
Harangozó Teo
Paksi Bence
Taksonyiová Natália

Jún 2021 Június
Mézes Roland
Nagy Christofer

Január 2021 Január
Marosi Attila

Júl 2021 Július
Slováková Eliška
Szabó Oliver

Február 2021 Február
Farkas Viliam
Tóth Kristóf
Marec 2021 Március
Baroš Dóra
Turján Lili
Csongár Katinka Napsugár
Máj 2021 Május
Barczi Dávid
Korda Marcell
Szalai Vivien

Navždy nás opustili Örökre eltávoztak
November 2020 November
Habán Jozef (1955)
December 2020 December
Szőcs Lajos (1964)
Draškovič Jozef (1986)
Szudová Alžbeta, rod./szül. Stanková
(1929)
Kukučka Peter (1944)
Lelovics Dezső (1937)
Január 2021 Január
Kovács Ilona, rod./szül. Pszotová (1934)
Szarka László (1956)
Szabová Marta, rod./szül. Dičerová
(1945)

Počet obyvateľov k 31.12.2020 –
Lakosok száma:

August 2021 Augusztus
Szutyányi Timotej
Takács Dominik
Tamáši Patrik
September 2021 Szeptember
Gembická Xénia
Darázs Lara
Lancz Ella Lorina
Dobrý Fanni

Október 2021 Október
Šmidák Adam
Csicsola Noémi
November 2021 November
Kovács Ádám
Kántor Daren
Kmeťo Martin
Kubovič Zente Gábor
Tyukos Teo
K narodeniu Vášho dieťatka
Vám gratulujeme!
A gyermekáldáshoz szívből gratulálunk!

Kovács Anton (1943)
Mészáros Erzsébet, rod./szül. Ürge
(1961)
Molnár László (1948)
Hajdúk Ján (1939)
Somogyi Gizella, rod./szül. Varga (1942)
Darázs Mária, rod./szül. Barczi (1925)
Lelovics Gabriella, rod./szül. Bende
(1942)
Február 2021 Február
Csicsola Magdaléna, rod./szül. Fölös
(1940)
Varga Nándor (1944)
Polák Gizella, rod./szül. Bende
(1942)
Varga Pál (1962)
Zilizi Nándor (1959)
Varga Piroska, rod./szül. Mészáros
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(1942)
Ing. Szarka József, (1959)
Vidman Milan (1954)
Bende Nándor (1938)
Bán Mária, rod./szül. Darázs (1945)
Marec 2021 Március
Mészáros József (1942)
Korimová Zuzana, rod./szül.
Pereczová (1960)
Matovics Valéria, rod./szül. Zubová
(1939)
Rébic József (1947)
Both Klára, rod./szül. Horváth (1944)
Kilacsko Anna, rod./szül. Horváth
(1938)
Apríl 2021 Április
Blaškovič László (1994)
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Naši jubilanti - Jubilánsaink
80 rokov - 80 évesek
Takács Gizella
Pszota Etel
Bende Teréz
Horváth Erzsébet
Takács Etel
Karadi Nándor
Vászondi Matild
Herencsár Ilona
Baji Mária
Barczi Endre
Kőrösi Tibor
Bán Zita
Paulo Bernadett
Barczi Endre
Takács Matild
Pálinkás Anna
Pápai Mária
Mészárosová Ľubica
Barczi Katalin
Horváth Teréz
Szabó László
Barczi Erzsébet
85 rokov – 85 évesek
Molnár Ilona
Balogh Anna

Szádoczky József
Darázs Anna
Borsányi Aranka
Patucz Tibor
Kilácskó Anna
Borsányi Gabriella
Mészáros Stanislav
Zilizi Attila
Takács Magdaléna
Matajsová Anna
90 rokov – 90 évesek
Jáchimová Anna
Herencsár Gabriella
Tyukos Flórián
Fölös Irén
Bende Gabriella
Szarka Arnold
Szarka Magdaléna
Nagy Erzsébet
Kovács Dezső
Mikloviczová Anna
Gratulujeme
Vám k jubileu!
Gratulálunk
jubilánsainknak!

Varga Teréz, rod./szül. Varga (1950)
Varga Erzsébet, rod./szül. Varga (1926)
Szőke József (1960)
Barcziová Mária, rod./szül. Barantalová (1935)
Hekka Július (1950)
Horváth Tibor (1977)
Varga Erzsébet, rod./szül. Borsányi
(1932)
Máj 2021 Május
Paulóová Etela, rod./szül. Dömötörová (1936)
Barczi Etel, rod./szül. Darázs (1942)
Takács László (1945)
Keszeg László (1958)
Barczi Edit, rod./szül. Tóth (1944)
Both Pál (1940)

Spoločnou cestou života Az élet közös útján
December 2020 December
Ing. Anna Jarinová – Kovács Anton
Jún 2021 június
Lengyel Mónika – Hrotko Dániel
Szarková Kristína – Kubatka Juraj
Nagy Piroska – Kovács Sándor
Júl 2021 Július
Maria Fernanda Astua Ortega – Garcsár Peter
Fricsek Alexandra – Nagy Attila
Vranová Lucia – Tamáši Patrik
August 2021 Augusztus
Adameková Aneta – Šmidák Marcel
Závadová Božena, rod./szül. Ováryová – Vanko Róbert
Mgr. Balázsová Nikoletta – Lupták Marek
Vörösová Barbara – Molnár František
September 2021 Szeptember
Mučková Kristína – Vászondy Richard
November 2021 November
Vízi Mária, rod./szül Kecskés – Bende Béla
Melišíková Jarmila, rod./szül Farbulová – Petráš Jozef
Lovászek Szilvia, rod./szül Szabó – Stanojević Marko
Tušková Lenka, rod./szül Panáčková – Stolár Martin
Prajeme Vám veľa šťastia! Sok boldogságot kívánunk!

Jún 2021 Június
Tóth Mária, rod./szül. Szarka (1926)
Veládi Ľudovít (1962)
Vászondi Zsuzsanna, rod./szül.
Somogyi (1959)
Franko Ján (1958)
Trombitáš František (1957)
Herencsár Béla (1965)
Júl 2021 Július
Herencsár Ernő (1942)
August 2021 Augusztus
Ziliziová Magdaléna, rod./szül.
Horváthová (1935)
Hašto Vladimír (1964)
Balázs Leonard (1928)
Klempová Mária, rod./szül. Krebesová
(1934)
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September 2021 Szeptember
Lelovics Mária, rod./szül. Fricsek
(1932)
Gemeri Dušan (1955)
Tyukos Vilma, rod./szül. Horváth
(1922)
Miklovicz Ján (1932)
Varga Magdaléna, rod./szül. Kovács
(1934)
Október 2021 Október
Kovács Zsófia, rod./szül. Gáspár
(1939)
Smatana Magdaléna, rod./szül.
Kilácsko (1938)
Nech odpočívajú v pokoji!
Nyugodjanak békében!
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SPOLOČNE
DBAJME O ČISTOTU
NAŠEJ OBCE!

ÜGYELJÜNK
KÖZÖSEN FALUNK
TISZTASÁGÁRA!

Obec Tešedíkovo upozorňuje občanov, že v okolí veľkokapacitných kontajnerov určených na separovaný zber odpadu,
umiestnených na deviatich miestach v obci, platí PRÍSNY ZÁKAZ VYVÁŽANIA ODPADU, ktorý je iného druhu, ako sú
určené separáty. Zároveň platí PRÍSNY ZÁKAZ zhromažďovania a UKLADANIA ODPADU MIMO VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV. Upozorňujeme občanov, že priestor
je na mnohých miestach monitorovaný kamerovým systémom
a každé porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok,
ktorý bude sankcionovaný peňažnou pokutou.

Pered község figyelmezteti lakosait, hogy a falu területén kilenc helyen elhelyezett, a szelektív hulladék gyűjtésére használt
nagykapacitású konténerek környékén SZIGORÚAN TILOS
MÁS JELLEGŰ SZEMETET LERAKNI, mint amikre ezek
a konténerek szolgálnak, valamint SZIGORÚAN TILOS A
KONTÉNEREKEN KÍVÜL ELHELYEZNI A HULLADÉKOT!
A gyűjtőhelyek legtöbbje kamerával megfigyelt terület. Figyelmeztetjük a lakosokat, hogy ezen tilalom megszegése kihágásnak
minősül és pénzbírsággal büntetendő.

Veľká vďaka našim darcom krvi
Köszönet véradóinknak
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža ďakuje všet-

A Vöröskereszt helyi szervezete köszönetet mond mindazoknak,
akik részt vettek a 2021. október 15-i véradáson a Peredi Kultúrházban, és ezzel az önzetlen segítségükkel ismeretlen embertársaik életét
mentették meg.
Falunkban 44 önkéntes véradó adott vért, akiknek ezúton szívből
KÖSZÖNJÜK a részvételt!

kým darcom, ktorí darovali to najvzácnejšie čo majú. Hovorí sa, že
krv darujú ľudia, ktorí pozerajú na svet srdcom.
V Tešedíkove dňa 15. októbra 2021 nám to dokázalo 44 dobrovoľných darcov za čo im patrí naozaj jedno veľké ĎAKUJEME.

Véradók – darcovia krvi:
Kubík István, Pered 1410,

Mihaloviová Mária, Tešedíkovo 1465,

Baji Zsolt, Pered 832,

Kollárová Lucia, Tešedíkovo 862,

Tuška Michal, Tešedíkovo 273,

Andódy Ferenc, Pered 934,

Tóth Dominik, Pered 78,

Szarková Zuzana, Tešedíkovo 272,

Kocsis Sándor, Pered 1329,

Szabó Barnabás, Pered 24,

Horváth Barbara, Pered 832,

Kovács Márta, Pered 450,

Hodur Péter, Pered 225,

Varsányiová Zuzana, Tešedíkovo 704,

Balázs Gál Katalin, Pered 970,

Borsányi Natália, Pered 107,

Balázs Marek, Pered 970,

Laczkó Zoltán, Pered 322,

Balog Géza, Pered 281,

Varga Pál, Vágfarkasd 581,

Balog Erzsébet, Pered 281,

Laczkó Sándor, Pered 767,

Baranyai Zsolt, Pered 1118,

Kovács Norbert, Pered 109,

Horváth Cyntia, Pered 466,

Pavlovič Valéria, Pered 572,

Kádár Beáta, Pered 357,

Barczi István, Pered 606,

Kádárová Bibiána, Tešedíkovo 337,

Szutyányi Adrián, Pered 12,

Mozoli Sándor, Pered 840,

Lelovics Tamás, Pered 1345,

Kőrösi Anikó, Pered 573,

Ürge Péter, Pered 1465,

Perina Tamás, Pered 1565,

Fricsek Piroska, Pered 370.
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Győri Csaba, Pered 1296,
Farkas Péter, Királyrév 405,
Somogyi Tamás, Pered 249,
Perina Krisztián, Pered 437,
Darázs Enikő, Pered 1015,
Borsányi Szilvia, Pered 107,
Takács Hajnalka, Pered 927,
Szutyányi Zsuzsanna, Pered 12,
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Navštívte našu knižnicu
Látogasson el könyvtárunkba
Knihy ako najvernejší priatelia rady sa s nami úprimne, jasne a bez
pretvárky porozprávajú, poučujú nás, utešujú. Chcete čítať ? Chcete sa
vzdelávať ? Chcete si doplniť svoje vedomosti ? Príďte do našej knižnice.
Knižnica svojim čitateľom ponúka okolo 16 000 kníh rôznych žánrov. Nájdete tu romány, poviedky, básne, cestopisy, detektívky. Čitateľ
si tu nájde knihy rôzneho zamerania, prírodovedné, historické, jazykové, odborné, slovníky, lexikóny, encyklopédie. Pevnou súčasťou
našej knižnice sú knihy pre menších, väčších, aj tých najstarších detských čitateľov. Každý si tu príde na svoje, môže si vybrať knihy o prírode, vesmíre, ale aj
knihy o láske či dobrodružstvách. Tí najmenší
nazrú do sveta rozprávok, čarodejníc, princezien. Starší sa ponoria do sveta fantázie,
vesmírnych lodí a do ďalších neskutočných príbehov.
V októbri sme si pripomenuli
Medzinárodný deň školských knižníc nástenkou. Pri tejto príležitosti
by sme chceli prilákať žiakov ZŠ
na spoločné posedenia a besedy
o knihách. Halloween sme si pripomenuli aktuálnou nástenkou a
záložkami do kníh. Pre dospelých
chystáme nové knihy s rôznou tematikou. Chceme usporiadať posedenia so známymi a menej známymi
spisovateľmi. Našim snom je založiť
čitateľský klub.
V záujme modernizácie knižnice sa
vytvorila facebooková stránka. Nájdete ju
na stránke Tešedíkovská Knižnica - Peredi
Könyvtár. Na tejto našej facebookovej stránke
nájdete nové informácie, odporúčané knihy ale
aj novinky.

A könyvek olyanok, akár leghűségesebb barátaink – örömmel, világosan, színlelés nélkül beszélnek hozzánk, meghallgatnak minket,
vigaszt nyújtanak. Szeretne olvasni? Szeretne művelődni? Szeretné
bővíteni tudását? Látogasson el könyvtárunkba!
A könyvtár 16 000 különféle műfajú kötettel várja olvasóit. Talál
regényeket, elbeszéléseket, verseket, útleírásokat, detektívtörténeteket. Nálunk különböző irányultságú könyvekre bukkanhat az olvasó
– természettudományok, történelem, nyelvtudomány, szakkönyvek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák... Könyvtárunk szerves részét képezik a kisebb-nagyobb,
de akár a legidősebb gyermekolvasók számára
íródott könyvek is. Itt mindenki talál a kedvére valót, választhat a természetről és a világűrről szóló könyveket, de a szerelemről
vagy a kalandról szóló történeteket is. A
legkisebbek elmerülhetnek a mesék, a
varázslók és hercegnők világában. Az
idősebbeket várja a fantázia és az űrhajók univerzuma.
Októberben faliújságon emlékeztünk meg az iskolai könyvtárak
világnapjáról. Ebből az alkalomból
szeretnénk az általános iskolásokat közös találkozókra, könyvekkel
kapcsolatos beszélgetésekre csábítani. Halloweenre újabb faliújsággal
és könyvjelzőkkel készültünk. A
felnőtteket új, különféle tematikájú
könyvek várják. Ismert és kevésbé
ismert írókkal szeretnénk beszélgetéseket tartani. Álmunk egy olvasóklub
létrehozása.
A könyvtár korszerűsítése érdekében
Facebook oldalt hoztunk létre. Megtalálható
a Tešedíkovská Knižnica-Peredi Könyvtár név
alatt. Ezen a Facebook oldalon új információkat,
ajánlott könyveket, de híreket is talál.

Knižnica je otvorená:

A könyvtár nyitva tart:

V stredu a piatok od 15:00 do 18:00 h
V sobotu
od 8:00 do 12:00 h

szerdán és pénteken 15:00–18:00 ó
szombaton
8:00–12:00 ó

Každého srdečne očakávame. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mindenkit szeretettel várunk. Várjuk a találkozást!
A könyvtár börtön,
ha üres a látogatótól,
Szárnyaszegett minden példány,
ha szenved a magánytól.
De életre kel, mikor kézbe veszed,
Olvasod első sorait,
belemerülsz, élvezed.
(Novák Doroti: Egy könyv első sora)
Anna Darázsová

Nová kniha
Zaobchádzaj s ňou opatrne a nežne
Ako s odkvitnutou púpavou
Máš možnosť dotknúť sa vesmíru
Každá strana je lúčna obloha
v moci hviezd
hoci ešte nikdy si ich nevidel
takto zoskupené v pravidelných radoch.
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Dávajme si pozor na seba a na druhých!
Na otázky odpovedal náš obvodný lekár, MUDr. Miloš Hoppan.

Ako sa cítite a ako sa Vám pracuje v Tešedíkove?
Som rád , že môžem pracovať v obci Tešedíkovo a starať sa o jeho občanov. Je to už 3
roky, čo ma Dr. Slyško predstavoval ako svojho nástupcu v kultúrnom dome v Tešedíkove, kde som ešte presne nemal predstavu, aké
nároky bude na mňa práca obvodného lekára
klásť. Behom týchto troch rokov som musel
absolvovať ďalšiu atestáciu zo všeobecného
lekárstva aj s 3 ročnou prípravou. Nebolo to
jednoduché v tomto veku sa opäť vrátiť do
školských lavíc a hlavne sa znovu učiť veci,
ktoré som pri predchádzajúcej práci nepotreboval. Učil som sa administratívne úkony, s
ktorými som sa predtým nestretával pri práci
v rámci nemocnice, alebo záchrannej služby.
Ľudia v Tešedíkove sú srdeční, chápaví a
vedia spolupracovať pri požiadavkách, ktoré
od nich vyžadujem. Sú aj takí aj onakí ako
všade vo svete. Žiadny lekár nemôže mať len
dobrých pacientov, lebo každý je určitá individualita a vyžaduje konkrétny prístup. Snažím
sa ale hľadať si ku každému prístup a vyriešiť
jeho problém ako najlepšie v ambulantných
podmienkach viem.
Aké sú podmienky Vašej práce v obci – aká
je vybavenosť ordinácie, akí sú pacienti a
aká je spolupráca s vedením obce?
Podmienky na prácu v ambulancii sú tu
optimálne. Denne vybavíme 60-80 pacientov,
ktorý sa do ambulancie dostavia. Pacientom
vykonávame preventívne prehliadky, vyšetrenia civilizačných chorôb ako sú vysoký tlak,
obezita, vysoké hladiny cholesterolu, ktoré
patria do takzvaného metabolického syndrómu, ktorý ohrozuje populáciu a zvyšuje riziko
kardiovaskulárnych ochorení.
Snažíme sa pracovať v režime keď ráno
robíme odbery, preventívne prehliadky, neskôr podávame injekčnú a infúznu terapiu. V
čase pandémie pred koncom pracovného času
vyšetrujeme infekčných pacientov, aby sa nemiešali so zdravými. Poobede robím návštevy
u starších pacientov, imobilných, ktorí sa nevedia dostaviť do ambulancie.
K tomu nám pomáha štandardné vybavenie ambulancie na úrovni 21 storočia, ktoré nám umožňuje riešiť dosť problémov aj v
rámci ambulancie bez odosielania pacienta k
špecialistovi alebo krvi do laboratória.
V rámci dediny spolupracujeme s pani starostkou obce Mgr. Agócs Kőrösi, s ktorou sa
snažíme spolupracovať na administratívnych
veciach a hľadať pre občanov určité možnosti

na uľahčenie ich aktivít v rámci obce - organizovali sme napríklad opakované očkovanie v
kultúrnom dome. Spolupracujeme tiež s pani
Mgr. Irenou Kovácsovou a Lekárňou Ezoterika, ktorá nám veľmi pomáha pri našej práci.
Tiež máme pod dohľadom seniorov v DSS Tešedíkovo, o ktorých sa podľa potreby staráme.
Ktoré sú najdôležitejšie etapy vo Vašej kariére?
Lekársku fakultu som študoval v Brne
na Masarykovej univerzite a následne som
pracoval v nemocnici Šaľa na ARO oddelení takmer 13 rokov. Atestoval som z odboru
Anesteziológia a intenzívna medicína I. a II.
stupňa. Neskôr som pracoval ako vedúci lekár
na Krajskom operačnom stredisku záchrannej
zdravotnej služby v Nitre, neskôr aj v Bratislave, kde som riadil operátorov tiesňovej linky
155 . Popri tejto práci som 26 rokov pracoval
na záchrannej službe , kde som aj pred nástupom do Tešedíkova pracoval. Robil som vedúceho lekára Záchrannej zdravotnej služby
Šaľa. Tiež som pracoval na Dialýze BBraun v
Šali, kde ešte stále slúžim aj keď nie už toľko
ako predtým. Stále chodím do služieb na pohotovosti, ktorá sa dnes volá Ambulancia pohotovostnej služby v Šali.
Prosím Vás, prezraďte nám, aké sú Vaše záujmy, záľuby.
Pochádzam zo Šale, kde aj v súčasnosti
žijem. Čo sa týka mojich záujmov-rád pracujem v záhrade, občas pracujem s drevom,
niekedy jazdím na kajaku na Váhu.
Vaše odporúčania v čase pandémie – na čo
musíme dbať, ako sa správať, keď nás zastihne choroba?
Pandémia nám priniesla určité odchýlky
od normálneho života. Treba si uvedomiť , že
odporúčania odborníkov nám majú pomôcť
lepšie zvládať ochorenie Covid 19 a momentálne očkovanie je to najlepšie a relatívne
najlacnejšie riešenie. Určite by som sa nespoliehal na informácie z facebooku, ktoré pochádzajú väčšinou od zdrojov nevzdelaných
v zdravotníckej problematike, ktorí len chcú
byť zaujímaví a často sa ani nevedia podpísať
pod svoje nesprávne názory a používajú rôzne
prezývky. Takže je potrebné byť zaočkovanýdnes vidím, že väčšina momentálne chorých
na Covid je nezaočkovaných a majú šťastie ak
nemajú ťažký priebeh ochorenia, alebo nenainfikujú svojich starších príbuzných. Vzhľadom k situácii by nemali pacienti momentálne riešiť svoje dlhodobé problémy, lebo sa
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vystavujú nebezpečiu infekcie. Opakovane sa
stáva, že pacienti s negatívnym antigénovým
testom vyšetrení v ambulancii mi o dva dni
volajú , že majú PCR test pozitívny.
Je veľmi ťažké pracovať v podmienkach,
keď vám zvoní telefón nonstop a nemôžete ani
pacientovi oproti seba povedať jednu súvislú
vetu. Ak pacienti potrebujú lieky, je dobré ak
volajú keď potrebujú viacej liekov naraz a nie
za každý liek zvlášť. Ak im nezdvihnem pri
prvom zvonení, tak možno počúvam fonendoskopom pacienta, alebo robím EKG alebo
inú činnosť, pri ktorej neviem zdvihnúť aj telefón. Vtedy treba zavolať za pár minút a nevytáčať číslo stále bez prestania.
Pacientov s infekciami horných dýchacích
ciest, s nádchou, kašľom, plným nosom vyšetrujem v čase od 11-12 hod kedy sú vyšetrení za
zvýšených hygienických podmienok. Ostatní
zdraví pacienti by v tomto čase nemali chodiť do
ambulancie, aby sa spolu nestretávali v čakárni.
Snažíme sa pomôcť každému pacientovi ,
ale nie je to momentálne ľahké a musíme sa
chrániť aj my, aby sme ambulanciu nemuseli
zatvárať kvôli chorobe personálu. Preto všetkých žiadam, aby boli zodpovední, aby radšej
zavolali , ak si nie sú istí ako majú postupovať.
Pacienti, ktorí sú pozitívni, sú vypísaní na
PN ak to potrebujú, ale PN treba aj ukončiť a
dostaviť sa pre tlačivá pre sociálnu poisťovňu a
zamestnávateľa. Vypísaný formulár na stránke
sociálnej poisťovne nie je PN-ka , ale len doplnok k PN- ke, ktorú musí vystaviť lekár.
Je toho veľmi veľa čo sa týka súčasnej situácie, možno na samostatný článok. Preto to
nebudem ďalej predlžovať a ďakujem vám za
možnosť vyjadriť sa pre vaše noviny.
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Vigyázzunk magunkra és másokra!
Körzeti orvosunkat, MUDr. Miloš Hoppant kérdeztük

Doktor úr, hogyan érzi magát Pereden?
Nagyon örülök, hogy Pereden dolgozhatok,
gondoskodhatok a falu lakosairól. Már három
esztendeje annak, hogy Dr. Slyško mint az utódját bemutatott a kultúrházban, akkor még nem
volt pontos elképzelésem arról, milyen igényeket
támaszt majd számomra a körzeti orvos munkája. Az eltelt három év alatt szakvizsgát tettem
általános orvostanból, és 3 éves felkészülést abszolváltam. Nem volt egyszerű az én koromban
visszatérni az iskolapadba, és olyan dolgokat
tanulni újra, amelyekre az előző munkám során
nem volt szükségem. Adminisztrációs feladatok elvégzését tanultam, amelyekkel kórházi és
mentőorvosi munkám során nem találkoztam.
A peredi emberek jószívűek, figyelmesek,
együttműködők a részemről támasztott elvárások teljesítésében. Persze ilyenek is, olyanok is,
ahogy mindenhol a világon. Egyetlen orvosnak
sincs csak jó betege, hiszen mindenki egyéniség,
mindenki más viszonyulást igényel. De igyekszem mindenkihez megtalálni az utat, úgy megoldani a problémáját, ahogy az a járóbeteg-ellátás feltételei között lehetséges és elvárható.
Az eredményes munka feltételeiről érdeklődnék: milyen a rendelő ellátottsága, milyenek a páciensek, milyen együttműködést
alakított ki a falu vezetésével?
A rendelőben optimális munkafeltételek
vannak. Naponta 60-80 pácienst látunk el,
akik személyesen keresnek fel. A páciensek
vizsgálata elsősorban az olyan civilizációs betegségek megelőzését és kezelését szolgálja,
mint a magas vérnyomás, az elhízás, a magas
koleszterinszint, amelyek az úgynevezett metabolikus szindróma, tehát az anyagcsereza-

varok kategóriájába tartoznak, növelik a szívrendszeri megbetegedések kockázatát.
A rendelői ellátás időrendjét úgy osztottuk
be, hogy reggel a vérvétel és a vizsgálatok zajlanak, majd az injekciós- és infúziós kezelések következnek. A járvány idején a fertőzött betegeket
a munkaidő végén vizsgáljuk ki, azért, hogy ne
találkozzanak az egészségesekkel. Délután az
idős és mozgásképtelen betegeimet látogatom
meg, akik nem tudnak eljönni a rendelőbe.
A betegek ellátásában standard, a 21. századi igényeknek megfelelően felszerelt rendelő áll
rendelkezésünkre. A modern eszközök segítségével helyi szinten oldunk meg több problémát,
feleslegessé téve a szakorvos meglátogatását,
vagy a vér laboratóriumba küldését.
Nagyon jó az együttműködésünk a polgármester asszonnyal, Mgr. Agócs Kőrösi Ildikóval. Elsősorban az adminisztratív dolgokban,
illetve olyan lehetőségek keresésében, amelyek
a polgárokat segítik – mint például a többször megismétel oltási akció a kultúrházban.
Együttműködünk Mgr. Kovács Irénnel, az Ezoterika gyógyszertárral, aki tevékenységünkben
nagy segítségünkre van. Hozzánk tartozik a
peredi nyugdíjasotthon lakóinak egészségügyi
felügyelete is, szükség esetén ellátjuk őket.
Orvosi pályafutása felől érdeklődnék
A brünni Masaryk Egyetem Orvostudományi Kara aneszteziológia és intenzív szakán végeztem, 1. és 2. fokozatú szakvizsgám van. Ezt
követően a vágsellyei kórház ARO osztályán dolgoztam 13 évig. Később vezető orvosként a gyorsmentőszolgálat kerületi műveleti központjában
dolgoztam Nyitrán, majd a 155-ös segélyhívó
szolgálatot irányítottam Pozsonyban. Peredre
kerülésem előtt 26 évig szolgáltam a vágsellyei
gyorsmentőszolgálat vezető orvosaként. Dolgoztam a BBraun Dialýza vágsellyei részlegén, ahol
jelenleg is vállalok munkát, de már kevesebbet,
mint régebben. A sellyei készültségi rendelőben
is rendszeresen szolgálatot teljesítek.
Kérjük, beszéljen az érdeklődési köréről,
kedvteléseiről.
Vágsellyéről származom, ma is ott élek.
Szeretek a kertben dolgozni, szívesen barkácsolok, és szeretek kajakozni a Vágon.
Mit tanácsol a világjárvány idején - mire vigyázzunk, mit tegyünk baj esetén?
A világjárvány megváltoztatta az életünket.
Tudatosítanunk kell, hogy a szakemberek ajánlásai segítenek bennünket a COVID 19 betegség
leküzdésében, amelyre jelenleg az oltás a legjobb
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és viszonylag a legolcsóbb megoldás. Nem dőljenek be a facebookon megjelenő információknak, amelyek többsége az egészségügyben nem
járatos személyektől származik, olyanoktól, akik
csak érdekesek szeretnének lenni, de nem-, vagy
csak álnéven vállalják nézeteiket.
Be kell oltatnunk magunkat! Úgy tapasztalom, hogy a Covidban megbetegedettek
többsége beoltatlan, és nagy szerencséjük van
azoknak, akiknél a betegség könnyebb lezajlású, illetve nem fertőzik meg idősebb hozzátartozóikat. A helyzetre való tekintettel ajánlom,
hogy az elhúzódó betegségekben szenvedők
ne most próbálják megoldani problémáikat,
ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének.
Sajnos, gyakran megtörténik, hogy a rendelőben elvégzett antigén-teszt vizsgálat negatív
eredményt hoz, de a páciens két nap múlva
hív, hogy a PCR tesztje pozitív lett.
Nagyon nehéz olyan körülmények között
dolgozni, amikor állandóan csörög a telefon, és
a szemben ülő betegnek nem tudok egy összefüggő mondatot mondani. Ha egy páciensnek
gyógyszerre van szüksége, mindenkinek előnyösebb, ha több gyógyszert kér egyszerre, ne
minden egyes gyógyszert külön-külön. És ha
esetleg az első hívásra nem veszem fel a telefont,
akkor éppen egy beteggel foglalkozom, EKG-t
csinálok, vagy olyan munkát végzek, amelyiknél
nem lehet telefonálni. Kérem, ilyen esetben keressenek később, és ne hívjanak megállás nélkül.
A felső légúti megbetegedésben szenvedőket, vagy akiket nátha, köhögés, teli orr gyötör, azokat 11 és 12 óra között vizsgálom ki,
szigorúbb higiéniai előírások mellett. Egészséges páciensnek ilyenkor nem ajánlott a rendelőbe jönni, a találkozást elkerülendő.
Minden betegünkön igyekszünk segíteni,
nem könnyű ez manapság, hiszen saját magunknak is védekeznünk kell, hogy a rendelőt
a személyzet betegsége miatt ne kelljen bezárni. Ezért mindenkit felelősségteljes hozzáállásra kérek, inkább telefonáljanak, ha nem
tudják, hogyan tovább.
A pozitív pacienseket betegszabadságra írjuk
ki, ha erre szükségük van, de a betegszabadságot
be is kell fejezni, és az erről szóló dokumentumot kiállítatni a szociális biztosító és a munkaadó számára. A szociális biztosító honlapján
található PN- nyomtatvány nem elég, az csak az
orvos által kiállított bizonylat melléklete.
A jelenlegi helyzet ismertetésére több nagyobb terjedelmű írás se lenne elég. Köszönöm a lehetőséget, hogy a faluújságon keresztül is szólhatok a polgárokhoz. Köszönöm,
hogy elolvasták és megfogadják tanácsaimat.
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Hüttner József

Jozef Hüttner sa narodil 20. februára
1886 v rodine Martina Hüttnera a Barbory Sviker v Dunakiliti (dnešné Maďarsko).
Ľudovú školu navštevoval v rokoch 1892 –
1898 v Rohovciach, od roku 1898 bol študentom meštianskej školy v Šamoríne, kde
študoval do roku 1902. V tomto roku začal
študovať na Učiteľskej akadémii v Modre,
kde získal v roku 1906 diplom učiteľa. Už
v roku 1906 pôsobil ako učiteľ v Rímskokatolíckej ľudovej škole v Tešedíkove. K tomuto miestu získal aj učiteľský byt.
Jozef Hüttner svoju prezenčnú vojenskú službu absolvoval krátko po svojom
nástupe do služieb pedagóga v roku 1908.
Počas I. svetovej vojny pokračoval vo svojej vojenskej službe znova ako poručík
pechoty v zálohe od augusta 1914 a až do
decembra roku 1918, čiže smelo môžeme
povedať, že bojoval počas celej vojny. Spomína sa, že bojoval na talianskom fronte,
kde získal strelné poranenie kolena, ktoré
mu spôsobovalo bolesti, a teda aj trvalé
následky. Jozef Hüttner po vojne nastúpil
znova do práce a plný elánu vyučoval svojich žiakov. Viacerí si na neho spomínajú
na pána učiteľa, ktorý kríval.
25. júna 1922 sa oženil s Emerenciou
Szilvássi pochádzajúcu z Topoľnice (bola
učiteľkou v Rímskokatolíckej škole v Tešedíkove od roku 1911) a v máji 1927 sa
im narodila dcéra Helena Izabella. Spolu
vychovávali aj adoptívnu dcéru Gizelu
Szilvássiovú, dcéru brata jeho manželky (ktorý žil v chudobných pomeroch na
území dnešného Maďarska). Hoci Izabella Gizela boli sesternice sa mali tak rady
ako vlastné sestry. Rodina Hüttnerová si
postavila vlastný dom v Tešedíkove, ktorý

môžeme vidieť aj v súčasnosti. Na tú dobu
patril tento dom k veľmi pokrokovým budovám v obci. Bol čiastočne podpivničený a mal 3 izby. Rodina Hüttnerová mal
aj vlastnú chyžnú, ktorá im zabezpečovala
správny chod domácnosti a slúžku, ktorá
mala na starosti opatrovanie detí.

Jozef Hüttner celý svoj život venoval
pedagogike, výučbe a spravodlivosti. V
roku 1968 zomrel po ťažkom zápale pľúc.
Pochovaný je na miestnom cintoríne v Tešedíkove.

Na konci školského roka 1929/1930 sa
rozhodol Alojz Horváth vtedajší riaditeľ
školy pre odchod do starobného dôchodku. V auguste 1930 bol na nasledujúci
školský rok zvolený za riaditeľa školy práve Jozef Hüttner.

Hüttner József 1886. február 20-án
született Dunakilitiben (mai Magyarország területe), szülei Hüttner Márton és
Sviker Borbála. Népiskolai tanulmányait
1892 -1898 között Nagyszarván végezte,
majd 1898 – 1902 között a somorjai polgári iskola tanulója volt. A Modrai Tanító
Akadémián 1902-ben kezdte el a tanulmányait, 1906 – ban pedig megszerezte a
tanári oklevelét. Ebben az évben kezdett
tanárként dolgozni a Peredi Római Katolikus Népiskolában. A tanári állás elfoglalásával tanári lakást is kapott.

Na základe Viedenskej arbitráže v roku
1938 bola v rokoch 2. svetovej vojny obec
pričlenená k Maďarsku. Počas 2. svetovej vojny jeho rodina utrpela veľmi veľký šok. Jeho dom obsadili ruskí velitelia.
Jozef Hüttner sa so svojou rodinou musel utiahnuť do jednej izby. Počas vojny
až celé dva roky nedostával plat. Keďže
aj jeho žena bola učiteľka a nevlastnili hospodárstvo, v tejto ťažkej situácii sa
im ťažko žilo. Napriek rôznym zmenám,
ktoré nastali v politickej situácii v obci,
Jozef Hüttner zostal verný svojmu povolaniu. Jozef Hüttner ako riaditeľ školy pôsobil do decembra 1945, keď po 39 rokoch
pôsobenia na škole odišiel do starobného
dôchodku, správu školy spolu s inventárom odovzdal svojmu nástupcovi, ešte
rok pôsobil na škole ako dočasný učiteľ a
vyučoval žiakov už vtedy štátnej ľudovej
školy. Na trvalý služobný odpočinok bol
preložený v októbri 1946.
Jozef Hüttner bol demokratického
zmýšľania, za svoje názory sa nikdy nehanbil a vždy ich prejavoval aj verejne.
V čase obsadenia južného územia sa zachoval veľmi úctivo k dejinám a k histórii
školy, aby ochránil dokumenty pred poškodením a zničením ukrýval u seba archív školy, mapy a taktiež aj zástavu.
Jeho demokratické zmýšľanie svedčí aj o
jeho priateľských vzťahoch, ktoré rozvíjal
počas svojho života. Pravidelne sa stretával
s miestnym farárom, notárom a so židovským obchodníkom Jakubom Goldsteinom, nedeľu poobede zvykávali hrať karty,
čo poukazuje na ich pevné priateľstvo.
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Hüttner Józsefet a nyári szünet időszakában 1908-ban szólította el a kötelező katonai szolgálat. Az első világháború alatt
1914 augusztusától 1918 decemberéig tartalékos gyalogos hadnagyként teljesítette
a katonai szolgálatát. Bátran kijelenthetjük, hogy aktív részese volt a háborús eseményeknek. A visszaemlékezések alapján
megtudtuk, hogy az olasz fronton folyó
harcok alatt sérülést szenvedett. A térdét
érő golyó nem csak fájdalmat, de maradandó sérüléseket is okozott.
A háború után Hüttner József visszatért
dolgozni, nagy elánnal folytatta a tanítást.
A háborúban szerzett sérülése viszont
megbélyegezte, sok diákja úgy emlékezik
rá, mint a sántító tanító bácsira. 1922. június 25-én feleségül vette a nyárasdi származású Szilvássi Emerenciát (1911-től a
Peredi Római Katolikus Iskola tanárnője
volt), majd 1927 májusában megszületett
lányuk, Ilona Izabella. Közösen nevelték
Szilvássi Gizellát, örökbefogadott lányukat, aki Emerencia fiútestvérének volt a
lánya (a család a mai Magyarország területén élt, szerény körülmények között).
Bár Izabella és Gizella csupán unokatestvérek voltak, mint az édestestvérek nagyon szerették egymást. A Hüttner család
saját házat épített Pereden, amelyet még
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ma is megtalálhatunk a faluban. A ház az
építésekor a község egyik legkorszerűbb
épülete volt. A családi ház 3 szobából állt,
sőt pincével is rendelkezett. A tanári család 2 szobalányt is alkalmazott, az egyik a
háztartás megfelelő vezetéséről a másik a
gyermekfelügyeletről gondoskodott.
Horváth Alajos, az akkori iskolaigazgató 1929/1930-as tanév végén a nyugdíjba vonulás mellett döntött. Ezt követően
1930 augusztusában Hüttner Józsefet választották iskolaigazgatónak.
Az 1938-as bécsi döntés alapján Pered
község Magyarországhoz lett csatolva. A
második világháború idején a Hüttner
család több megpróbáltatáson ment keresztül. Házukba orosz parancsnokok költöztek, a család összes tagja egy szobába
kényszerült, itt élték mindennapjaikat.
Hüttner József a háború időszakában két
évig nem kapott fizetést. Mivel felesége
szintén tanárnő volt, és saját gazdasággal nem rendelkeztek, nehéz helyzetbe
kerültek. A falu politikai helyzetében bekövetkezett különféle változások ellenére
Hüttner József hűséges maradt a hivatásához, 1945 decemberéig igazgatóként dolgozott. Majd 39 tanárként ledolgozott év
után nyugdíjba ment. Az iskola vezetését
a leltárral együtt utódjának adta át. 1946
októberében végleges szolgálati nyugdíjba
vonult.
Hüttner József, mint demokratikus
gondolkodásáról ismert személy, sose szégyellte a nézeteit, amelyeket nyilvánosan
ki is fejezett. A déli területek elfoglalása idején, tiszteletreméltóan cselekedett
a történelemi és iskolatörténeti értékek
megóvása érdekében. Úgy mentette meg
az iskola irattárát, térképeit és a zászlót a
pusztulástól, hogy magánál rejtette el.
Demokratikus gondolkodását tanúsítják baráti kapcsolatai is. Továbbra is rendszeresen találkozott a helyi plébánossal,
közjegyzővel és a közismert helyi zsidó
üzlet tulajdonosával, Goldstein Jakabbal
(Lébussal). A vasárnapi délutánokat kártyázással töltötték, ez is bizonyítja szoros
barátságukat.
Hüttner József egész életét hivatásának,
a pedagógiának, a tanításnak és az igazságszolgáltatásnak szentelte. 1968-ban súlyos tüdőgyulladásban halt meg. A helyi
temetőben nyugszik.
Mgr. Szekeres Kovács Judit, PhD.
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Peredi emlékek
Chicágóból
Pered szülöttjét, Goldstein Sándort az
idősebb korosztálynak nem kell bemutatni.
Családja nagy népszerűségnek örvendett,
Főszegen található élelmiszerboltjukat minden peredi ismerte és látogatta. Az egész falu
Lébus néven ismerte őket. A Lébus nem csúfnév, hanem becenév – mondja a tulajdonosa.
Sanyit többnyire hogy Lébus Sanyiként ismerték, apukája volt Lébus Lajos. A név a nagypapa után marat meg, ami a héberből származik.
Sanyi bácsi és családja a zsidó hitközség tagja,
de a peredi katolikus templom mellett eltöltött
gyermekkora és a falusiak jelenléte betekintést nyújtott neki a hazaiak mindennapjaiba
vallási hovatartozástól függetlenül. Családjával 1985 óta Chicagoban (USA) él.
Amikor megkerestük őt, hogy emlékezzen
vissza Pereden eltöltött gyerekkorára, azonnal
ontotta a történteket, neveket, helyszíneket.
Hogyan tanult meg biciklizni Horváth Zsuzsika, Barczi Olga, Marika és Ilike? Ki volt az
akkori „catering manager”? Minek vásároltak
Lébus Lajos bácsitól két kiló élesztőt és mi
köti össze a hanukát a karácsonnyal? Ezekre is
választ kapunk Sanyi bácsi történeteiből.
Kedves Perediek! Először is köszönöm,
hogy a szerkesztőség hozzám fordult és a gye-

rekkoromról kérdezett. Rengeteg gondolat jutott azonnal eszembe. Hogy volt, s mint volt?
Megpróbálom mai szemmel visszaidézni. A
gyerekkorom nagyon szép volt, tele barátságokkal: Cseszt Pityu, Mészáros Sanyi, Süli
Pali, Balogh Sanyi, Török Tomi és még sokan
mások. Mi, az utcabeli fiúk együtt játszottunk, együtt bicikliztünk, együtt szánkóztunk,
futballoztuk és „Oko Boko“ – t játszottunk.
(Ezt már a mai fiatalok nem ismerik, mert
csak nyomják az okostelefont). Nálunk az volt
a szokás karácsony táján, hogy mi hanuka
gyertyát gyújtottunk. Hanuka és a karácsony
között abban az időben és tudásommal nem
láttam semmi összefüggést, hiszen a hanuka
Jézus születése előtt 250 évvel történt. Most
felnőtt szemmel úgy látom, sokkal több pontban hasonlít a két ünnep, mint ahogyan hinnénk. De miért is gyújtunk gyertyát 8 napig?
Azért, mert abban az időben IV. Antiokhosz
vezetése alatt a szíriaiak és a hellének olyan
befolyással voltak Júdea izraeli népére, hogy
azok feladták az értékeiket, életstílusukat, a
vallást azért, hogy ily módon tönkretegyék
magát a nemzetet. Ha valaki feladja az értékeit, elveszíti a felfogását, a nézeteit, az emberi
mivoltát, akkor elveszíti önmagát. Antiokhosz

Mészáros Nándor - Rozi mama - Szarka Sándor
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Goldstein Lajos és Sándor Lébus Lajos és Sanyika 1947-ben
ki akarta irtani az emberiségből a vallást, a
család szeretetét, egymás iránti tiszteletét és
megbecsülését. Ezt úgy akarta elérni, hogy eltüntetni a vallást, a papságot, az értékeket, ami
az emberiséget és a közösséget előreviszik és
ebből egy nagy zűrzavar, háború keletkezett.
Antiokhosz eltiltotta Yochanan és Mattitiás
főrabbikat. Az ő gyerekeik, akiket Makkabeusok néven ismerünk, fellázadtak a hellén és
szíriai kultúra ellen, hogy megtartsák a saját
értékeiket. Így történt, hogy a Makkabeusok
győztek Antiokhosz felett. A szentélyben csak
egy napra való olaj volt, amit meggyújtottak és
csoda történt: 8 napig égett, amíg friss olajat
tudtak készíteni. Csoda történt. Ez mind szép,
ez mind mese, de érték. Talán nem beszélek
messze, mai időben is nagyon hasonló helyzet
van Európában és világon, ahol nem akarják
elismerni az ott élő emberek jogait, tiszteletét,
erényeit, a családi törvényeket, az emberi értékeket. Hát miről is van szó? Aki becsüli, támogatja a vallást, az értékeli, mert itt értékekről
van szó – egy nemzet értékeiről, a vallás értékeiről, emberi tiszteletről és emberi jogokról.
Érték azoknak, akik be akarják tartani ezeket
a bibliai törvényeket.
• Kiskoromtól apám mellett nőttem fel az
üzletben. Az öregebb perediek még tán emlékeznek Lébus Lajos bácsira, aki mindig bőkezű volt. Ez a sztori meg a lavorovice idejéből
való. Bejön valaki (nem akarom megnevezni,
de emlékszem): „Lajos bácsi, van élesztő?”
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„Igen, van, hát mennyit szeretnél?” „Úgy két
kilót.” Lajos bácsi tudta, hogy mire kell, de
nem engedte el a kérdést: „Hát mire kell?”
„Kenyeret fogunk sütni.” „És elég lesz?”- kérdi mosollyal. Hát másnap hallom, az anyám
fenyegeti az apámat: „Már megint sokat ittál
abból a ….!” Már nem tudott az apám lábon
állni, csak énekelt. Hát, anyámnak igaza volt:
minek iszik az olyan, aki azt nem bírja? Ma
már ezek arany emlékek.
• Ez a történet az államosítás és pénzbeváltás után történt. Mint sokmindenkitől, az
apámtól is elvette az állam az üzletet, árut,
berendezést. Kaptunk érte jóvátételt. Az annyi
volt, hogy mikor megjött a pénz, édesanyám
oly dühös lett, hogy egyből elköltötte. Men�nyit kaptunk? Hát annyit, hogy egy gyerekbiciklire futotta. Az utca gyerekeivel felváltva bicikliztünk. Így tanult meg biciklizni Horváth
Zsuzsika, Barczi Olga, Barczi Marika és Ilike.
• Édesapám üzletvezető lett filléres keresettel, amit tán nem mindenki tudott, hiszen úgy
dolgozott, mint azelőtt. A gazdáktól elvették
az állatokat, a gabonát, felseperték a padlásokat, de tojás nem volt. Anyám is egy alkalmazott lett a Jednotában. Egy szép nap jött egy
parancs és az üzleteseket küldték házalni, tojást gyűjteni. Mentem anyámmal házról házra
tojást kéregetni és leadni az államnak. Mivel
Főszegen laktunk, többek között az itt lévő
házakba kellett bekopogni. Sorra jött Bende
Flóri háza. Mindenüket elvették, a házukba
idegent költöztettek, és most jön ez a zsidó
asszony tojást kérni az államnak! Elképzelhető
lehetett Flóri bácsi dühe, nagyon látszott rajta.
És rákiáltott anyámra: „Hát maga kicsoda,
hogy idejön a házamba tojást kérni?” Az én
anyám sem volt egy ijedős teremtés. „ Igazán
tudni akarja? Megmondom én: egy nagy rakás
sz&r vagyok.” Flóri bácsi gyorsan rájött, hogy
épp oly cipőben jár édesanyám is, mint ő. Ha
akar, ad, ha nem, csak mondja, hogy nincs. A
politikai helyzet kényes helyzetekbe hozta a jó
szomszédokat önhibájukon kívül. Ezek nehéz
napok voltak a falu életében. A társadalom ezt
kihasználva elérte azt, hogy a szomszédok ne
legyenek jóban, hanem haragban, és így lettek
ellenségek és besúgók is később.
• Mint kisgyerek, 6-8 évesen láttam, hogy
mindenkinek van rokona. A helyzet úgy hozta, hogy nekem nem volt közeli rokonom.
Elvesztek a háborúban. Szüleim dolgoztak akkoriban a munkahét 56 óra volt, - anyám
jóban volt mindenkivel a faluban. Mészáros
Nándort és Rozi mamát választottam magamnak, mint pótnagyit. Ő volt Szabinka
dédmamája Főszegen. Gyakran voltam náluk,
be-befutottam, közel laktak. Rozi mama mindig szívesen fogadott. Különös világ volt az. A
háború után, a kommunizmus virágzott. Ma
is emlékszem Rozi mama kérdésére: „No, mi
van, gyerek, éhes vagy?” Mikor nem éhes egy
gyerek? Mondotta: „Gyere, csinálok valami fi-

nomat.” Levágott egy szelet házi kenyeret, vízbe mártotta, megszórta kristálycukorral. Jaj,
de finom volt! A mai világ gyerekei nem értik
ezt, vagy igen? Sokat forgolódtam körülötte.
Nagy szemekkel néztem, mikor a sporheltbe
betette a tűzbe a kést. Kérdem, miért? Hát
kraflit fogok sütni. Rozi ma híres volt a faluban, sok helyen főzött és készített finom ételeket lakodalmas házaknál. Amit mondtam,
gyakran voltam körülötte és figyelmes gyerek
voltam. Tetszett, ahogy készítette a sok finom
ételt. Ami nekem feltűnt, hogy a készülődés
már 2-3 héttel korábban kezdődött. Abban
az időben hűtő még csak kevés helyen volt és
csak kicsik voltak. Rozi mama nagyon ügyes,
jó munkatervezési és irányítási tulajdonságokkal rendelkezett. Csak miután kikerültem a nagyvilágba, jöttem rá, hogy mennyit
tanultam tőle csak megfigyelés alapján. Mai
szavakkal egy olyan Catering Manager volt,
hogy még ma is megállná a helyét. Computer
és spreadsheet nélkül irányította a munkát heteken keresztül, és a vacsora percnyi pontossággal volt felszolgálva. Hogy hogyan segített
ez nekem? Amikor kijutottunk Amerikába,
nem beszéltem angolul. Valahogy meg kellet
keresni a mindennapi betevő falatot. Találtam
munkát konyhákon, a vendéglátóiparban.
Elő kellett venni a rég elfelejtett tudást, amit
gyerekkoromban tanultam anyától és Rozi
mamától. Jól jött, és még a mai napig gyakran emlegetem, hogy ebből lett nekem a szakmám. Elvégeztem egy vendéglátóipari iskolát,
ahol a főzés volt a főtantárgy. Bekerültem
nagy kórházakba dolgozni. Naponta kiszolgáltunk 4-5 ezer embert és 3-4 száz beteget. És
ennek az alapjait Pereden Rozi mama alapozta
meg. Ki gondolta volna akkor? Hiszen ha jól
tudom, még írni és olvasni sem tudott. Talán
még jobban figyeltem volna.
• Megfigyeltem, hogy a szomszéd Zilizi
Dezső tanító “elvtárs“ egész közel belülről áll a
kapujukban. Furcsa volt, hogy szenteste éjfélkor nincs más dolga, csak a kapuban állni. Az
is furcsa volt, hogy tél közepe, hideg van, éjféli
mise és a templom oldalsó ajtaja tárva-nyitva. Gyerekésszel ezek furcsa dolgok voltak,
no de a felnőttek sokszor furcsán viselkednek.
Aztán rájöttem, mi is van a dologban. A tanítóknak nem volt szabad templomba járni, mert a Kiss Tibi figyelte és jelentette, ki megy
templomba, azok elvesztették az állásukat annak dacára, hogy alamizsna fizetéseket kaptak
akkor a tanítók - és ez volt a trükk, hogy Zilizi
Dezsőék, akik vallásosak voltak, így vehettek
részt az éjféli misén. Ezt gyakran aztán megfigyeltem, vasárnaponként nagymise alatt
ugyanúgy folytak a dolgok. Nem volt könnyű
akkoriban.
• A szemöldökös papnak, Margorinnak volt
egy gazdasszonya, Margit néni. Anyámmal nagyon jól kijöttek. Margit néni Bécsből származott, nagyon szépen beszélt németül és anyám
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is. Gyakran voltunk ott látogatóban, főleg kora
esténként. Margorin nagyon szeretett sakkozni. Kedvence partnere volt Huttner igazgató.
Emlékszem, sakkasztala volt, ahol sakkoztak.
Én pedig megörököltem ezt a sakkot.
• Margorin nagyon idős, beteges volt és mi
rendszeresen látogattuk. Nagyon fiatal voltam, de emlékszem, hogy Szabó Jenő esperes
volt akkor már Pereden. Margit néni kiabált: „
Sanyi, hívd az esperest!” De az nem volt odahaza. Kabátot adtak és szaladtam érte. Még
sikerült időben megérkezni az esperesnek és
ráadta az utolsó kenetet szegény Margorin
papra. Erre is emlékszem, mint fiatal gyerek.
Köszönöm a figyelmet, kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt,
finom ételeket és megbecsülést egymás között, szeretetet, hogy sokáig barátságban tudjunk élni ezen a világon!
				
Goldstein Sándor,
Chicago, 2021. hanukka, karácsony
*lavorovica- otthon főzött pálinka
*computer – számítógép
*spreadsheet – adattáblázat

Sanyika és édesanyja, 1950
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Az első hó szerencsét hoz

Kisebb csodának tűnt. Vékony, sérülékeny hóréteg borította az utcát, mikor reggel kinéztem az ablakon. Mintha porcukorral hintették volna be a fagyos ágyásokat
és a méregzöld gyepet. A rozsdabarna cserepek elvesztek a takaró alatt, az érintetlen
hó büszkén vette át az uralmat minden fölött. Fehér karácsony. A nagyszüleimtől épp
elégszer hallottam jeges, kalandos történeteket arról, hogy az ő gyerekkorukban derékig ért a hó, és még iskolába se mehettek
miatta. Én ezt nem bántam volna annyira az
utóbbi hónapokban, de megelégszem azzal
is, ha ma fehérbe borul a város.
Délutánra azt terveztük, csillagszórókkal
játszunk majd az udvaron. Már megengedték, hogy kettőt tartsak egyszerre – mindkét
kezemben egyet. A hó miatt azonban anya
úgy döntött, a csillagszóró korábban kerül
programpontra, nem várjuk meg vele a rokonságot, és már reggeli után kivonultunk
az udvarra. Itt érkezett az első nehézség. A
gyufák egymás után törtek el, a mindenszentek óta mellőzött gyertyagyújtó feladta
a harcot, sértődötten visszavonulót fújt, mi
pedig láng nélkül maradtunk. Mikor végre
sikerült – ősemberi küzdelmek árán – lángot lobbantani, a hangulat fagyosabb volt,
mint a levegő.

doltam. Tanultuk, hogy ott ilyenkor meleg
van, a tengerparton ünnepelnek fürdőruhában. Azt azért nem akartam, akkor már inkább a latyak. Csalódottan bámultam ki az
ablakon, ünnepibe öltöztetve, a hajam két
magas copfban. A piros selyemszalag néha
a szemembe lógott, és szúrt a harisnya. De
legalább lehetett rajtam cipő idebent. Már
érkeztek a családtagok, fokozatosan szállingóztak, mint a reggeli hópelyhek, nagy
mosollyal és díszes csomagokkal érkeztek.
Egy ponton mindenki sóhajtozva bámulta
az órát, hogy miért késnek Lujzáék. Szerintem pedig jól tették, hogy késtek. Szerencsésen lemaradtak arról, mikor Bandi leverte a
konyhában a tojáslikőrt rejtő üveget (lopni
próbált belőle, de ezt eskü alatt is tagadta),
és nagynéni anya helyett is kiabált vele, mikor az szétfolyt a fényesre sikált padlón. Én
már csak tudom – az utóbbi napokban anya
mást se csinált, csak azt takarította.
Mindig az volt az érzésem, hogy mikor
az utolsó vendég is elmegy, fellélegzik a ház.
Mintha a felnőttek a karácsony végét várnák
az advent alatt, nem a karácsonyt. Mintha
a sok sütemény inkább kötelesség volna,
mint finomság – főleg az a diós száraz, ami
mindig megmarad, mert mindenki csak
muszájból eszik belőle, tisztelve a családi
hagyományt, de senki sem szereti. Aztán
szilveszter előtt anya morogva dobja ki, és
megfogadja, hogy több ilyet nem süt, de hát
most is ott foglalja a helyet az asztal köze-

– Azt mondtad, leszoktál – suttogta anya
mérgesen apának. Négyesben álltunk az udvaron, a bátyám unottan toporgott, én pedig
néztem, ahogy a csillagszórók lassan leégnek, és elhal a szikrázás.
Koradélutánra a hónak nyoma sem maradt. Az udvar csatakos volt és sötét, búsan
csöpögött a víz a tetőről. Ausztráliára gon-
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pén, és még egy se hiányzik a kupacból.
Mire megettük a vacsorát, és a lágyan
világító fa köré telepedtünk, elcsendesültek
a viták, elcsendesült a ház, hirtelen senki
nem sietett sehova. Mindenki megfeledkezett a szétfolyt likőrről, arról, hogy Lujzáék
csak az almaosztás után toppantak be (ebből kerekedett a nap negyedik vitája, hogy
miképp elosztani a már egyenlő darabokra
vágott gyümölcsöt), a sietségtől és a hidegtől kipirult arccal, de hatalmas mosollyal, és
jelentőségét veszítette, hogy mennyire makulátlan a padló (semennyire, a likőr helyén
ragacsos maradt a kő). Mindenki az ajándékbontásra figyelt, a boldog sikkantásokra, a nevetésekre.
– Épp egy ilyet akartam – kiáltott apa
meglepetten, mikor kihúzta a fekete zoknit
a csomag tetejéről.
Feszült pisszegés és vihogás kísérte,
magamon éreztem mindenki tekintetét. A
reklámokra gondoltam, amik októbertől
uralták a tévét, és amikben karácsonyi leárazásokról beszéltek. Eszembe jutott a játékbaba, amit a szülői értekezlet után láttam
abban a kirakatban, aztán meg a garázs hátsó polcán múlt héten. De illedelmesen elfordultam, és elégedett vigyorral kihúztam
a babát a csillogó dobozból. Megint szállingózott a hó. Legyen nekik is szép az ünnep.
Kovács Kitti
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Pered gyerekkoromban címmel visszaemlékezéseket kértünk falunk lakosaitól, amelyek a letűnt évtizedek hangulatát, életérzését, szokásait tükrözik. A beérkezett írások

közül most kettőt jelentetünk meg abban
bízva, hogy még sokan fognak írószert a
kezükbe, és megosztják velünk régi, feledhetetlen élményeiket.

Kanális parti
strandolások
A nyolcvanas években egyszerű és előre kiszámítható volt minden.
A felnőttek építették a szocializmust, mi gyerekek meg jó szikrácskák
és pionírok voltunk. Szüleim, mint általában a falu felnőtt lakosságának nagy része, a Dusloban dolgoztak, ahol minden nyáron kirándulásokra lehetett jelentkezni, na persze csak abban az esetben, ha csatlakoztak BSP /Brigáda socialistickej práce/ mozgalomhoz. Így pihent
meg a munkásosztály nyaranta.
Az akkori nyarak legmeghatározóbb élménye mégis a kanális parti
strandolások voltak. Erre legalkalmasabb volt az úgynevezett Szutyányi kanális, a Szeli utca végén. A barátok, osztálytársak biciklivel nagy
bandákba verődve mentek fürödni. Ismertük a legjobb helyeket, ahol
a betonozott meder a legkevésbé csúszott a rátapadt moszatoktól, tudtuk, a háromnegyedesben sok volt a pióca, a kicsiből meg gyorsan ki
kellett jönni, ha felnyitották a zsilipet, mert könnyen elsodort a víz
a szivattyúház /Cserpacska/ felé. Ha túl sokan voltak a nagykanálisnál, inkább a Deáki felé vezető partszakaszhoz mentünk, ahol volt pár
vadalmafa, ami árnyékot is tartott és enni is lehetett róla, ha nagyon
megéheztünk. Kék Indulona volt a napkrémünk és kora estig fürödtünk, napoztunk, bandáztunk.
A legnagyobb zsúfoltság vasárnaponként volt, amikor családok
mentek ki strandolni, sőt olyan is volt, aki itt ejtette meg az esti hajmosást, Indulona mellé a zöld üveges “brezový” sampont is bepakolta.
Persze előfordult pár baleset, egy rosszul ugrott fejes a sárga zsilipről
vagy lábra tapadt pióca…

Távolugrás: 5-ös
Emlékfonalam oldódj le szépen, vezess a múltba, mikor még
gondtalan gyermek voltam.
Emlékfonalaim az iskolai évekhez vezetnek, mikor az egyéb csíntevések, huncutságok közül az alábbi említésre méltó esemény jut
eszembe.
1958-ban május 1 - re kellett volna menniük a nyolcadikosoknak
a vágsellyei május elsejei felvonulásra. Várakoztunk az iskola előtt,
úgy tudtuk, hogy busszal eljutunk Vágsellyére, de mivel nem jött értünk a busz, hosszú várakozás után hazamentünk. Emiatt másnap
az iskolában megrovásban részesültünk mi fiúk, ezért nem kaptunk
Pionír újságot.
Az aznapi tornaórán ez törtét: Az egyik hangadó osztálytárs biztatására senki sem csinálta rendesen a távolugrást. Mindenki csak úgy
tett, mintha csak olyan távot tudott volna ugrani, mint pl. egy kacsa.
Ezt észrevette Szarka Károly tanító bácsi és berendelt mindenkit az
osztályba, majd megkérdezte, hogy ki volt ennek a kezdeményezője,
vallja be őszintén. Senki sem jelentkezett, majd megkérdezte:
- Péter, te voltál?
- Nem én voltam! - válaszolta.
- Ne hazudj! - láttam, amikor összesúgtatok az óra előtt. Ha nem
te tetted, akkor mindenki vegye elő az ellenőrző kiskönyvét és írja be:
távolugrás 5-ös!
Majd mindenkinek sorban aláírta az osztályzatot. Ezt követően
visszament a táblához és így folytatta.
- Jók lesztek?
- Igen! - hangzott el mindnyájuktól.
- Biztos, megígéritek?
- Igen.
- Higgyek nektek?
- Igen.
- Akkor mindenki törölje ki az 5-öst.
Pásztor János

Idővel a kanálisokat lecsapolták, kiszáradtak, begyomosodtak, ma
már a határban élő állatoknak adnak búvóhelyet. Már csak az emlékeinkben élnek ezek a nyarak, mivel mobiltelefon híján sose fotózkodtunk… Pedig nagyon jó lenne visszanézni és megmutatni gyerekeinknek az akkori időket.
Mészáros /Pásztor/ Kornélia
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Vass Lajos-díj - Budapesten

Népdalkörök
II. Fesztiválja Pereden
A 2017-ben alakult Peredi Férfi Daloskör életében az idei november első két hétvégéje kiemelkedően mozgalmasnak bizonyult.
November hatodikán a „Hagyományos
régiók – régiók hagyománya” Kárpát-medencei XIII. Vass Lajos Népzenei Versenyen, Budapesten, a Csepeli Művelődési
Központ színházteremben szerepelt „Peredi népdalcsokor” műsorszámával. Előadásukat a szakmai értékelő bizottság Kárpát
medencei szinten is a legmagasabb elismeréssel, a Vass Lajos-Nagydíjjal jutalmazta.
A húsz tagot számláló, mindössze öt éves
múlttal rendelkező férfikar számára az
újabb Kárpát-medencei szintű csúcseredmény valóban a gyorsan ívelő, dinamikus
szakmai fejlődésre utal. Eredményességüket egyebek mellett, két körülmény mindenképpen pozitívan befolyásolta: egyrészt
a kórus céltudatos, fejlődőképes összetartó, a népzenét szerető és művelni akaró
férfiak közösségévé érett össze. Másrészt
ívelő sikereiket nagymértékben felkészült
karnagyuknak, a szlovákiai kórus mozgalom elismert szakemberének, a Csemadok
Életmű-díjjal kitüntetett Jónás Katalin zenetanárnőnek köszönhetik.

ban, fokozott járványvédelmi intézkedések
mellett házigazdája volt a november tizenharmadikán megrendezett Népdalkörök II.
Peredi Fesztiváljának. A seregszemlén az
életet erősítő népzene, a dal, a közös éneklés élménye kaphatott teret. A rendezvény
küldetését felvázoló gondolatok hangsúlyozták: a népdalnak, mint hagyománynak, mint szellemi értéknek kibernetikai
világunkban is pótolhatatlan helye van,
mert gyökereinkkel, történelmi emlékezetünkkel köt össze bennünket.

Budapest után idehaza is újabb kihívás
várt a már Vass Lajos-díjas peredi daloskörre. A Covid-19 világjárvány árnyéká-

Mindezen zavaró körülmény ellenére a
Népdalkörök II. Peredi Fesztiválja szépszámú érdeklődő hazai közönséget is vonzott

A szakmai szervező Peredi Férfi Daloskör meghívását végül a Nagyölvedi Dalárda
Nagy Csomor István népi zenekara kíséretében, a Tardoskeddi Férfikar, illetve a hazai
Csillag Citerazenekar és a Peredi Nyugdíjasklub Énekkara fogadta el. A vírusjárvány
miatt a Nádszegi Nádos Néptáncsoport egy
nappal a seregszemle előtt volt kénytelen
lemondani részvételüket és a Tardoskeddi
Fehér Akác Asszonykórus is hasonló okok
miatt nem vállalhatta a szereplést.
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és szívélyesen kellemes, hálás légkörrel jutalmazta a szereplő csoportok színvonalas
műsorát.
Barczi Tivadar, a vendéglátó peredi
daloskör vezetője nem titkolta határozott
szándékukat: regionális szintű hagyomán�nyá emelni, folyamatosan növekvő szakmai színvonalat és rangot kölcsönözni a
peredi népdalköri fesztiváloknak. Azzal
a céllal, hogy erős hátterű seregszemlévé,
a szélesebb régiót megszólító és egyben
mozgósító népzenei fórummá váljanak.
A világjárvány szűkítette-korlátozta lehetőségek ellenére ezt a szándékot igazolta
a vendégszereplő csoportok szakmai minősítése is, hiszen a Nagyölvedi Dalárda
és a Tardoskeddi Férfikar már korábban a
legmagasabb fokú kárpát-medencei népzenei elismerést szerzett, de a Peredi Csillag
Citerazenekar is a hazai citerazene csúcsminőségét képviseli és több nemzetközi
szintű elismerésben is részesült.
A tardoskeddi férfiak lokálpatriótákhoz méltón a nagyközséghez kötődő régi
népdalforrásokból merítve szépen csengő,
csiszolt énekléssel nép- és katonadalok
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„csokrát” nyújtották át a közönségnek. A
Nagyölvedi Dalárdát fiatalokkal tűzdelt,
kiváló zenészekből álló népi zenekar kísérte. A csárdában szomorkodó-virtuskodó
férfiak ajkáról együtt és szólóban is csengőn-szépen, kifejezőn és könnyedén szólaltak meg az Ipoly menti régió sajátosan
változatos népdalai, nótái. A Peredi Csillag
Citerazenekar bővülő zenei eszköztárral
élve, repertoárját is bővítve, férfi duóban
énekelve csodálatos népi ballada előadásával is megjutalmazta a közönséget. Pered
kulturális életének hagyományos szereplőjeként a Peredi Nyugdíjasklub Énekkara is
hangulatos népdalcsokorral gazdagította a
fesztiváli műsort.
A vendéglátó peredi daloskör bordalok
és Bartók Béla által a Csallóközben gyűjtött
népdalcsokor vonzó és meggyőző előadásával járult hozzá a fesztivál sikeréhez.
A Peredi Férfi Daloskör a résztvevő
csoportok közös éneklése előtt köszönetet
mondott a sikeres felkészítő munkáért karmesterüknek, a Csemadok Életmű-díjjal
kitüntetett Jónás Katalin zenetanárnőnek.
Az erkölcsi és az elengedhetetlen anyagi
támogató háttér megteremtéséért elismerésüket fejezték ki Pered polgármester as�szonyának, Mgr. Agócs-Kőrösi Ildikónak,
és a község önkormányzatának.
A népdalkörök seregszemléjén felhangzó népzene varázsa, a felvonultatott népdalkincs színes kavalkádja egy felszabadult
élményteli estét, lelki húrokat érintő közös
szép éneklést jelentett. Ebben nyilvánult
meg a fesztivál küldetése és eszmei értéke.
Mázsár László
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Peredi tízes
2021
A nyári Peredi tízes és sportnap mára a futók között országszerte elismert lett. Idén a hatodik évfolyamát rendeztük meg és
örülök, hogy újra sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött.
Idén a versenyre új időpontban, már a nyár elején, július 10én került sor. A változás összeségében bevált, és ezt a módosítást
maguk a versenyzők is dicsérték.
A program reggel 9 órakor a Salsation Sisával és az úgynevezett
Örömfutással kezdődött, amellyel elsősorban a helyieknek szerettünk volna kedveskedni. Reméljük, hogy jövőre még nagyobb
számban vesznek részt rajta.
A gyerekek látható izgalommal várták a tíz óra beköszöntét,
amikor is számukra eljött a verseny ideje. Összesen 150 gyerek
indult neki az eltérő hosszúságú távoknak és ezzel a szülőknek
felejthetetlen élményt, nem utolsósorban óriási büszkeséget okoztak. Mindegyik versenyző érmet és édességet kapott, a helyezettek
pedig szép tárgyjutalomban részesültek.
Azonban az igazi futóeufória tizenegy órakor tört ki, amikor
füstbombák és az AC/DC Highway to Hell sláger kíséretében elindult a futóverseny. A zeneválasztás tökéletes volt, hiszen a futók
igazi pokoli nyári időjárást élhettek át. A futáson 190 induló vett
részt és ezzel új rekord született, akik között sok profinak számító
futó volt. A távot a versenynek nevet adó 10 km mellett egy rövidebb, öt kilométeren is lehetett teljesíteni.
A tíz kilométeres férfi kategória abszolút győztese Marek
Lenčéš, az ŠKP Bratislava versenyzője lett, a nőknél pedig Lucia
Vlčáková, a Dukla Banská Bystrica atlétája, a 2019-es a Kassai Békemaraton győztese diadalmaskodott.
Mégis a legbüszkébbek a kitűnő hazai futóinkra vagyunk, akik
között a legjobb eredményt ők érték el:
• 5 km - Mészáros Annamária, Wornath Daniel
• 10 km - Václav Angelika, Kőrösi Tamás
Óriási csodálatot és elismerést vívott ki magának a bősi Karate
Clubból érkezett Linda Jančovič, aki 10 évesen lefutotta a 10 kilométeres távot!
Túlzás nélkül mondhatom, hogy a verseny népszerűvé vált.
Kissé furcsa, hogy a rendező saját magát dicséri, de a futóktól
pozitív visszajelzéseket kapunk és kiemelik a szervezők hozzáállását és a családias hangulatot. Persze ehhez az is kellett, hogy
munkából 50 kiválóan teljesítő önkéntest vette ki a részét. A versenysorozat sikerében meghatározó a bőséges indulási csomag
és a bőséges tombola.
Ahogy említettem, ez nem csak egy egyén, hanem az egész
csapat munkája. Örülünk, hogy a több községi egyesület is csatlakozott a szervezéshez, akik között ott volt a polgármester és a
képviselőtestület, Sportklub, önkéntes tűzoltóság, vöröskereszt
helyi szervezete, Paramedic PT, Spartan Race Group és sok más
önkéntes. A versenynek ezen felül volt egy jótékonysági célja is.
Októberben a befolyt bevételből a helyi óvodák fejlesztését 3x 400
euróval támogattuk.
Végezetül a teljes szervezőcsapat nevében szeretnék köszönetet
mondani a szponzornak, akik segítsége nélkül nem tudtunk volna
ilyen magas színvonalú versenyt lebonyolítani. Szilárdan hiszünk
abban, hogy a kialakult helyzet lehetővé teszi, hogy 2022-ben is újra
találkozzunk és versenyezhessünk. Ti pedig a futókat újra hangosan
buzdíthatjátok „Hajrá, mindent bele – Kitartás” jelszavakkal.

22

PEREDI ÚJSÁG

TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

Tešedíkovská
desiatka 2021
Keď leto, tak Tešedíkovská desiatka a športový deň. Preteky, ktoré sa už etablovali medzi bežcami pomaly na celom
Slovensku, písali svoj 6. ročník, čo nás nesmierne teší. Tento rok sa uskutočnil v novom termíne, už začiatkom leta, a
to 10. júla 2021. Napokon sa preloženie ukázalo ako správny krok, ktorý si pochvaľovali všetci zúčastnení.
Program začal už o 9,00h v podaní Salsation so Sisou
a Beh-om radosti, ktorým sme chceli osloviť hlavne domácich občanov. Pevne veríme, že sa ho v budúcom roku
zúčastnia vo väčšom počte. S prichádzajúcou 10-tou hodinou už bolo počuť netrpezlivý džavot natešených detí,
ktorých sa zúčastnilo až 150! Každý z nich dostal medailu,
sladkosti a víťazi boli odmenení aj milými cenami.
O 11,00 však vypukla ozajstná bežecká eufória za pomoci dymovníc a hitu AC/DC Highway to Hell. A veru
bolo to ozajstné letné pekelné počasie, ktoré si bežci užili.
Hlavného behu sa zúčastnilo 190 bežcov, čo je nový rekord podujatia. Preteku sa zúčastnili už aj mnohí profesionálni bežci. Bežalo sa 5 a 10 km.
Absolútnym víťazom hlavnej mužskej kategórie na 10
km sa stal reprezentant Slovenska z ŠKP Bratislava Marek
Lenčéš a ženskej kategórie Lucia Vlčáková – Dukla Banská Bystrica, reprezentantka Slovenska, víťazka Košického
maratónu z roku 2019.
Kvalitných bežcov však máme aj medzi domácimi športovcami. Najlepší domáci bežci boli nasledovní:
• 5 km - Annamária Mészáros, Daniel Wornath
• 10 km - Angelika Václavová, Tomáš Kőrösi
Veľký obdiv si vyslúžila aj Linda Jančovič z Karate Klubu Gabčíkovo, ktorá ako 10 ročná zabehla 10 kilometrov!
A prečo sú naše preteky tak obľúbené? Bežci si hlavne
pochvaľujú srdečnosť organizátorov a ozajstné rodinné
prostredie, kde ruku k dielu priložilo vyše 50 dobrovoľníkov. Takisto sú to hodnotné ceny, bohatý štartovací balíček a atraktívne ceny v tombole.
Nie je to dielo jednotlivca, ale práca celého tímu. Sme
radi, že sa do organizácie zapojilo viacero spolkov a združení v obci – obecná samospráva na čele so starostkou obce a
poslancami OZ, Športový klub, Dobrovoľný hasičský zbor,
miestna organizácia Červeného kríža, OZ Paramedic, Spartan Race Group a takisto mnoho ďalších dobrovoľníkov.
Preteky mal takisto aj charitatívny rozmer. Z príjmu sa
nám v októbri podarilo odovzdať 3 x 400 EUR pre miestne
materské škôlky, aj takouto formou podporiť ich činnosť.
Na záver, by som sa chcel v mene celého organizačného
tímu poďakovať všetkým sponzorom, bez pomoci ktorých
by sme takéto podujatie nemohli zorganizovať.
Pevne veríme, že nám situácia povolí uskutočniť preteky aj v roku 2022 a Vy budete môcť opäť svojimi hlasivkami povzbudiť bežcov „Hajrá, mindent bele – Vydržať“
Jóšvai Judit

23

PEREDI ÚJSÁG

TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

3. Gőzfelhős gyermeknap
A Csángó, Campus és a KPHZD polgári
társulások közös szervezésében 2021. augusztus 14-én valósult meg a peredi vasútállomáson
a 3. Gőzfelhős gyermeknap. A hosszas, több
hónapos előkészítő munka eredményeként
ismételten sikerült gazdagabbá, értékesebbé
tenni rendezvényünket mind kulturális, mind
vasútszakmai szinten. Több éves sikertelen
próbálkozás után sikerült végre a műsorvezető szerepében látni Pereden Bernáth Tamást, a
komáromi Jókai színház művészét, aki különböző blokkokkal szórakoztatta a vendégeket.
Rendezvényünk ismételten nemzetközi részvétellel valósult meg, mint a korábbi évben, igaz,
nem olyan látványos vendéggel, mint a 424.009es Bivaly volt, de a látványt kiegyensúlyozta az
érték. A MÁV Nosztalgia Kft. jóvoltából láttuk
vendégül a Bc-mot elnevezésű motorkocsit, melyet 1935-ben gyártottak. Azért is szerettük volna
vendégül látni ezt a járművet, mivel az 1938-as
bécsi döntés után ilyen motorkocsik is közlekedtek a Vágsellye-Negyed vasútvonalon. Ez a motorkocsi a kirakodóvágányon volt megtekinthető.
Rendezvényünk állandó szereplője a
310.433-as Kacsa gőzmozdony, a pozsonyi Vasúttörténeti múzeum gyűjteményéből, amely a
már megszokott módon 4 személykocsival és
egy szolgálati kocsival közlekedett 3 alkalommal, reggel, délben és késő délután a pozsonyi
KPHZD polgári társulás adta személyzet jóvoltából. Szintén érdekesség volt a gőzmozdony
után közlekedő tűzoltóvonat, amely egy szintén muzeális értékű tartálykocsit és személyzeti
kocsit vontatott. A következő attrakció a ZSSK
Cargo vasúttársaság jóvoltából ideszállított kézműves foglalkozások megvalósítására átalakított
tehervagon volt, mely szintén a kirakodóvágányon várta az érdeklődő gyermeksereget.

Gazdag büfékínálattal vártuk vendégeinket,
kicsiket és nagyokat, mindenki megtalálta a
számára megfelelő ételt, italt. A gyermekek számára gazdag programot szerveztük, mint például kézműves foglalkozások, melyet Szekeres
Ilonka néni vezetett Érsekújvárból, íjászat, körhinta a Mátyusföld Magyar Összefogás polgári
társulás jóvoltából. Rendezvényünk nem valósulhatott volna meg a peredi önkormányzati
hivatal segítsége nélkül. A rendezvény védnöke
polgármesterünk, Agócs Kőrösi Ildikó volt.
Nem szeretnék előre futni az időben, de a
2022-es gyermeknapunk szervezési munkálatai
már javában zajlanak és engedjék meg, hogy pár
részletet eláruljak. A 4. Gőzfelhős gyermeknap
2022. augusztus 13-án kerül megrendezésre.
2022-ben ismét 2 gőzmozdony fog közlekedni: a
már állandó szereplőnk, a 310.433-as Kacsa Pozsonyból, és Budapestről egy 1900-ban gyártott
gyorsvonati gőzmozdony, a 204-es, melyet több
filmben is láthatott a nagyközönség. Terveink
szerint a szerelvények pénteken kora este érkeznek Peredre, és természetesen akkor is megtekinthetők lesznek. Szombatra pedig még gazdagabb kulturális programmal várjuk kilátogató
vendégeinket, kicsiket és nagyokat.
Rendezvényünk támogatói voltak: Pozsonyi Vasúttörténeti Múzeum, Pered Község
Önkormányzata, ŽSR, ZSSK Cargo, MÁV
Nosztalgia, LTE vasúttársaság, Nyitra megye, Deáki Község Önkormányzata, Zsigárd
Község Önkormányzata, Vágfarkasd Község
Önkormányzata, Darázs Zsolt, Peredi Önkéntes Tűzoltók Szervezete, KT mäso és a
sok szorgos kéz.
Csángó PT, Campus PT, KPHZD PT
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9. augusta 2021 o 9,00h ráno sa začal
športovo – zábavný tábor v Tešedíkove so 67
deťmi a 6 vedúcimi.
Tábor organizuje obec, ale namiesto kultúrneho domu sa sídlom tábora v tomto roku
stalo športové ihrisko.
V pondelok, po rannom príchode, po pozdrave a úvode, každý dostal žlté tričko / jednotné / a potom sme vyrazili /v skupinách/
na diakovské kúpalisko.
Vzhľadom k tomu, že v športovom tábore
je obvyklý šport, tak sme cestu na kúpalisko
absolvovali na bicykli a s hudbou. Kde tu sme
spievali, kde tu sme hmkali do hudby. Cca
po pol hodine sme prišli na naše slnečné kúpalisko. Vychytili sme veľmi pekné počasie,
bazény ešte neboli plné turistov, len my sme
tam boli. Od prvého dňa sme vedeli, že tento
tábor nebude taký, ako po iné roky, síce zábavný, ale predsa s opatreniami.
Veľmi rýchlo nám plynul čas, nakoľko
sme sa veľmi dobre cítili, ani sme nezbadali
a bolo 15,00h. Tak sme sa vybrali domov. Bol
to príjemný, vyčerpávajúci deň.
Na druhý deň nás čakal tím Csilli a Marci
pri poľovníckom dome. Mali pre nás pripravené rôzne aktivity ako airsoft, člnkovanie,
jazda na koňoch, rôzne kvízy...
Na konci dňa sme súťažili po skupinách.
V tento deň bol každý víťaz, pretože aj keď
nie každý vyhral ocenenie, ale každý získal
skúsenosti a plno zážitkov.
V stredu sme cestovali do Bratislavy. Tu
sa začalo dobrodružstvo. Mali sme pristavené dva autobusy, jeden moderný, nový
autobus a druhý náš obecný, malý autobus.
Skoro vznikla hádka, že ktorá skupina pôj-
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Športový a zábavný tábor v Tešedíkove
Peredi sport- és kalandtábor
de ktorým autobusom, ale nakoniec to dobre
dopadlo. Až po Bratislavu sme si spievali, počúvali hudbu, na sedadlách sme sa hýbali do
tanca a tlieskali.
Dorazili sme k televíznej veži, kde sme
mali nádherný výhľad, bobovú dráhu, turistickú cestičku a vítal nás veľmi príjemný
personál. Postupne sme sa všetci spustili po
bobovej dráhe a znovu sme boli plní zážitkov.
Po tomto dni sme už ledva čakali na ďalší deň.
Vo štvrtok nás čakala laserová aréna. Na toto
čakal asi každý. Zrazu sme sa ocitli vo svete budúcnosti s labyrintom a prekážkami. V tento
deň sme nešli domov. Na ihrisku sme si postavili stany, večer bol táborák, rôzne hry a prírodné
kino bolo hlavným programom. Po filme sme
mali ešte rozlúčkovú zábavu do 2,00h rána, kedy
sme sa unavení stiahli do stanov spať.
Ráno nás zobudilo hlasné trúbenie, ktoré
bolo sprevádzané slovami:
Kto sa vie zabávať celú noc, nech sa vie aj
cez deň!
Po raňajkách sme sa vybrali na 20km dlhú
túru na bicykloch. Po tej zábavnej noci nám
to išlo veľmi ťažko. Hlavne keď slnko viac a
viac pálilo. Cieľom boli Kaskády, krásna voda
a príroda.
Po príchode domov nás čakalo ďalšie prekvapenie. Pani starostka nás vítala s chutnou
tortou, dostali sme osvedčenie a tričko. Žiaľ
to bol posledný deň tábora, takže sme sa so
slzami v očiach rozlúčili a išli domov.
Bol to náročný týždeň, ale plný dobrodružstiev s novými kamarátmi a novými zážitkami. Najlepší športový tábor, aký sme doteraz
zažili!!!

ható hangfalból bömbölő zenére dúdolásztunk. Úgy kb. fél óra múlva meg is érkeztünk
a napsütéses fürdőhelyünkre. Nagyon szép
időt fogtunk ki, a fürdő sem hemzsegett turistáktól, csakis mi voltunk ott, a táborosok.
Már az első nap sejtettük, ez a tábor kicsit más
lesz, mint a megszokott táborok, kicsit lazább,
de mégis fegyelmezett. Nagyon gyorsan telik
az idő, amikor ez ember jól érzi magát, hát el
is jött a 15.00 óra, indulni kellett haza. Ez egy
kellemesen elfáradós nap volt.

Napísané podľa zážitkov detí: Pavlovič Valika, Pikálek Leon, Szőcs Dávid a Jóšvai Zoé.

A tábor második napján a vadászháznál
Csilla és Marci csapata airsoft bemutatóval, csónakázással, lovaglással, kvadozással,
ügyességi és kvízjátékokkal vártak bennünket.
A nap végén ki mit tanult alapon, a csapatok
versenybe szálltak egymással. Ezen nap után
mindenki nyertesnek érezhette magát, ha
ajándékcsomagot nem is de, tapasztalatot bőven nyert minden kis és nagy táborozó.
Szerdán Pozsonyba utaztunk. Na, itt már
megkezdődött a kaland. Egy nagyon modern
busz és a mi kis peredi buszunk állt a rendelkezésünkre. Először majdnem veszekedtünk,
ki kerül fel hamarabb a gyönyörű buszra, végül az nyert, aki a régebbi buszt, a party-buszt
választotta. Pozsonyig hangfalat bömböltetve
énekeltünk, jókedvünkben /mivel ülni kellett/

• • •
2021. augusztus 9-én reggel 9:00- kor 67
gyermekkel és 6 felnőtt állandó felügyeletével
kezdetét vette a peredi sport- és kalandtábor.
A tábor szervezője a község, viszont a kultúrház helyett a tábor főhadiszállása idén a peredi sportpálya lett.
Hétfőn a reggeli megérkezés, üdvözlés és
bemutatkozás után mindenki megkapta a
sárga pólóját /egyenruhát/, majd elindultunk
/ekkor még csoportokban/ a deáki fürdőbe.
Mivel egy sporttáborban sportolni is szokás,
természetesen biciklivel és zeneszóval vágtunk
neki az útnak. Hol énekeltünk, hol a hordoz-
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fenekünket riszálva táncoltunk és tapsoltunk.
Megérkeztünk a TV toronyhoz. Gyönyörű kilátás, bobpálya, igazi kis turistaövezet
és kedves személyzet fogadott bennünket. A
nagyobbak csúsztak előre, majd utánuk jöhettek a kisebbek. Nagy sebességgel száguldva, a
szélben hajat lobogtatva érkeztünk le a pálya
alsó részéhez. Ez nagy móka volt, főleg ha a
kézifék behúzatlanul maradt. Ezen a szerdai
napon már izgatottan vártuk a másnapot.
Csütörtökön az aréna izgalmas tematikájával és díszletekkel egy futuriszikus világba
repítettek bennünket. Szerintem ezt várta
mindenki a legjobban. Csoportokra osztódva
izgalmakkal teli várakozás után bejutottunk
a lézer pályára. A pálya egy híres számítógépes játékra emlékeztetett, tele labirintusokkal,
akadályokkal. Ezen a napon nem volt hazamenetel. A pályán sátrakat építettünk, majd
elfoglalta szépen mindeki a saját kis tábori
kuckóját. Persze mondanom sem kell, este tábortűz, játékok, mozizás volt a program.
Tudtuk, hogy ha filmnek vége lesz, még
nem kell aludnunk, bulizhatunk egy kicsit. A
kicsit bizony elhúzódott, majd éjjel hulla fáradtan a sátrakba húzódva kb. éjjel kettőkor
tértünk nyugovóra.
Reggel azt hittük, álmodunk, a vezetők
bizony komiszan megbosszulták, hogy miattunk nem alhattak az éjjel. Reggel üvöltő
trombitaszóval ébresztettek bennünket. Majd
jött a jól ismert atyai mondás: Aki éjjel legény,
legyen az nappal is az!
Félig nyitott szemmel megreggeliztünk,
majd elindultunk az utolsó napi program teljesítésére. Éjjeli alig alvás után 20 km bicótúra! Ezt még kimondani is sok, nem még megtenni! De hát a tábor az tábor, menni kellett!
A tikkasztó hőségben már alig bírtunk biciklit
tekerni, igazi örökkévalóságnak tűnt a Kaskády vízduzzasztó parkolóját elérni.
Hazaérkezésünkkor a polgármesterasszony
kedves meglepetéssel, egy óriási, nagyon finom tortával várt bennünket. Oklevelet, pólót
kaptunk, majd eljött a tábor vége. A sok- sok
jóbarát könnyes szemmel elvált egymástól és
elindultunk haza. Fárasztó, de barátokkal teli,
igazi eseménydús peredi sporttábor, életünk
eddigi legjobb táborának a résztvevői voltunk!
Pavlovič Valika, Pikálek Leon, Szőcs Dávid
és Jóšvai Zoé elmodása alapján írta:
Jóšvai Judit
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ŠPORTOVÝ KLUB V TEŠEDÍKOVE
U NÁS NEJDE LEN O ŠPORT, ALE OVEĽA VIAC...
Sú ľudia, pre ktorých veľa znamená
šport, futbalové tradície, víťazstvo, oddanosť, ale sú aj ľudia, pre ktorých šport
znamená pokoj a kamarátstvo.
Určite so mnou súhlasíte, že šport nám
môže oveľa viac dať, ako len fyzickú námahu, dobrý vplyv, dobrý zdravotný štýl.
Môže nám poskytnúť vážnu duševnú
zrelosť, vedomú existenciu a priateľstvá.
Podľa mňa by si mal každý nájsť taký
šport, ktorý robí s nadšením a láskou.
Keď cíti, že pri jeho vybranom športe neexistuje vonkajší svet, sústredí sa len na
tú danú činnosť a je šťastný, tak si určite
vybral ten správny šport.
Dnešné deti aj dospelí veľmi málo
športujú, či už v nejakom klube alebo súkromne. Sú v zlej fyzickej kondícii, majú
zdravotné problémy, sú agresívni, depresívni atď...
V tomto sa snaží pomôcť aj náš futbalový klub.
Približne pred tromi rokmi sa zmenilo
vedenie obce v Tešedíkove. Žiaľ čím ďalej, tým menej nás bolo, koho zaujímal
futbalový klub. Aj tak si však myslím, že
usilovnou, síce aj únavnou prácou, náš
tím dokázal znova zviditeľniť náš futbalový klub.
Rok 2021 ukončujeme 4-mi futbalovými tímami, s víťazstvami aj prehrami,
usilovnosťou a súdržnosťou.
Vlani sme sa vďaka SFZ a našej obci
zapojili do projektu „Dajme spolu gól“
pre našich najmenších ( škôlkári a prváci
ZŠ ). S trénerom Lacim Jóšvaim sa 20-25
detí stretáva na tréningoch jeden krát do
týždňa.

Tak ako som už v nadpise spomínal,
nejde len o šport, ale oveľa viac. Vznikajú nové priateľstvá, deti sa učia disciplíne, povinnostiam, ale aj spoločným
hrám, výletom a zábave.
Tento rok sme s pomocou obce zorganizovali Deň detí, kde nás navštívili
postavy ako Snehulienka, Elza, Minnie,
Spiderman a Bunny Bugs.
V druhom polroku 2021 sa žiaľ znížil počet hráčov (U15) pod vedením
trénera Hajdú Ákos. Môže to byť spôsobené pubertálnym vekom, prestupom
do iného futbalového klubu. Vtedy sa
tréner alebo manažér klubu porozpráva
s hráčom ako rodič. Pre hráča je totižto
dôležité vedieť, akú úlohu v jeho živote
znamená šport, výdrž, priateľstvá a spolupatričnosť.
Na jeseň nás už našťastie bolo viac.
Síce sme zo začiatku prehrávali, ale koncom októbra sa už mužstvo celkom pekne
zohralo a sezónu sme ukončili výhrami.
Na jar si naše mužstvo dorastencov
pod vedením trénera Néma Dezsi zvýšilo počet hráčov, ale aj výkon. Naozaj sa
dobre pozeralo na ich spoluprácu a zápasy. V tabuľke skončili na 2. mieste.
Náš tím dospelých pod vedením Laciho Jóšvaiho tento rok vyhral nad okolitými obcami ako Žihárec, Kráľov Brod
a Vlčany, v celkovom hodnotení skončili
na 6. mieste. Do toho, chlapci!
Ani v našom klube to nebolo bez priateľstiev a zábavy. Náš klub tento rok zorganizoval 4 diskotéky, ktoré neboli len
pre futbalistov, ale aj obyvateľov našej
obce a okolia.
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Známi zahraniční DJ-i (DJ Dominique, Pixa, DJ Newik), speváci ( Zoltán
Erika, Burai Krisztián, ValMar, Lmen
Prala), ktorí obohatili zábavu svojimi vystúpeniami.
Nakoniec nezabudnime aj na skrášľovanie futbalového ihriska a jeho okolia.
Malú záhradku a okolie ihriska sme vysadili kvetmi a skrášlili rôznymi dekoráciami. Obnovili sme drevený domček,
kde sme vymenili dvere a okná.
Veľké ďakujem patrí našej obecnej samospráve za finančnú podporu!
Želám si, aby sa aj v roku 2022 podarilo uskutočniť naše ciele a plány v zdraví,
šťastí a v úcte jeden k druhému.
Do toho, Tešedíkovo!
Tešedíkovský športový klub
Takács Szilárd, Jóšvai Judit
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PEREDI SPORTKLUB
NEM CSAK A SPORTRÓL, ANNÁL TÖBBRŐL VAN SZÓ...

Van, akinek a sport, a foci hagyományt,
van, akinek győzelmet, van, akinek odaadást, míg van, akinek a békét és a barátságot jelenti. Bizonyára sokan egyetértenek
abban, hogy a sport sokkal többet adhat
annál, minthogy fizikailag jó hatással van
ránk és segít, hogy egészségesebben éljünk.
Komoly szellemi érettséget, tudatos létet, barátságokat biztosíthat. Véleményem szerint a
leges-legfontosabb, hogy olyan sportágat válasszon magának mindenki, amit egyszerűen
imád. Ha azt érzed, hogy megszűnik a külvilág, arra az egy dologra koncentrálsz, amit
éppen csinálsz és közben boldog vagy, akkor
biztos lehetsz benne, hogy a neked megfelelő
sportot űzöd!
A mai gyerekek és felnőttek tragikusan keveset sportolnak intézményes kereteken belül
és kívül egyaránt. Rossz fizikális, egészségügyi állapotban vannak, rengeteg az agresszív,
káros szenvedélyekkel élő és kallódó gyerek,
tinédzser, depressziós felnőtt. Ezen próbál segíteni a mi fociklubunk is.

Körülbelül három éve lecserélődött a vezetőség. Sajnos egyre kevesebben lettünk, akiket
érdekelt a klub sorsa, mégis úgy érzem, hogy
a szorgos, sokszor fáradalmas csapatmunka
meghozta a gyümölcsét.
Az idei 2021- es évet 4 focicsapattal, eredményes munkával és számos sikeres rendezvénnyel zárjuk.
Tavaly a Szlovák Futballszövetség és községünk támogatásával elindítottuk az óvodás
és kisiskolás gyermekeink számára kínált
„Közösen adjunk gólt„ - elnevezésű sportolási
lehetőséget. Évi szinten kb. 20-25 gyermekkel, hetente egyszer játékos formában, Jóšvai
László edző vezetésével tartjuk az edzéseket.
Mint ahogy a címszóban is említettem, ez
sokkal többről szól, mint sportról. Új kis barátságok szövődnek, a gyermekek megtanulják a
fegyelmet, a kötelességet és nem utolsó sorban
helyet kap a közös játék, a szórakozás, majd a közös kirándulás is. Az idén községünk támogatásával gyermekeinknek gyereknapot tartottunk,
melyen Hófehérke, Elza, Minnie, Spiderman és
Bunny Bugs vendégként látogatott el hozzánk.
A 2021-es év második felére az idősebb diákok (U15) csapatának létszáma Hajdú Ákos
edző vezetésével sajnos kissé megfogyatkozott. Ebben nagy szerepet játszott és játszik
a korcsoportban a kezdődő kamaszkor, vagy
más klubhoz való elpártolás is. Ilyenkor az
edző, valamint a klubelnök feladata, hogy szülő helyett szülőként beszéljen a sportolóval. A
diáknak ugyanis fontos tudnia, hogy mekkora
szerepet foglal el életében a sport, a kitartás, a
barátságok és egy közösséghez való tartozás.
Az őszi szezon kezdetére csapatunk létszáma nagyon szépen meggyarapodott. Igaz, az
első meccseket ugyan elvesztettük, de október
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vége felé már nagyon szépen összerázódtak
a fiúk, majd folytonos nyereséggel zártuk az
őszi idényt.
Tavasszal az ifi-csapatunk Néma Dezsi
vezetésével, létszámban és teljesítményben is
megerősödött. Igazán jó volt követni a szép
csapatmunka gyümölcsét: a meccseiket. U19es csapatunk a tabella második helyén végzett.
Felnőtt csapatunk Jóšvai László edző vezetésével az idén Zsigárd, Királyrév és Farkasd
csapatát is megverve részeredményben a 6.
helyen végzett. Szép munka volt fiúk!
A barátságok és a közös szórakozások itt
sem maradtak el. Klubunk ez évben 4 nagyszabású diszkót rendezett, mely nemcsak a
sportolóinknak, de a falu és a környékbeli fiataloknak nyújtott szórakozási lehetőséget.
Ismert külföldi DJ-k /DJ Dominique, Pixa,
DJ Newik/, valamint énekesek /Zoltán Erika,
Burai Krisztián, ValMar, Lmen Prala/ léptek
fel, melynek óriási sikere volt a bulizni vágyók
körében.
Zárszóként nem feledkezünk meg a sportpálya folyamatos szépüléséről sem. Kiskertünket és a pálya környékét idényvirágokkal,
valamint alkalmi díszekkel ékesítjük. Sor került a faházikó felújítására, ablakok és ajtók
cseréjére. Óriási köszönet községünknek az
anyagi támogatásért!
Kívánom, hogy a 2022-es esztendőben is
egészségben, boldogságban, egymás iránti
tiszteletben sikerüljön megvalósítani jövőbeli
terveink minden elemét!
Hajrá Pered!

Peredi sportklub nevében
Takács Szilárd, Jóšvai Judit
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Zber kuchynského odpadu z domácností
A konyhai hulladék szelektív gyűjtése
Na základe nového zákona o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z. z.) vznikli
obciam nové povinnosti, a to najmä zabezpečenie triedeného zberu kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov a
tukov z domácností.
Od 1. júla 2021 Obec Tešedíkovo zaviedla zber kuchynského odpadu a použitých jedlých olejov. Zber a odvoz kuchynského odpadu v našej obci zabezpečuje
firma ESPIK.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutoční pro-

stredníctvom 120 litrových hnedých
nádob, ktoré sú umiestnené na štyroch
miestach v obci:
1. na parkovisku pred kultúrnym domom,
2. oproti cintorína na verejnom parkovisku,
3. v ulici Salibskej pri bývalom smetisku,
4. v ulici Nová osada vedľa budovy bývalého Igomixu.
Čo PATRÍ do nádob na kuchynský odpad?
(potraviny bez obalov!!!)
• Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich
čistenia
• Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
• Kávové a čajové zvyšky
• Vajcia a vaječné škrupiny
• Starý chlieb a pečivo
• Zvyšky jedál

• Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné)
• Mäso, ryby
• Mliečne výrobky (bez obalu)
• Potraviny po záruke (bez obalu)
Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský
odpad?
• Zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie,
tráva, konáre a iné)
• Triedené zložky komunálneho odpadu
(sklo, plasty, papier a pod.)
• Nebezpečné odpady
• Cigaretové ohorky
• Použitý olej a tuky z domácnosti (vkladá
sa do nádob na to určených)

obsahoval vodu, víno, kečup, strúhanku
a rôzne zvyšky jedál. Na odovzdanie sú
vhodné všetky typy rastlinných olejov
(slnečnicový, repkový, ľanový, palmový
a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach
po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze,
prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.).
Vývoz nádob bude prebiehať v mesačnej frekvencii.

Odpad je najlepšie hádzať do nádoby
bez obalu.
Vývoz nádob bude prebiehať v týždennej frekvencii.

Kuchynský odpad má na našu planétu veľký negatívny vplyv - znečisťuje
ovzdušie, pôdu, podzemné vody a pod..
Vyhodený kuchynský odpad nachádzajúci sa v zberných nádobách na zmesový
odpad sa odváža na skládku, kde hnije,
zapácha, pričom sa vytvára najsilnejší
skleníkový plyn – metán, ktorý prispieva
k neželaným klimatickým zmenám.

Zber prepálených (použitých) jedlých olejov a tukov z domácnosti sa

ĎAKUJEME OBČANOM, KTORÍ
TRIEDIA SVOJ ODPAD !

uskutoční prostredníctvom 120 litrových hnedých nádob, ktoré sú umiestnené na dvoch miestach v obci:
1. na parkovisku pred kultúrnym domom,
2. v ulici Salibskej pri bývalom smetisku,

Použité jedlé oleje sa vkladajú výlučne
v uzatvorených plastových fľašiach do
nádob.na to určených. Dôležité je, aby
olej bol zbavený hrubých nečistôt a ne-
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• • •
A hatályban lévő 79/2015-ös számú,
a hulladékokról szóló törvény szerint az
önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a
konyhai biológiai hulladékok, valamint az
elhasznált konyhai olajak és zsírok összegyűjtését, elszállítását és hasznosítását a
háztartásokból.
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2021. július 1-től Pered község bevezette a konyhai hulladék és az elhasznált
étolajak szelektív gyűjtését. A konyhai
biológiai hulladék gyűjtését és elszállítását falunkban az ESPIK vállalat biztosítja.

A konyhai biológiai hulladék gyűjté-

sére szolgáló 120 literes barna gyűjtőedényeket falunkban itt találják:
1. A kultúrház előtti parkolóban
2. Temetővel szemben, a nyilvános parkolóban
3. Szeli utcában a volt szemétlerakatnál
4. Újtelepen a volt Igomix épülete mellett
Mi TARTOZIK a konyhai hulladékos
kukába?
(csomagolás nélküli élelmiszer)
• Zöldség és gyümölcs héja a pucoláskor
• Posvadt, rothadó zöldség és gyümölcs
• Kávé és tea tasakok (nem műanyag vagy
alumínium)
• Tojás és a héja
• Péktermékek
• Ételmaradékok

• Folyékony ételmaradékok (levesek, mártások)
• Húsok, halak maradékai
• Tejtermékek (csomagolás nélkül)
• Élelmiszerek szavatosság lejártával (csomagolás nélkül)
Mi NEM TARTOZIK a konyhai hulladékos kukába?
• Zöldhulladék a kertekből (fű, ágak, levelek, ...)
• Szelektált kommunális hulladék (üveg,
papír, műanyag...)
• Veszélyes hulladék
• Cigarettacsikkek
• Elhasznált étolajak, zsiradékok (kijelölt
edényekben helyezhetők el)
A konyhai hulladékot csomagolás
nélkül dobják a gyűjtőedényekbe!
A konyhai hulladék elszállítása heti
rendszerességgel történik.

A háztartásokban elhasznált étolajak és zsírok gyűjtésére szolgáló 120 literes barna gyűjtőedények a falu 2 pontján vannak elhelyezve:
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1. A kultúrház előtti parkolóban
2. Szeli utcában a volt szemétlerakatnál
Az elhasznált olajat és zsiradékot
zárt, műanyag PET flakonokban tehetik
bele az arra kijelölt kukákba. Fontos, hogy
ne tartalmazzon durva szennyeződéseket: vizet, ételmaradékot, bort, kecsapot,
zsemlemorzsát. Leadható mindenféle elhasznált konyhai olaj (napraforgó, repce,
len, pálma, stb.)
Az elhasznált olajak gyűjtőedényeit
havi rendszerességgel szállítják el.
A konyhai hulladék földünkre rossz hatással van azzal, hogy a szemétdombokon
köt ki, ahol bomlik és bűzlik, s így hulladékgázokat termel (metánt, nitrogént és
ként), melynek során szennyezi a levegőt,
vizet és földünket.

KÖSZÖNJÜK LAKOSAINKNAK,
HOGY OSZTÁLYOZZÁK A SZEMETET!
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Harmonogram zberu separovaného odpadu
v roku 2022-es szelektív hulladéknaptár
Zber papiera a plastov sa uskutoční podľa harmonogramu
zberu, vyložením plastových vriec s vyseparovanými zložkami
pred bránu rodinného alebo bytového domu. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred šiestou hodinou ráno.
Na zber skla v obci je umiestnených 9 kusov 1100 litrových
kontajnerov zelenej farby, na zber kovov sú určené kontajnery
červenej farby a na zber tetrapakových obalov sú umiestnené
1100 litrové zberné kontajnery oranžovej farby, do ktorého sa
zberajú neznečistené obaly džúsov, trvanlivého mlieka, smotany,
vína a iných nápojov. Na zber kuchynského odpadu sú v obci
na 4 miestach (2., 3., 5., 8.) a na zber použitých jedlých olejov
a tukov sú v obci na 2 miestach (3., 8.) umiestnené 120 litrové
nádoby hnedej farby.

A papír és a műanyagok elszállítása a hulladéknaptár szerinti időpontokban történik. A papírral és a műanyag
hulladékkal
megtelt zsákokat a lakosok az elszállítás
napján legkésőbb reggel 6 óráig tegyék ki a házuk elé.
Az üveg gyűjtésére falunkban 9 darab, zöld színű, 1100 literes
konténer van elhelyezve, amelyekbe a lakosok az otthon összegyűjtött üvegeket tehetik. A fémek gyűjtésére a piros színű konténerek szolgálnak, a tetra-pak csomagolások szelektív gyűjtésére narancssárga 1100 literes konténerek vannak elhelyezve,
melyekbe a dzsúszos, tejes, boros és egyéb italok többrétegű dobozait gyűjtjük. A lebomló konyhai hulladékok gyűjtésére a
négy gyűjtőhelyen (2., 3., 5., 8.) és az elhasznált étkezési olajak
gyűjtésére 2 helyen (3., 8.) vannak elhelyezve 120 literes barna
színű kukaedények.

Kontajnery sú umiestnené na týchto miestach v obci:
1. v Žihareckej ulici pri kancelárie Agro-Váhu, 2. v ulici Nová
osada vedľa budovy bývalého Igomixu, 3. na parkovisku pred
kultúrnym domom, 4. v Sídlisku Budúcnosti pri verejnom parkovisku, 5. Oproti cintorína na verejnom parkovisku, 6. v ulici
Širokej pri jazere Telektó, 7. v Malej ulici pri bytovke za kostolom, 8. v ulici Salibskej pri bývalom smetisku, 9. pri supermarketu COOP Jednota na Hlavnej ulici

Az üvegek, fémek és tetra-pak csomagolások gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket falunkban itt találják:
1. Zsigárdi utcában az Agro-Váh irodaépülete mellett, 2. Újtelepen a volt Igomix épülete mellett, 3. a kultúrház előtti parkolóban, 4. a Jövő lakónegyed nyilvános parkolójánál,
5. temetővel szemben a nyilvános parkolóban, 6. Széles utcában
a Telektó mellett, 7. Kis utcában a templom mögötti lakótömb
mellett, 8. Szeli utcában a volt szemétlerakatnál, 9. Főszegen a
Jednota Coop szupermarket mellett

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Tešedíkovo na rok 2022:
Szelektív hulladéknaptár - Pered – 2022:

Komunálny odpad budeme zbierať od pondelka do stredy v nepár-

A kommunális hulladékot 2022-ben is az év páratlan heteiben, hétfőn, kedden és szerdán szállítjuk el.
A zöldhulladékot áprilistól novemberig az év páros heteiben hétfőnként és keddenként gyűjtjük össze.
Az elektromos hulladék gyűjtésének időpontjait a hangszóróból és az
internetről tudhatják meg.
Az esetleges változásokat előre jelentjük.
Az egyes osztályozott hulladékfajtákat leadhatják a komposztálóban
is, nyitvatartási napokon: kedden, csütörtökön és szombaton 8-tól
15.00 óráig.
Osztályozzuk a szemetet, hogy védjük környezetünket!

nych týždňoch roka 2022.
Zber zeleného odpadu v roku 2022 sa koná od apríla do novembra,
každý pondelok a utorok párneho týždňa.
Termíny zberov elektroodpadov Vám oznámime cez obecný rozhlas
a na internete. Prípadné zmeny v zberoch budú vopred nahlásené.
Každú zložku separovaných odpadov môžete odovzdať aj na zbernom dvore, kompostárni v Tešedíkove. Otváracie hodiny kompostárne: utorok, štvrtok, sobota - 8.00 hod. - 15.00 hod.
Chráňme naše okolie a trieďme odpad!

30

PEREDI ÚJSÁG

TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY
A TŰZIJÁTÉKOZÁS SZABÁLYAI
Podľa aktuálneho znenia Zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len na
Silvestra a v prvý deň Nového roka (t.j. od 31. decembra príslušného
kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka).

A jelenleg érvényben lévő, a robbanószerekről szóló 58/2014es számú törvény szerint az F2 és F3 kategóriájú pirotechnikai
eszközök használata csak szilveszterkor és az új év első napján engedélyezett (aktuális év december 31-től a következő év
január 1-ig).

Do kategórie F2 patrí zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke
nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v obmedzených priestoroch. Tieto výrobky si môže kúpiť každý, kto
dovŕšil 18 rokov veku. Patria sem rôzne delobuchy, rakety, rímske sviece,
fontánky a podobne.

Az F2-es kategóriába sorolják az alacsony kockázattal járó
pirotechnikai eszközöket, amelyek jellemzően sípoló hangot adnak ki, és csak behatárolt területen használhatók, de a római
gyertyák és a szökőkútszerű tűzijátékok is ebbe az osztályba tartoznak. Ezeket csak 18 évesnél idősebbek vásárolhatják.

Kategóriu F3 tvorí zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie. Túto kategóriu si môžeme bežne kúpiť, pokiaľ máme viac ako 21 rokov.
V tejto kategórii sa nachádzajú silnejšie delobuchy, rakety a kompakty.

Az F3 jelzéssel ellátott tűzijátékokat csak 21 éven felüli vásárlók vehetnek. Ide tartoznak a nagyobb kaliberű bombák és telepek, közepesen veszélyes rakéták, amelyeket kizárólag nyílt területen szabad fellőni.

Používať zábavnú pyrotechniku počas roka, t.j. v období od 2.
januára do 30. decembra možno iba s predchádzajúcim súhlasom
obce na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a musí
obsahovať: identifikačné údaje žiadateľa, dátum a miesto použitia
pyrotechniky, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov, čas predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania. Vzor
žiadosti nájdete na stránke Obce Tešedíkovo www.tesedikovo.sk,
v sekcii Obecný úrad/Ako vybaviť.

A petárdázás és a tűzijáték fellövése év közben, tehát január 2-tól december 30-ig a község előzetes beleegyezése alapján lehetséges. A községi hivatal a kivételt a kérelmező által, tíz
nappal a tervezett tűzijáték időpontja előtt benyújtott, írásos
kérelme alapján ítéli meg, illetve utasítja el. A kérelemnek
tartalmaznia kell: a kérelmező identifikációs adatait, a tűzijáték
helyét és időpontját, a pirotechnikai eszközök fajtáját és besorolását, a tűzijáték tervezett idejét és tartamát. A kérvénymintát
megtalálják Pered község honlapján www.tesedikovo.sk a Hivatal/Ügyintézés-segítő szekcióban.

Obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie
zábavnej pyrotechniky oprávňuje žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do
30. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade súhlasu, Obec
zverejní informácie o plánovanom ohňostroji v rámci svojich komunikačných kanálov – webstránky obce, facebookovej stránky obce, aplikácie „V obraze“ a obecného rozhlasu pre informovanie občanov.

A község engedélyezheti, de el is utasíthatja a kérelmet. A
község engedélye a felhasználót csak a kérelmében feltüntetett
pirotechnikai eszközök használatára jogosítja fel. Engedélyezés
esetén a községi hivatal közzé teszi a tervezett tűzijáték időpontját a község internetes oldalán, facebook oldalán, a „Képben“ alkalmazásban és a községi hangszóróban.

POUŽITIE ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY POČAS ROKA
BEZ SÚHLASU OBCE JE ZAKÁZANÉ. Ten, kto použije zábavnú
pyrotechniku kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka bez súhlasu obce, sa dopúšťa
priestupku. Za porušenie zákona hrozí pokuta vo výške do 1 650 eur.

ÉV KÖZBEN A SZÓRAKOZTATÓ PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATI TILOS! Aki a
január 2-a és december 30-a közti időszakban F2 és F3 besorolású pirotechnikai eszközöket használ, az kihágást követ el. A
törvénysértésért maximum 1650 eurós pénzbírság szabható ki.

Hoci ohňostroje a petardy sú pekné a možno zábavné, ale možno
sú obťažujúce pre ostatných obyvateľov a svojim hlukom a svetelnými efektmi rušia naše domáce zvieratá.

Bár a tűzijáték szép, és lehet szórakoztató, de néhány embertársunk számára zavaró is lehet. A robbanásokkal járó hanghatások és
fényeffektusok az állatokat, házi kedvenceinket megrémítik.

Preto Vás žiadame, aby ste so silvestrovskou zábavnou technikou
narábali opatrne aj vo vlastnom záujme, ale aj v záujme tých, ktorým
veľký hluk spôsobuje rôzne nepríjemnosti.

Kérjük Önöket, hogy a szilveszteri petárdázás, tűzijátékozás
során legyenek óvatosak nem csak saját érdekükben, hanem
azokat is figyelembe véve, akik érzékenyek a nagy zajra.

BUĎME OHĽADUPLNÍ!

LEGYÜNK MEGÉRTŐEK!
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