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K Ö Z S É G I TÁ J É K O Z TAT Ó

O B E C N Ý

S P R AV O D A J

V TIENI
PANDÉMIE
VILÁGJÁRVÁNY
ÁRNYÉKÁBAN
Peredi csata 171
emlékünnepély
Peredská bitka 171
spomienková
slávnosť

Borkóstoló
Ochutnávka vína

Húsvét
Veľká noc

Výsledky volieb do NR SR v obci
Tešedíkovo konané dňa 29. 2. 2020

Úradné hodiny Obecného

A 2020. február 29-ei parlamenti
választások eredményei Pereden

platné od 11. mája 2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci		
A választói névsorba beírt választók száma		
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
A választásokon résztvevők száma		
				
Počet platných odovzdaných hlasov				
Az érvényes szavazatok száma			

3 096
1 991
(64,30%)

1 973

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie - A pártokra, és mozgalmakra leadott szavazatok száma:
22 Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná
spolupatričnosť 						
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA		
18 MOST - HÍD 					
4 SME RODINA						
19 SMER - sociálna demokracia 				
12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska
demokracia
					
6 ZA ĽUDÍ 					
		
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
3 Sloboda a Solidarita 					
9 Slovenská národná strana 				
2 DOBRÁ VOĽBA 						
17 VLASŤ 		
					
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 			
25 Socialisti.sk 						
15 Kresťanskodemokratické hnutie 			
21 HLAS ĽUDU 						
10 Demokratická strana 					
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby 		
23 Práca slovenského národa 					
5 Slovenské Hnutie Obrody 					
7 MÁME TOHO DOSŤ ! 					
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 		
14 99% - občiansky hlas 					
16 Slovenská liga 						

úradu v Tešedíkove

pondelok:		
08:00 - 15:30
utorok:		
08:00 - 12:00
streda:			
07:30 - 17:00
(stavebný úrad:
07:30 - 16:30)
štvrtok: 		
ZATVORENÝ
piatok:			
08:00 - 15:30
obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00
Prosíme ctených obyvateľov,
aby rešpektovali otváracie hodiny obecného úradu! Prosíme
návštevníkov úradu o dodržiavanie zvýšených hygienických
pravidiel!

987
347
231
77
65
64
51
47
22
19
15
13
5
3
2
2
1
1
1
-

♦

A Peredi Községi Hivatal
ügyfélfogadási ideje
2020. május 11-től:

hétfő:			

08:00 - 15:30

kedd:			

08:00 - 12:00

szerda:		

07:30 - 17:00

(építésügyi hivatal/: 07:30 - 16:30)
csütörtök:		

ZÁRVA

péntek:		

08:00 - 15:30

ebédszünet:		

12:00 - 13:00

Kérjük a lakosokat, tartsák tiszteletben a hivatal ügyfélfogadási idejét, és látogatásuk során tartsák be
a fokozott higiéniai szabályokat!
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Járvány jellemezte első félév
Prvý polrok našej samosprávy v znamení pandémie
Tisztelt Lakosok!

Soha nem látott kihívásokkal telített időszakot hagyunk magunk mögött. Amikor
2018. december 4-én átvettem falunkban
a polgármesteri tisztséget, nem gondoltam
volna, hogy egy nagyközség vezetésével kapcsolatos általános gondokon és nehézségeken
túl olyan helyzeteket is kezelnem fog kelleni,
amilyenekre falunk újkori történelmében
eddig még nem volt példa. Itt nem a 2018
decemberében lehullott hirtelen hótakaróra
gondolok, és nem is a 2019-es májusi szúnyoginvázióra, amely általában 10-15 évente
fordul elő, hiszen ezekkel az esetekkel a faluvezetésnél azért általában számolni kell. Az
eddigi legnagyobb kihívásokat 2020 első féléve hozta, mégpedig egy veszélyes hulladékégető üzem létrehozásának fenyegetésével
(erről bővebben egy következő cikkben olvashatnak), és egy világjárvány okozta rendkívüli helyzettel, amely jelentősen felforgatta
a mi falunk életét is.
A koronavírusra hivatkozva viszonylag gyorsan és hirtelen érkeztek Peredre is
a központi utasítások és óvintézkedések,
amelyek következtében március közepétől
sorra maradtak el falunkban a különböző
rendezvények, zártak be az iskolák, óvodák,
könyvtár, de még a templomunk is. A községi hivatallal karöltve igyekeztünk hatékonyan reagálni a kialakult helyzetre, és bár az
országos szervek tényleges segítségére számítani nem tudtunk, a helyi vállalkozók és
a tenniakaró lakosok segítségének köszönhetően minden háztartásba tudtunk szájmaszkokat kínálni, és az idős lakosainkat is
pontosan tájékoztatni tudtuk a teendőkről,
egyben felkínálva az ellátás és bevásárlás lehetőségét. Itt szeretnék mindenkinek őszinte
köszönetet mondani a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben való helytállásért!
Minden lánynak, asszonynak és varrónőnek
köszönöm, hogy éjt nappallá téve varrták a
szájmaszkokat, ezzel gondoskodva mindnyájunk biztonságáról. Köszönöm az idős
lakosoknak, hogy viszonylag higgadtan és
fegyelmezetten vészelték át ezt az időszakot,
betartották az óvintézkedéseket, noha gondolom, nagyon nehéz volt otthon, a négy
fal között maradni. Köszönöm a szülőknek,

hogy alázattal elfogadták az iskolák és óvodák bezárását és vették át egyben a tanár és
az iskolai nevelő szerepét is. Köszönöm a
pedagógusoknak, akik hirtelen új eszközökkel felvértezve kellett, hogy távúton tanítsák
a gyerekeket. Köszönöm a vállalkozóknak,
hogy szintén türelemmel és alázattal viseltettek a nagyon nehéz helyzetben, amikor hirtelen az üzletek bezárására és a szolgáltatások
felfüggesztésére lettek kényszerítve. Köszönöm községünk alkalmazottainak, hogy a
vészhelyzet ellenére továbbra is gondoskodtak a falu működéséről, fertőtlenítették
a közterületeket, hordták a szájmaszkokat,
szórólapokat, biztosították a hulladék elszállítását, működtették a községi hivatalt. A teljesség igénye nélkül mindenkinek köszönöm
a közreműködést abban, hogy mindezidáig
elkerült minket a vírus! Mivel nem tudjuk és
nem is tudhatjuk ennek az útnak pontosan
hol és mikor van a vége, továbbra is arra a
fegyelemre, higgadtságra, elővigyázatosságra
és segítőkészségre kérek mindenkit, amit az
elmúlt négy hónapban tapasztalhattam falunkban.
A koronavírus mellett szívesen számolnék
be nagy eredményekről és előrelépésekről is
a falunkban, viszont be kell vallanom, hogy a
járvány nálunk is jelentősen lelassította a beruházásokat. Egyrészt ez mögött sok esetben
személyi okok lakoznak, hiszen sok vállalkozás a járvány ideje alatt szüneteltette a működését, másrészt pedig a leállás mögött gazdasági okokat tudhatunk, hiszen egyelőre még
pontosan nem tudjuk, hogy a járvány okozta
gazdasági válság mennyire fogja csökkenteni
községünk adóalapú bevételeit. Apró sikerként elkönyvelhetjük, hogy sok év után végre
Pereden is könnyebben tájékozódhatnak az
idelátogatók az új orientációs tábláknak köszönhetően, és hogy sok-sok év után végre
fel tudtuk újítani a focipálya oldalfalait (erről
is bővebben egy másik cikkben).
Bizonyára annak, aki jár-kel a faluban,
nem kerülték el a figyelmét a téren folyó
munkálatok. Eredetileg csak a nagyon sűrű,
elöregedett bokornövényzet felújítása volt a
revitalizáció célja, viszont a téren lévő három
katalpa fa megvizsgálása rámutatott azok
korhadására, veszélyes elöregedésére, így a
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szakemberek tanácsára sajnos búcsúznunk
kellett tőlük, és helyükbe egy szakura fa került. A tér végleges arculatához még fel kell
újítanunk a szökőkutat és több mobiliárt kell
kihelyeznünk, viszont bízom benne, hogy
idővel egy szép, mutatós főteret kapunk,
gondozott növényekkel.
A következő hónapokban minden bizon�nyal jelentősen felgyorsulnak az események.
Elsősorban kialakítjuk a COOP pályázatból
nyert játszóteret, amelyet eddig az arra vezető internet vezetékeken végzett munkálatok miatt nem tudtunk elkezdeni. Közel 50
ezer euró értékben befejezzük a Szeli utca
aszfaltozását, és a nyár végén elkezdődik a
Pered-Deáki harmadosztályú út teljes felújítása is. A következő hónapokban kezdjük el a
tűzoltószertár felújítását, és mivel hosszú idő
után sikerült támogatást nyerni az öregotthonunkra, hamarosan új ajtóknak, ablakoknak és tetőnek örvendezhetnek majd az ott
lakók, közel 90 ezer euró értékben.
A választások utáni első gazdasági év lezárása után örömmel tájékoztatom a lakosokat,
hogy a község nagyon jól gazdálkodott. Az
általános szolgáltatásokon és juttatásokon - a
hatékony spórolásnak köszönhetően - a tavalyi folyókiadásokból a hivatallal együtt meg
tudtunk spórolni több mint 200 ezer eurót.
Ez az összeg átkerül a község tartalékalapjába, és az előzetes tervek szerint a közvilágítás
felújítására lesz fordítva, reményeink szerint
még ebben az évben.
Teendőnk sok van, viszont semmit sem
tudunk tenni, ha a mindennapok egy járvány
miatt lelassulnak, vagy netán leállnak. Kérem a lakosokat, hogy továbbra is vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, legyenek elővigyázatosak és fegyelmezettek, hogy
az ez évi első félév történéseire mihamarabb
már csak egy emlékként tekinthessünk!
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Vážení obyvatelia!

Máme za sebou obdobie plné nebývalých výziev. Keď som 4. decembra 2018 preberala funkciu starostky v našej obci, nemyslela som si, že
okrem obvyklých starostí a problémov spojených
s chodom relatívne veľkej obce, budem musieť
riešiť aj situácie, ktoré sa v modernej histórii našej obce nikdy predtým nevideli. Nemám tu na
mysli náhlu snehovú nádielku, ktorá nás zastihla
hneď v decembri 2018, ani inváziu komárov v
máji 2019, ku ktorej obvykle dochádza cyklicky
každých 10 - 15 rokov. Tieto prípady sa zvyčajne
berú do úvahy pri správe obcí a človek nimi celkom aj počíta. Nepočíta však s doteraz najväčšími
výzvami vo vedení obce, ktoré ma zastihli práve v
prvej polovici tohto roka, kedy nám hrozí zriadenie spaľovne odpadu (viac o tom v ďalšom článku) a núdzová situácia spôsobená pandémiou,
ktorá výrazne narušila život aj v našej obci.
Kvôli pandémii nového koronavírusu prichádzali do Tešedíkova pomerne rýchlo a
náhle ústredné pokyny a preventívne opatrenia, ktorých následkom od polovice marca
boli zrušené podujatia, zatvorené základné
školy, materské školy, knižnica a dokonca aj
kostol. Spolu s obecným úradom sme sa snažili účinne reagovať na situáciu a hoci sme sa
nemohli spoliehať na skutočnú podporu zo

pedagógov. Ďakujem pedagógom, ktorí sa veľmi rýchlo museli prispôsobiť novým elektronickým nástrojom a dištančným metódam výučby
našich detí. Ďakujem podnikateľom za ich trpezlivosť, pokoru a skromnosť vo veľmi ťažkej
situácii, keď boli náhle nútení zatvoriť svoje obchody a pozastaviť poskytovanie služieb. Chcela
by som sa tiež poďakovať zamestnancom našej
obce za to, že aj počas pandémie príkladne zabezpečovali každodenný chod našej obce, dezinfikovali verejné priestranstvá, roznášali rúška
a letáky pre našich seniorov, bez prekážok zabezpečovali zber komunálneho odpadu a nerušene poskytovali služby nášho obecného úradu.
V neposlednom rade ďakujem vám všetkým za
to, že ste svojím správaním prispeli k tomu, aby
nás nový koronavírus zatiaľ úspešne obchádzal!
Keďže nevieme a ani nemôžeme presne presne
vedieť, kde a kedy táto kľukatá cesta pandémie
reálne skončí, aj v nadchádzajúcom období vás
veľmi pekne prosím o dodržiavanie ústredných
bezpečnostných opatrení, o disciplínu, opatrnosť a pokračujúcu ústretovosť, ktorú som i
doteraz, za posledné štyri mesiace veľmi intenzívne vnímala v našej obci.
Popri pandémii nového koronavírusu by som
sa vám, milí občania, veľmi rada pochválila vynikajúcimi výsledkami a ďalšími pokrokmi v našej

strany ústredných štátnych orgánov, vďaka
pomoci miestnych podnikateľov a ochotných
obyvateľov sme boli schopní ponúknuť rúška
do každej domácnosti a mohli sme informovať našich seniorov o základných pravidlách
pandémie a o nákupných možnostiach. Tu by
som sa chcela všetkým úprimne poďakovať za
doterajšie výborné zvládnutie mimoriadnej situácie! Ďakujem všetkým dievčatám, ženám a
krajčírkam za šitie rúšok vo dne i v noci, čím
výrazne prispeli k zvýšeniu našej bezpečnosti.
Ďakujem našim seniorom za to, že doterajšie
obdobie zvládli pomerne pokojne a disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné opatrenia, hoci
si myslím, že bolo pre nich veľmi ťažké zostať
doma medzi štyrmi stenami. Ďakujem rodičom
za to, že prijali zatvorenie základných škôl a materských škôl s pokorou a popri ich práci prevzali aj úlohu učiteľov, vychovávateľov a školských

obci, ale žiaľ musím priznať, že epidémia významne spomalila naše plány a prípadné investície v obci. Na jednej strane za tým stoja osobné
dôvody, pretože počas pandémie mnohí podnikatelia obmedzili svoje prevádzky, na druhej
strane za pomalší rozmach môžu aj ekonomické dôvody, keďže zatiaľ nevieme, do akej miery
hospodárska kríza spôsobená pandémiou zníži
daňové príjmy našej obce. Ako malý, ale veľmi
významný úspech posledného obdobia vnímam
skutočnosť, že po mnohých rokoch sa konečne
aj v našej obci môžu naši návštevníci orientovať
ľahšie a prehľadnejšie, a to vďaka novým orientačným tabuliam osadeným na jednotlivých
miestach našej obce. Tiež sa teším, že po mnohých rokoch sme boli konečne schopní zrekonštruovať bočné steny nášho futbalového ihriska
(viac o tom v ďalšom článku), čím sa výrazne
zlepšila estetická a vizuálna stránka ihriska.
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Pozornosti našich obyvateľov určite neunikli
práce na námestí obce. Pôvodným cieľom revitalizácie námestia bolo obnoviť veľmi hustú zastaralú vegetáciu kríkov popri ceste, ale miestne
šetrenie odborníkov napokon poukázalo aj na
veľmi zlý stav a nebezpečné starnutie troch katapl
uprostred námestia. Z uvedeného dôvodu, s ťažkým srdcom sme sa museli s našimi pôvodnými
stromami kvôli bezpečnosti našich občanov rozlúčiť a kvôli menšej spotrebe vody boli stromy nahradené jednou okrasnou sakurou. Ku konečnej
podobe námestia je potrebné ešte zrekonštruovať
našu fontánu a osadiť nový mobiliár, verím však,
že po dokončení týchto prác získame krásne námestie s peknou, udržiavanou vegetáciou.
Faktom je, že v najbližších mesiacoch sa
udalosti výrazne zrýchlia. Čoskoro sa zrealizuje
nové detské ihrisko vybudované z prostriedkov
získaných z nadácie COOP, na ktorom sme zatiaľ nemohli pracovať kvôli výkopovým prácam,
ktoré sa pri úpravách internetových liniek dotýkali aj miesta budúceho ihriska. S určitosťou
viem povedať, že sa tento rok dokončí rekonštrukcia vozovky na Salibskej ulici v hodnote
približne 50 000 eur a na konci leta sa začne aj
s úplnou rekonštrukciou cesty III. triedy medzi
Tešedíkovom a Diakovcami.
V najbližších mesiacoch začneme pracovať na
rekonštrukcii našej požiarnej zbrojnice a po dlhej
dobe a márnych pokusoch o získanie finančnej
podpory na rekonštrukciu nášho domova dôchodcov sa konečne čoskoro budeme môcť tešiť
z rekonštrukcie strechy, okien a dverí nášho domova dôchodcov v hodnote takmer 90 000 EUR.
Po uzavretí prvého účtovného roku našej
obce pod novým vedením môžem s potešením
informovať našich obyvateľov, že z pohľadu financií má obec za sebou veľmi úspešný rok
hospodárenia. Vďaka efektívnym úsporám na
všeobecných službách obecného úradu sme
dokázali ušetriť viac ako 200 000 EUR z minuloročných bežných výdavkov našej obce, čo
znamená, že túto sumu v celku prevádzame do
rezervného fondu obce a podľa predbežných
plánov ju zrejme použijeme na plánovanú rekonštrukciu celého verejného osvetlenia v obci,
pravdepodobne ešte v priebehu tohto roka.
Vidíme, že plánov a úloh máme naozaj veľa,
ale za posledné obdobie sme sa presvedčili aj o
tom, ako sa náš každodenný život dokáže spomaliť alebo dokonca aj zastaviť kvôli jednej pandémii. Práve na základe týchto skúseností vás,
milí občania, prosím, aby ste sa aj naďalej opatrovali, aby ste boli opatrní a disciplinovaní, ale
aby ste si aj navzájom naďalej pomáhali, pričom
verím, že týmto prístupom sa nám čoskoro podarí prekonať prekážky dnešnej doby a na hroziacu pandémiu sa budeme čoskoro pozerať ako
na menej príjemnú spomienku.
Prajem vám všetko najlepšie!
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi,
starostka-polgármester

PEREDI ÚJSÁG

TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

Kronika - Krónika

Navždy nás opustili - Örökre eltávoztak

Novorodeniatka - Újszülöttek

December 2019
Varga Anna, rod./szül. Izsák (1955)
Mgr. Kovács Norbert (1985)
Vanková Zlatica, rod./szül. Patuczová (1953)
Takács Anna, rod./szül. Járik (1932)
Csicsola János (1954)

2019 december - 2020 jún/június
December 2019
Vankó Júlia, Molnár Marko
Január 2020
Víghová Michaela
Február 2020
Zilizi Máté, Bugár Ármin, Csiba Zente
Marec 2020 Március
Takács Balázs
Apríl 2020 Április
Szekeres Péter, Šimek Alex
Máj 2020 Május
Černák Samuel, Somogyi Stefany
Jún 2020 Június
Bános Dominik, Szolga Nikolaj,
Takács Dániel, Szarka Timotej
K narodeniu Vášho dieťatka Vám gratulujeme!
A gyermekáldáshoz szívből gratulálunk!

Spoločnou cestou života Az élet közös útján

Január 2020
Zilizi Mária, rod./szül. Takács (1930)
Karadi Nándor (1970)
Döme Anna, rod./szül. Kőrösi (1932)
Mészáros Árpád (1942)
Varga Katalin, rod./szül. Boros (1952)
Február 2020
Kováč Imre (1958)
Kőrösi Zoltán (1944)
Csank Ilona, rod./szül. Vízvári (1960)
Marec 2020 Március
Zilizi Matild, rod./szül. Vásondy (1930)
Kanková Slavomíra, rod./szül. Kántorová (1972)
Bencsik Katalin, rod./szül. Patkoló (1940)
Takács Anna, rod./szül. Melicher (1922)
Horváth Dezső (1946)
Soós Anna, rod./szül. Takács (1938)
Mészáros Mária, rod./szül. Herencsár (1926)
Apríl 2020 Április
Kovács Valéria, rod./szül. Darázs (1935)

Máj 2020 Május
Kulišová Veronika – Szarka Dávid

Máj 2020 Május
Zilizi Ilona, rod./szül. Máthé (1957)
Takács Ján (1943)
Gömöriová Helena, rod./szül. Kuzmová (1933)
Mgr. Havadejová Tatiana, rod./szül. Struhárová (1945)
Lelkes Mária, rod./szül. Borsányi (1942)

Prajeme Vám veľa šťastia! Sok boldogságot kívánunk!

Nech odpočívajú v pokoji! Nyugodjanak békében!

Február 2020
Némethová Darina – Ing. Slovák Marek

Kronika 2019 Krónikája
Prihlásení k trvalému pobytu - Állandó lakhelyre bejelentkeztek: 52
Odhlásení z trvalého pobytu - Állandó lakhelyről kijelentkeztek: 37
Narodení - Születettek:						32
Zomreli - Elhaláloztak:						43
Počet obyvateľov k 31.12.2019 - Lakosok száma:		
3723
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STOP!

Két hulladékégető is fenyeget minket!
Remélem, hogy ennek a cikknek a
megjelenéséig már mindenki hallott a
plazmaíves hulladékégetőről, amelyet
egy beruházó Sók kataszteri területén,
de a Vág-folyótól innen, Zsigárd és Farkasd határában tervez megépíteni.
Bár az összes környező településvezetővel együtt tudjuk, hogy a „szemétprobléma” óriási gondot jelent, és
előbb-utóbb, a hagyományos lerakatok
megtelte után, megoldást kell találnunk
a hulladék feldolgozására, meg vagyunk
győződve arról, hogy ez a beruházás nagyon veszélyes és nem megfelelő ahhoz,
hogy ezt a problémát itt, helyben, a lehető legjobban orvosolni tudja. Nagyon
sok érv szól az égető ellen, ezekből röviden csak annyit említenék, hogy ilyen típusú hulladékégető sehol a világon ilyen
paraméterekkel nem működik, vagy
ahol működött, tette azt nagyon rövid
ideig és mindig csőddel vagy üzemi
balesettel - robbanással végződött. Az
égetőnek óriási az energiafelhasználása,

a szennyezés kockázata mellett a beruházás nagyon bizonytalan előnyöket
mutat. Ezért tartottuk fontosnak, hogy
az égető ellen petíciót indítsunk, illetve
kérjük a lakosokat, hogy amikor a beruházás közmeghallgatására sor kerül falunkban, akkor a gyűlésre minél többen
jöjjenek el, és bátran tegyék fel kérdéseiket a beruházóknak!
A másik hulladékégetőt a Duslo-nál
tervezik megépíteni. Ebben az eljárásban falunk nem érintett, viszont a rendelkezésre álló információkból tudjuk,
hogy itt egy „klasszikus” hulladékégetőt szándékoznak létesíteni. Ilyen égetőből számtalan működik a világon,
sok helyen közvetlenül a belvárosokban üzemeltetik. Természeten ennek
az égetőnek is vannak emissziói, tehát
ez is bizonyos szintű veszélyt jelenthet a
környezetünkre, egészségünkre. Ez ellen az égető ellen információnk szerint
Sellyén indítottak petíciót, amelyhez
Sellyén szintén csatlakozni lehet.

Hrozia nám naraz dve spaľovne odpadu!
Verím, že do zverejnenia tohto článku
ste už všetci počuli o spaľovni, ktorá má
zhodnocovať odpad plazmovým splyňovaním a ktorá má byť podľa zámeru
investora vybudovaná v katastrálnom
území Selíc, ale na tejto strane Váhu, v
susedstve obcí Žihárec a Vlčany. Aj keď
my všetci ako zástupcovia okolitých obcí
veľmi citlivo vnímame problém s odpadmi a vieme, že skôr alebo neskôr po
naplnení kapacity existujúcich skládok
budeme musieť nájsť riešenie na spracovanie odpadu, sme presvedčení, že plazmová spaľovňa odpadu môže byť veľmi
nebezpečnou a neprimeranou investíciou v našom regióne. Proti spaľovni znie
veľmi veľa argumentov, z ktorých by som
v krátkosti poukázala najmä na ten, že
tento druh spaľovne odpadu s takýmito
parametrami momentálne nefunguje nikde inde vo svete. Na miestach, kde boli
doteraz podobné spaľovne vybudované,
ich prevádzky skončili po veľmi krátkych
dobách väčšinou krachom prevádzky
alebo v horších prípadoch prevádzkovými haváriami. Spotreba energie v týchto
typoch spaľovní je obrovská a investícia
má veľmi neisté prínosy v porovnaní s rizikom a potenciálnym znečistením náš-

ho životného prostredia. Z tohto dôvodu
sme my ako predstavitelia okolitých obcí
považovali za dôležité začať petíciu proti
plazmovej spaľovni, v súvislosti s ktorou
prosíme našich občanov, aby ju podporili
a aby sa zúčastnili na verejnom prerokovaní zámeru vybudovania spaľovne, na
ktorom môžu investora konfrontovať s
ich otázkami.
Je tiež dôležité podotknúť, že súbežne
sa plánuje výstavba aj druhej spaľovne
odpadu neďaleko Dusla. Naša obec nie je
účastníkom tohto posudzovacieho konania, avšak z nám dostupných informácií
vieme, že na uvedenom mieste plánujú
zriadiť „klasickú“ spaľovňu odpadu. Bez
ohľadu na to, že tento typ spaľovne je
veľmi rozšírený vo svete a na mnohých
miestach neraz funguje aj priamo v centrách miest, treba podotknúť, že aj uvedený spôsob spaľovania odpadu má určité
emisie, ktoré taktiež môžu predstavovať
určitú úroveň nebezpečenstva pre naše
životné prostredie a naše zdravie. Podľa
našich informácií sa aj proti tejto spaľovni
rozbehla petícia, ku ktorej sa v Šali môžete tiež pripojiť.
-AKI-
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Central Park
v Tešedíkove
Na rozdiel od niekoľkých okolitých miest sa Tešedíkovo môže pochváliť rozsiahlymi zelenými plochami.
Jednou z nich – zatiaľ nevyužitou časťou je oblasť Vermek. Lelovics Tamás, náš Bob Redman, tu vidí veľa
príležitostí, ale na uskutočnenie potrebuje pomoc.
Už nejaký čas dobrovoľne a svojpomocne čistí to
miesto, ako napríklad kosí trávu, odstraňuje stavebný
odpad a upravuje plochu. Vermek má 1,8 ha zelenej
plochy, kde podľa Tomiho nie je tak vidieť jeho prácu,
ako pri Telektó alebo Téglások. V prvom rade sa snaží
celú plochu vyčistiť, potom môže prísť výsadba. Podľa
jeho názoru to bude takto jednoduchšie, pretože táto
oblasť je rovná. Veľké pozitívum je to, že táto plocha
je oplotená, takže sa tu dá vybudovať krásny park, kde
budú v bezpečí aj deti aj dospelí. Chcel by tu vybudovať
cvičisko pre psy, časť pre ľudí na kolieskových korčuliach, chodníky, bežeckú dráhu, vonkajšie fitnes a lavičky. „Taký mini Centrál Park vidím v tejto ploche. Viem
si predstaviť, že z daní za psy, by obec mohla investovať
do údržby cvičiska. Celkom dlhú, povedzme 500 m, bežeckú dráhu, dráhu na korčuľovanie, bicyklovanie, by
sa dalo vytvoriť okolo kopca. Nakoľko oplotený Vermek by sa dal sledovať kamerovým systémom, hneď by
sme podchytili ničiteľov parku. Pod stromy sa osadili lavičky, pre tých, ktorí si radi oddýchnu v prírode.”
Tomi už oslovil niekoľkých obyvateľov, od ktorých si
pýtal pomoc, lebo teraz je to najdôležitejšie. „Odtrhnutý plot sme opravili, namaľovali sme stĺpy, pravidelne
kosíme a upratujeme. Takto nemáme veľké výdavky,
len tu strávime všetok náš voľný čas. Zišla by sa väčšia pomoc.” Lelovics Tamás dúfa, že sa nájdu takí ľudia,
ktorí nielen finančne pomôžu, ale aj vlastnou prácou.
Nakoľko sa dá zapojiť do rôznych projektov, spolieha
sa na pomoc obecného úradu. Je to príležitosť premeniť
túto iniciatívu zdola nahor na projekt, z ktorého budú
mať úžitok všetci.
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A peredi
Central Park
Ellentétben több környező településsel, Pered nagy kiterjedésű
zöldterületekkel büszkélkedhet. Az egyik ilyen - egyelőre kihasználatlan rész - a Vermek területe. Lelovics Tamás, községünk
Bob Redmanje /A Central Park felelős kertésze./ rengeteg lehetőséget lát benne, viszont a megvalósítással támogatókra vár.
Már egy ideje önerőből tisztogatja a terepet, ami egyelőre
annyiból áll, hogy lekaszálja a gyomot, eltakarítja az építkezési
törmeléket, elegyengeti a talajt. A Vermek 1,8 hektáron elterülő zöldövezet, ahol Tomi elmondása szerint kevesebb munkával látványos eredményt lehet elérni, mint ez a Telektó vagy a
Téglások esetében volt. Első lépésként a terület letakarításával
foglalkozik, majd utána jöhet a fásítás. Elképzelései szerint ez
egyszerűbb folyamat lesz, mivel a terület viszonylag lapos és tiszta. Nagy előny, hogy elkerített területről van szó, így egy olyan
parkot lehetne itt kialakítani, ahol biztonságban mozoghatnak a
gyerekek és a felnőttek egyaránt. Elképzelései között szerepel egy
kutyák számára épített edzőpálya, görkorcsolyapálya, járdák, futásra alkalmas terület, kültéri fitneszgépek, padok és egy sétány.
„Amolyan mini Central Parkot látok benne. El tudom képzelni,
hogy a kutyaadóból befolyt összeg egy részét a község visszafordítja az edzőpálya fenntartására. Eléggé hosszú, mondjuk 500 m
futópályát, korcsolyázásra, biciklizésre alkalmas járdát lehetne a
domb körül építeni. Mivel a Vermek kerítéssel körülvett terület,
kamerákkal lehetne figyelni a történéseket, hogy elejét vegyük a
rongálásoknak. A fák alá padok kerülnének a pihenni vágyóknak.” Tomi már megszólított néhány lakost, akiktől kétkezi segítséget kért, mert most ez a legfontosabb. „A kiszakadt kerítést
javítottuk meg, befestettük az oszlopokat, folyamatosan kaszáljuk a gyomot és takarítunk. Ezen kiadások nem nagyon nagyok,
viszont a szabadidőnket áldozzuk rá. Jól jönne a segítség.” Lelovics Tamás bízik benne, hogy akadnak olyanok, akik nemcsak
erkölcsileg támogatják az elképzeléseit, hanem kiveszik a részüket a munkából is. Mivel számos pályázati lehetőség is van, ebben a falu vezetőségének segítségére számít. Itt az alkalom, hogy
ebből az alulról jövő kezdeményezésből egy mindenki számára
hasznos projekt megvalósuljon.
Mgr. Malý Mónika

Borkóstoló a karantén
küszöbén
A hagyományoktól eltérően a XIX. Peredi Borkóstoló a 2020-as parlamenti választások miatt nem február utolsó hétvégéjén, hanem március
első hetére volt szervezve. Mint később kiderült, ez volt az utolsó időpont, amikor még rendezvényt lehetett tartani a karantén előtt!
A Csemadok Peredi Alapszervezete és a VINIPER – Peredi Borbarátok
Társulása közös szervezésében megrendezett borkóstolóra már hagyományosan fehér, rozé és siller, valamint vörösbor kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű borokkal. A hazai és környékbeli borászok, valamit Tab és
Nagyréde testvértelepülések borászai rekordszámú, összesen 254 bormintát neveztek a megmérettetésre.
A szakmai elbírálást pénteki napon, 20 tagú nemzetközi zsűri végezte
Garai János borász-szakember vezetésével. A fehérbor kategóriában a 184
minta közül Hajdú György Sauvignon Blanc bora nyerte el a Champion
minősítést. További helyezettek Dorma Ferenc és Hacskó György garamkövesdi borászok Sauvignon Blanc és Fehér Burgundi borokkal, valamint
Méhes János Amadé karcsai borász szintén Sauvignon Blanc borral.
A vörösbor kategóriában a 44 minta közül a Champion minősítést
Nagyréde testvértelepülésünk Bárdos és fia borászata szerezte meg Cabernet Sauvignon borukkal, megelőzve az egyházkarcsai Kovács László Merlot, a peredi Turcsek Attila Dornfelder, és Varga Zoltán Merlot borát.
A rozé kategóriába 26 nevezés érkezett. A Champion minősítésnek Lelovics
László peredi borász örülhetett Cabernet Sauvignon rozé borának köszönhetően. A további helyezett Barczi Roman Peredről Cabernet Sauvignon és Kékfrankos rozé borokkal, valamint a Darázsvin borászat Pered Imeon rozé borral.
A 254 benevezett bormintából összesítésben 58 aranyérem, 100 ezüst és
71 bronzérem született. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!
Szombaton a teltházas kultúrházban került sor a nyilvános borkóstolóra. A több mint 200 fős közönséget Jurás Lívia, a Csemadok helyi szervezetének elnöknője köszöntötte. Szedlár Simon szavalata után Sankó Szabolcs
káplán megáldotta az új borokat. A kultúrműsort a Peredi Férfi Daloskör
fellépése zárta.
A borok nyilvános kóstolóján a vendégek szintén minősíthették a borokat a kiosztott pontozó cédulákon - szín, illat és zamat alapján. A jó hangulatról Morvai Csaba zenekara gondoskodott.
Ez a rendezvény sem valósulhatott volna meg támogatók és a szervezésben résztvevő szorgos kezek nélkül, akiknek ezúton is köszönetet mondunk,
és nagyra értékeljük hozzájárulásukat.
Mozoli Sándor, a VINIPER elnöke
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Szokatlan tavasz
Nepredvídateľná jar
Szokatlan tavasz volt ez mindannyiunk
életében. A koronavírus egyik napról a
másikra alakította át az életünket és új,
eddig nem ismert kihívások elé állított
minket. Peredieket kérdeztünk arról, ők
miként élték meg az elmúlt heteket.
Csongár Anna kilencvenkét évesként az
egyik legidősebb peredi lakos, egyben a legveszélyeztetettebb korcsoportba tartozott,
mégis, saját elmondása szerint könnyedén
vette a karantént, mert szeretett családja
vette körül, akik vigyáztak rá. Kezdetben a
csomagokat az erkélyen keresztül adták be,
miközben ö próbált a ház körül „iparkodni”, illetve időtöltésként a kertben sétálni. A
híreket nem igazán figyelte, de a családját
féltette. Idős kora ellenére nem volt gondja az orvoslátogatással, mert a háziorvos
mindent felírt, amit a patikában kiváltottak.
Június elején a járvány már a végéhez közeledett, de Anni néni elmondta, hogy a családon kívül csak azokkal találkozik, akikkel
az utcán összefut.
A külföldön tanuló egyetemisták elég súlyos dilemma előtt álltak. Hazajönni vagy
ismeretlen időre külföldön ragadni. Ábrahám Ádám Brünnben tanul, és a kötelező
karantén előtt egy nappal érkezett haza, de a
polgármester tanácsára önként karanténba
vonult. Fiatalemberként sok esetben nehezen élte meg a bezártságot, de miután Brünn
relatív nagyváros, és az iskolában, munkahelyén vagy akár a villamoson sok emberrel
találkozott, jobbnak tartotta következetesen
betartani. Az egyetemen a tanítás nem állt le
teljesen, online előadások voltak, de a vizsgák
elmaradtak. Ennek ellenére nem unatkozott,
mert a tanulás mellett dolgozik is, amit otthon
is elvégezhetett. Ez a lehetőség meg is kön�nyítette eldönteni a hazautazást. A karantén
így elviselhetőbb volt, de voltak nagyon nehéz időszakok. Arra a kérdésemre, hogy fiatalként miként éli meg, hogy elmaradnak a
nyári fesztiválok, csak annyit mondott, hogy
„nagyon szomorúan“. Majd hozzátette, hogy
barátaival két fesztiválra vettek jegyet. Most
abban reménykednek, hogy visszakapják a
pénzt, vagy kihasználják jövőre.
Az ember azt gondolná, hogy az alapiskolások örömmel az elmúlt két hónapot, de
a 12 éves Marosi Anna gyorsan megcáfolja.
Meglepetésemre azt állítja, hogy nem volt

jó otthon, mert gyakran unatkozott és az
osztálytársaival sem tudott találkozni. Az
otthoni tanulást nem tartotta nehéznek, az
online órák alatt sok mindent saját maga
megtanult, de néha a szülők munka után
segítettek. (Erről a szülőknek nem biztos,
ugyanilyen pozitív képük lenne.) Az áprilisi karantén egy gyereknek még nagyobb
kihívás volt, meg is jegyezte, „rossz és fura“
volt, hogy nem lehetett sehova menni. Június elején a diákok többsége visszatért az iskolába. Sellyén az osztályban a megszokott
21 diákkal ellentétben csak kilencen vannak. A tanítás délig tart, bár órák vannak,
házi feladat nincs. Ugyan az osztálytársaknak örült, de végül Anna bevallotta, hogy
legalább ennyire örül a nyári szünetnek is.
Varga Szilvia azok közé tartozik, akik a
járvány kezdetét kötelező karanténban töltötte. Míg fia külföldről a kötelező karantén előtt hazaért, férje már nem volt ilyen
ügyes. Szilvia a községházán bejelentette,
hogy a család kéthetes karanténban vonul,
ő meg bízott a legjobbakban. Nála a bezártság érzése volt a legrosszabb, és annak a tudata, hogy nem tudta, mi van a család többi
tagjával. Szerencséjére a fia segíteni tudott
a bevásárlásban vagy a mindennapi dolgok
elintézésében. A karantént nem vették tragikusan. Egy madridi barátnője révén, aki
elkapta a vírust, tudta, hogyan lehet a legkönnyebben átvészelni. Így a Varga család
a bevásárolt vitaminokból, gyümölcsökből
sok folyadékot fogyasztott, tehát a betegségmegelőzésben bíztak. A betegség végül
elkerülte őket. Ez mellett az élet nem állt
meg. Az óvoda igazgatójaként hozzáláttak
az online nevelőmunka megszervezéséhez.
A közösségi hálón csoportot hoztak étre,
ahol a szülőknek tanácsokat adtak, illetve nevelési segédeszközöket készítettek.
Szerinte júniusban az óvodának az lesz a
dolga, hogy a gyerekeket újra szocializálja
ahhoz a közösségi léthez, ami szeptembertől vár rájuk.
Ha már szó volt a vitaminokról és a kiírt gyógyszerekről, megkérdeztük a peredi
gyógyszertárat, ők miként élték át ezt az
időszakot. A gyógyszertár vezetője, Kovács
Irén elismerte, hogy nehéz és egyben megterhelő időszak volt. Többször nem tudtak
időben bezárni, az is előfordult, hogy egy
órával tovább voltak nyitva. A beszállítók-
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nál áprilisra hiány lépett fel, és a vitaminokból kifogytak, sőt a fertőtlenítőket maguk
kezdtek el készíteni. A krónikus betegek a
gyógyszereiket előre felíratták, de az átlagos forgalomhoz képest több mint 30 %-kal
több fertőtlenítőt és vitamint vásároltak.
Május végére visszaállt a normális állapot,
de úgy látják, hogy egy második hullám újra
ugyanolyan kihívások elé állítaná a patikát.
Míg a gyógyszertár valószínűleg anyagiakban pozitívan élte meg a járványt, a kocsmák nem voltak ilyen szerencsések. Takács
Hajnalka, a Fényes vendéglő tulajdonosa elmondta, hogy az elejétől fogva tisztában volt
azzal, hogy nem két hétről lesz szó. Úgy gondolta, jól járnak, ha júniusban kinyithatnak.
Szerencsére rendelkezik anyagi biztonsággal,
így reménykedett, hogy egy ideig kihúzza.
Úgy látja, hogy az alkalmazottak is elfogadták
a helyzetet, de a kuncsaftok viszont nem minden esetben. Többen voltak, akik alig várták
mikor nyitnak, de ennek ellenére a járvány
előtti forgalom nem állt vissza. Saját bevallása szerint a forgalom 80 százalék körüli. Arra
tippel, hogy a teraszok nyitásakor nem volt
jó idő. A folytatásról elmondta, hogy a nyári
programok elmaradása komoly érvágás lesz.
Mindebből kiemelkedik a falunap, amelyből
szinte minden kocsma profitált, habár már
nem annyira, mint amíg a téren volt. „Bízom
benne, hogy nyáron nem lesz kevesebb ember.
Ha nem lesz újabb hullám, az emberek gyorsan felejtik a rosszat és reméljük, visszatérnek“- fejtette ki Takács Hajnalka.
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Tento rok sme mali naozaj nepredvídateľnú jar. Koronavírus nám všetkým zmenil
životy, postavil nás pred nečakané situácie. Pýtali sme sa našich obyvateľov, ako
prežili posledné mesiace.
Csongár Anna (92 rokov), je jedna z
najstarších obyvateliek Tešedíkova, samozrejme, že patrila medzi vysoko rizikovú
skupinu , napriek tomu tvrdí, že celú karanténu brala s ľahkosťou, pretože bola
obklopená svojou rodinou, ktorá na ňu
dávala pozor. Zo začiatku jej nosili balíky,
ktoré jej podávali cez balkón, ona sa snažila „ zabíjať „ čas prechádzkami po záhrade.
Správy veľmi nesledovala, bála sa o svoju
rodinu. Napriek vysokému veku, nevynechala návštevu u lekára, a keď sa začiatkom
júna uvoľnili opatrenia, aj tak sa stretáva
len so svojou rodinou a prípadne s občanmi, ktorých stretne na ulici.
Naši študenti v zahraničí stáli pred veľkým rozhodnutím. Prísť domov alebo ostať
v zahraničí na neurčito? Abrahám Ádám
študuje v Brne, podarilo sa mu prísť domov
deň pred vyhlásením povinnej karantény,
ale na radu pani starostky ostal v domácej
karanténe. Ako mladý študent ťažko znášal domácu karanténu, ale nakoľko Brno
je veľké mesto, kde sa stretol s obrovským
počtom ľudí, či už v škole, v práci, v električke…, pristúpil na dodržanie karantény.
Na univerzite sa učenie nezastavilo, mali
online prednášky, len skúšky boli odložené.
Jeho rozhodnutie prísť domov mu uľahčilo
aj to, že aj prácu mohol vykonávať z domu.

Tým bola jeho karanténa znesiteľnejšia. Na
otázku, či ako mladému študentovi budú
chýbať festivaly v lete, odpovedal, že veľmi mu to bude chýbať. Dodal k tomu, že s
kamarátmi si už dávnejšie kúpili vstupenky na dva festivaly, tak teraz dúfajú, že im
vrátia peniaze, alebo ich budú môcť využiť
na budúci rok.
Človek by si myslel, že žiaci základnej
školy radi prijali tieto dva mesiace karantény, ale 12 ročná Marosi Anna to rýchlo
vyvrátila. Na moje prekvapenie, tvrdí, že
nebolo doma dobre, lebo sa často nudila
a nemohla sa stretnúť so spolužiakmi. Domáce učenie nebolo pre ňu ťažké, počas
online hodín sa veľa naučila sama, ale aj
rodičia jej niekedy po práci pomáhali. (O
tomto asi rodičia nemajú pozitívny názor.)
Táto karanténa bola výzvou pre nie jedno dieťa, aj povedali, že to bolo divné a zlé,
že nemohli nikam chodiť. Začiatkom júna
sa niektoré deti vrátili do školy. V Šali, v
triede s 21 žiakmi, nastúpili len 9. Učenie
prebieha doobeda, domáce úlohy už nie sú.
Anna sa veľmi tešila na spolužiakov, ale
taktiež priznala, že rovnako sa teší aj na
letné prázdniny.
Varga Szilvia patrí medzi tých, ktorí na
začiatku epidémie, museli byť v povinnej
karanténe. Kým jej synovi sa podarilo prísť
zo zahraničia hneď pred povinnou karanténou, jej manželovi sa to nepodarilo.
Szilvia ohlásila na obecnom úrade, že celá
rodina ide do dvojtýždňovej karantény, a
dúfala, že budú všetci v poriadku. Bolo

to pre ňu veľmi zlé a ťažké obdobie, lebo
nevedela čo je s ostatnými členmi rodiny.
Našťastie jej syn vedel pomôcť s nákupmi
alebo s dennými vybavovaniami. Karanténu nebrali tragicky, pretože Szilvina kamarátka z Madridu sa nakazila vírusom, jej
poradila ako ho čo najľahšie prežiť. Takto
sa celá rodina spoliehala na konzumáciu
vitamínov, ovocia, dodržiavanie pitného
režimu… Choroba ich našťastie nakoniec
obišla. Popritom sa však život nezastavil,
ako riaditeľka materskej školy pripravovala online vzdelávanie. Na jednotnej internetovej stránke posielali rodičom úlohy,
dávali im rady. Podľa nej, škôlky budú mať
od júna za hlavnú úlohu socializovať deti a
pripravovať na septembrový nástup.
Keď už sme načrtli v rozhovore vitamíny a lieky, opýtali sme sa v lekárni ako oni
prežili toto obdobie.
Kovács Irén, vedúca lekárne v Tešedíkove, uznala, že ťažké a zároveň namáhavé
obdobie to bolo.
Veľakrát sa nemohli držať otváracích
hodín, bolo aj tak, že o hodinu neskôr zatvárali. Dodávatelia nemali zásoby, vitamíny sa vypredali, a dokonca dezinfekciu si
museli sami vyrábať. Pravidelní pacienti
si dali predpísať lieky dopredu, ale záujem
o dezinfekciu a vitamíny stúpol aj o 30%.
Našťastie koncom mája sa vrátili do „ starých koľají”, ale myslia si, že druhá vlna by
priniesla takú istú záťaž na lekáreň.
Kým lekárne pravdepodobne neklesli
z ekonomického hľadiska, krčmy nemali
to šťastie. Takács Hajnalka, majiteľka Fényesu povedala, že od začiatku vedela, že
karanténa potrvá dlhšie ako dva týždne.
Myslela si, že dobre bude ak v júni otvoria.
Našťastie mala odloženú nejakú finančnú
rezervu, tak dúfala, že to zvládne. Vidí, že aj
zamestnanci sa zmierili s danou situáciou,
ale stály hostia s tým mali problém. Boli
viacerí, čo už čakali, kedy konečne otvoria,
ale napriek tomu, ešte sa to stále nevrátilo
na tú úroveň, ako pred karanténou. Podľa
nej je to teraz takých 80%. Myslí si, že na
otvorenie terás, nebolo práve vhodné počasie. Žiaľ podľa nej, tým že sa neuskutočnia
akcie pripravované na leto, tiež zníži rozpočet. Z toho hlavne Deň obce, kde každá
krčma profitovala….”Dúfam, že v lete nebude menej ľudí. Ak nebude druhá vlna,
ľudia rýchlo zabudnú na zlé a dúfam, že sa
čoskoro vrátia.”
Kovács Zoltán
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Távoktatás járvány idején

A koronavírus – járvány hosszú hetekre
meghatározta a Peredi Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola életét is. Mi még éppen a március 15ei regionális ünnepségre készültünk, mikor jött
a bejelentés a tanintézmények bezárásáról. Az
első héten még talán örültek is neki a gyerekek,
hogy otthon lehetnek, mivel sokan szünidőnek
fogták fel a helyzetet. Két hét után viszont már
hiányzott mindenkinek az iskola, a barátok, az
osztálytársak, a megszokott rendszer.

A bezárás előtt még sikerült a tanulókkal
az akkor még csak két hétre tervezett otthontanulás feladatait megbeszélnünk. Iskolánk
pedagógusai közül néhányan már évek óta
használják a Komensky s.r.o által biztosított
platformot, a bezkriedy.sk, így egyértelmű
volt, hogy az online tanítás során ezt a felületet fogjuk használni. A gyerekeknek és a szülőknek a karantén előtt kiosztottuk az ehhez
az oldalhoz tartozó beléptető kódokat. Mindenkinek - tanárnak, gyereknek és szülőnek
egyaránt alkalmazkodnia kellett a váratlanul
kialakult helyzethez. Pedagógusaink ezen a
felületen keresztül küldik a tanulóknak a feladatlapokat, linkeket, gyakorló aplikációkat.
A megoldott feladatokat pedig a gyerekek
visszaküldik. A távtanítás során a Messengert a Skypot és a Zoom-ot is használjuk, de
bizonyos tananyagokat, főleg a matematika,
a fizika vagy a kémia tantárgyak esetében a
magyarázatot tanári prezentációk formájában kapják meg a tanulók. Ennyi idő alatt a
pedagógusok, a gyerekek és szülők többsége
már megtanulta, hogyan lehet használni az
oktatásban az iskolával való kommunikáció
során ezeket az eszközöket.
Ez a járvány sajnos, sok szép közösségi
élménytől is megfosztott bennünket. Az

édesanyák köszöntésére hagyományosan
színes esztrádműsort készítünk minden
évben. Ez most elmaradt, de az előző évek
legjobb felvételeivel köszöntöttük fel az internet segítségével az édesanyákat és nagymamákat. Köszönet illeti azokat a szülőket
és tanulókat, akik rugalmasan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, és értékelik a
rendszeres tanulás fontosságát. Abban azért
egyetértünk, hogy a távoktatás nem tudja
teljesen pótolni a „normál“ iskolai oktatást,
mert hiányzik a személyes kapcsolat, a barátok, az osztálytársak, és a kollégák.
Ma már tudjuk, hogy járványügyi helyzet pozitív irányú alakulásának és a korlátozó
óvintézkedések enyhítésének köszönhetően,
szigorú higiéniai előírások közepette, a szülők
önkéntes döntése alapján, június 1-vel újraindítottuk az oktatást az 1-5. évfolyamokban.
Azok a tanulók, akik nem ülnek vissza az iskolapadokba és a 6-9. évfolyamba járók, továbbra is a távoktatás során szerezhették meg
az ismereteket.
A javuló járványhelyzetben is vigyázzunk
magunkra és egymásra, mindenkinek jó egészséget, kitartást és türelmet kívánok!
Mgr. Jurás Lívia, igazgató

My sme si to nevybrali
Keď sa začiatkom roka začali z médií šíriť
informácie o epidémii v čínskom meste Wuchan, nikto z nás nepredpokladal, že čoskoro koronavírus COVID-19 postihne aj nás.
Mysleli sme si, je to ďaleko, veď na svete je
veľa nebezpečných chorôb. Tentokrát toto
infekčné ochorenie zasiahlo do našich životov
veľmi intenzívne.
V našej škole už nejaké obdobie pracujeme so školským systémom EduPage, ktorý je
kľúčový pre väčšinu školských úloh – od zadávania učiva, sledovania dochádzky, objednávania miestností, prideľovania domácich úloh
až po e-learning.
Dva týždne pred zatvorením škôl sme začali zadávať žiakom úlohy cez EduPage, aby
sme si odskúšali online formu vyučovania.
To sme ešte netušili, ako sa nám to zíde.
Zlé správy o rozsiahlom šírení koronavírusu nás doslova zaskočili. 13. marec bol
posledný deň bežného školského vyučovania.
Začalo sa dištančné vzdelávanie. Učili sme sa
my, učitelia, aj žiaci komunikovať na diaľku.
Nebolo to jednoduché pre nikoho. Celé ro-

diny museli fungovať spolu doma, starať sa
o domácnosť, výchovu detí, ich vzdelávanie,
pracovať často formou home office atď.
Našťastie, všetko sa pekne rozbehlo. Štátny
pedagogický ústav spustil portál www.ucimenadialku.sk, ktorý poskytoval usmernenia a
odporúčania riaditeľom škôl, učiteľom, rodičom
pri zdolávaní rôznych úskalí takéhoto vyučovania. Pre učiteľov boli k dispozícii webináre na
zdokonalenie práce so žiakmi online formou.
Vyučujúci v našej škole využili všetky dostupné možnosti dištančného vzdelávania, od
zadávania úloh so spätnou väzbou až po videohovory cez messenger alebo zoom. Využívali sme rôzne vzdelávacie videá cez youtube,
interaktívne vyučovanie vydavateľstva Taktik,
dokonca si niektoré pani učiteľky nahrávali
vlastné videá, aby mali užší kontakt so žiakmi.
Ale nie každé dieťa má kvalitnú techniku
alebo prístup na internet. Takému žiakovi sme
posielali úlohy v tlačenej forme.
V 4. fáze uvoľňovania prísnych opatrení sa
otvorila brána aj našej školy pre žiakov 1. až
5. ročníka na báze dobrovoľnosti za dodržania
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vládnych odporúčaní. Ostatné ročníky sa naďalej učia dištančne.
Toto obdobie nás mnohému naučilo, napríklad to, že nič nie je samozrejmé v našom
živote. Vážme si každú chvíľu svojho života,
lebo sa nemusí opakovať.
Mgr. Magdaléna Némethová, riaditeľka
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Koronavírus VS Kultúra
A koronavírus-járvány idején sem maradtunk kultúra nélkül!
Ani v čase pandémie sme nezostali bez kultúry
A kulturális szféránkra épp oly csapást mért
a koronavírus-világjárvány, mint az élet többi
területére. Mi mégis azon dolgoztunk, hogy ha
más formában is, de elérhetővé tegyük, legalább gyermekeink részére a szórakozást.
Februárban még a járvány beköszöntése előtt
megrendezésre került a nagy sikert arató, teltházas Szécsi Pál koncert, majd jöttek az iskolabálok és a borkóstoló. A húsvéti Nyuszi- buli
már sajnos elmaradt, de mi mégis megcsináltuk, igaz kicsit más formában. A gyermekeket
a nyuszi látogatta meg, akik szebbnél szebb
verssel, rajzokkal várták a tapsifülest.
A gőzfelhős gyermeknap június helyett
augusztusban kerül megrendezésre, de hogy
mégse maradjunk gyermeknap nélkül, egy
ki mit tud műsort indítottunk Minnie sztár
néven. A szülők, gyermekeik videóival nevezhettek a versenybe.
Óriási volt az érdeklődés, a díjakat a téren
maga Minnie Mouse adta át.
Most már lényegesen enyhültek a korlátozások, reméljük, a többi program már a tervezett időpontokban kerül megrendezésre.
Bízzunk benne, hogy nem lesz akadálya annak, hogy augusztus 15-én megvalósuljon a
Gőzfelhős „pót”gyermeknap, és az azt köve-

tő mulatság a focipályán, augusztus 22-én
a Népművészeti és borfesztivál, augusztus
29-én a futóverseny, október 4-én a Meseautó című musical előadása, továbbá több tervezett színházi előadás, táncház, disco, és a
várva várt ádventi műsorok.

•••
Pandémia nového typu koronavírusu zasiahla nielen náš bežný život, ale aj našu kultúru a plánované podujatia. I napriek značným obmedzeniam sme sa snažili o to, aby
si určitú formu zábavy užili aspoň naše deti,
samozrejme v prípustných formách.
Vo februári sa tesne pred zavedením prísnych preventívnych opatrení ešte uskutočnil
veľmi úspešný koncert Pála Szécsiho, nasledovali školské plesy a naša tradičná ochutnávka vína.
Naše veľkonočné podujatie sa už nemohlo
uskutočniť v pôvodne plánovanej podobe,
veľkonočný zajačik však aspoň podľa dostupných možností navštívil osobne deti, ktoré ho
s radosťou privítali a obdarili krásnymi básničkami a kresbami.
Plánovaný Deň detí s parnou lokomotívou
sa namiesto júna musel presunúť na august,

A peredi csata 171.
évfordulójára emlékeztünk
2020. június 17-én
Az 1848-49-es szabadságharc hőseinek
tiszteletére emelt emlékműnél megtartott
ünnepség a Szózat eléneklésével kezdődött,
a Peredi Férfi Daloskör közreműködésével,
Jónás Katalin vezényletével. Ezután Radnóti
Miklós Nem tudhatom című verse hangzott
el Baranyai Tünde felső tagozatos diáklány
előadásában.
Agócs Kőrösi Ildikó polgármester beszédében a harcok lefolyására, a hősökre,
a vereséggel végződő ütközet áldozataira
emlékezett: „A peredi csatában résztvevők
visszaemlékezései szerint ádáz harc folyt a
faluban minden házért, minden kertért, Pe-

red egy része a hírek szerint teljesen leégett,
a termés tönkrement. A polgári lakosság
nagy része elhagyta a falut, csak néhányan
maradtak, akik villákkal, kaszákkal próbáltak a honvédek segítségére sietni. Az összecsapások sok civil áldozatot követeltek, azok
közül pedig, akik túlélték a hadműveleteket,
sokan estek áldozatul a katonaság által a faluba behurcolt kolerajárványnak.
Ha párhuzamot szeretnénk vonni 184849 történelmi üzenete és a lakosságunk jelenlegi kihívások által tapasztalt magatartása
közt, láthatjuk, hogy a szabadság érdekében
bizonyított összefogás ereje 171 év után is
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ale aby si deti aspoň sčasti užili ich sviatok,
spustili sme program- talentovú show s názvom Minnie Star, do ktorej mohli rodičia
prihlásiť svoje deti s krátkou ukážkou ich
talentu. Záujem o zapojenie sa do súťaže bol
obrovský a deti boli skutočne šťastné z toho,
ako im ceny priamo na námestí odovzdávala
osobne samotná Minnie Mouse.
Preventívne obmedzenia sa postupne
zmierňujú a my veríme, že ostatné programy
a podujatia sa budú môcť uskutočniť už v plánovaných časoch. Dúfajme, že nič nebude
brániť tomu, aby sa plánovaný Deň detí s
parnou lokomotívou uskutočnil 15. augusta,
v rovnaký deň, aby mohla byť aj zábava na
futbalovom ihrisku, následne 22. augusta sa
mohol uskutočniť Festival ľudového umenia
a vína, 29. augusta Tešedíkovská desiatkabežecké preteky a plánované divadelné predstavenie „Meseautó“ 4. októbra. Veríme, že
sa budú môcť usporiadať aj všetky ďalšie
jesenné divadelné predstavenia, diskotéky a
dlho očakávané adventné podujatia.
Judita Jóšvaiová
Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi

ugyanolyan erős. Most is, amikor falunk
közegészségének megőrzése érdekében kell
megvívnunk a jelenkor csatáit. Óvjuk és tiszteljük egymást olyannyira, hogy ha néhány
tíz vagy száz év múlva a jelenkor jegyzeteit
olvassa majd az utókor, ugyanolyan összetartozásról találjon tanúbizonyságot, amelyről
mi is 171 év elteltével olvasunk a peredi csatára visszaemlékezők memoárjai közt!”
A polgármester beszédében arra is kitért, hogy a világjárvány miatt a szokásos
március 15-ei emlékünnepély és koszorúzás ugyan elmaradt, de lélekben az egész
vidék emlékezett az 1848/49-es eseményekre. A beszédet követően a község vezetői,
intézményeinek, szervezeteinek képviselői
helyeztek el koszorúkat az emlékműnél. A
koszorúzási ünnepség a Himnusz eléneklésével fejeződött be.
Az áldozatok emlékére ezután a római katolikus templomban a község plébánosa, Mgr.
Sankó Szabolcs atya celebrált szentmisét.
-szf-
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A természetjárás rejtelmei
Tajomstvá turistiky
A koronavírus járvány alapjaiban alakította át a hétköznapjainkat. Az első szabaduló pontunk a természet lett. Mivel más
biztonságos hely nem volt, mindenki a határban kereste-találta a szórakozási-boldogulási lehetőséget. Mivel ez az időszak egybe esett a napraforgó őrzési időszakkal, így
naponta láttam azt, hogy egyik másik polgártársunk hogyan viselkedik ott, ahol úgy
véli, hogy nem látják őt. Három féle típusú
emberrel találkoztam: a legtöbb a passzív
- Nekem mindegy, miért pont én szóljak! - ebből van a legtöbb. Ezután a
- Nekem mindent szabad, még szemetelni is! – típus, és a legkevesebb az, aki
Takarít és védi a természetet.
Hogy miért érzem úgy, hogy szólnom
kell ebben a dologban, az azért van, mert
nekem, mint vadásznak nagyon sok kötelességem van, meglehetősen pontos szabályok és előírások szerint mozoghatunk,
dolgozhatunk a vadászterületen, a természetben. Példa. A fészkelési időszak beálltával, a vadászkutyával nem járjuk a füves

bozótos részeket, hogy ne zavarjuk a fészkelő állatokat, ugyanis ha elzavarjuk a fészekről a madarat, akkor annak már nagy
a valószínűsége, hogy már nem tér vissza
a fészkére. Bármennyire is hihetetlennek
tűnik, de a mezei utak szélén és a kanálispartokon növő fűben fészkel a fácán. De
ez nem nagyon zavar sok olyan embert, aki
a kutyáját sétáltatja a természetben póráz

nélkül. Ezeknek a kutyáknak mindenhol
szabad futniuk, és csak akkor kötik meg
sietve őket, amikor látják, hogy jön a vadász. A másik nagy probléma, hogy olyan
helyeken találkoztam sétáló emberekkel,
ahol korábban sosem! A ritkán látogatott
helyeken az őzeket űzik a természetjárók.
Többjüknek mondtam, hogy miért kergetik a természetet, miért nem várják meg,
hogy a természet menjen hozzájuk. Általában értetlen tekintet volt a reakció, így
utána elmondtam nekik, hogy üljenek le
valahová bokor illetve fa tövébe, és várjanak. Csodálatos dolgokat láthat az ember.
Csak egy példa. Ha önöknél otthon az unoka vagy a gyermekük kergetné a csirkéket
az udvaron, hogy közelről lássa őket, azt
megengednék? Kint ez természetes!
Korábban említettem a napraforgó
őrzését. Ez arról szól, hogy nekünk, vadászoknak meg kell óvni a frissen kikelt
napraforgót a vadkártól. Találkoztam lovasokkal, akik a lovaikat a Fekete ér mellett legeltették a búzában. Nekünk meg

kell védeni a vadaktól, de nekik lehet? Egy
fiatalember rendszeresen járja a határt egy
cross motorral, ami kegyetlen hangos! Végig ugatja a határt esténként. Ahogy ülünk
a magaslesen, vagy bárhol máshol, látjuk,
hogy mindenféle vad messziről szalad előle. De szerintem őt ez nem zavarja. A másik
számomra teljesen érthetetlen dolog, hogy
ha valaki kimegy a természetbe és termé-
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szetesen megszomjazik, miért dobja el az
üres üdítős üveget. Ha kivinni nem restelli
az 1,5 kg-s üveget, miért restelli hazavinni
az 1 dekás üres üveget? Hihetetlen men�nyiségű hulladék halmozódott fel a határban az elmúlt hónapokban! Nagyon jó példa a vadászház területe. Mi vadászok eddig
nem zártuk a vadászház udvarát, mert úgy
gondoltuk, hogy a falubeliek is élvezzék a
hely szépségét. De azzal végképp nem számoltunk, amit megélni voltunk kénytelenek! A szemetet természetesen ott hagyták
szanaszét, bedobálva mindenhová. A tóba
bedobálták a műanyag poharakat, tányérokat, üvegeket, sörösdobozokat. Nem is érdemes sorolni mi mindent. A végső dolog,
ami után úgy döntöttünk, hogy elzárjuk a
vadászház udvarát a nyilvánosság elől az
volt, hogy valaki, vagy valakik 2020. június
5-én szándékosan gyújtogattak az udvaron.
Pénteken, az esti órákban valaki meggyújtotta az avart a szerszámos bódénk mellett.
Csak a szerencsén múlott, néhány természetjárónak és az esőzéseknek köszönhető,
hogy nem égett le az erdő és a vadászház.
Találkoztunk viszont jó példákkal is.
Egy-egy Facebook poszt után voltak aktivisták, akik kimentek és eltakarították mások szemetét.
Sajnálom, ha valaki ez miatt most ha-
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ragudni fog a vadászokra, de ezt meg kellett már írni! Ne tegyék! Nem mi vagyunk
a természetjárók ellenségei, hanem egy
kis csoport, aki nem hajlandó tudomásul
venni, hogy: Nem a természet van ő érte,
hanem ő van a természetért. Ne úgy menjünk ki a természetbe, hogy az szolgáljon
minket, hanem úgy, hogy mi szolgáljuk őt.
Védjük ezt a keveset, amink még van!

•••
Koronavírus nám od základov zmenil
každodenné životy. Prvým voľným uvoľňovaním bola turistika. Pretože neexistovalo žiadne iné bezpečné miesto, všetci
sme hľadali príležitosť na zábavu a oddych v poli a v lese. Toto obdobie padlo na
obdobie stráženia slnečníc, tak som každý
deň videl, ako sa naši niektorí obyvatelia
správajú tam, kde si myslia, že ich nikto
nevidí. Stretol som tri tipy ľudí:
- Mne je to jedno, prečo sa práve ja mám
ozvať?! – takýchto bolo najviac.
- Ja mám všetko dovolené, aj zahadzovať
smeti!
- Upratujem a chránim prírodu. – tých
bolo najmenej.

so psami bez vodítka. Tieto psy voľne pobehujú a majiteľ ich priviaže len vtedy, keď
zbadá poľovníka. Ďalší problém je ten, že
som stretol ľudí na takých miestach, kde
doteraz nikdy! Na zriedkavo navštevovaných miestach sú jelene prenasledované
turistami. Reakcia na moju otázku, prečo
rušia zver, bol zvyčajne nepochopiteľný
pohľad, a tak som im povedal, aby si niekde sadli pod kríky alebo stromy a čakali.
Môžu uvidieť nádherné veci.
Keby u vás na dvore, vaše dieťa alebo vnúča naháňalo sliepky, aby ich lepšie

motorkou, ktorá je veľmi hlučná! Hučí celú
cestu po večeroch. Ako sedíme na výhľadni, vidíme ako divá zver pred ním uteká
kade tade. Ale jeho to netrápi. Ďalšia pre
mňa nepochopiteľná vec je, že keď ľudia
idú do prírody, vezmú si so sebou pitie, ale
prečo potom musia tie prázdne fľaše hádzať
na zem? Keď mu nie je ťažká 1,5 l plná fľaša, tak prečo mu je ťažká 1,5 l prázdna fľaša? Neuveriteľné, koľko smetí sa našlo na
poliach v posledných mesiacoch! Dobrým
príkladom je plocha okolo poľovníckeho
domu. My poľovníci sme doteraz nezamykali dvor pri poľovníckom dome, lebo sme

Preto si myslím, že každí by mal o tom
vedieť. Ako poľovník mám veľa povinností, samozrejme musím dodržiavať zákony
a predpisy, a podľa toho môžem pracovať
na miestach pre poľovačky – v prírode.
chceli, aby sa naši obyvatelia tiež kochali
tou krásou. Ale nepočítali sme s tým, čoho
sú ľudia schopní! Samozrejme, všade rozhádzané smeti, do jazera pohádzané plastové fľaše, taniere, sklo, pivové plechovky...
Ani nemá význam hovoriť, čo všetko ešte...
Posledná vec, ktorá rozhodla, že sme zamkli dvor poľovníckeho domu bola, že 5.
júna 2020 niekto úmyselne založil oheň na
dvore. V piatok večer niekto zapálil suché
lístie pri domčeku na náradie. Našťastie len
vďaka turistom a dažďu nezhorel les a poľovnícky dom.

Napríklad: na konci obdobia hniezdenia,
poľovnícky pes nechodí po trávnatých častiach, aby nevyrušil vtákov v hniezde, pretože ak vtáka vyplašíme z hniezda, je vysoká pravdepodobnosť, že sa už do hniezda
nevráti. Aj keď to znie nepravdepodobne,
ale na okraji poľných ciest a kanálov, v
hustej tráve hniezdia bažanty. Ale to nezaujíma ľudí, ktorí chodia na prechádzky

videlo, to by ste dovolili? Vonku v prírode to je normálne! Predtým som spomínal stráženie slnečníc. Je to o tom, že my
poľovníci musíme ochrániť čerstvé hlavy
slnečníc pred poškodením zverou. Stretol
som jazdcov, ktorí nechali pásť svoje kone
v pšenici pri Čiernej vode. My musíme
úrodu chrániť pred zverou a oni nie? Jeden
mladý muž pravidelne jazdí na poľnej ceste
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Stretli sme sa aj s poriadkumilovnými
turistami. Po pár ohláseniach na facebooku sa našli aktivisti, ktorí prišli zbierať
smeti. Mrzí ma, ak sa po tomto článku
bude niekto hnevať na poľovníkov! Ale
prosím vás, nepokračujte v ničení prírody! Nie sme nepriatelia turistov! Nepriateľom je skupina, ktorá odmietne uznať,
že nie príroda je tu pre nich, ale oni sú tu
pre prírodu. Príroda je tu pre nás, chráňme si to málo, čo ešte máme!
Darázs László
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Újraéled a focipálya!
Naše futbalové ihrisko znova ožilo!
gépet biztosított a fű rendbetételére.
Amikor már mindennel megvoltunk, elgondolkoztunk azon, hogyan tudnánk a
leghatékonyabban kihasználni a nagymedence befedett területét. Megszületett a
döntés! A nagymedence helyén egy beachball, azaz strandfoci pálya épül majd a
tavasz folyamán. Jövő tavasszal már csak
homok, háló és vonalakra lesz szükség a
pálya forgalomba helyezéséhez.

A rendszeres testmozgás az egészséges
életmód elengedhetetlen része.
Senki sem vitatja, hogy a foci sok pozitív hatással jár: milliók kondíciójának javítását segíti, pozitív szenvedély és hobbi
is egyben. Ezek mellett azonban az is fontos, hogy úgy, mint csapatsport, egyfajta
összetartozást, egy közösséget jelentsen.
Márciusban, ugyanúgy, mint ahogy
máshová is, a pályára is beköszöntött a
Covid-19. Leállt a közösségi élet, leállt
a foci, leálltak az edzések. Azonban ez a
rendkívüli helyzet lehetőséget teremtett
a számunkra, hogy megoldjuk azt, amire
már évekig nem jutott idő. A múlt évben
községünk pályázatot nyújtott be a sportlétesítmények fejlesztésére a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához. A kidolgozott tervezet, mely a sportpálya körüli fal
javítására irányult, sikeres lett.
Április közepéig sikerült a tervet megvalósítani, szép, hófehér színt kapva,
megújult a pálya körüli mantinell. Egy
szép falhoz szép korlát is dukál… Amint
enyhültek a járvány miatti korlátozások,
sportklub vezetősége a klub tagjaival és
községünk közreműködésével, minden
óvintézkedést betartva, brigádot szervezett. A csapatépítéssel egybekötött szorgos munka meghozta gyümölcsét, sikerült
befestenünk a focipálya körüli kerítést és
oda, ahol már rég nem nőtt virág, virágot
ültettünk. A pályára új fűnyíró állt szolgálatba. A régi fűnyíró helyett községünk
egy strapabíróbb, nagyobb teljesítményű

Reményeink szerint augusztusban már
megrendezésre kerülnek a bajnoki mérkőzések, melyre focicsapataink már elkezdték a lelkes felkészülést. Ismét lesz gyermeksarok és beindul a büfé is.
Még sok munka vár ránk, de bízunk
benne, hogy közös erővel, minden akadályt
legyőzve, elérhetjük kitűzött céljainkat.
Hajrá Pered!

Pravidelný pohyb, zdravý životný štýl
je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nikto nepochybuje, že futbal má veľa
pozitív: Miliónom pomáha v kondičke, v
rozvíjaní vodcovských zručností a je to
skvelé hobby ako aj profesia. Združuje
ľudí a upevňuje ich vzťahy ako tím.
V marci tak ako všetko ostatné, aj futbalové ihrisko zatvorili pre Covid-19.
Zastavil sa spoločenský život, zastavil sa
futbal, zastavili sa tréningy.
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Napriek tomu nám táto situácia priniesla možnosti urobiť to, na čo sme už
dlhé roky nemali čas. V minulom roku
sme podali projekt na obnovenie futbalového ihriska. SFZ vyhlásilo súťaž o dotáciu na rozvoj športových ihrísk. Zapojili
sme sa do projektu a podarilo sa nám vďaka tomu obnoviť stenu.
V apríli boli vykonané aj tieto opravy:
Obnovený mantinel okolo ihriska.
K peknej stene by sa zišlo zábradlie, a
tak sa klub so svojimi členmi a pomocou
obecného úradu, rozhodli zorganizovať
brigádu. Brigáda dopadla veľmi dobre,
podarilo sa namaľovať zábradlie a navyše vysadiť kvety na skrášlenie. Na trávnik
futbalového ihriska nám obec zabezpečila
väčšiu a kvalitnejšiu kosačku. Keď sme už
všetko urobili, zamysleli sme sa nad tým,
ako využiť priestor zasypaného bazéna.
Rozhodli sme, že na tom mieste bude na
jar vybudovaný plážový futbal. Na jeho
prevádzku budeme ešte v budúcnosti potrebovať: piesok a sieťku.
Dúfame, že v auguste už začnú majstrovské zápasy, na ktoré sa už naše mužstvá pripravujú. Znova bude aj detský kútik a rozbehne sa bufet.
Čaká nás ešte veľa práce ale dúfame, že
spoločne zdoláme všetky prekážky a dosiahneme vytúžený cieľ.
Jóšvai Judit
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