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Výsledky komunálnych volieb
v obci Tešedíkovo

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce

3146
1920
(61,03 %)

Spoločnou cestou

1891

November
Klaudia Kurinová a Viktor Tóth

Navždy nás opustili

287 hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
1. Ing. Štefan Barczi, SMK – MKP
2. Ing. Gabriel Jurás, SMK−MKP
3. Zoltán Szabó, SMK−MKP
4. Ildikó Kőrösiová, SMK−MKP
5. Zoltán Varga, SMK−MKP
6. Verona Nováková PhDr., SMK−MKP
7. Alexander Kovács, SMK−MKP
8. Alexander Mozoli, Ing., SMK−MKP
9. Ladislav Darázs, SMK−MKP
10. Richard Nagy, SMK−MKP
11. Róbert Varga, SMK−MKP

1326 hlasov
1260 hlasov
1239 hlasov
1172 hlasov
1101 hlasov
1078 hlasov
980 hlasov
892 hlasov
857 hlasov
746 hlasov
659 hlasov

Náhradníci poslancov:
12. Monika Malá, Mgr. (MOST−HÍD)
13. Klaudia Szekeresová, Mgr. (MOST−HÍD)
14. Tichomír Lelovics, Ing. (MOST−HÍD)
15. Mária Tanková, (MOST−HÍD)
16. Csaba Tóth, (MOST−HÍD
17. František Berényi, (MOST−HÍD)
18. Ladislav Somogyi, (MOST−HÍD)
19. Viktor Barczi, (MOST−HÍD)
20. Marie Kovácsová, (MOST−HÍD)
21. Attila Mucha, (MOST−HÍD)

November
Sebastian Nagy
Viktória Zerkula

1878

Za starostu obce bol zvolený:
Gyula Borsányi
Strana maďarskej koalície – Magyar Kolalíció Pártja
1604 hlasov
−−−
Mgr. Klaudia Szekeresová – MOST−HÍD

Naše novorodeniatka
Október
Rebeka Lelovics
Dávid Závodský

dňa 27. 11. 2010
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

KRONIKA

536 hlasov
522 hlasov
381 hlasov
379 hlasov
365 hlasov
357 hlasov
353 hlasov
290 hlasov
202 hlasov
183 hlasov

Starosta obce Tešedíkovo a poslanci obecného zastupitelstva
ďakujú za prejavenú dôveru obyvateľov.

November
Csicsolová Zlatica,
rod. Csicsolová (1937)
Belo Szutyányi (1931)
Helena Barcziová,
rod. Igrinyiová (1925)
Mária Kocsisová,
rod. Patuczová (1931)
December
Gejza Barczi (1942)

Pozvánka
Ifi−klub v Tešedíkove Vás srdeč−
ne pozýva dňa 19. decembra
2010 začiatkom o 17:00 hodine
na Predvianočný program, ktorý
sa uskutoční v divadelnej sále do−
mu kultúry. V programe vystúpia:
deti z materskej školy, žiaci zá−
kladnej školy, členky Klubu dô−
chodcov, členky Peredi Nőikar,
členovia Tešedíkovského divadel−
ného krúžku, Adrika Kollárová,
Sanyi Kovács a členky tanečného
súboru Tip−Top (Šaľa).
Každého sradosťou očakávajú!
Vlastivedný krúžok pri Kultúrnom
dome v Tešedíkove srdečne pozýva
občanov na cyklické prednášky
pod názvom: História Tešedíkova a
okolia v XVI.,XVII. a XVIII. sto−
ročí PhDr. Veroniky Novákovej –
riaditeľky Štátneho archívu v Šali −
v dňoch 18. januára, 18. februára,
18. marca 2011 do domu kultúry.
Každého záujemcu s radosťou pri−
vítame!
INFO: A. Borsányiová, tel.:
031/7795314, www.tesedikovo.sk
− aktuality
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Csemadok ZO Tešedíkovo Vás
dňa 31. decembra 2010 srdečne
očakáva na SILVESTROVSKÚ
ZÁBAVU, ktorá sa uskutoční v
kultúrnom dome. Do tanca hrá
hudobná
skupina
Zseb.
Predpredaj vstupeniek je v
Ezoterike. Organizátori Vás sr−
dečne očakávajú!

Novoročný kalendár
podujatí
14. 1. 2011 – Výročná schôdza Š−
portového klubu
15. 1. 2011 – Výročná schôdza
OZ Telektó
16. 1. 2011 – Batôžková zábava
Klubu dôchodcov
22. 1. 2011 – Csemadok – výroč−
ná schôdza, zábava
29. 1. 2011 − Matica slovenská –
výročná schôdza, zábava
5. 2. 2011 – Ples poľovníkov
12. 2. 2011 − Ples rodičov – ZŠ
VJM
19. 2. 2011 – Ples rodičov – ZŠ
VJS
26. 2. 2011 – Degustácia vín

Kandidáti strany Most na sta−
rostu a poslancov obecného za−
stupiteľstva touto cestou ďaku−
jú svojim voličom za ich účasť v
komunálnych voľbách 2010,
ako aj za Vaše hlasy, ktorým ste
nás podporili. Za Vašu dôveru
sa budeme snažiť odvďačiť sa aj
mimo samosprávy, preto našou
činnosťou aj naďalej sa pokúsi−
me prispieť k demokratickému
rozvoju našej obce.
Zároveň prajeme všetkým o−
byvateľom Tešedíkova pokojné
vianočné sviatky a šťastný nový
rok!
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Privítanie Mikuláša v materskej škole
„Vítaj, vítaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Celý rok sme poslúchali, tak ako sme sľúbili.
Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme!“
S veľkou radosťou, básničkami a pesničkami očakávali ratolesti materskej
školy s výchovným jazykom slovenským Mikuláša, ktorý prišiel s veľkým
batohom. Dobrá nálada ešte len stúpla po rozdaní darčekov. Pri dobrej mu−
zike si deti aj zatancovali s ujom Mikulášom. (BA)

Silvester – zabudnuté tradície
Posledný decembrový deň je zasvätený pamiatke pápeža Silvestra I. Aj po−
sledný deň decembra a roka má svoju tajomnú mágiu. Až dodnes mnohé ro−
diny udržiavajú zvyky, ktoré súvisia so Silvestrom. Sú to síce menej obrad−
né tradície ako na Šted−
rý deň. Jedálny lístok
býval na sv. Silvestra
väčšinou rovnaký, ako
na
Štedrý
večer.
Zvykom bolo jesť o pol−
noci ovar, krupy a chren
s jablkami pre šťastie.
Tento zvyk pochádzal z
19. storočia. Podľa ľu−
dovej povery gazdiná
nemala počas silves−
trovskej noci mať vyve−
senú bielizeň, inak by
niekto
zomrel.
Zaujímavými zvykmi
boli Kurinovanie a
Babenovanie.
Kurinovanie bola vlast−
ne obchôdzka, ktorá sú−
visela s chovom a roz−
množovaním hydiny.
Babenovanie bolo bla−
hoželanie mládencov,
ktorí chodili po do−
moch. Za vinšovanie
dostali peniaze a naturá−
lie v podobe orechov,
zrna, sušených sliviek a
podobne. Mládenci ne−
skôr naturálie predali a
pripravili zábavu na
Troch kráľov. Tieto
zvyky u nás zanikli za−
čiatkom 50−tych rokov.
(borsika)

Silvestrovská noc, nech má takú moc,
Že vykúzli zdravie a šťastie na celučké ďalšie žitie !
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Vážení občania,
milí Tešedíkovčania!
Rok 2010 sa pomaly blíži ku
svojmu koncu a ja znova vy−
užívam príležitosť prihovoriť
sa Vám prostredníctvom via−
nočného vydania našich o−
becných novín.
Vianoce sú obdobím roka,
ktoré si zasluhuje našu pozor−
nosť. Je to čas, keď sa ľudia
snažia byť k sebe milší a vlúd−
nejší. Je to čas radosti a poko−
ja, ktorého je stále akosi me−
nej. Celý rok sa niesol v zna−
mení hospodárskej a politic−
kej neistoty, ktorá samozrej−
me zasahuje do každodenné−
ho života samosprávy. Ako
starosta obce a poslanci obec−
ného zastupiteľstva sa nachád−
zame na začiatku nášho vo−
lebného obdobia. Naše plány
a predsavzatia presúvame do
budúcoročného prvého vyda−
nia tohto periodika. Chcem
ale využiť nasledovné riadky a
poďakovať sa všetkým svojim
spolupracovníkom – pracov−
níkom obecného úradu, pos−

lancom obecného zastupiteľ−
stva, členom jednotlivých ko−
misií pri obecnom zastupiteľ−
stve za pomoc a spoluprácu.
Spoločnými silami sa nám
podarilo zrealizovať mnohé ú−
lohy, ktoré sme si stanovili na
začiatku roka 2010. Chcem sa
poďakovať aj za Vašu podpo−
ru a dôveru , ktorú ste prejavi−
li osobne mne a poslancom o−
becnej samosprávy v komu−
nálnych voľbách.
Na záver môjho príspevku
Vám chcem zaželať príjemné
prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších.
Nech čaro Vianoc a ich svia−
točná pohoda prispejú k na−
čerpaniu nových síl a energie,
pre zdolávanie prekážok, kto−
ré na nás čakajú v roku 2011.
Prajem Vám všetkým po−
žehnané Vianoce a šťastný
nový rok 2011.

Zvoní, zvoní zvonček malý,
Vianoce sú pred dverami.
Vianoce sú od Ježiška,
Dal nám lásku do balíčka.
Kúsok lásky zo srdiečka,
Ukry aj ty do balíčka.
Veselo je pod stromčekom,
Všetko žiari, ligoce sa,
Zasa prišli, zasa sú tu naše Vianoce.

Gyula Borsányi
starosta obce

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že rok 2011 privítame spoločne krátko
po polnoci s ohňostrojom pred obecným úradom.
Srdečne Vás očakávame!

Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku
zmení. A tak krásne, ako sa hviezda ligoce, tak nádherné
a tajomné Vám prajeme Vianoce.
Šťastný rok 2011, veľa lásky, zdravia, splnených snov a pracovných úspe−
chov Vám želá obecná samospráva

