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Zadarmo

Obecná samospráva v Tešedíkove a starosta obce Vás a Vašu
ctenú rodinu srdečne pozývajú na XVI. Obecné oslavy v dňoch
15. a 16. júna 2012 pri príležitosti 163. výročia peredskej bitky.
Program:
15.6.2012 (piatok)
18:00 –„Srdcom i dušou” –vernisáž výstavy miestnych
tvorcov v kultúrnom dome
19:30 – Rómeo a Júlia (muzikál) − predstavenie Érse−
kújvári Rockszínpad
16.6.2012 (sobota)
13:00 – Slávnostné otvorenie osláv pred obecným úra−
dom −privítanie hostí Gyula Borsányi starosta obce,ú−
činkujú: žiaci základnej školy a Dychová kapela mes−
ta Tab
14:15 − Liturgia v rímsko − katolíckom kostole, účinku−
je Peredi Nőikar
15:00 − Slávnostné kladenie vencov pri pomníku bojov
v r. 1848/49,účinkuje Dychová kapela mesta Tab
16:00− Slávnostné posedenie s hosťami − udelenie pla−
kiet a čestných uznaní
16:00 – Kultúrny program na hlavnom námestí
16:10 – Program materských škôl
16:20 – Vystúpenie žiakov základných škôl
17:00 – Program speváckeho zboru miestneho klubu
dôchodcov

17:30 – Vystúpenie tešedíkovského citarového súboru
17:50 – Program zabávača, speváka a imitátora Števa
Hruštineca
18:30 − Program superstar – Veca Janicsák /X− faktor −
MR/
19:30 − Živý koncert Imre Vadkertiho a jeho hosťa z
MR Gyula Vikidála
21:30 – Pouličná zábava, účinkuje hudobná skupina
RhDuó
Sprievodné podujatia:
Výtvarná súťaž pre žiakov základnej školy
Tenisový turnaj „O pohár starostu obce” v kategóriach:
jednotlivci a dvojice
Udelenie čestných uznaní a plakiet pre darcov krvi,
Peredi Nőikar
Atrakcie pre deti
SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME !
Podujatie sa uskutoční s podporou Nitrianskeho sa−
mosprávneho kraja, firiem a súkromných podnika−
teľov.

Rómeo + Júlia večný príbeh lásky mladých mi−
lencov a nenávisti rodov Montekov a Capuletov

dňa 15. júna 2012 (piatok) o 19:30 hod.
v divadelnej sále domu kultúry
Kto by nepoznal x krát spracovaný príbeh lásky Rómea a Júlie? Známy
príbeh tentokrát v jedinečnom prevedení členov Érsekújvári Rockszínpad!
Muzikál v réžii Tibora Stugela vznikol na motívy nesmrteľného románu
W. Shakespeare. Autorstvo patrí Gérardovi Presgurvicovi (text − hudba),
a preto sa v mnohých variáciách líši od originálnej shakespearovskej ver−
zie.
Tešíme sa na stretnutie s Vami ! Srdečne Vás očakávame na svetový
muzikál Rómeo a Júlia v podaní členov Érsekújvári Rockszínpad
dňa15. júna 2012 o 19:30 hod. v divadelnej sále domu kultúry ! Vstup
zdarma.

KALENDÁR PODUJATÍ
1.6.2012 Cezpoľný beh Im
Memoriam S. Flasku – ZŠ s
VJM Tešedíkovo
15 −16.6.2012 − XVI. Obecné o−
slavy – Obecná samospráva
23.6.2012 − Hody – Pouličná
hodová zábava
28.7.2012 − Folklórny festival −
Csemadok ZO Tešedíkovo
6.8. – 10.8. 2012 − 5 dňový let−
ný tábor pre deti − DK
Tešedíkovo
info: www.tesedikovo.sk
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Vzácnu kvapku života dňa 30. marca 2012 darovali:
František Andódy, Zsolt Baji, Attila Barczi, Zoltán Barczi, Zsolt Baranyay, Peter Bende,
Imrich Borsányi, Zoltán Borsányi, Mária Darázsová, Samuel Darázs, Andrea Fintová, Diana
Francisti, Ákos Gáspár, Aneta Herencsárová, Zsolt Herencsár, Tibor Horváth, Tibor Kovács,
Klaudia Kőrösiová, Štefan Kubík st., Štefan Kubík ml., Tomáš Lelovics, Eva Marosiová,
Marián Marosi, Peter Marosi, Norbert Mihalovič, Erik Mikle, Alexander Mozoli, Richard
Nagy, Dezider Néma, Tomáš Néma,Július Németh, Andrea Paulová, Tomáš Paulo, Kristián
Perina, Tomáš Perina, Benjamin Polgár, Radoslav Porubský, Attila Somogyi , Attila
Somogyi /č.d. 249/, Katarína Somogyiová, Marta Szarková, Vojtech Szarka, Attila Szőke,
Hajnalka Takácsová, František Tóth, Attila Udvaros, Aneta Újhelyiová, Zoltán Újhelyi,
Gabriel Ürge, Dezider Vankó, Libor Varga, Richard Vászondy, Attila Vidman.
Obecná samospráva pri príležitosti XVI. Obecných osláv 16. júna 2012 udeľuje Čestné
uznanie a Pamätnú plaketu nasledovným darcom krvi: Dezider Mikle, Leonard
Vászondy, Tibor Horváth, Mária Mihalovičová, Norbert Mihalovič.

A. Borsányiová

Hromadný úhyn rýb na jazere Telek − tó
Jazero Telektó nedávno prekonalo
takmer katastrofu v podobe hromadného
úhynu rýb.Celý proces sa začal už krát−
ko pred rybárskou súťažou. Čo sme my
vtedy ešte netušili.
Jediným neklamným znakom, že sa
niečo deje, bol fakt, že počas súťaže ry−
by vôbec nebrali a v podstate bolo chy−
tených 5 kaprov. Z nich len dva mohli
byť vyhodnotené podľa stanovených pra−
vidiel. Naozajstná pohroma začala nie−
koľko dní po súťaži. Keď sme videli, že
nám hynú ryby vo väčšom množstve,
požiadali sme o pomoc odborníkov.
Najprv to bol zverolekár, ktorý sa rybám
venuje. Skontroloval kvalitu vody a od−
poručil, čo robiť. Nič však nepomáhalo.
Žiadna pozitívna zmena sa nekonala.
Nakoniec sme sa len bezradne pozerali
ako nám hynú kapitálne kapry a odchá−
dza práca piatich rokov.
Začiatkom týždňa, hneď po úhyne
rýb, sme požiadali o pomoc spoločnosť
Malatech, kft, ktorí prišli a vysvetlili

nám komplikovaný proces chemického
tzv. obrátenia vody, čo vlastne spôsobilo
to radikálne zníženie obsahu kyslíka vo
vode. Pod vplyvom rýchleho oteplenia
vody vo veľmi krátkom čase sa rýchlo
začali uvoľňovať plyny z hnijúceho dna
a tým dochádzalo k enormnej spotrebe
kyslíka. Vysvetlili nám, že súhra niekoľ−
kých činiteľov sa spolupodieľala na tom−
to úkaze/nízka hladina vody, horúčava,
vysoký tlak studeného frontu/.
Zástupcovia vyššie spomenutej firmy
nám prisľúbili odbornú pomoc pri revita−
lizácii rybníka.
Dúfame, že sila prírody a stála pod−
pora obyvateľov našej obce nám dopo−
môže vrátiť život do jazera Telektó čo
možno v najkratšom čase.
Verejná zbierka: VÚB Šaľa číslo účtu
23463034554/0200, hotovosť: Zuzana
Szarková Rybárske potreby Močola č.
242, ďakujeme.

Naše
novo−
rodeniatka
Marec 2012
Dorka Horváth
Fatima Kišš
Matúš Káčer
Apríl 2012
Lea Alexandrová
Ema Krommel

Navždy nás opustili
Marec 2012
Judita Krišková,
rod. Paulová (1921)
Štefan Szokol (1952)
Apríl 2012
Vincent Csongár (1925)
Ján Csernai (1947)
Máj 2012
Leonard Szalay (1926)
Július Mészáros (1959)
Mária Kőrösiová,
rod. Lukáčová (1922)
Juraj Karadi (1951)

Výbor OZ TELEKTÓ

Informácie o víťazoch rybárskej súťaže dňa 5.5.2012:
Kategória A ( najviac dosiahnutých bodov): 1. miesto: Gabriel Drozdík
− 1 kapor − 49 cm * 2. miesto: Gábor Herencsár − 1 kapor − 48 cm *
Kategória B ( najväčšia ryba): Gabriel Drozdík * Kategória C (Najviac u−
lovených karasov): Elemér Kurina

Prvé sväté prijímanie
„Drahý náš Ježišu,
Ty si dnes naplnil túžbu našu …”
Deň Prvého svätého prijímania je dô−
ležitým „duchovným medzníkom” v ži−
vote dieťaťa, je v každej farnosti krásnou
slávnosťou.
V nedeľu 20. mája 2012 bola takáto
slávnosť aj v našej obci. Dvadsaťjeden
detí prvýkrát prijalo Eucharistiu. Nech
ich dobrotivý Boh žehná a nech vedie

KRONIKA

ich kroky životom ! A
Vás milí rodičia, krstní
rodičia, starí rodičia ,
prosíme, aby ste deťom
boli dobrým príkladom.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pri−
speli k tomu, že nedeľa bola skutočnou
slávnosťou. Deti na ňu určite nezabud−
nú. Zostanú im krásne spomienky.
B. Borsányiová−katechétka

Spoločnou
cestou
Marec 2012
Iveta Bartušková
a Ladislav Pelikán
Apríl 2012
Laura Pásztorová
a Ing. Peter Jánoska
Máj 2012
Katalin Gášpárová
a Attila Szekeres
Katarína Vargová
a Karol Lakatos
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Srdcom i dušou
Vernisáž výstavy
neprofesionálnych
výtvarníkov

Peredi Nőikar oslavuje významné jubileum
– 15. výročie vzniku
Medzi významné jubileá, ktoré si naša
obec v roku 2012 pripomína, určite
patrí aj 15. výročie vzniku speváckeho
zboru Peredi Nőikar. V našej obci pod
vedením Kataríny Jónásovej postupne
vyrástol taký úspešný spevácky zbor,
ktorý dosiahol úspechy nielen doma ,
v okolitých obciach a mestách, ale aj v
zahraničí. Môže sa pýšiť významnými
oceneniami na celoštátnej súťaži
Kodályove dni v Galante , na medzi−
národných festivaloch v Bratislave a
ocenením Obce Tešedíkovo.

Pri príležitosti krásneho 15. jubi−
lea vyslovujeme vedúcej Kataríne
Jónásovej a celému kolektívu po−
ďakovanie za trpezlivosť a obeta−
vosť a za reprezentáciu našej obce.
Do ďalších rokov im želáme veľa
síl a zdravia. Nech prinášajú aj
naďalej veľa krásnych umeleckých
zážitkov, inšpirácie a potešenia
všetkým, ktorí kultúrou obohacu−
jú svoj život.
Alžbeta Borsányiová

Pri príležitosti našich obecných o−
sláv pravidelne usporadúvame
a pozývame Vás na vernisáže vý−
stav. V tomto roku sme sa snažili
vytvoriť priestor pre prezentáciu
diel neprofesionálnych tvorcov ,
rodákov z našej obce. Vystavené
diela, ktoré sú založené na rôzno−
rodosti výtvarných techník i zú−
častnených autorov, prezentujú u−
menie plné úprimnosti a radosti.
Svoju tvorbu na výstave Srdcom
i dušou predstavia mladé začína−
júce talenty, ale aj ľudia, ktorí sa
zo záľuby venujú umeniu už dlhé
roky.
Srdečne Vás pozývame na ver−
nisáž výstavy dňa 15. júna 2012
o 18:00 hodine v kultúrnom do−
me.

Oslava priateľstva, lásky a spolupatričnosti

10. výročie miestneho Klubu dôchodcov
Miestny Klub dôchodcov pod vede−
ním predsedníčky Eleny Kocsisovej o−
slávil dňa 6. mája 2012 svoje 10. výro−
čie.
Členovia klubu v súčasnom počte 70
osôb sa pravidelne, každý týždeň stretá−
vajú v kultúrnom dome . Počas týchto
milých posedení pri čaji si dôchodcovia
navzájom zdieľajú svoje radosti, starosti
i osvedčené recepty, spievajú si, oslavu−
jú meniny, či trávia čas vykonávaním
rôznych ručných prác.
Spevácky zbor klubu, ktorý vedie
Alžbeta Somogyiová a na citare sprevá−
dza František Vankó, vystupuje takmer
na všetkých podujatiach organizova−
ných v našej obci. Za 10 rokov svojej e−
xistencie spevácky zbor vystupoval aj
v iných okolitých obciach, v Kráľovom
Brode, Vlčanoch či vo Veľkej Mači,
krásne tradície a zvyky Tešedíkova zbor

predstavil i obecenstvu v zahraničí.
Sme radi, že 10. výročie klubu sme
mohli osláviť v kruhu našich blízkych
priateľov a priaznivcov. Naša vďaka pat−
rí speváckym zborom zo Sopronu,
Kráľovho Brodu a Veľkej Mače a miest−
nej citarovej skupine Csillag za ich pre−
krásne vystúpenia a milé dary. Ďakuje−
me aj vedeniu obce za podporu, čestný
diplom a pamätnú plaketu, ďalej ďakuje−
me organizácii Csemadoku, MO Zväzu
zdravotne postihnutých, Červenému krí−
žu, Mládežníckemu klubu PIK, rodine
Tibora Borsányiho a Občianskemu zdru−
ženiu Pered za podporu a pekné dary.
Chceme vyjadriť našu hlbokú vďaku
aj Jánovi Kovácsovi (rádio Patria), ktorý
pričinením ďalších sponzorov obdaril
náš zbor novým zvukovým nosičom.
Ďakujeme aj PhDr. Veronike Novákovej
a Mgr. Judite Kovácsovej za sprevádza−

nie našich priateľov zo Sopronu obcou
a kostolom. Ďalej ďakujeme všetkým sú−
kromným podnikateľom, rodinným prí−
slušníkom, dobrovoľníkom a obyvate−
ľom Tešedíkova za ich pomoc a podpo−
ru pri organizácii našej jubilejnej oslavy
a v neposlednom rade aj Alžbete
Borsányiovej za jej pomoc, nápady, ku−
lisy a výstavu, ktorými v značnej miere
prispela k tomu, aby naša oslava bola
pre prítomných hostí nezabudnuteľná.
Nezabudnuteľnou spomienkou pre
nás zostane aj 90−ročná pani Gizka, kto−
rá našich členov privítala nádhernými
básňami a po večeri, aj napriek svojmu
veku, oslavovala spolu s nami energic−
kým tancom.
Annamária Szarková −tajomníčka
Klubu dôchodcov –
preklad: Mgr. Ildiko Kőrösiová
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Naši futbalisti v jarnej časti V. ligy podávajú nevyrovnané výkony

Viac sa nám darí proti mužstvám z čela tabuľky
Raz hore, raz dole – takto by sme mohli
charakterizovať jarné účinkovanie nášho
V. ligového futbalového mužstva. V ča−
se uzávierky boli zverenci Miloša
Lipovského na deviatom mieste.
Tešedíkovským hráčom sa viac darí pro−
ti mužstvám z čela tabuľky, to dokazuje
aj zápas s Ohradmi, keď po výbornom
výkone sme porazili vedúci tím tabuľky
3:0. Potom sme v Jelke získali tri cenné
body. Ale v Zlatých Klasoch futbalisti
sklamali fanúšikov, keď po veľmi sla−
bom výkone inkasovali 6 gólov.
„Naše mužstvo podáva na jar nevyrov−
nané výkony, na výsledkoch je vidieť, že
mladým hráčom ešte chýbajú skúsenos−
ti. Ale aj tak sme mali niektoré vydarené

duely, napríklad lídrovi z Ohriad sme
nadelili tri prekrásne góly. Aj v Jelke
sme podali slušný výkon. Naopak, zápas
v Zlatých Klasoch sa nám vôbec nevy−
daril, prehrali sme 0:6 – konštatuje pre−
zident klubu a starosta obce, Gyula
Borsányi. „Na domácich zápasoch je
priemerne 200 platiacich divákov, ale
ženy a deti majú vstup zdarma. Sme spo−

kojní s prácou Miloša Lipovského, ktorý
u nás začal s trénerskou kariérou. Z hrá−
čov sa najviac darí brankárovi Psotovi,
Račkovi a Erikovi Miklemu, ale aj ostat−
ní sa snažia podať čo najlepší výkon.
Pevne verím, že sa nám podarí skončiť
do 8. miesta.”
Zoltán Szabó

Medzinárodný dorastenecký turnaj v Tešedíkove
V sobotu 23. júna, od 13 hod. sa v našej obci na športovom ihrisku uskutoční me−
dzinárodný dorastenecký futbalový turnaj Konrada Schmidta. Na podujatí okrem
tešedíkovského tímu sa zúčastnia mužstvá z maďarského mesta Tab a zo
Zemného. Turnaj sa začína od desiatej hodiny. Pred vyvrcholením turnaja sa stret−
nú mužstvá z futbalovej akadémie Tešedíkova a z mestaTab. (szabó)

8. Kotlíkový festival na brehu jazera Telek − tó
Dňa 5. mája sa uskutočnil 8. Kotlíkový
festival na brehu jazera Telek −tó, na
území kolotočov počas tešedíkovských
hodov. K organizátorom aj účastní−
kom boli aj nebesá prívetivé, pretože
lepšie počasie ako v deň usporiadania
akcie si nemohli ani priať.
Z počtu súťažiacich účastníkov a hlav−
ne pripravenosti súťažných družstiev sa
dá usúdiť, že pred 10 – 12 rokmi, keď sa
začínalo súťažiť ešte na školskom dvore,
vznikla jedna veľká obrovská akcia.
Väčšina družstiev už na rovnakej úrovni
prezentovali svoje kuchárske umenie.
Boli družstvá, ktoré si postavili svoje
stánky a ich výzdobou spríjemnili a zú−
tulnili svoje okolie. V tomto roku sa pr−
vý krát hodnotila nielen rôznorodosť kot−
líkových špecialít, ale aj originalita pre−
stierania a obsluhy.
V priebehu tohto dňa popri varení pre−
biehala aj súťaž v rybolove na jazere
Telek − tó, ktoré organizovala ( združe−
nie ) Telektó PT.
Miestna organizácia Červeného kríža
aj v tomto roku poskytovala svoje zdra−
votnícke služby – bezplatné meranie tla−
ku krvi a hodnoty cukru v krvi.
Základná škola pripravila pre deti rôz−
ne umelecké zručnosti pod vedením pe−
dagógov.
Počas celého dňa bola vytvorená prí−
jemná atmosféra – podávali sa výborné

jedlá, viedli sa priateľské rozhovory a to
všetko sprevádzané hudbou a tancom.
O dobrú náladu sa postarala hudobná
skupina BONUS.
Do súťaže o najlepší kotlíkový guláš
bolo nahlásených 32 družstiev. Ich vý−
sledky hodnotila 5−členná porota. Každé
družstvo delegovalo jedného člena. Na
základe žrebovania sa rozhodlo o zlože−
ní poroty, takže hodnotili nie odborní
kuchári. Podľa nich bola nadľudská úlo−
ha všetky ochutnávky ohodnotiť. Ťažko
sa rozhodovalo, ale vznikol tento výsle−
dok:
1. miesto : „Üvegtigris” , vedúci
družstva : Laczkó Roland

2. miesto : „Cactus club” , vedúci
družstva : Jarmila Bánová
3. miesto : „Négyes fogat”, vedúci
družstva : Herencsár Vilmos
Mimoriadnu cenu o najkrajšie pre−
stieranie a obsluhu získalo družstvo :
ZO Csemadok−u Tešedíkovo
vedúci družstva : Mozoli Sándor
Mienka organizačného výboru jedno−
hlasne potvrdzuje úspešnosť tohtoročné−
ho kotlíkového festivalu. Ak aj názor o−
statných je rovnaký, vtedy nemáme čo
ľutovať ani čas ani vynaložené úsilie na
organizovanie podobných akcií.
Csemadok Tešedíkovo Mgr. Jurásová L,
preklad : Mgr. Danadová A
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Zmodernizované predajne COOP Jednota Galanta v Tešedíkove
Iste ste si všimli, že predajne COOP
Jednota Galanta v Tešedíkove, prešli
viacerými zmenami. Zmeny nastali
nielen v zariadení ale pribudli aj nové
akcie, rozšírený sortiment a súťaže.
Menšia predajňa prešla premenou
hneď v začiatku roka 2012. Staré zaria−
denie bolo vymenené, rozšíril sa sorti−
ment ovocia a zeleniny, chleba a peči−
va , zväčšená bola tiež obslužná chla−
diaca vytrína. Pribudlo tu moderné in−
tegrované pracovisko, ktoré je navrh−
nuté tak, aby čo najviac zjednodušilo
nákup zákazníkom. Farebná maľovka
stien dotvára príjemnú atmosféru po−
čas nakupovania v potravinách.
Od apríla tohto roku sa z väčšej pre−
dajne potravín stal supermarket.
Prispôsobilo sa tomu zariadenie, ale
najmä sa rozšíril sortiment, ktorý teraz
zahŕňa všetky tovary, ktoré môžete
nájsť na mestských supermarketoch.
Iste ste si všimli, že namiesto dvoch
letákov COOP Jednota vám do schrá−
nok prichádzajú už tri. V novom letá−

ku Supermarket nájdete mnoho vý−
hodných akcií a spotrebiteľských súťa−
ží. V najbližšom období plánujeme pre
zákazníkov rozšíriť našu ponuku o čer−
stvo vypečené pečivo, ktoré už onedl−
ho bude rozvoniavať po predajni.
COOP Jednota sa aktívne zapája do
kampane „Kvalita z našich regiónov“
a do kampane na podporu mliečnych
výrobkov. Určite ste si v našich predaj−
niach už všimli výrobky s týmto ozna−
čením. Aby sme zákazníkom uľahčili
orientáciu v množstve tovarov z rôz−
nych krajín, ktoré zaplavujú náš trh,
v akciovom letáku COOP Jednota
Galanta tiež označujeme slovenské vý−
robky našim štátnym znakom. Našou
snahou je ponúkať zákazníkovi kvalitné
domáce produkty a preto v našej ponu−
ke nájdete výrobky od dodávateľov
priamo z Tešedíkova. K a T mäso, spol.
s.r.o, pekárne Vapek a Royal, či cukrár−
ske výrobne Ervin alebo Zilizi Imrich
s.r.o. U nás nájdete to, čo poznáte.
V najbližšom období pripravujeme

tiež mnoho rôznych aktivít pre deti. Pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí sa
pred supermarketom bude konať
„Maľovanie na chodník“. Zúčastnené
deti majú za úlohu pokresliť chodník
kriedami, každé dieťa dostane malé ob−
čerstvenie a autor najkrajšieho obrázku
si odnesie domov odmenu. Zároveň si
z predajne môžu odniesť omaľovánku,
ktorú dostanú za akýkoľvek nákup pria−
mo pri pokladni. Oceňujeme tiež šikov−
né deti, ktoré sa v deň vysvedčenia pre−
ukážu vysvedčením so samými jednot−
kami. Za usilovnú celoročnú prácu ich
sladká odmena neminie.
Veríme, že dôležitou súčasťou kultú−
ry nakupovania je vytvoriť príjemné
prostredie pre zákazníka a tiež ponúk−
nuť mu čo najširší sortiment. Našim
hlavným zámerom je preto poskytnúť
zákazníkom z obcí rovnaké možnosti
nákupu ako majú obyvatelia mesta.
Katarína Kováč
útvar marketingu

A Galántai COOP Jednota korszerűsített boltjai Pereden
Bizonyára nem kerülte el figyelmü−
ket, hogy Pereden a Galántai COOP
Jednota boltjaiban több változás
történt, és ez nem csak a berendezé−
seken látható. Új akciók, bővebb vá−
laszték és versenyek várják a vásár−
lókat.
A kisebb boltban már ez év elején
megtörténtek a változások. Ki lett cse−
rélve az öreg berendezés, bővült a
zöldség, a gyümölcs, a kenyér és a
péksütemények választéka, szélesedett
a kiszolgáló hűtővitrin. A falu egy mo−
dern, integrált munkahellyel lett gaz−
dagabb, amely úgy van tervezve, hogy
minél jobban megegyszerűsítse a vá−
sárlást. A bevásárláshoz való kellemes
légkör megteremtéséhez hozzájárul−
nak a színesre festett falak is.
Ez év áprilisától a nagyobb üzletből
szupermarket lett. Ehhez alkalmazko−
dott a berendezés és főleg bővült az
árukínálat, ami jelenleg magába foglal
minden olyan árucikket, mely a városi
szupermarketekben is kapható. Bizo−
nyára nem kerülte el figyelmüket az
sem, hogy háztartásaikba már nem

csak két, hanem három szórólap kerül.
Az új Szupermarketes szórólapban sok
kedvezményes akció és fogyasztói
versenyt található. A közeljövőben ez
a boltunk illatozni fog a frissen sült
péksüteményektől, amelyekkel bővíte−
ni szeretnénk kínálatunkat.
A COOP Jednota üzletlánc aktívan
részt vesz a „Minőség a régióinkból”
kampányban és a tejtermékeket támo−
gató kampányban. Boltjainkban már
találhatók az ilyen megjelöléssel ellá−
tott árúk. Hogy egyszerűsítsük vásár−
lóink tájékozását a különböző orszá−
gokból származó árucikkek rengetegé−
ben, a Galántai COOP Jednota szóró−
lapokban a szlovák árukat állami cí−
merünkkel jelöljük. Törekszünk arra,
hogy minőséges hazai termékeket kí−
náljunk, ezért boltjainkban Peredi
gyártók készítményeit is megtalálhat−
ják, a KaT hús, k.f.t., a Vapek és a
Royal pékségek, az Ervin és a Zilizi
Imrich k.f.t. cukrász műhelyekét. Ná−
lunk azt találja meg, amit ismer.
Közeljövőbe nézve különböző akti−
vitásokkal készülünk a gyermekek

számára is. A Nemzetközi gyermek−
nap alkalmából Szupermarketünk előtt
„Járdafestés” akciót szervezünk. A
résztvevő gyermekek feladata, hogy a
járdára képeket fessenek. Minden
gyermeknek egy kis frissítővel ked−
veskedünk, és a legszebb kép festője
ajándékkal térhet haza. Egyúttal ez al−
kalommal a bolt pénztáránál kifestőt
kaphatnak bármilyen értékű vásárlá−
sért. Értékeljük azokat az ügyes gyer−
mekeket is, akik a bizonyítvány osztás
napján felmutassák boltunkban a tiszta
egyeses bizonyítványukat. Az egész é−
ves szorgalmas munkájukért édes
ajándékot kapnak.
Meg vagyunk győződve arról, hogy
a kellemes környezet megteremtése
vásárlóink számára és a bő árukínálat a
vásárlás kultúrájának fontos alkotóele−
me. Ezért fő célunk az, hogy a falu la−
kosságának ugyan olyan vásárlási le−
hetőségeket teremtsünk, mint amilye−
nekkel a városi lakosok rendelkeznek.
Katarína Kováč
marketing osztály

