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21.6.2013 - piatok
17:00 - 18:00
Tomáš Fischer, Zsolt Bende: Včera a dnes - vernisáž foto – výstavy v kultúrnom dome
18:00 - 18:45
Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva pri príležitosti podpísania zmluvy o družbe
medzi obcou Tešedíkovo a mestom Tusnádfürdő /Rumunsko/
19:00 - 20:00
Recepcia v kultúrnom dome
20:30 - 21:00
Koncert Adél Csobot / X- faktor/ na hlavnom námestí obce
21:00 - 22:30
Živý koncert hudobnej skupiny Karthágó /MR/
22.6.2013 - sobota
08:00 - 20:00
Prvý tešedíkovský letný jarmok v centre obce
10:00 - 12:00
Výstava drobnochovateľov v centre obce
13:00 - 13:30
Dychový koncert kapely mesta Tab /MR/ pred OÚ
13: 30 - 14:00 Slávnostné otvorenie osláv pred OÚ
Program: vystúpenie súboru mažoretiek /ZUŠ Šaľa/, básne žiakov ZŠ, privítanie hostí – Gyula Borsányi-starosta
obce, účinkuje Dychová kapela mesta Tab /MR/
14:30 - 15:15
Liturgia v rímsko - katolíckom kostole, účinkuje Peredi Nőikar
14:00 - 15:00
Go-kart – Motokára , ukážkový program v centre obce
15:00 - 18:30
Program pre najmenších v centre obce
Program: Detské divadielko Gabalyda /MR/, a všetko, čo je v ňom – bábkové divadlo, tanečný dom, tvorivá dielňa,
šmýkačka
15:00 - 18:00
Tomáš Fischer, Zsolt Bende: Včera a dnes – foto - výstava v kultúrnom dome
15:30 - 16:10
Slávnostné kladenie vencov pri pomníku bojov v rokoch 1848-49, báseň, slávnostný prejav
účinkuje: Dychová kapela mesta Tab /MR/
16:30 - 17:30
Odovzdávanie čestných uznaní a plakiet, recepcia pre hostí v kultúrnom dome
17:00 - 21:00
Kultúrny program na hlavnom námestí obce
17:00 - 17:20
Slávnostné otvorenie, vystúpenie tanečného súboru MŠ a ZŠ s VJS Tešedíkovo
17:30 - 18:30
Koncert hudobnej skupiny Senzi Senzus
18:30 - 18:40
Vystúpenie tešedíkovského tanečného súboru Bugi-bugi
18:40 - 19: 00 Pesničky Petra Šrámeka
19:00 - 19:30
Koncert Princess /MR/
19:30 - 19:40
Tance Xénie Szarkovej a Cynthie Keszegovej
20:00 - 20:30
Koncert Timi Antal /MR/
20:30 - 21:00
Vystúpenie Viki Marót a Nova Kultúr /MR/
21:00 - 21:30
Afro-brasil – samba tanečná-show /MR/
22.00 - 05:00
Retro Party na hlavnom námestí obce s DJ Cini
23.6.2013 - nedeľa
08:00 - 20:00
Prvý tešedíkovský letný jarmok
13:00 - 19:00
Ulica tradičných remesiel v centre obce – ukážkový program Občianskeho združenia Živé
a ľudové tradície v Tvrdošovciach
14:00 - 15:00
Priateľský futbalový zápas seniorov Tešedíkovo : Tab /MR/
15:00 - 17:00
Tomáš Fischer, Zsolt Bende: Včera a dnes – foto- výstava v kultúrnom dome
17:00 - 22:00
Naše kultúrne dedičstvo – kultúrny program na hlavnom námestí obce
17:10 - 17:30
programy miestnych MŠ a ZŠ
17:30 - 17:40
Kytica ľudových piesní v podaní členiek Peredi Női Daloskör
14:40 - 18:10
Vystúpenie speváckeho súboru Rozmarín zo Zemného
18:10 - 18:20
Program tešedíkovského citarového súboru Csillag
18:30 - 19:00
„Nech ostane v našej pamäti“ program komorného folklórneho súboru Szőttes z Bratislavy
19:00 - 20:00
Tanečný dom s KFS Szőttes
20:30 - 22:00
Koncert skupiny Csík /MR/
SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME !

Kronika

Navždy nás opustili:

December 2012: Margita Hanemannová, rod. Vejová
(1939)

Rozpočet príjmov (v EUR)
1. Dane zo závislej činnosti
732 693
2. Dane – pozemky, stavby, orná pôda,
byty
135 539
3. Nájomné za obecné byty
151 076
4. Správne poplatky
20 550
5. Nájomné (pozemky, budovy)
32 847
6. Zo predaj služieb DSS
32 850
7. Opatrovateľská služba
3 100
8. Predaj odpadových nádob
500
9. Relácie
2 200
10. Knižnica
1 000
11. Cintorínske poplatky
2 000
12. M.Š., školský klub, stravné
46 090
13. Finančné hospodárstvo
35 910
14. Stavebníctvo
3 988
15. Matrika
3 828
16. Školstvo
569 954
17. Sociálne oddelenie
65 040
18. Stravovanie (príspevok)
3 300
19. Z úrade práce
150
20. Zber komunálneho odpadu
56 720
21. Kultúra
21 550
22. Evidencia obyvateľstva
1 229
Bežný rozpočet spolu:
1 922 114
23. Predaj pozemkov
16 600
24. Kompostáreň stavba
1 159 421
25. Kompostáreň technológia
248 993
26. Bytovka
27 045
Kapitálové príjmy spolu:
1 452 059
27.Finančné operácie (prevod
z rezervného fondu)
87 039
Rozpočet príjmov za rok 2013 je:
3 461 212,-

Január 2013: Ľudovít Hezky (1950),
Katarína Kőrösiová, rod. Ziliziová (1940),
Helena Zmetáková, rod. Okenková (1924),
Katarína Szekeresová, rod. Mészárosová (1935),
Matilda Barcziová, rod. Vargová (1933),
Rozpočet výdavkov (v EUR)
1. Správa
253 755 Aurélia Szarková, rod. Herencsárová (1928),
Alžbeta Takácsová, rod. Keszegová (1939),
2. Finančná a rozpočtová oblasť
12 433 Ladislav Király (1957)
3. Matričná činnosť
13 076 Február 2013:
4. Splácanie úrokov
38 170 Helena Matovičová, rod. Lelovicsová (1934),
5. Požiarna ochrana
2 580 Roman Lakatoš (1969)
6. Výstavba
38 659
7. Doprava
100 904
8. Odpadové hospodárstvo
106 753
9. Rozvoj obce
68 960
10. Zásobovanie vodou
400
11. Verejné osvetlenie
22 630
12. Rozvoj bývania
28 598
13. Športové a rekreačné služby
51 562
14. Kultúrne služby
45 099
15. Knižnica
1 400
16. Klubové zariadenie
4 350
17. Vysielacie a vydavateľské služby
2 490
18. Spoločenské organizácie
10 202
19. Predškolská výchova
120 774
20. Základné vzdelanie (ZŠ)
618 636
21. Školské stravovanie
20 617
22. Zariadenie sociálnych služieb
102 150
23. Ďalšie služby – staroba
47 634
24. Opatrovateľská služba
43 746
25. Verejná správa (projekty)
36 000
26. Nakladanie odpadmi (výstavba
kompostárne)
1 492 289
27. Rozvoj bývania (stavba)
67 045
28. Rozvoj obce
6 100
29. Vodné hospodárstvo projekt
odvodnenia povrchových vôd
13 000
30. Dlhodobý úver
91 200

Marec 2013: Helena Ziliziová, rod. Borbélyová (1937),
Helena Danadová, rod. Martincseková (1929),
Viera Michlíčková, rod. Kostelková (1923),
Ján Szarka (1938), Alžbeta Karasová (1945)
Apríl 2013: Jozef Hegedűs (1939),
Margita Bendeová, rod. Szászová (1938),
Anna Matkovičová, rod. Szutyányiová (1933),
Magdaléna Vargová, rod. Borsányiová (1960),
Ján Laczko (1929), Ladislav Kocsis (1941)

Naše novorodeniatka:

December 2012: Ema Velická, Lea Velická,
Kevin Vászondy
Január 2013: Ákos Kőrösi
Február 2013: Paulína Maďarová,
Bernadett Borosová, Viktória Lukács
Marec 2013: Peter Balogh, Vivien Šmátralová,
Jakub Lakatoš, Ákos Zilizi, Hana Fischerová,
Olivér Szőcs
Apríl 2013: Michal Tuška, Marko Tuška

Spoločnou cestou:

December 2012:
Ingrid Stojková, rod. Černaiová a Zsolt Lakatoš
Január 2013:
Lenka Panáčková a Michal Tuška

Máj 2013:
Jana Cserháková, rod. Lukáčová a Ladislav
Rozpočet výdavkov na rok 2013 je: Szutyányi
3 461 212,- Veronika Nagyová a Štefan Petro
Žaneta Miklósová a Tibor Szalai

V poslednom mesiaci s poľutovaním
sledujeme ubúdajúcu kapacitu artézskej studni. V súčasnej dobe už celkom
vyschol pre nás všetkých tak obľúbený
zdroj. Veľa rodín to používalo na varenie a na ostatné potreby v domácnosti
skoro 60 rokov.
Vedenie obce bralo do úvahy všetky
možné varianty riešenia a rozhodli sme

sa, že túto problematiku zveríme do starostlivosti odbornej ﬁrmy, ktorá prešetrí
možnosti, ako by sme mohli dosiahnuť
obnovenie zdroja, aby studňa opätovne
mohla slúžiť širokej verejnosti našej
obce.
Také reči sa šíria v dedine, že sme odstavili artézsku studňu. Prečo by sme to
robili? Pýtam sa. Veď za zdroj artézskej

studni naša obec neplatila vodné, čiže
bola to bezplatná služba a za spotrebu
na 4 verejných studniach umiestnených
na území obce musíme platiť vodné Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti tak ako vo všetkých domácnostiach
v našej dedine.
Gyula Borsányi – starosta obce

Medzi ocenenými sú inšpirujúce osobnosti verejného života, kultúry a umenia i
dobrovoľníctva:
Citarový súbor Csillag, za dlhoročnú aktívnu prácu, za vynikajúce výkony a prínos
v oblasti ľudového umenia a za šírenie dobrého mena obce Tešedíkovo doma a v
zahraničí
Ladislav Marosi, Zoltán Borsányi, Michal Tuška – za vysoko humánny čin, za
mnohonásobné darovanie krvi
Ocenenia obce odovzdáva starosta obce Gyula Borsányi dňa 22.6.2013 o 16:30 hodine
vo veľkej sále kultúrneho domu.
Alžbeta Borsányiová – referentka kultúry

Kronika 2012
Prihlásení k trvalému pobytu
Odhlásení z trvalého pobytu
Narodení
Zomreli

63
30
33
39

Počet obyvateľov k 31.12.2012 3787

Výbor Slovenského červeného kríža v
Tešedíkove touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie tým, ktorí dňa 22.marca
2013 darovali krv v miestnom kultúrnom dome. Menovite: Kristián Paulo,
Tamás Csicsola, Tibor Kovács, Milan

Vidman, Ing. László Hajdú, Zoltán
Borsányi, Attila Barczi, Štefan Kubík,
Attila Somogyi č.d.249, Imrich Keller,
Mária Mihalovičová, Norbert Mihalovič, Melinda Róm Bombic, Gabriel Fótyi, Zuzana Žitňáková, Eva Marosiová,
Marián Marosi, Vojtech Szarka, Attila
Somogyi č.d.1450, Juraj Novák, Zsolt
Baji, Dezider Vankó, Július Máté, Marta Szarka, Viktória Szarka, Andrea
Paulová, Tomáš Paulo, Klaudia Nagy,
Dezider Néma, Veronika Néma, Tomáš
Néma, Attila Kovács, Peter Bende, Katalin Kamrada, Attila Szőke, Benjamín
Polgár, Erik Szabó, Erik Boros, Gizela
Czuczor, Richard Nagy, Anikó Kőrösi,
Mária Darázsová, Štefan Kubík ml.,
Tamás Horváth, Zsolt Baranyai, Ing.
László Beneš, Július Németh, Ákos
Gáspár.

Je to všetko v našich rukách...
S takýmto podtitulom sa niesol Deň Zeme v našej škole.
22.apríla sme si dali na seba modré oblečenie. Týmto sme
vyjadrili spolupatričnosť k našej modrej planéte. Bolo to
naozaj veľmi zábavné, boli sme ako jedna veľká rodina.

do učiva myšlienky ochrany životného prostredia. Členovia
krúžku Šikovné ruky vytvorili zaujímavý obraz z odpadového materiálu ( pod heslom čistíme prírodu). Žiaci majú
veľmi radi prezentácie, najmä tie, čo poskytujú nádherné
obrazy prírodných výjavov a živočíšnej ríše. Ani tie nám
v tento deň nechýbali. Mimoriadny úspech zožal beh Zeme,
ktorého sa zúčastnili všetci s veľkou radosťou. Nechýbala
ani zdravá rivalita.
No, aká by to bola akcia, keby sme si trošku za sebou aj
nepoupratovali. Smetí a popadaného lístia či halúzok v školskom areáli je vždy dosť, takže sme sa chytili hrablí, metiel,
plastových vriec a poďme do toho! Samozrejme, nechýbala
ani dobrá nálada a pekné slniečko k tomu.
Bodaj by takýchto vydarených dní bolo viac.
Vedúca a žiaci z novinárskeho krúžku
pri Základnej škole slov. v Tešedíkove

Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme nezabudli na
našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám naša planéta
poskytuje.
Aktivitami, ktoré sa u nás uskutočnili, sme vôbec nešetrili. Pani učiteľky na jednotlivých hodinách zakomponovali

Uvedomili sme si jednu dôležitú vec: zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

Ako každý rok tak aj tento rok, 15. mája
sme si pripomenuli tie najvzácnejšie osoby
v našom živote - naše matky.
V miestnom dome kultúry si uctili svoje mamičky, babičky naši najmenší z materskej
školy. Predviedli mamičkám pekné vystúpenie
z pásmou básní, piesní, hier a tančekov.
Na záver mamičkám odovzdali darčeky,
ktoré pre ne počas týždňa poctivo pripravili.
Deti podali skvelý výkon a diváci nešetrili potleskom. Prinášame zopár fotograﬁí.
Silvia Vargová - riaditeľka MŠ

Všetci sme túžobne očakávali,
že nám počasie trocha pomôže. Našťastie tohtoročná zima a jar boli na
zrážky bohaté a hladina vody v jazere sa zvýšila o vyše 1 meter. Začali sme preto zvažovať
možnosť zarybňovania. Nechceli sme však riskovať, že
sa zopakuje situácia z vlaňajška, a tak sme niekoľkokrát
poslali vzorky vody na analýzu. Na základe celkom dobrých výsledkov sme nakoniec hlasovaním rozhodli, že
vpustíme do jazera celkove 400 kg kaprov (spolu 151 kusov). Správanie rýb je neustále monitorované a dúfame,
že všetko bude v poriadku. Na veľkú spokojnosť rybárov,
ktorí si už vyskúšali tohtoročnú rybačku, sú dni, kedy
ryby berú do zbláznenia.
Od minulého roka sme začali so zarybňovaním aj náš-
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Touto cestou ďakujeme za poukázanie 2%
podielu z daní fyzických a právnických osôb.

ho druhého rybníka Téglások. Po vlaňajšej jesennej násadke prvých šťúk a kaprov sme do Téglások –u vypustili
200 kg (celkove 89 kusov) kaprov.
Tento rok by sme radi pokračovali v čistení a rekultivácii
jazera Téglások, aby sme zabezpečili väčší priestor pre
ďalšie zarybňovanie. Sme vďační za akúkoľvek podporu a pomoc. Finančné príspevky prijímame na bankovej účte OZ alebo v predajni Rybárskych potrieb Szarka,
kde si záujemcovia môžu zakúpiť rybársky lístok alebo
zaplatiť členský príspevok, a stať sa tak členom občianskeho združenia.

Priateľský zápas seniorov
Tešedíkovo - Tab
sa uskutoční 23.6. 2013

Tri kolá pred koncom súťaže sa naše
V. ligové futbalové mužstvo nachádza v
strede tabuľky. Zverencom trénera Miloša
Lipovského sa darí najmä v domácom prostredí, kde vyhrali všetky zápasy. Ani vonku
nehrajú zle, ale v V. lige sa len veľmi ťažko
získavajú body na ihriskách súperov. Preto
je cenné, že naši hráči boli úspešní v Hornej
Kráľovej (1:0).
Počas jarnej časti mužstvo sužovali zranenia. Bol aj taký zápas, keď sme mali len
jedného náhradníka.
Vo februári nastala zmena na prezidentskom poste klubu. Po dlhých 14-tich rokoch sa vzdal funkcie starosta obce, Gyula
Borsányi, ktorého nahradil Szilárd Takács.
„Pán starosta v predošlých rokoch už
viackrát naznačil, že pre pracovnú zaneprázdnenosť chce skončiť, ale podarilo

sa nám ho vždy prehovoriť. Ale teraz bol
neoblomný. Ďakujeme mu za úspešnú dlhoročnú prácu a tešíme sa, že naďalej bude
pomáhať nášmu klubu. Novým prezidentom sa stal Szilárd Takács, ktorý začal s
veľkým elánom” – vyhlásil László Zilizi,
člen výboru.
Výbor klubu má tridsať členov. V užšom
vedení je sedem ľudí, okrem prezidenta
je tam manažér Gyula Zilizi, Gábor Jurás,
Štefan Vankó, Miroslav Bán, Norbert Bende a Árpád Somogyi.
„Žiaľ, mali sme veľa zranených hráčov.
Hneď po mojom zvolení na prvom tréningu
boli len šiesti futbalisti. Preto sme museli
posilniť káder. Na hosťovanie prišli Vladimír Rucz a Filip Búš zo Šaľe, Tibor Panyik a Gábor Kubovics z Matúškova. Aj tak
sme mali málo hráčov. Musel nastúpiť aj

tréner Miloš Lipovský. Teším sa, že oslabené mužstvo ukázalo svoju silu a zvýšil
sa počet platiacich divákov”– skonštatoval
Szilárd Takács.
Tomáš Szarka, Krisztián Varga a Miroslav Trnkóci pre zranenie museli vynechať
celú sezónu, Bálint Domonkos pre štúdium
na vysokej škole dočasne prerušiť futbal.
Dragan Gvozdenovič je naďalej naším
najlepším strelcom, 42-ročný Srb 14-krát
traﬁl do siete súperov.
Dozvedeli sme sa, že dotácia od obecnej
samosprávy vykryje 60 percent rozpočtu
klubu, zvyšok hradia sponzori. Podľa našich informácií tréner Miloš Lipovský chce
naďalej trénovať v Tešedíkove. Väčšina súčasných futbalistov chce aj na jeseň hrať u
nás.
Zoltán Szabó

