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Advent, karácsonyi ünnepváró Karácsony estéjén
Régi hagyományokat őrizve, csendesen élik életüket,
szeretetet sugározva az év minden napján. Nagy a sür−
gés, készülődés a kultúrház nagytermében, ahol már áll
a pompás fenyőfa, betlehem és az adventi koszorú is az
asztalra került.
A nyugdíjasklub vezetősége ugyanis a hagyomá−
nyos, karácsony előtti összejövetelre várja a tagságot.
Az ünnepség előtt a vezetőség tagjait kérdezem, ho−
gyan készülnek a közelgő karácsonyi ünnepekre, szent−
este, milyen ételeket tesznek majd az ünnepi asztalra.
Darázs Terézia, Somogyi Erzsébet, Bende Terézia, kö−
zösen rakják össze a múlt cserepeit, a régi szokásokat.
Elmondásuk szerint a régi időkben 9 este vitték a Szent−
családot, a felszentelt szentképet, házról – házra.
Minden háznál elénekelték a beköszöntő éneket:
„Szállást keres a Szent család, de senki sincs ki helyet ád.
Nincsen aki befogadja – őt, ki égnek s földnek ura.
Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll.
Csak a Szent Szűz jár hiába, Betlehemnek városába.
Legalább ti jó emberek, fogadjátok a kisdedet. Házatok−
ra boldogság száll, ha betér az égi Király.“
(A háziak énekelték) „Ne sírj tovább Szűz Mária, ne
menjetek ma máshova.
Szállásunkat mi megosztjuk− Kis Jézuskát be−
fogadjuk.“
Ezután elhangzott a beköszöntés –„ Íme elhoztam
hozzátok a Szűz anya Szent képét és vele méhének áldott
gyümölcsét az Úr Jézust szent jegyesével Szent Józseffel
egyetembe. Az ő áldása tér be e házba Szent képével. Re−
mélem szivesen adtok szállást neki e Szent napra.“
Elmondták továbbá a befogadó imát: „Üdvözlégy
Szűz Mária, honnan van az, hogy az én uramnak az anyja
jön hozzám, szerény hajlékomba, Oh, de boldog vagyok,
hogy e Szent képet
hajlékomba tisz−

Kicsiny Betlehemben megzendült az ének:
„Dicséret, dicsőség az ég Istenének!”
Kit oly régtől fogva szívrepesve vártak,
Megszületett megváltója
A bűnös világnak.
Fényes csillag gyúlt ki a keleti égen,
Megtört a bűn súlya: oda lett a szégyen.
Angyalok serege szelíd szózatára
Benépesült halandókkal
Betlehem határa.
Nem királyi bíbor, − az neki nem kellett!
Szegénység tanyája adott jó nyughelyet.
S íme, minő csoda, az egyszerű jászol
És mennyei glóriája örökké világol.
Romba dőlt a földnek minden hiúsága,
Az gazdag, kiben él a hit és szeretet világa.
Gondolj Ő rá, gőgös fennhéjázó lélek!
S meglátod, hogy kihamvadott hited újra éled.
Zengjen ajkunkról is hálaadó ének,
Estéjén karácsony áldott ünnepének.

telhetem és neki szállást adhatok.“ Ezután kb. másfél órán
át imádkoztak, énekeltek, elénekelték a Szentcsalád kilen−
cedet. Azután a Szentcsaládot annak adták át, ahol a követ−
kező napon jöttek össze.
Napjainkban már kicsit módosult a Szentcsaládjárás, −
mondja Kocsis Ilona a klub elnöke. A mai összejövetel
alkalmával a nyugdíjasklub tagjai is eléneklik a Szentcsa−
lád kilencedet, elmondják a szokásos imádságokat, s az
elkövetkező napokban legalább 10 nagyobb csoportban
találkoznak, készülnek fel lelkiekben a szeretet ünnepére.
A továbbiakban Bende Teréziát kérdezem, milyen éte−
leket készít, tesz majd az ünnepi asztalra. A kérdésre mo−
solyogva válaszol: a régi szokásnak eleget téve, a feldí−
szített fenyőfa alá fonott kalácsot és kis kosárkában min−
denféle gabonát helyezek. Az ünnepi asztalra gyümölcs,
hal és krumpli kerül. A bejglisütés szokása a karácsonyi
bőség fogalmát jelképezi. Az egyszerű kelt tésztából ké−
szült diós vagy mákos bejgli minden évben ott illatozik
az ünnepi asztalon.
Készítette: Borsányi Erzsébet

Szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket, áldásokban gazdag új évet
kíván a község önkormányzata

2

Peredi Újság

Tisztelt peredi lakosok,
kedves falubeliek!
Az esztendő legméltóságteljesebb ünnepére készü−
lődve, most, az Ádventi időszakban szólok Önökhöz
a Peredi Újság hasábjain keresztül. Nem áll szándé−
komban elemezni a mögöttünk levő napok – hóna−
pok történéseit, mert aki nyitott szemmel jár és jó−
zan ítélőképességgel rendelkezik az bizonyára tuda−
tosítja, hogy egy s más a községünk előrehaladását,
fejlődését befolyásoló esemény azért csak történt a
településünkön.
Néhány mondat erejéig szeretnék visszatérni a no−
vember 14−i megyei választásokhoz. Nem utolsó
sorban az öntudatos hozzáálláshoz, ami lakosságunkra mindig is jellemző volt,
de most fölöttébb elégedett vagyok a választásokon elért eredménnyel és a
részvételi aránnyal, ami kis járásunkban a települések között az első helyre
hozta ki Pered községet. Igaz, a 34,85%−os részvétel a helyhatósági, vagy par−
lamenti választásokon nagyon csekélynek számítana, de megyei szinten ez egy
tisztességes és sikeres eredmény.
A megyei választások eredményének kettős üzenete van számunkra: egyrészt
jelezte, hogy közösségünk nem vált a hangzatos és megtévesztő politikai jel−
szavak áldozatává, másrészt pedig a választási eredményekből kiderült, hogy
csak egységes politikai képviselet képes megfelelő súllyal képviselni érdekein−
ket.
A bizalom, amellyel továbbra is megtiszteltek minket, erőt ad számunkra, ho−
gy munkánkat hűséggel, kitartással következetesen végezzük és határozottan
lépjünk fel szülőföldünk érdekében.
Köszönöm Önöknek, hogy a választásokon részvételükkel és szavazataikkal
támogatták képviselő−jelöltjeinket és bizalmat szavaztak nekem is. Köszönet
mindazoknak, akik mindent megtettek a lehető legjobb választási eredményért.
Tisztelt lakosok!
A küszöbön álló karácsonyi ünnepek alkalmából szívből kívánok kedves
mindnyájuknak az Önkormányzatunk és a magam nevében kegyelemteljes, bé−
kés, szeretetben gazdag a Jó Isten áldásával övezett ünnepeket és az új eszten−
dőben sok sikert, békességet, jó egészséget és a Mindenható szeretetét és ke−
gyelmét.
Borsányi Gyula, a község polgármestere

A Nyitra Megyei Önkormányzati Választások
eredményei községünkben
Részvételi arány Pereden: 34,89 %
Elnökválasztás: 1. Milan Belica 34
2. Bíró Ágnes 1000
3. Vladimír Karvaj 7
4. Viliam Mokráň 2
5. Imrich Okenka 31
Képviselő – választás
1. Martin Alföldi 113
2. Peter Andráši 14
3. Július Belovič 140
4. Ferenc Bergendi 171
5. Ľuboš Blažo 4
6. Borsányi Gyula 999
7. Botka Ferenc 649
8. Andrea Bušinská 5

9. Jozef Grell 83
10. Jana Hatvanyová 10
11. Svetozár Hikkel 29
12. Iván Gyula 653
13. Jancsó István 697
14. Roman Králik 14
15. Pavol Marciš 5
16. Jozef Mečiar 10
17. Miloš Melišek 2
18. Juliána Melišková 3
19. Helena Psotová 17
20. Gábor Rusznák 117
21. Milan Šimko 4
22. Marián Šperka 8
23. Ján Štefánik −
24. Tibor Vajda 96

KRÓNIKA

Újszülötteink
Október
Mikleová Carla Elizabeth
Németh Viktor
Lúdik Filip
November
Németh Christopher
Bencsíková Viktória
Fricsek Kornélia
Csicsola Dávid
ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

Október
Szutyányi Sándor (1929)
Pallya Gábor (1937)
Udvaros Gizella,
szül. Bilicz (1936)
Varga Nándor (1923)
Varga Zoltán (1932)
November
Mészáros Ilona,
szül. Csongár (1924)
Tyukos Tibor (1939)
Alföldi Erzsébet (1934)
C sonka József (1954)
Varga József (1923)
Szabó Mária,
szül. Kovács (1922)

Az élet
közös útján
Október
Majba Regina
és Földes László
Bc. Laczko Nikoletta
és Körösi Libor
Berec Katalin
és Zilizi Ferenc
December
Vászondy Krisztina
és Černák Peter
Közlemény− helyreigazítás
Felhivjuk lakosaink figyel−
mét, hogy újságunk októberi
számában Tanka Mária tele−
fonszámát helytelenül közöl−
tük. A helyes telefonszám
0905 576 399. Szíves elnézé−
süket kérjük és köszönjük.
(szerkesztőség)
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Kétnapos barangolás a mesék csodálatos világában
A III. Egyszer volt, hol nem volt mesemondó feszti−
vál és verseny 2009. november 18−án és 20−án a SZK
Kulturális Minisztériumának támogatásával került
megrendezésre a helyi kultúrházban.
A fesztivál első napján a diószegi MTNYA mellett mű−
küdő Diócska bábcsoport és a galántai MTNY Gimnázi−
um bábcsoportja szórakoztatta az óvoda növendékeit és
az alapiskola alsó tagozatos tanulóit.
A két kategóriában meghirdetett versenybe régiónk 5
alapiskolájából /Pered, Zsigárd, Deáki, Vágsellye,
Felsőszeli/ 20 kis mesemondó nevezett be.
Az idei verseny jó színvonala, a sok szép klasszikus és
modern feldolgozás a pedagógusok remek felkészitő
munkáját és a mesemondók bátor kiállását, szép előadás−
módját és tehetségét tükrözte.
Hosszú tanácskozás után a 3 tagú zsűri Jarábik Gabriel−
la elnök (a dunaszerdahelyi Fókusz gyermekszínpad ve−
zetője), Berky Angelika (a peredi magyar óvoda igazga−
tónője) és Kovács Márta (a dunaszerdahelyi Művelődési
Központ referense) meghozta döntését és a Peredi Kul−
túrház díjait a következő kis mesemondóknak ítélte oda:
1. kategória – 1. díj – Szedlár Eszter – Peredi
MTNYA, 2. díj – Néma Erika –Deáki MTNYA, 3.
díj – Baranyai Dóra – Peredi MTNYA, 4. díj – Fü−
löp Réka− Zsigárdi MTNYA
2. kategória – 1. díj – Bugár Anna –Deáki MT−
NYA, 2. díj –Juhos Tamara−felsőszeli Széchenyi Ist−
ván Alapiskola, 3. díj – Renczés Zsófia−Deáki MT−
NYA
Az idei verseny érdekessége, hogy a szakzsűri mellett a
dunaszerdahelyi Fókusz gyermekszínpad tagjai is pon−

Baranyai Dóra
rest macska c. népmesét. Természetesen a vidám és jó
hangulathoz hozzátartozik a zene is. A mesefesztivál a
galántai MTNY Gimnázium lírai színpadának műsorával,
megzenésített versekkel és szép dalokkal zárult.
Meglátásom szerint ez a rendezvény jó irányban
halad. Szereplőként és nézőként is sok gyermeket szó−
lít meg. A rendezvény során a gyermekek szórakoz−
tatták társaikat, bizonyítva azt, hogy a mesék hallga−
tása, mondása és olvasása mellett a mesét remekül el
is lehet játszani.
Bízom abban, hogy a sok szép élmény, ötlet hatásá−
ra a közeljövőben a mesemondás mellett a mi alapis−
kolánkban is létrejön a gyermek báb− és színjátszóc−
soport. Mert közösségünkben is élnek rátermett pe−
dagógusok és tehetséges gyermekek.
Borsányi Erzsébet
kultúrreferens

Kis polgáraink köszöntése

Szedlár Eszter
toztak, mely alapján Ők is meghozták döntésüket és
könyvvel díjazták−jutalmazták Renczés Zsófit és Panik
Alexandrát.
A kis mesemondók a verseny után, a peredi alapiskola ta−
nulóihoz csatlakozva hallgathatták és nézhették meg a
dunaszerdahelyi Fókusz gyermekszínpad előadásában A

Községünk kis polgárainak köszöntése minden év de−
cemberében kedves és jelentős esemény. E örömteli
december 4−i ünnepség alkalmával 32 kisgyermeket –
kis polgárt köszönthettünk szüleikkel, hozzátartozók−
kal együtt a község szertartástermében. Kultúrműsor−
ról az óvodások gondoskodtak.
Az önkormányzat ajándékát, a komáromi Dexia
bankban elhelyezett 33 eurós bankbetétről szóló szer−
ződést, Borsányi Gyula polgármester adta át a szü−
lőknek.
A Dexia−bank igazgatója Fekete Tamás és Mézes Re−
náta plüss játékokkal és autókkal ajándékozta meg a
kis apróságokat.
A szüleikkel együtt, mindannyian azt szeretnénk, ha
ezek a gyermekek szilárd jellemű, boldog és hasznos
tagjaivá válnának közösségünknek, és azt kívánjuk,
hogy békében, biztonságban és boldogságban nőjje−
nek fel.
Borsányi Erzsébet
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Karácsonyi ünnepkör
A karácsonyi ünnepkör kezdete az
advent, a Krisztus születését meg−
előző, négy várakozásteljes hét,
amikor lelkiekben felkészülünk a
megváltó érkezésére. Az ünnep
előtti negyedik vasárnaptól de−
cember 24−ig tart, s egyben az egy−
házi év kezdetét is jelenti. Ma már
nem töltjük olyan szigorú böjtben,
mint a régiek, de ebben az idő−
szakban visszafogottabban élünk,
nem rendezünk zajos mulatságo−
kat.
A hagyományok szerint az ünnep−
körhöz tartozik még András (novem−
ber 30.), Borbála (december 4.),
Szent Miklós – Mikulás érkezése
(december 6.), és Luca napja (de−
cember 13.).
A karácsony ünnepe, Krisztus
születésének napja, amely Ádám és
Éva napja is egyben. Ezt követi
Szent István és Szent János napja
(december 26. és 27.), majd az apró−
szentek napja /december 28./.

Záró akkordja az újév és a vízke−
reszt (január 6.) ünnepe.
A karácsony – A húsvét mellett a
kereszténység legnagyobb ünnepe.
Ballagi Mór 1873−as kiadású A ma−
gyar
nyelv
teljes
szótára
szerint:’’Karácson, december 25.
midőn a kereszténység Krisztus szü−
letésnapját ünnepli, kis karácson új−

Karácsonykor az otthonunk kerül a középpontba, meghívjuk családun−
kat és barátainkat, hogy együtt ünnepeljünk. Mindenkinek megvan a ma−
ga személyes viszonya a karácsonyhoz − fadíszítés, az ünnepi asztal, éte−
lek, sütemények a gyerekek számára pedig elsősorban az ajándékok.....,
melyek nálkül nem lenne karácsony a karácsony.
Sorolhatnánk a karácsony legfontosabb részleteit, de minden család a
maga módján ünnepel. Megvan az ajándékok helye, hogy étkezés előtt va−
gy után ajándékozunk. Szenteste megyünk−e éjféli misére vagy karácsony
napján a templomba. A hagyományos karácsony él és virul.
A hagyományos karácsonyi stílust a viktoriánus korszaknak köszönhet−
jük. 1848 decemberében az illustrated London Newsban jelent meg az a
metszet, melyen Viktória királynő és Albert herceg volt látható egy kará−
csonyfa előtt. A fát aranyozott mézeskaláccsal díszítették és minden ágán
legalább 12 gyertya volt. A gyönyörű fa alatt voltak az ajándékok.
A hagyományosan a karácsonyhoz társított színek is a piros, zöld a vik−
toriánus korból származnak.
Ez a hagyományos stílus a szeretetről, melegségről, biztonságról szól,
könnyen igazítható bármely jellegű otthonhoz.
Ezek után a, modern divatos karácsony gondolata sokaknak ellentmon−
dásos kifejezésnek tűnhet, ám néha még a legkedveltebb hagyományoknak
is hasznára válhat egy kis frissítés. Az, hogy kicsit modernizáljuk a kará−
csonyt, még nem jelenti, hogy fukarkodnunk kell a díszítéssel.
Válasszunk egy más színt a dekorációhoz, mint például, a fehér. Tiszta,
modern, álomszerű és mivel a jéghez és a hóhoz kapcsoljuk, tökéletesen il−
lik a téli ünnephez. A legtágabb értelemben gondoljunk a fehérre − fel−
használható az ezüst, az ónszin és a bézs árnyalatok egész sora.
Még ha a színpompás karácsonyi díszekhez vonzódunk is inkább, meg−
tapasztaljuk, hogy a korlátozottabb színpaletta is épp oly ünnepi lehet. Jó
érzékkel használva, az élénk színek a karácsonyt nem csak ünnepivé, de
stílusossá és elegánssá is teszik.

év napja. De szólások is őrzik a ka−
rácsonyt: lesz még nekem karácso−
nom’’ – azaz jó dolgom.
Nagyon érdekes az ünnep történe−
te. Az összes európai mondakör
alapja a görög és az óegyiptomi mi−
tológia, habár azok vallása nem e−
gyisten hiten alapult, de a belőle ki−
alakuló kelta druida és a zsidó−ke−
resztény vallás egyistenhitű. Istenü−
ket december 22–én ünnepelték, a
téli napfordulón, a négy tűzünnep
egyikén. A téli napforduló legfonto−
sabb jelképe volt az örökzöld ág, a
fény és a tűz.
Egészen az 5. századig hatalmas
viták folytak, hogy Jézus Krisztus
születésének napjául január 6−át,
március 25−ét, vagy december 25−ét
jelöljék−e ki. 534−ben Justinianus
császár idejében Alexandria püspöke
úgy döntött, hogy december 25−e le−
gyen Jézus születésének a napja.
A 16. századig az év karácsonykor
kezdődött. A téli napforduló idején.
Csupán a középkori európai polgá−
rok körében nem merült feledésbe a
régi januári évkezdés. Galeotto
Marzio szerint Mátyás király udva−
rában újévkor osztogattak ajándékot,
hogy jól kezdődjön az év. Később,
amikor hivatalossá tették a januári
évkezdést, az ajándékozás áttevődött
karácsonyra.
Az egész karácsonyi ünnepkör
mai formáját leginkább a katolikus
egyház befolyásolta, így alakult ki a
jászol állítás, a karácsonyi játékok, a
betlehemezés, a karácsonyfa, a regö−
lés (azaz adománykérés), szent−
családjárás és ünnepi étkezés.
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Karácsony a nagyvilágban
Ahány ház, annyi szokás – tartja
a mondás, és ez a karácsonyra is i−
gaz, de a Föld minden részén a
szeretet, az öröm és a család ünne−
pe.
Nézzük, szerte a nagyvilágban
hogyan várják az év végi nagy ese−
ményt, miként készülődnek a sze−
retet ünnepére.
AUSZTRIA – A falvak, városok
már december elején ünnepi díszbe
öltöznek. A kivilágított bécsi Város−
háza előtti téren a Csendes éj .... dal−
lama szól. Apró bódék százaiban
árulják a mézeskalácsot, forralt bort
és a karácsonyi díszek mellé a gyer−
tyákat, ajándékokat.
A szentestét a család együtt tölti a
díszes karácsonyfa mellett. Az aszta−
lon ott illatozik a sült liba, aprósüte−
mények és forralt bor, püspökke−
nyér.
NÉMETORSZÁG vidékenként
különbözik az osztrákok ünnepétől,
de csak a karácsonyi ételeket illető−
en, mert az utcák és terek kivilágítá−
sa hasonló. Minden városban van
bódévásár. Az ajándékokat a
Weihnachtsmann−Télapó
hozza.
Türingiában és Bajorországban
szenteste kolbászt esznek, Ham−
burgban sült halat. Az északi néme−
tek szentesti étele a legérdekesebb:
sertéskarajból és csontokból készítik
az ecetes, keménytojásos, zöldséges,
uborkás kocsonyát. Mellé forralt
bort isznak, aprósüteményeket és
püspökkenyeret fogyasztanak.
A FINNEKNÉL a mondák alap−
ján Mikulás, azaz Szent Miklós alak−
ja keveredik az amerikai Santa Claus
és egy nordikus varázsló alakjával.
A jóságos öregúr, aki virgácsot hoz a
csintalan gyerekeknek, ajándékot a
szófogadóknak.
Úgy
hívják
Joulupukki, vagyis Télapó, aki a
Lappföld Korvatanturi helységből
indul a gyerekekhez. A finn kará−
csony december 24−én kezdődik dél−
ben a harangszóval. A suomiak ha−
gyományos rizskását esznek, majd
az 1800 tó egyikéhez autóznak, hogy
a jégen léket vágjanak. Felforrósít−
ják a tűzhely köveit és a szauna gő−
zében virgáccsal csapkodják testü−
ket. Végül az egész család megmár−
tózik a jeges vízben. Ételeik: hide−
gen tálalt főtt sonka, rénszarvassült

vagy lazac vízben főtt krumplival és
sült takarmányrépa pürével. A szent−
estén kiosztják az ajándékokat és éj−
félig szórakoznak. Másnap viszont
reggel hatkor misére mennek, sok
kilométeres terepsíeléssel mínusz 20
fokban, az északi sötétségben.
LENGYELORSZÁG sajátos ha−
gyományokkal ünnepel. Advent
kezdetén készítik az otthonokban a
karácsonyi díszeket almából, dióból,
csokoládéból. A lengyel karácsony
nem annyira az ajándékozást, inkább
a családi összetartozást erősíti.
Szenteste napján délben még böjtöl−
nek, de az esti ünnepi vacsora már
12 fogásból áll, mely az év hónapja−
it, az apostolok számát jelképezi.
Amikor feljön a betlehemi csillag a
Wigília /virrasztás/ kezdődik. Or−
szágrészenként ugyan mások a szo−
kások, de minden lengyel tartja ma−
gát a hagyományokhoz. A vacsora
az oplatek /ostya/ fogyasztásával in−
dul, aztán jönnek a sültek, a halak és
a céklaleves. Édességnek sokféle sü−
teményt és kalácsot szolgálnak fel.
Írországban ajándékozással, fadí−
szítéssel és a karácsonyi misével te−
lik a karácsony. Ami különbözik
más népektől, hogy ötvözik a katoli−
kus, kelta pogány és az anglikán pro−
testáns hagyományokat. A karácso−
nyi vacsorát hetekkel korábban ké−
szítik elő, ugyanis a plum puding és
a mince pie ízeinek összeérésére , a
hús pácolására időre van szükség.
Aztán jöhetnek az angolszász ételek,
a pulyka, sonka, áfonyaszósz. A csa−
lád minden tagja 3 darab ánizsos sü−
teményt kap: egyet karácsonykor, e−
gyet új év napján, egyet vízkereszt−
re. December 26−án ajándékot adnak
a postásnak, tejes embernek, szeme−
tesnek. Dublinban e napon panto−
mim előadásokat tartanak. A női
szerepeket a férfiak és a férfi szere−
peket a hölgyek játszák.
ANGLIA októbertől készül az ün−
nepekre, fenyőággal, száraz virág−
gal, fagyönggyel, dióval díszítik az
ajtókat és az ablakokat. November−
ben karácsonyi pompát öltenek az
utcák, az otthonokban felállítják a
karácsonyfát is. Decemberben fel−
tűnnek a Santa Clausok is. Szenteste
nem létezik, csak a 25−i Christmas
Day, amikor kibontják az ajándéko−

kat. Ebédre gesztenyével töltött
pulykát fogyasztanak párolt zöldsé−
gekkel, a nap fénypontja a marha−
faggyús, rumba áztatott gyümölcsös
karácsonyi puding, amibe szerencse−
pénzt sütnek.
FRANCIAORSZÁG – Párizsban
december elején fényár jelzi az ün−
nep kezdetét. A böjtöt tengeri her−
kentyűk kísérik, szentestén aztán jön
a pulyka és a fahasábot formázó cso−
koládés rolád. Az éjféli mise társa−
dalmi esemény, mert a templom
előtti téren megelevenedik Krisztus
születésének története.
ROMÁNIA szentestéjén kihalnak
az utcák, a Karácsonyapó hozza a fe−
nyőfa alá az ajándékokat. A magyar
gyerekek betlehemeznek, a román
gyerekek népviseletbe öltöznek és
kecskebőrbe bújt kisfiúval vándorol−
nak házról−házra. Szenteste halat va−
gy kolbászt sütnek, bort isznak,
bejglit esznek. Éjfélkor az utcára
mennek, felkeresik a rokonokat, ba−
rátokat. Másnap kezdődik a mulat−
ság, melyen disznótoros ételeket fo−
gyasztanak.
KARÁCSONY mélyen él vala−
mennyiünkben, akárhol is élünk,
bárhonnan is jöttünk. Az ünnep−
várás a számadás ideje is, nézzünk
magunkba, elvégeztük−e mindazt,
amit kellett, felkészítettük−e a szí−
vünket, a lelkünket.
Bizonyítsuk ezt jó szóval, jó pél−
dával, jó neveléssel, a rászorultak
testi−lelki segítségével, a szomor−
kodók vígasztalásával.
Borsányi Erzsébet−
kultúrreferens
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A Ficánkoló óvoda berkeiben Beiratkozási
program
2009/2010
Mottó: „egy gyermekéért felelős−
séget érző szülő ne hivatkozzon
arra, hogy a gyermek érdekében
kényszerítik azt szlovák (azaz ide−
gen nyelvű) iskolába. A szlovák
nyelv jó fokú elsajátításából szár−
mazó előnyök messze nincsenek
egyensúlyba az anyanyelvi okta−
tás hiánya miatti károkkal.“
(Bajnok István)

Négy hónap telt el azóta, hogy az
Óvoda a nyári szünidő után újra
megnyitotta kapuit a legkisebbek−
nek.
A nagycsoportos óvodásokat meg−
lepetés várta, hiszen a kedves cso−
portszoba falai új szinekben pom−
páznak és bambusznád védőburkolat
is került rájuk. A jól ismert székecs−
kéink is élénkebb zöldben várták
kisgazdáikat.
Mindez köszönhető a szülők aktív
hozzájárulásának és a fenntartónak,
hogy tavasszal megvalósult az óvoda
födemének szigetelése, így nekilát−
hattunk a beázások okozta foltokat el−
távolítani.
Még bele sem melegedtünk az
együttlétbe, az októberi hónap folya−
mán máris elkezdődött az úszótanfo−
lyam, melyet immáron harmadik éve
szervezünk meg a duszlói uszodá−
ban, őszi és tavaszi turnusban.
Novemberben pedig a szülők hoz−
záláttak a harmadik szülői bál meg−
szervezéséhez. A zenét a már jól be−
vált soproni Club 7 zenekar szolgál−
tatta, és bátran állíthatom, ez alka−
lommal sem csalódtunk, mert a han−
gulat fergeteges volt.
A finom vacsorát az óvoda sza−
kácsnői készítették. Volt tombola, a
meglepetés pedig csoki fondue volt
gyümölccsel,. A bál szinvonalát nö−
velte, hogy a büfében a borkedvelő
vendégek több minőségi bor közül
válogathattak.
A bál teljes bevételét természete−

sen idén is az óvodára fordítjuk, a−
hogy tettük ezt eddáig is. A tavalyi
bevételből a nagycsoport talajbur−
kolatát ujítottuk fel, azaz a csoport−
szobába új szőnyeg került, míg az
étkező részre és az öltözőbe új linó−
leum.
Novemberben kedves vendégeket
üdvözölhettünk az óvodánkban,
mégpedig az első osztályos tanuló−
kat a tanítónénijükkel. A nagycso−
portos óvodások izgatottan várták a
régi barátokat, akik sokat meséltek
iskolás élményeikről,de nem maradt
el a közös játék sem.
Körül sem néztünk, itt a varázsla−
tos december, amit minden kis óvo−
dás várva vár, hiszen érkezik a Mi−
kulás. A Mikulás érkezését lázas ké−
szülődés előzte meg: mézeskalács
sütés, díszítés (bár nem lehet tudni,
hogy hova került több cukármáz, a
kis pocakokba, vagy a mézeskalács−
okra, de egy biztos, a mézeskalácsok
így is csodaszépek lettek), karácso−
nyfadíszítés, éneklés, verselés. A
Mikulás mindezért cserébe csom−
maggal lepte meg a gyerekeket és
sok új játékot hozott az óvodába.
Így telnek a Ficánkoló óvoda min−
dennapjai és ünnepnapjai.
A másik félévben is sok minden
vár még ránk, már előre örülünk a
farsangi Kolompos mulatságnak,
ahová várjuk falunk apraját és nagy−
ját.
Berky Angelika

A Via Nova ICS 2 évvel ezelőtt a Rá−
kóczi Szövetség ösztönzésére vágott
bele a Beiratkozási Körútba, idén az
Anyanyelvünkért Polgári Társulással
közös szervezésben kerül sor a ren−
dezvénysorozatra. A program elsőd−
leges célja, hogy felhívja a magyar
emberek figyelmét arra a problémára,
hogy még mindig nagyon sok ma−
gyar nemzetiségű gyermek kénysze−
rül elsajátítani az alapvető tudnivaló−
kat – mint pl. az írás, olvasás, számo−
lás – idegen nyelven.
Az eddig körutak alkalmával,
nagyjából 30 helyszínre jutottunk el,
reményeink szerint ez idén is sikerül.
A tavalyi év tapasztalataiból kiindul−
va az előző év körútjainak helyszínei
közül a felén szerveznek az iskolák
és civil szervezetek ismét körút állo−
mást, mig a másik fele a programok−
nak új iskolaként, helyszínként kerül
a rendezvénysorozatba.
Fontosnak tartjuk, hogy a ma−
gyar iskolák padjai megteljenek, e−
zért elsődleges célunk, hogy egy−
egy helyszín specifikusságát sze−
melőtt tartva olyan programmal
szólítsuk meg a fiatal szülőket,
amelynek köszönhetően a magyar
iskola meleltt döntenek. Továbbra
is várjuk iskolák és civil szerveze−
tek jelentkezését, hiszen tudjuk a
felvidéki magyarság megtartó ereje
éppen a magyar iskolákban van.
Arra szeretnénk felhívni a szülők
figyelmét, ha egészségesen fejlődő
gyermeket szeretnének nevelni, ah−
hoz a legjobb választás az anya−
nyelven tanulás.
Nagy Péter, a Via Nova Ifjúsági
Csoport elnöke
és Cúth Csaba, az Anyanyelvün−
kért Polgári Társulás elnöke

7

Peredi Újság
KÖZLEMÉNY

ESEMÉNYNAPTÁR

Tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy az ÚJ ÉVET röviddel éjfél után
a hagyományos TÜZIJÁTÉKKAL közösen köszöntjük a községi hivatal
előtt. SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET !
Borsányi Gyula polgármester új évi köszöntője 2010. január 1−én 13:30 ó−
rakor hangzik el a községi hangszóróban.

Évzárók, bálok,
rendezvények – 2010

A Peredi Sportklub tisztelettel ér−
tesíti a lakosságot, hogy SZIL−
VESZTERI bált rendez a kultúr−
házban. Zene: LACI BAND, a jegy
ára: 10,−euró.
Jegyek az EZOTERIKÁBAN kap−
hatók, mindenkit szeretettel vár−
nak!!!

Kedves Szülő és Óvodás!
A Csemadok helyi alapszervezete és a Peredi MTNYA szeretettel meg−
hívja Önt és kedves gyermekét a KARÁCSONYVÁRÓ ünnepségre, me−
lyet 2009. december 18−án 14.00 órai kezdettel tartunk a kultúrház nagy−
termében. Vendégünk a VIA NOVA Ifjúsági Csoport, aki ajándékkal,
meglepetéssel várja az óvodásokat és a szülőket.
Program:

− Az iskola bemutatkozása
− Az alapiskola tanulóinak
műsora
− Karácsonyi díszek, ajándékok
készítése
− Mézeskalács−díszítés
− Ugrálóvár, közös játék.

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
Ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben!

FELHÍVÁS
Felhívjuk azon lakosaink figyelmét, akik már rákötődtek a nyilvános ka−
nalizációs hálózatra és nincs szerződésük a hálózat üzemeltetőjével –
Nyugatszlovákiai Vízművekkel, kötelesek ezt megtenni 2010. február 28−
ig. A szennyvízelfolyás a szerződés megkötésétől lesz kiszámlázva.
Azon lakosaink, akik 2010. február 28−ig nem kötnek szerződést a há−
lózat üzemeltetőjével és fény derül az illegális használatra, büntetést kap−
nak és a számlát a hálózat kolaudációjától kapják.
Azon lakosaink, akik még nem használják a kanalizációs hálózatot,
2010. december 31−ig, kötelesek rákötni családi házukat, ingatlanukat és
szerződést kötni az üzemeltetővel.
Addig is a szerződés megkötéséig kötelesek felmutatni, hogy a szenny−
vizet hová szállíttaták el.
PEREDI ÚJSÁG

Kiadja: a helyi önkormányzat. A szerkesztőbizottság elnöke:
Varga Zoltán. A szerkesztőbizottság tagjai: Borsányi Gyula, Borsányi Erzsébet, PhDr.
Novák Veronika, Mgr. Eva Lelovicsová, Mgr. Jurás Lívia, Marosi Bianka, Varga Vil−
mos, Mgr. Száz Éva, Szabó Zoltán, Ing. Jurás Gábor.
A szerkesztőség címe:
Obecný úrad 925 82 Tešedíkovo– Peredi községi hivatal. Tel.: 031/7795 412
Re−
gistrácia: OÚ Šaľa
Tipográfia: Oriskó Norbert.

Január 16. – 60 éves a CSEMA−
DOK Peredi Alapszervezete – év−
záró, ünnepi műsor, bál
Január 22. – A Peredi Sportklub
évzáró taggyűlése
Január 24. – Batyubál a Nyugdíjas−
klub szervezésében
Január 30. – A Matica Slovenská
évzáró taggyűlése, bál
Február 4. – A magyar óvoda far−
sangi karneválja
Február 6. – Vadászbál
Február 12. – A szlovák óvoda far−
sangi karneválja
Február 13. – Szülői bál a peredi
MTNYA mellett működő Szülői
Szövetség rendezésében
Február 20. – Szülői bál a peredi
SZTNYA mellett működő Szülői
Szövetség rendezésében
Február 27. – Borkóstoló a CSE−
MADOK Peredi Alapszervezet−
ének rendezésében
Március 6. − A Telektó Polgári Tár−
sulás évzáró taggyűlése

A szerkesztőség közleménye:

Továbbra is várjuk magánvállalko−
zóink, cégek reklámhirdetéseit szer−
kesztőségünkbe. Info: 031/77 95
314

Karácsonyozz velünk!
A peredi Ifi klub sok szeretettel várja
a lakosságot az idei karácsonyi műso−
rukra, mely 2009. december 20−án
17:00 órai kezdettel kerül megrende−
zésre a helyi kultúrházban.
Fellépők: a helyi óvoda növendékei, a
helyi iskola tanulói, a Calma tánccso−
port, Takács Noémi, Kovács Sanyi és
az Érsekújvári Rockszínpad.
Belépő: tetszés szerint, a büfében
puncs és karácsonyi édesség kapható.

Jöjjön el, ünnepeljünk együtt!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, ho−
gy a temetőben a szemetet, száraz
virágokat a konténerekben kötele−
sek elhelyezni. Együttműködésüket
a temető rendjének, tisztaságának
megőrzése érdekében köszönjük!

Tešedíkovské noviny
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Pohrebná služba a správa cintorína obce Tešedíkovo

Pomôžeme vám v najťažších chvíľach
Sídlo: Obecný úrad v Tešedíkove,
Žihárecká č. 860, 925 82
Tešedíkovo
Kontakt: 0908 846 231 – Aladár
Szarka (nonstop) – prevoz zosnulého
0915 360 043 – Viliam Varga –
správa cintorína / 0918 485 970 – Š−
tefan Szokol – výkop hrobu / 031/ 77
95 234 − dispečing / 031/ 77 95 412
– dispečing
Poskytované služby: Preprava zo−
snulých, úprava zosnulých a ich ulo−
ženie do rakvy, vykopanie hrobov,
pochovanie, vedenie evidencie, ex−
humácia, údržba pohrebiska
Ďalšie informácie:
– Vybavovanie matričných dokla−
dov na matrike, OcÚ Tešedíkovo,
Žihárecká ulica 860, tel: 031/ 77 95

411
– Evanjelický farár: ThMgr.
Dušan Chovanec, tel: 031/ 771 20
29, 0907 794 818
– Katolícky farár:
Štefan Ču−
tora, tel.: 031/ 77 95 220
– Spevokol (dalárda): Ján Pásztor,
ul. Salibská č.330
– Zabezpečenie modlitby (kat.
vierovyznanie): Teodor Varga č. 170
Tešedíkovo
– Zabezpečenie modlitby (evanj.
vierovyznanie): Anna Hajduková,
ul. Dolná č. 431 Tešedíkovo, tel.:
0915 766 240
– Predaj rakvy, vencov a kytíc:
Mária Tanková, Malá ulica č. 63
Tešedíkovo, mobil: 0905 576 399
– Murárske opravy a úpravy hro−
bov – Kamenárstvo Nagy – oproti
cintorína na parkovisku

Spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby je potrebný súhlas správy cintorína!
2. Pri stavbe obrubníkov sa stavebník riadi úpravami správy cintorína,
NAJMÄ POKIAĽ IDE O TVAR A ROZMERY !!!
Pochovávacia plocha musí byt v rozmeroch:
Rám nad povrchom zeme:
– pri hrobe: 110 x 250 cm
– pri dvojhrobe: 200 x 250 cm
– pri detskom hrobe: 60 x.160 cm
Základy pod povrchom zeme:
– pri hrobe: 140 x 265 cm
– pri dvojhrobe: 230 x 265 cm
– pri detskom hrobe: 90 x 175 cm
3. Uličky medzi hrobmi môžu byť spevnené len betónovými dielcami.
VYBETÓNOVANIE JE ZAKÁZANÉ!!!
Vzdialenosť medzi hrobmi je stanovené v šírke 30 cm a tu nie je povole−
né žiadne spevnenie (t.j. betónovanie)
4. Zásady pri budovaní rámov:
– výška obruby 40 cm, z toho základ 20 cm – nad povrchom terénu
– vonkajšia dĺžka max. 260 cm
– vonkajšia šírka max. 120 cm resp. 210 cm
5. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady o−
čistiť okolie hrobu a odviezť zvyšky stavebného materiálu.
S motorovým vozidlom možno na cintorín vojsť len so súhlasom
správcu cintorína. Klúče od brány sú uložené na obecnom úrade.
Upozorňujeme našich občanov, že v cintoríne sú vyložené kontajnery
na smeti, preto je nepripustné, aby ste smeti, suché kvety a iný odpad u−
ložili na iné miesto.
V záujme udržiavania čistoty a poriadku v cintoríne za vašu spolu−
prácu ďakujeme !

Podmienky kontroly
čistenia komínov
Čistenie a kontrolu komínov môže
vykonávať len osoba odborne spôso−
bilá. Podľa § 23 písm. 1 zákona MV
SR č. 401/2007 Z.z. o kontrole
a preskúšaní komínov pre každého
vlastníka domu je povinnosťou za−
bezpečiť kontrolu a čistenie komí−
nov.
Hlavné body kontroly a vymetania
komínov:
1. Kontrola správnosti zapojenia
spotrebiča
2. Kontrola statiky komína
3. Správnosť odborného vybudova−
nia a vyvložkovanie starých komí−
nových telies
4. Dodržovanie protipožiarneho zá−
kona o komínoch
5. Kontrola plynulého a bezpečného
ťahu do ovzdušia
6. Odvetranie kotolní
7. Vyberanie sadze kondenzu
8. Dodržiavanie základných bezpeč−
nostných predpisov o komíne
9. Vydávanie dokumentov ku kolau−
dácii o preskúšaní nového komína
10. Odborné poradenstvo na t.č.:
0903 205 215
Oznamujem Vám, že v obci
Tešedíkovo budem vykonávať
kontroly a čistenie komínov Svoje
požiadavky môžete nahlásiť na
Obecnom úrade v Tešedíkove.
S pozdravom: Jozef Fodor, kominár
(t.č. 0903 205 215)

Výzva pre občanov
Vyzývame našich občanov, ktorí
sú napojení na verejnú kanalizáciu,
ale nemajú uzatvorenú zmluvu s pre−
vádzkovateľom
kanalizácie
–
Západoslovenská vodárenská spoloč−
nosť – aby si túto povinnosť splnili do
28.2.2010. Týmto občanom bude
stočné faktúrované od dátumu podpí−
sania zmluvy.
Upozorňujeme tých občanov, ktorí
sú už pripojení na verejnú kanalizáciu
a nesplnia si povinnosť uzatvorenie
zmluvy v stanovenom termíne, budú
riešení v priestupkovom konaní
a stočné im bude faktúrované od dátu−
mu kolaudácie verejnej kanalizácie.
Ostatní občania majú povinnosť
pripojiť sa na verejnú kanalizáciu
v termíne do 31.12.2010.
Do tohto času sú ako vlastníci ne−
hnuteľností, ktoré produkujú odpado−
vú vodu povinný preukázať, ako na−
kladali so žumpou.
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Láska na Vianoce
Dostať darček odliaty z lásky a obetavosti, vy−
beraný starostlivo a zabalený so všetkou vrúc−
nosťou, čo darca v sebe má, to je skutočne vzác−
nosť.
Také darčeky sa nepritrafia často, ale ak prídu,
opatrujte ich ako oko v hlave.
Očakávame príliš veľa od Vianoc. Musia byť
čarovné. Musia byť tie pravé. Slávnostné.
Zábavné. Skvelý dar. Všetko to očakávanie.
Neberte to tak. Láska − o ňu ide. Ostatné je lac−
ná pozlátka.
Zabudni, odpusti − pretože kto môže tvrdiť, že
ešte niekedy prídu Vianoce. Podajte si ruky.
Starí rodičia vedia oceniť nešikovnosť pri bale−
ní vianočných darčekov.
Rozbaľujeme darčeky, spoločne sa radujeme,
sadáme si k stolu.
A za oknom − tam v tme − sú tí, komu Vianoce neprinášajú radosť a úľavu.
Pre nich je to ďalší deň osamelosti, strachu, hladu bezdomovstva, alebo vojny.
Na Vianoce je vhodná chvíľa prejaviť lásku jeden druhému − podeliť sa o jedlo, vymeniť si darčeky, byť šťastný. Že−
lala by som si, aby nás pár počulo hlasy všetkých tých, čo sú za našimi oknami. Pretože oni nie sú štatistika, medzi−
národný problém, záťaž pre vládny rozpočet.
Sú to ľudia, každý z nich má bohatú a neopakovateľnú dušu. Vzácnu. Ako my.

Prežite Vianoce s nami!
Ifi klub v Tešedíkove Vás srdečne pozýva na tohtoročný vianočný program,
ktorý sa uskutoční 20. decembra 2009 o 17:00 hodine v kultúrnom dome.
Vystúpia: deti MŠ, žiaci ZŠ, tanečná skupina Calma, Noémi Takácsová,
Sanyi Kovács a Érsekújvári Rockszínpad.
Vstupné: dobrovoľné, v bufete ponúkame punč a vianočné sladkosti.

Každého srdečne vítame!

Športový klub Tešedíkovo Vás srdečne pozýva
na SILVESTROVSKÚ zábavu do domu kultúry.
Do tanca hrá: LACI BAND,
vstupné: 10,−eur
Predpredaj vstupeniek je
v EZOTERIKE
Organizátori Vás srdečne
očakávajú !

Oznam redakcie
Očakávame prezentačné a re−
klamné príspevky súkromných
podnikateľov a firiem do redakcie
našich obecných novín. Info:
031/77 95 314

Kalendár podujatí – 2010
16. január – 60. výročie založenia
ZO CSEMADOK Tešedíkovo /
Výročná schôdza, slávnostný
program, zábava
22. január – Výročná schôdza ŠK
Tešedíkovo
24. január – Batôžková zábava –
Klub dôchodcov
30. január – Výročná schôdza
Matice slovenskej, zábava
1. február – Fašiangový karneval
MŠ s VJM
6. február – Ples poľovníkov
12. február – Fašiangový karneval
MŠ s VJS
13. február – Ples rodičov ZRPŠ
pri ZŠ s VJM
20. február – Ples rodičov ZRPŠ
pri ZŠ s VJS
27. február – Degustácia vín –
CSEMADOK ZO
6. marec − Výročná členská schôdza
OZ TELEKTÓ
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dakcie: Obecný úrad 925 82 Tešedíkovo Tel.: 031/779 5412, Registrácia: OÚ Šaľa
Typografia: Oriskó Norbert
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Vážení spoluobčania, milí Tešedíkovčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril pro−
stredníctvom Obecných novín pred príchodom
najdôstojnejších sviatkov roka v tomto advent−
nom období. Nemám v úmysle znázorňovať uda−
losti uplynulých dní a mesiacov, ako som to
praktizoval po iné roky, lebo si myslím, že kto
má otvorené oči a triezvy úsudok, ten si všimne
zmeny, ktoré s veľkou mierou dopomohli k roz−
voju a stabilite našej obce.
S niekoľkými vetami by som sa chcel vrátiť k
voľbám do vyšších územných celkov. V nepo−
slednom rade k uvedomelému prístupu, čo bolo
za každým charakteristické v radoch našich oby−
vateľov, ale tento krát som bol nadmierne spo−
kojný s dosiahnutými výsledkami a samotnou účasťou na voľbách, čomu
vďaka naša obec v rámci nášho malého okresu sa umiestnila na prvom mies−
te.
Je pravdou, že 34,85%− ná účasť v komunálnych voľbách alebo vo voľ−
bách do Národnej rady SR je priveľmi nízka, ale na úrovni VÚC je to veľmi
slušný a nadpriemerná výsledok.
Voľby do VÚC v našom malom regióne majú dvojaké: po prvé signalizo−
vali, že naše spoločenstvo sa nestalo obeťou zavádzajúcich politických he−
siel, po druhé výsledky volieb nám dokázali, že len jednotné politické za−
stúpenie dokáže vážnosťou a zodpovednosťou zastupovať naše bežné a kaž−
dodenné záujmy.
Dôvery, v ktorou ste nás poctili nám dáva dostatočný impulz a silu, aby
sme našu prácu poslancov VÚC vykonávali poctivo a cieľavedome, a dô−
sledne zastupovali náš malý región.
Ďakujem Vám všetkým, že s účasťou a s Vašimi hlasmi na voľbách ste
podporovali našich kandidátov a vyslovili ste dôveru mojej osobe. Ďakujem
každému, ktorí spravili všetko za čo najlepšie volebné výsledky.
Vážení obyvatelia!
Pred nastávajúcimi vianočnými sviatkami Vám zo srdca želám v mene
Obecného zastupiteľstva a v mene svojom dôstojné, láskyplné, veselé,
Božou milosťou požehnané sviatky a v novom roku veľa úspechov, dobré
zdravie, mier v rodinách, lásku a milosrdenstvo Všemohúceho Pána.
Gyula Borsányi, starosta obce

Výsledky volieb v našej obci do orgánov
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Účasť voličov: 34,89%
Voľby predsedu NSK
1. Milan Belica 34 hl.
2. Ágnes Bíró 1000 hl.
3. Vladimír Karvaj 7 hl.
4. Viliam Mokráň 2 hl.
5. Imrich Okenka . 31 hl.
Voľby do zastupiteľstva NSK
1. Martin Alföldi 113 hl.
2. Peter Andráši 14 hl.
3. Július Belovič 140 hl.
4. Ferenc Bergendi 171 hl.
5. Ľuboš Blažo 4 hl.
6. Gyula Borsányi 999 hl.
7. František Botka 649 hl.

8. Andrea Bušinská 5 hl.
9. Jozef Grell 83 hl.
10. Jana Hatvanyová 10 hl.
11. Svetozár Hikkel 29 hl.
12. Július Iván 653 hl.
13. Štefan Jancsó 697 hl.
14. Roman Králik 14 hl.
15. Pavol Marciš 5 hl.
16. Jozef Mečiar 10 hl.
17. Miloš Melišek 2 hl.
18. Juliána Melišková 3 hl.
19. Helena Psotová 17 hl.
20. Gábor Rusznák 117 hl.
21. Milan Šimko 4 hl.
22. Marián Šperka 8 hl.
23. Ján Štefánik −
24. Tibor Vajda 96 hl.

KRONIKA
Naše
novo−
rodeniatka
Október
Carla Elizabeth Mikleová
Viktor Németh
Filip Lúdik
November
Christopher Németh
Viktória Bencsíková
Kornélia Fricsek
David Csicsola

Navždy nás opustili
Október
Alexander Szutyányi (1929)
Gabriel Pallya (1937)
Gizela Udvarosová,
rod. Biliczová (1936)
Ferdinand Varga (1923)
Zoltán Varga (1932)
November
Helena Mészárosová,
rod. Csongárová (1924)
Tibor Tyukos (1939)
Alžbeta Alföldiová (1934)
Jozef Csonka (1954)
Jozef Varga (1923)
Mária Szabová,
rod. Kovácsová (1922)

Spoločnou cestou
Október
Regina Majbová
a Ladislav Földes
Bc. Nikoleta Laczková
a Libor Körösi
Katalin Berecová
a Franrišek Zilizi
December
Kristína Vászondyová
a Peter Černák
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Uvítanie našich
mladých občanov obce

OZNAM
Oznamujeme našim občanom, že NOVÝ ROK 2010 privítame tradičným
ohňostrojom spoločne krátko po polnoci pred obecným úradom.
Srdečne Vás očakávame !
Novoročný vinš starostu obce Gyula Borsányiho vysielame v obecnom
rozhlase dňa 1.januára 2010 o 13:30 hodine.

Pre zbor pre občianske záležitos−
ti a pre pracovníkov obecného úradu
sú chvíle v našej obradnej sieni trva−
lým zážitkom.
Zvlášť radostná bola milá sláv−
nosť, keď 4. decembra 2009 sme uví−
tali do veľkej rodiny našich občanov
32 detí – najmladších občanov obce.
Rodičom detí − dar obecnej sa−
mosprávy, certifikát Dexia banky s
hodnotou 33 eur odovzdal starosta
obce, Gyula Borsányi. Dexia banka
filiálka v Komárne deťom venovala
plyšové hračky a autíčka, ktoré odo−
vzdal riaditeľ banky Tamás Fekete a
Renata Mézesová.
Rodičov a deti privítali krásnym
kultúrnym programom deti z mater−
ských škôl.
Alžbeta Borsányiová
ref. kultúry

„Včielky a Lienky objavujú svet...”
Naša materská škola pracuje pod−
ľa školského vzdelávacieho progra−
mu:
„Včielky a Lienky objavujú
svet,...”. Práce je veľa, ale v spolu−
práci s rodičmi a sponzormi MŠ vy−
tvoríme pre naše deti také podmien−
ky, aby do MŠ chodili s radosťou a
odnášali si z nej nové poznatky.
Dňa 28. októbra pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším prichystali
deti pre svojich starých rodičov ma−
lú oslavu. Boli sme milo prekvapené
hojnou účasťou rodičov a starých ro−
dičov. Naše deti im zaspievali, zare−
citovali, zatancovali. Hosťom sme
ponúkli piškótové zákusky, kokoso−

vé gulôčky, ktoré deti vlastnoručne
pripravili.
V rámci spolupráce MŠ s MO
MS sme získali finančné prostriedky
na multifunkčnú preliezku. Verím,
že naše snaženie objaviť u detí radosť
z pohybu, zo športových aktivít čo−
skoro prinesie svoje ovocie v podo−
be zdravých a šťastných detí.
Pre kolektív učiteliek je tento
predvianočný čas plný práce a prí−
prav a pre naše deti čas očakávania a
radostí, príchod Mikuláša s bato−
hom, plným prekvapení.
Čaro zimného obdobia a blížia−
cich sa Vianočných sviatkov spestria
aj toho roku vianočné besiedky.

Vianočné orechové hviezdičky
Čo potrebujeme: 500 g hladkej múky, 100 g práškového cuk−
ru,100 g mletých orechov, orechy na zdobenie, 250 g masla, 3 žĺt−
ky, 1 celé vajce, 1 dl mlieka, 30 g droždia a džem.
V múke rozmiešame cukor, orechy, maslo, žĺtky, v mlieku roz−
pustené droždie a vypracujeme cesto, Na múkou posypanej doske
ho rozvaľkáme a formičkou vykrajujeme hviezdičky. Polovicu z
nich potrieme rozšľahaným vajcom a ozdobíme orechovými jadra−
mi. Obe druhy hviezdičiek pečieme v mierne vyhriatej rúre.
Hviezdičky pospájame džemom.

Vianoce prichádzajú, už klopú na
dverách. Želám Vám, aby vaše sviat−
ky boli prekrásne a radostné, aby v
novom roku 2010 všetky pretrhnuté
cesty medzi ľuďmi sa pospájali nitka−
mi vzájomnej lásky a porozumenia,
aby každý mal niekoho, kto mu po−
vie: „mám ťa rád, ľúbim ťa „, aby kaž−
dý cítil v srdci lásku a dokázal preja−
viť voči druhým, aby ľudia nemali v
srdci závisť a nenávisť, aby všetky
deti mali svojich rodičov, aby každý
bol obdarovaný darom milosti, čest−
nosti a spravodlivosti, aby sa ľudia
dokázali tešiť z práce iných, aby sa
ľudia viac smiali a tešili zo života.
Silvia Vargová – riad. MŠ

12. ročník

4. číslo

december 2009

Opäť sú tu Vianoce

Vianoce

Vianoce sú tu – sviatky pokoja.
Všetci už čakáme už v blízkosti dvier,
kedy sa tajomne zvečera otvoria
a do duše zas príde pokoj a mier.
Keď začne horieť prvá sviečka na ad−
ventnom venci, začína sa najtajom−
nejšia časť roka. Najtajomnejšia
a najradostnejšia, plná očakávania.
Deti sa tešia na vianočný stromček,
a najmä na to, čo pod ním bude, ale
tešíme sa aj my dospelí... na pokojné
dni, v ktorých si telo oddýchne a du−
ša pookreje, na stretnutia s rodinou
a priateľmi.
Bez jedličky, smreka, borovice si
Vianoce nevieme ani predstaviť. Na
Štedrý večer zazvoní zvonček a hľa,
je tu vyzdobený, rozžiarený, voňajú−
ci stromček od Ježiška. Pod ním ve−
ľa darčekov, pre každého z rodiny
niečo...
Štedrý deň je dlho očakávaný deň.
Stôl na Slovensku býva bohatý a krás−
ne prestretý napriek tomu, že nie sme
veľká krajina, jedálniček rôznych kú−
toch sveta je rozmanitý. Väčšinou sa
dodržiava zvyk, že:
na Štedrý deň sa pripravuje mäso
zo zvierat bez nôh, teda z rýb,
na 1. sviatok vianočný mäso
z dvojnohých zvierat – z kureniec,
moriek, kačíc, a

Zadarmo

Včera nám spievali
tú „Čas radosti“,
že sa nám narodil
Kristus z výsosti.
na 2. sviatok vianočný sa podáva
bravčovina alebo hovädzina, teda
mäso zo štvornohých zvierat.
Slávnostný stôl býva krásne pre−
stretý, v strede svieti sviečka.
Súčasťou väčšiny štedrovečerných
stolov sú oblátky, med, cesnak, ovo−
cie a orechy.
Prvý Sviatok vianočný sa po dob−
rej večeri a radosti z darčekov rodi−
ny vyberú na polnočnú omšu, kde si
zaspievajú Tichú noc. Táto radostná
pieseň bude mať čo nevidieť 200 ro−
kov.
25. december je dňom návštev,
deti sa hrajú s darčekmi a všetci sa
cítia sviatočne. Druhý sviatok via−
nočný je 26. december. Meniny má
Štefan. V tento veselý vianočný deň
sa usporadúvajú tanečné zábavy
a plesy a začínajú sa prípravy na zá−
ver roka.
Radostné oslavy príchodu nového
raka oslavujú dospelí aj deti vybuchu−
jú rakety, žiaria ohňostroje a ľudia sa
tešia. 6. januára sú v kalendári Traja
králi – Gašpar, Melichar a Baltazár. V
tento deň sa definitívne končí vianoč−
ný čas. Zhasína sa výzdoba na uli−
ciach, v domoch.
Mgr. Eva Lelovicsová ,
zást. riad. ZŠ

Nech vám dá spasiteľ
ten čas radosti
dnes, i na rok, i večne
zo svojej milosti.
Keď Tichá noc ....
zaznie sladko,
sviečočky sa rozhoria,
privítame Jezuliatko,
Srdcia sa nám otvoria.
nech aj u vás sa rozbúši
každé srdce blažené,
rozleje sa radosť z duší,
starosti čo zaženie.
V duši sa rozhostí
nežný cit radosti,
stromček sa ligoce...
Veselé Vianoce !

Krásne vianočné sviatky a v novom roku veľa lásky, blaha, zdravia
a šťaastia Vám žeelá naša obecná samospráva

