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Program:
19.6.2015
17:30 - 20: 00 Miss Amerika - opereta budapeštianskeho Márton Rátkai
divadla v KD
21:00 - 22:30 Živý koncert skupiny Hooligans na hlavnom námestí
20.6.2015 - Slávnostný program
13:30 - 14:00 Koncert dychovej kapely mesta Tab pred kultúrnym domom /KD/
14:00 - 14:30 Slávnostné otvorenie, privítanie hostí pred KD
Účinkujú: Dychová kapela mesta Tab a žiaci ZŠ
15:00 - 15:30 Liturgia v rímskokatolíckom kostole, účinkuje Peredi Nőikar
16:00 - 16:30 Spomienková slávnosť a kladenie vencov pri pomníku bojov
v r. 1848-49. Účinkuje Dychová kapela mesta Tab
17:00 - 18:30 Recepcia a odovzdanie čestných uznaní v KD
20.6.2015 - Kultúrne programy na hlavnom námestí
17:00 - 17:10 Privítanie
17:10 - 17:50 Naše živé tradície, účinkujú: žiaci základnej školy, Tešedíkovský
ženský spevokol, a citarový súbor Csillag
18:00 - 18:40 Koncert Otta Weitera a Andrei Fischer
18:40 - 20:00 Hviezdy Tešedíkova
21:00 - 22:30 Živý koncert skupiny Korál
23:00 - 05:00 Retro disco, účinkuje DJ Bird – Veréb Attila
Sprievodné podujatie v centre obce:
11:00 - 17:00 Príležitostné detské ihrisko a programy pre deti

Rozpočet príjmov za rok 2015 (v Eur)
1.Dane zo závislej činnosti
2.Daň z nehnuteľností
3.Nájomné za obecné byty
4.Správne poplatky
5.Nájomné (pozemky, budovy)
6.Služby DSS
7.Opatrovateľská služba
8.Relácie
9.Knižnica
10.Cintorínske poplatky
11.MŠ, školský klub + stravné
12.Finančné hospodárstvo
13.Stavebníctvo
14.Matrika
15.Školstvo
16.Sociálne veci
17.Stravovanie (príspevok)
18.Zber komunálneho odpadu
19.Evidencia obyvateľstva
20.Kultúra
21.Predaj pozemkov
22.Kompostáreň
23.Prevencia kriminality
24.Bytovka
Kapitálové príjmy spolu:
1 624 630 EUR
25.Finančné operácie
Rozpočet príjmov za rok 2015:
4 255 025 EUR
Bežný rozpočet:
2 052 397 EUR

Navždy nás opustili
december 2014
Ľudovít Kinyik (1934)
Adelajda Trombitášová, rod. Pirková (1924)
Rozpočet výdavkov za rok 2015 (v EUR)
825 495 1.Správa
284 686 Ján Pirk (1946)
138 434 2.Finančná a rozpočtová oblasť
7 773
január 2015
151 07 3.Matričná činnosť
13 729
Aurélia Lelovicsová, rod. Szarková (1927)
19 000 4.Splácanie úverov
38 170
32 150 5.Požiarna ochrana
2 590
Imrich Melišek (1961)
32 850 6.Výstavba
43 838
Baltazár Kőrösi (1931)
2 700
7.Dobrava
112 471
2 200
8.Odpadové hospodárstvo
156 044 Anna Gálová
Jozef Szabo (1923)
1 000
9.Rozvoj obce
64 854
2 000
10.Zásobovanie vodou
400
Elena Kőrösiová, rod. Horváthová (1941)
50 400 11.Verejné osvetlenie
22 630
Vilma Fölösová, rod. Vászondiová (1933)
22 300 12.Rozvoj bývania
30 438
Emília Melišková, rod. Dolinská (1945)
4 000
13.Športové a rekreačné služby
52 270
3 912
14.Kultúra
56 859
Alexej Bende (1935)
607 283 15.Knižnica
1 530
Gabriela Vanková, rod. Pásztorová (1941)
71 040 16.Vysielacie a vydavateľské služby
2 500
2015 február
3 400
17.Spoločenské organizácie
9 760
56 570 18.MŠ
140 190 Ferdinand Tyukos (1943)
1 237
19.Základné vzdelanie (ZŠ)
671 325 Jozef Takács
25 350 20.Školské stravovanie
20 870
2015 marec
10 000 21.Domov sociálnych služieb - DSS
115 646
Etela Csikosová, rod. Csicsmanová (1930)
1 408 414 22.DSS – stravovanie
53 057
7 000
23.Opatrovateľská služba
41 636
Irma Kovácsová
199 216 24.Poskytnutie sociálnej pomoci
2 800
Július Vankó
Investície
2015 apríl
25.Verejná správa
43 750
577 998 26.Nakladanie s opadmi –
Ján Vicsápi (1936)
výstavba kompostárne
1 545 289 Mária Paulová, rod. Fabiánová (1921)
27.Rozvoj bývania
513 040
Mária Némová, rod. Szekeresová (1924)
28.Rozvoj obce – artézska studňa
70 000
Benedikt Barczi (1927)
29.Vodné hospodárstvo
20 000
30.Finančné operácie
116 880 Ernest Karadi (1936)
Irma Okenková, rod. Okenková (1925)
ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROK 2015:
Csaba Szőke (1958)
4 255 025 EUR
Bežný rozpočet
2015 máj
1 946 066 EUR
Jozef Szabó (1939)
Július Zilizi (1927)
Alžbeta Vanková, rod. Matovicsová (1937)

Výbor miestnej organizácie SČK v Tešedíkove touto cestou vyjadruje úprimné poďakovanie všetkým
tým, ktorí dňa 20.marca 2015 darovali vzácnu kvapku života v miestnom kultúrnom dome.
Menovite: Michal Tuška, Kristián Perina, Attila Somogyi, Tomáš Perina, Juraj Čiernik,
Milan Fojtík, Alexander Kocsis, Marian Marosi, Csaba Győri, Erik Boros, Gabriel
Ürge, Jaroslav Ivan, Robert Fölös, Zsolt Baji, Vojtech Szarka, Eva Krommel, Nikoleta
Vargová, Katalin Deák, Attila Kováč, Tomáš Csicsola, Dezider Szabó, Attila Barczi,
Alžbeta Balog, Anitta Balog, František Tóth, Dezider Néma, Tomáš Néma, Zoltán Borsányi, Štefan Kubík ml., Ladislav Szekeres, Gabriel Fotík, Zoltán Hlavatý, Tomáš Horváth, Oskar Varga, Marian Vászondi, Andrea Paulová, Tomáš Paulo, Imrich Borsányi,
Diana Francisti, Peter Ürge, Klaudia Kőrösi, Balázs Szabó, Kristián Seregi, David Fiola, Ákoš Gáspár, Richard Nagy, František Andódy, Katalin Kamrada, Erik Mikle,
Hajnalka Hajdu,Štefan Kubík st., Zora Žitňáková, Ján Varga, Imrich Varga, Mária
Darázsová, Zsolt Baranyai, Alexander Mozoli, František Vígh, Ladislav Beneš, Katalin
Kovács, Pavol Kollár, Tomáš Lelovics, Július Németh, Katalin Zilizi.

Naše novorodeniatka
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Ocenenia obecnej samosprávy odovzdáva starosta obce Gyula
Majlingerová
a TomášHolovičová
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Dávid
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Alžbeta Borsányiová
2013 Csilla Szombathelyiová a Levente Soltész
apríl 2015
„Byť dobrou matkou neučia v nijakej škole referentka kultúry
ní k trvalému pobytu
47
Mária Darázsová a Tomáš Keszeli
.....na to netreba veľké knihy a veľké srdce....“
ní z trvalého pobytu
39
máj 2015
í
35
Andrea Mészárosová a Roland Laczko

yvateľov
k 31.12.2013
Kronika
2014

40
3790

Prihlásení k trvalému pobytu
44
Odhlásení z trvalého pobytu
31
Narodení			
30
48
5.mája Zomreli				
sme spoločne s mamičkami, babičkami
a ostatnými hosťami oslávili krásny deň, Deň matiek. Bohatý program
Počet
obyvateľov
k
31.12.2014
ky, pesničky a tance – ktorý pripravili3785
pani učiteľky s deťmi v materskej škole potešilo srdiečko nejednej mamičky.

Vargová
MŠ k tým
DeňS.matiek
patrí– riaditeľka
v našej škôlke
najvzácnejším sviatkom. Veď všetci od najmenších „lienok“ až po väčších „včielok“
vedia, že mamičky sa o nás starajú s láskou.
Obetujú nám všetok čas, prežívajú s nami
úspechy a sklamania. Za túto lásku, obetavosť a starostlivosť im patrí veľká vďaka.
Naše „lienky“ a „včielky“ spolu s pani
učiteľkami pre všetky mamy pripravili dňa
13. mája krásny darček v podobe kultúrneho
programu. Pesničky, básničky, tančeky potešili všetkých prítomných a slová plné lásky
z úst tých najmenších vyronili slzu nejednej
mamičke či starej mame.
Silvia Vargová,
riaditeľka MŠ

Projekt Obce Tešedíkovo „Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň“ je spoluﬁnancovaný
Ťažko povedať o najvýznamnejšom
Školský rok 2013/2014 plynie deň i schopnostiam našich žiakov. Poz Kohézneho fondu a Štátneho rozpočtu SR v rámci Operačného programu Životné prostredie. Prioritná os: 4.
za dňom. Pribúdajú vedomosti, zruč- cit uspokojenia nastáva, keď žiaci sú umiestnení. Každé má vysokú hodOdpadové
hospodárstvo , Opatrenie : 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , 4.2 Podpora aktivít na
nosti a tiež zážitky, z ktorých možno ochotní a vedia vydať zo seba o nie- notu pre našu školu, pre pedagógov či
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Mgr.separovaAnna Danadová
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vybudovanie
funkčného
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primerane
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odpadmi, čistá
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Projekt je spoluﬁnancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie

V pondelok ráno sme nadšení cestovali autobusom spolu s našimi pani učiteľkami a pani zdravotníčkou do školy v prírode
v Rajeckých Tepliciach. Hurá! Tešili sme sa ako malé deti. Týždeň bude fantastický, to sme si boli istí.
Počasie nám zo začiatku neprialo, ale pomaly sa začalo otepľovať, v stredu nám trochu zapršalo a vo štvrtok a v piatok už
bolo krásne a teplo. Počasie bolo pre nás veľmi dôležité, lebo sme vedeli, že tu budeme mať bohatý program.
Prvý deň.
Všetci sme dostali žlté šiltovky (bol
to znak toho, že všetci spolu držíme).
Potom sme sa nasťahovali do izieb a
rozdelili si služby a úlohy. Zoznámili
sme sa aj s prostredím spoločnou vychádzkou do okolia. Popoludní sa začalo vyučovanie. Po výdatnej večeri nás
čakal tanečný parket, vyšantili sme sa

dosýta. Výdatný spánok nenechal na
seba dlho čakať a na viečka nám sadla
tmavá noc.
Druhý deň.
Ranná rozcvička nemohla chýbať!
Topka dňa! Po vyučovaní nás čakalo
krásne mesto Žilina. Mesto futbalu a
kultúry. Boli sme v kine na rozprávkovom ﬁlme Popoluška, nechýbali ani pu-

kance. Nemohli sme obísť ani obchodné
centrum Max.
Po večeri a oddychu sme hrali športové hry na ihrisku. Večer sme pripravili program – Módna prehliadka trochu
inak. Všetci sme s napätím a netrpezlivo čakali, čo vymyslia ostatní žiaci, ako
sa nám predstavia, čo budú mať oblečené. Bolo to super! Ani spať sa nám
nechcelo, ale museli sme.
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iChauhan a Mgr. Tomáš Török
s2014
a- Takácsová a Aleš Fábry
mOleksandrivna Sipos a Imrich Darázs
-ozseková a Gelert Pásztor

Už tradične sa v našej obci pri príležitosti obecných osláv koná
aj slávnostný akt odovzdávania ocenení, ktoré obecná samospráva
venuje zaslúžilým občanom obce, ktorí pre našu obec vykonali, či
vykonávajú záslužnú činnosť.
2014
Obecná samospráva za uchovávanie a rozvoj ľudových tradícií
ászondiová, rod. Oravcová a Gejza Horváth
y
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barany,
ovce,
býky, dokonca aj malé Ten pohľad bol božský! V tej chvíli sme
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a Tomáš
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nás ale vyhnal Najviac nás očaril výhľad z hradu. Bolo
dážď. Predtým sme absolvovali denné

to niečo nádherné! Tie kopce, domy,
Alžbeta Borsányiová
príroda. Úžasný pohľad! Posledný vereferentka kultúry
čer sme si fantasticky užili.
Pani učiteľky vyhodnotili celý náš
pobyt a odovzdali nám diplomy za
školu v prírode a aj na tento večer vymysleli zaujímavý program – Škola v
Škola v prírode bola super! Dôkaprírode má talent. Po vystúpeniach sa
začala diskotéka plná zábavy a tanca .
zom toho boli široké úsmevy a naše
rozžiarené tváre. Hovorí sa, že všade
Piaty deň.
Náš posledný! Vraciame sa domov! dobre, ale doma najlepšie, je to pravda!
5.mája sme spoločne s mamičkami, babičkamiÁááááááááá!
a ostatnýmiŠkoda!
hosťami
krásny
Deň matiek.
Bohatýajprogram
Pooslávili
náročnom
bale-deň,
Nám
bolo najlepšie
v Rajeckých
ky, pesničky a tance – ktorý pripravili pani učiteľky
s deťmi vale
materskej
potešilo
srdiečko nejednej mamičky.
ní sme unavení,
spokojní škole
a šťastní
Tepliciach.
žije škola
v prírode! MŠ
sadali do nášho autobusu . Našťastie v
S.Nech
Vargová
– riaditeľka
Štvrtý deň.
ceste nám stál Bojnický zámok. MŕtStrečno. Patrí do chránenej krajin- ve nevesty ( bolo to predstavenie ) nás
Žiaci a učitelia ZŠ slov.
nej oblasti. Nachádza sa v nadmorskej tak vystrašili, že sme nevedeli ani ako
v Tešedíkove
výške 360 metrov nad morom. Obec
leží približne 10 km východne od Žiliny. Tečie tu rieka Váh. O niečo vyššie
sa v minulosti nachádzala nebezpečná
skala prezývaná Margita a Besná, kde
v minulosti prišlo o život množstvo
pltníkov. Táto skala je už v súčasnosti
len minulosťou - bola odstrelená. Počas
druhej svetovej vojny sa tu odohrala
krvavá bitka. Nad obcou sú pochovaní
francúzski partizáni, ktorí padli v boji.
Veľa sme o tomto hrade počuli, no
pohľad naň zdola bol hrozivý Boli sme

2013 vyučovanie. Po večeri sme sa chystali
na večerný
program.
ní k trvalému
pobytu
47
ní z trvalého pobytu
39
í
35
40
yvateľov k 31.12.2013
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Aj naša obecná knižnica v marci ca knihy a Týždňa slovenských knižníc
otvorila svoje brány dokorán. Obozná- bola 27.marca noc plná rozprávok,
mila svojich čitateľov a potenciálnych hier, tvorivosti s veľkonočnou atmonávštevníkov so službami knižnice, po- sférou, tanca a súťaží, kedy sa po prvýkrát naše
deti povedať
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ochotní
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zo seba o nie„Noc
s
Andersenom”.
ločenských
podujatí.
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čo viac, než na vyučovacej hodine. Tí rodičov. Na všetkých žiakov, ktorí nás
deťomnabolo
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ktorý
je
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a sme im
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pre
nás
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marec
populárnych
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Hornozemmožno hneď v rôznych súťažiach, no tovali im svoj voľný čas pod vedením vďační. Myslím si, že pocit z dobre vybol neobyčajným
mesiacom,
ktorý
nás
ská sága,
Fakľa.
Jeho knihy
sú v namožno neskôr, až na stredných školách.
svojich
učiteľov
a za pomoci
rodičov,
konanej práce
im nemôže
nik zobrať.
obohatil
úsmevom,
novými
skúsenosšej
knižnici
v
sústavnom
výpožičnom
Nech sa Vám aj naďalej darí! ĎalCieľom našej pedagogickej práce je nesklamali a oplatilo sa im to.
ťami,
zážitkami
a vedomosťami.
obehu.
Nakoľko
pánovi
spisovateľovi
Žijeme
v
dobe
počítačov
a
rôznych
nielen vzdelávať a vychovávať, ale sa
Úspechy ani v tomto školskom roku šie úspechy
a dobré meno našej školy
nechýbal
ani
humor,
večerné
stretnutie
digitálnych
technológií,
ktoré ovládajú
aj prispôsobiť
požiadavkám
doby a ná- neobchádzali našich žiakov, sved- a obce budeme
šíriť Borsányiová
aj naďalej.
Alžbeta
predajom
a autogramiádou
už aj deti
predškolského
veku. Žiaľ, Učitelia
v spojené
rokom
súčasnosti i budúcnosti.
čí so tom
aj účasť
a získané ocenenia,
referentka kultúry
jeho umiestnenia
kníh sa niesla
poslednom
časekvalitne
čím ďalej,
tým viac žiav vo
okresných, krajských
sa snažia
sprostredkovať
Mgr. Anna Danadová
veľmi
príjemnej
atmoľudí pozerá
televíziu
alebo
surfuje
na
kom čo najviac poznatkov. Výsledky a celoslovenských, ale aj medzinárodriaditeľka školy
sfére. ných súťažiach.
internete
namiesto
toho, aby primerane
si prečítal veku
postupne
dochádzajú
Marcové predpoludknihu. Našťastie, sú tu knižnice, ktoré sa snažia o to, aby aj napriek tým- nia patrili predovšetkým
to moderným trendom záujem o knihy našim najmenším, škôlneklesal, aby sa, deti, a dospelí, dostá- karom a školákom. Pre
jednotlivé skupiny a ročvali ku kvalitnej literatúre.
Pre každú knižnicu veľkým pomoc- níky sme pripravili zauníkom je Marec -mesiac knihy – ktorý jímavé prehliadky našej
vyzdvihuje význam kníh v našom ži- knižnice, spoločné čítavote a celoslovenský projekt Týždeň nie rozprávok, hádanky,
slovenských knižníc, ktorého cieľom rôzne súťažné otázky a
je zviditeľniť knižnice ako kultúrne, zábavné hry.
Vyvrcholením Mesiavzdelávacie a informačné inštitúcie.

Milí kamaráti !
Kultúrny dom v Tešedíkove Vám
prináša radostnú správu. Koncom júla
a začiatkom augusta Vás všetkých srdečne očakáva s perfektnými prázdninovými 5 dňovými letnými táborami.
Možnosti sú rôzne. Aké sú? Čo Vás v
jednotlivých termínoch čaká? Ak máš
– máte záujem, do svojho kalendára už
môžeš – môžete teraz poznačiť termíny.
Prvom rade však prečítaj-prečítajte krátku charakteristiku našich
táborov.
PESTROFAREBNÝ ZÁŽITKOVÝ 5 - dňový letný tábor
Termín: 27. - 31.7.2015. Veková

hranica: 6-12 rokov.Tábor s dennou
docházkou je zameraný na tvorivosť
a fantáziu, na získavanie nových vedomostí a zručností, na potulky do
vzdialenejšieho okolia. Pre účastníkov
sú pripravené rôzne hry, súťaže a super zábava.
LETO PLNÉ ZÁŽITKOV – 5 dňový športový tábor
Termín: 10. - 14. 8. 2015. Veková
hranica 6-14 rokov. Tábor s dennou
dochádzkou je zameraný na letné
športové aktivity, dobrodružné hry s
dôrazom na čo najväčší pobyt vonku
v prírodnom prostredí. Všetky aktivity
prebiehajú pod dohľadom skúsených

športovcov a odborníkov.
Športové disciplíny: beh, loptové
hry, stolný tenis, bedminton, plávanie,
veslovanie na kajaku
Praktické aktivity: pohybové a
športové súťaže, táborová olympiáda
Kultúrne a voľnočasové aktivity:
turistika, pešia a cyklotúra, stretnutia
so špičkovými športovcami.
Podrobný denný program našich
táborov bude zverejnený od 1. júla
2015 na webovej stránke obce-www.
tesedikovo.sk. Info a prihlášky: KD
Tešedíkovo – Alžbeta Borsányiová,
tel: 0317795314, 0905 451015, e-mail: dk.tesedikovo@gmail.com
Srdečne Vás očakávame!
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ugárová a Tibor Barczi
Majlingerová a Tomáš Borsányi
Naše futbalové
a Mészárosová
a Dávid A-mužstvo
Matkovič pri uzá-

vynikajúce výsledky v školskom roku 2013/14, obdržia: Adam Zilizi – žiak ZŠ Tešedíkovo s VJS a David Benes – žiak ZŠ Tešedíkovo
s VJM.
Ocenenia obecnej samosprávy odovzdáva starosta obce Gyula
Borsányi
21.6.2014
o 17:00
hod. v Podľa
kultúrnom
dome.stavu hrajúcim tréní. Bohužiaľ dňa
mužstvo
nedosiahlo
také
terajšieho

vierke tohto čísla – 2 kolá pred koncom výsledky, aké sme očakávali. Nehrali nerom mužstva bude brankár Jaroslav
2013súťaže – je na dvanástom mieste V. ligy sme zlý futbal, veľakrát krátko pred Psota. Alžbeta Borsányiová
Veľa dedinských
futbalových
(skupina pobytu
stred). Zverenci hrajúceho tré-47 koncom zápasu sme dostali rozhodujúreferentka
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ce
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sezóne
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nezopakovali výsledky z jesene, a klesli sme ani potrebné športové šťastie – ho- dorastenecké mužstvo. Podľa súťaží
35
o 5 miest v tabuľke. V januári Hadža vorí pre naše noviny prezident klubu, ného poriadku klub, ktorý nemá dve
40
a Nagy prestúpili do Kráľovej nad Vá- Szilárd Takács. – Hrajúci tréner Miloš mládežnícke družstvá, nemôže hrať
yvateľov
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hom, Trnkóczi išiel na hosťovanie do Lipovský pre slabé výsledky ponúkol krajskú súťaž. Preto Števo Korman,
Košút, Gábor Takács do Horných Salíb, abdikáciu, ale vedenie klubu ho pre- predseda Nitrianskeho oblastného zväGergely a Rado Mikle do Žiharca. V svedčilo, aby vydržal do konca súťa- zu navrhuje, aby žiacke mužstvá 11- a
zime sa vrátil Péter Bende zo Žiharca a že. Boli problémy aj s dochádzkou na 12-ročných futbalistov Tešedíkova,
Balázs
Szabó zo sŠaľe,
a novou babičkami
posilou tréningy,
pretohosťami
sme rozhodli,
hráči, deň,
Žiharca,
Vlčian,Bohatý
Diakoviec
a Nededu
5.mája
sme spoločne
mamičkami,
a ostatnými
osláviližekrásny
Deň matiek.
program
hrali
majstrovskú
súťažmamičky.
v malom futbasa stal Miroslav
Beladíc. pani učiteľky
ktorí na snedeťmi
nechodia
pravidelne,
pocítia
ky, pesničky
a tance –Gardia
ktorýzpripravili
v materskej
škole
potešilo
srdiečko
nejednej
bude
turnaj
„V prípravných zápasoch sme hrali to ﬁnančne. Bývalému ligistovi, Iva- le.S.Generálkou
Vargová – riaditeľka 24.
MŠjúna v
dobre a efektne, tak sme pred jarnou novi Kováčovi sa to nepáčilo, a preto Tešedíkove, kde sa predstavia 8-členné
(7+1) družstvá.
časťou súťaže boli optimisticky nalade- odišiel.”
Zoltán Szabó

Koncom apríla sa v priestoroch futbalového štadióna ŠK Tešedíkovo konal už 6. ročník okresného kola „Súťaže
mladých záchranárov civilnej obrany”.
Do bojov o putovný pohár sa zapojilo
13 štvorčlenných zmiešaných družstiev
zo základných škôl v okrese. Súťažiaci museli preukázať nielen teoretické
vedomosti ale aj praktické zručnosti v
disciplínach z oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, topograﬁe,

hasení malých požiarov, a streľby zo
vzduchovej pušky.
V silnej konkurencii si nakoniec víťazstvo vybojovalo družstvo A zo ZŠ s
VJS Tešedíkovo. Druhé miesto obsadilo družstvo A zo ZŠ s VJM – Alapiskola Tešedíkovo. Prvé dve družstvá sa
kvaliﬁkovali na majstrovstvá republiky, ktorá sa uskutoční v Košiciach.
Zoltán Szabó

