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Vianoce nesvätíme len ako niečo, čo
patrí k starým, pekným zvykom. Nie sú
pre nás iba starou kresťanskou tradíciou.
Nie je to iba večer radosti z darčekov,
aj keď aj to má svoje čaro. Vianoce sú
pre kresťanov najkrajšími dňami roka,
pretože nám pripomínajú udalosť, ktorá natrvalo ovplyvnila dejiny ľudstva.
Hovoria nám o zásahu všemohúceho
a večného Pána Boha do nášho života.
Hovoria o najväčšom vianočnom dare,
aký ľudstvo mohlo dostať.
Boh miloval a miluje človeka tak, že
sa stal človekom – o tom hovoria betlehemské jasle i celý pozemský život
Pána Ježiša Krista. Keď sa Slovo stalo
telom, nastala veľká zmena vo vzťahu
Boha k človeku. Znie nám radostné
posolstvo, že v Pánovi Ježišovi je Boh
naším láskavým Otcom, a to všetkým
ľuďom dobrej vôle.
A tak je na mieste aj zmena vzťahu
medzi nami – ľuďmi navzájom. Vianoce nás učia nielen pravej ľudskosti,
ale zároveň nás k tejto ľudskosti aj zaväzujú. Vianoce už cítiť vo vzduchu,
no viac z tej komerčnej stránky. Už
menej je vidieť, čím Vianoce skutočne
sú, alebo čím by mali byť – sviatkami
lásky, pokoja a mieru. Vianoce nenastanú samé od seba. Aké si Vianoce urobíme, také ich máme. Ak sme ochotní
na Vianoce niekoho obdarovať, ak sme

* zadarmo

sami obdarovaní, ak sme ochotní niekomu zavolať, s niekým sa stretnúť, a ak
sa dokážeme cez Vianoce porozprávať
s väčšou láskou a porozumením ako
inokedy, sú Vianoce Vianocami. Ak by
sme to nedokázali, nepomohol by nám
dátum v kalendári, stromček v obývačke, ba ani narodený Ježiško. On prináša lásku, pokoj, mier a radosť, ale my
musíme týmto hodnotám otvoriť srdce.
Ak ho zatvoríme, nič z toho sa do neho
nedostane.
A ak sa nebudeme k sebe pekne správať, skutočné Vianoce nikdy nezažijeme. Dá sa to jedine s otvoreným srdcom
plným lásky a porozumenia. Našťastie
je veľa takých ľudí. Som za nich vďačná a som rada, že sú, že ich poznám, a
že ich smiem počas roka stretať. Pretože keď ich stretnem, sú Vianoce. Tie
ozajstné, lebo pocítim dotyk hrejivej
lásky, čistého priateľstva a hrejivej ľudskej dobroty. To je to, čo priniesol Ježiš
Kristus, to je to, čo od nás aj On žiada,
to je to, čo robí Vianoce Vianocami.
Prajem Vám Božou láskou, pokojom
a radosťou požehnané vianočné sviatky
i celý nastávajúci rok Pánov 2015.

Zora Tuláková
evanjelická farárka

BOŽIA LÁSKA
Vianoce sú pokoj, krása,
keď nebo jasom trblieta sa.
Na zem zostupuje Božia Láska,
ktorá svetu pravdu hlása.
Otec, Boh prisľúbenie dokonal,
tak mňa i teba rád mal.
Svojho Syna na svet povolal
A nám hriešnym ho daroval.
V jednej tichej noci
z lásky, Božej moci,
zostúpil z neba Pán,
aby sa nám za pokrm dal,
takto nás on všetkých vrúcne miloval.

Kronika
Opäť ubehlo jedno volebné obdobie a je mi
cťou, že Vás znovu môžem osloviť cez rubriky obecných novín, aby som vyhodnotil štvorročnú prácu našej samosprávy.
Človeka hodnotia podľa jeho skutkov –
vraví jedna stará múdrosť. Dovoľte mi teda,
aby som Vám referoval o činnosti obecnej samosprávy, aby ste získali prehľad o ekonomickej situácii obce, o spoločenských aktivitách a
o činnosti a výsledkoch našich zariadení.
Ešte predtým, než začnem s podrobnou
analýzou, rád by som poďakoval za dôveru
obyvateľstva na nasledujúce štyri roky. Naším
cieľom -spolu s novozvolenými poslancamibude aj naďalej rozvíjanie našej obce a uspokojenie potrieb našich obyvateľov – samozrejme pri dodržaní príslušných zákonov.
Vážení obyvatelia!
V roku 2010 sme získali dotáciu vo výške
2 mil. eur na výstavbu regionálneho zberného
dvora a kompostárne, ktorý bude postavený
na území našej obce za účelom zefektívnenia
ochrany životného prostredia aj v našich okolitých obciach. Uzatvorili sme zmluvu o budúcej zmluve so samosprávami obcí: Neded,
Vlčany, Žihárec, Diakovce a Kráľov Brod,
aby sme po začatí prevádzkovania vedeli
spoločne zabezpečovať množstvo zeleného
odpadu pre riadny chod kompostárne. V roku
2012 sme museli pozastaviť výstavbu kompostárne, lebo spoločnosť, ktorá mala zabezpečiť technológiu, vyhlásila na seba bankrot.
Nasledovali ďalšie verejné obstarávania, ktoré
so sebou niesli ďalšie starosti, ale vďaka viacročným skúsenostiam a božej prozreteľnosti,
aj tieto sme vyriešili. Kompostáreň sa buduje,
úspešne sme vybavili aj predĺženie konečného
termínu dokončenia projektu do 31.5.2015.
Nasledujúcim našim problematickým projektom bola „Revitalizácia centrálnej obecnej
zóny”. Po vykonaní procesu verejného obstarávania zákazku na realizáciu projektu získala jedna žilinská stavebná ﬁrma. Bohužiaľ
aj tento projekt sme boli nútení pozastaviť a
vypísať nové verejné obstarávanie, nakoľko
sa na ﬁrmu vyhlásilo konkurzné konanie. Napokon sme aj toto vyriešili a z 300 000,- eur
sme zrekonštruovali námestie pred kultúrnym
domom, Mládežnícku ulicu a chodníky na
oboch stranách.
Naším najúspešnejším projektom bolo
zateplenie budovy kultúrneho domu, výmena
vykurovacích telies a okien, ktorý bol ﬁnancovaný v plnom rozsahu – vo výške 310 000,eur – z grantu stredoeurópskej banky.
V roku 2011sme začali s výstavbou bytového domu s 24 b.j. Túto bytovku s vybudovaným parkoviskom si mohli šťastní nájomníci
prevziať v decembri roku 2012. Celkové náklady stavby predstavovali čiastku 1 058 000,eur, ktoré sme ﬁnancovali zo štátnej dotácie a
z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania.
Za účelom zlepšenia a posilnenia verejnej

bezpečnosti už tretí rok sme úspešne získali
dotáciu na vybudovanie kamerového systému.
Kamery sú umiestnené na budove kultúrneho
domu a základnej školy, v cintoríne a na parkovisku pred cintorínom, na hlavnom námestí,
na futbalovom ihrisku v jeho okolí.
V nasledujúcom roku boli obnovené chodníky po oboch stranách Hlavnej ulice, vytvorili sme bezbariérový prístup do budovy obecného úradu. V cíntoríne sme postavili urnovú
stenu, obnovili sme chodník, ktorý vedie do
cintorína a rozšírili sme vnútorné chodníky.
Bola vykonaná oprava a izolácia strechy a
obnova fasády domu smútku. Boli obnovené
aj zastavenia krížovej cesty na kalvárii v cintoríne.
V zadnom dvore kultúrno-spoločesnkého
centra sme odovzdali do užívania detské ihrisko, kde sa môžu hrať väčšie aj menšie deti pod
dozorom svojich rodičov.
Na kuchyni materskej školy sme vymenili
okná , kuchyňu sme vybavili novým a moderným elektrickým sporákom . Materská škola
poskytuje pre deti komfort, boli v nej zlepšené
aj hygienické podmienky. Z dvora materskej
školy sme vyrúbali nebezpečné topole a namiesto nich sme vysadili mladé platany.
Príspevok rodičov v MŠ, ktorý rodič dieťaťa platí mesačne, bude preﬁnancovaný na
nákup rôznych školských potrieb pre detí MŠ.
Na budúci rok by sme chceli obnoviť príjazdovú cestu a rozšíriť chodníky, ktoré vedú k
materským školám. Obnovili sme poškodenú
cestu v ulici Onča, na vedľajších cestách dediny sme umiestnili dopravné značky za účelom
zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky.
Našu požiadavku o poskytnutie dotácie na
umiestnenie informačných tabúľ v obci, ktorú sme podali v roku 2012, plánujeme znovu
podať.
Na športovom ihrisku a na tréningovom
ihrisku sme zrealizovali automatické zavlažovanie trávnika. Práce boli vykonané svojpomocne, preto vyslovujem vďaku pomocným
rukám milovníkov športu. V tomto roku by
sme chceli ešte uskutočniť izolovanie strechy
nad bufetom a zaplniť plochu starého bazéna a
na tomto mieste v blízkej budúcnosti vytvoriť
menšie multifunkčné ihrisko.
Priebežne podporujeme aj činnosť Občianskeho združenia Telektó. Použitím dotácie od
obce vo výške 10 000,- eur prebieha čistenie dna

našich jazier, úprava ich okolia a vysporiadanie vlastníckych práv k týmto plochám
Sme na správnej ceste aj k prevodu starej
školy a starej materskej školy od Trnavskej
arcidiecézy. Teraz ,bohužiaľ, je celý proces
pozastavený zo známych dôvodov na dobu
neurčitú.
Je vypracovaný projekt na vybudovanie
amﬁteátra a trhoviska, ktoré by sme chceli
umiestniť hneď v susedstve obecného úradu. Čakáme na vhodnú výzvu, kde tento
projekt môžeme podať.

Navždy nás opustili:
Jún 2014
Arpád Somogyi (1948)
Zoltán Barczi (1956)
Matilda Somogyiová, rod. Varsányiová (1935)
Alžbeta Fitusová, rod. Pásztorová (1940)
Tibor Kádár (1963)
Ľuboš Lenčéš (1980)
Júl 2014
Ján Barczi (1953)
Rozália Vargová, rod. Horváthová (1942)
Dušan Matajsz (1959)
Mária Urbanová, rod. Kratochvílová (1943)
Atila Csicsola (1965)
Magdaléna Nagyová, rod. Bartalová (1943)
Viktória Tanková, rod. Vankóová (1933)
Juliana Kovácsová (1921)
August 2014
Mária Alakszová, rod. Lovásová (1936)
Gančo Müller (1956)
Irena Vanková, rod. Okenková (1922)
Vojtech Barczi (1942)
Terézia Vontszeműová, rod. Szabová (1959)
Július Szedlár (1948)
Mária Vanková, rod. Szabová (1921)
September 2014
Alžbeta Tyúkosová, rod. Udvarosová (1946)
Október 2014
Gabriela Szabová, rod. Szabová (1926)
Ján Rakota (1942)
Gašpar Zilizi (1920)
November 2014
Štefan Majba (1947)
Alexander Varga (1952)
Alžbeta Venyercsanová, rod. Zatyková (1937)
Naše novorodeniatka
Jún 2014
Zalán Domonkos, Koppány Csongár
Júl 2014
Cloe Miriam Perinová, Natália Némethová
Flóra Bachorec, Emma Tóthová
August 2014
Fruzsina Fótyi, Thomas Hechenberger
Laura Baloghová, Miriam Nicoleta Czakóová
September 2014
Kamil Kovács, Bianka Bitter
Október 2014
Soňa Kozárová, Filip Csicsola, Róbert Habán
November 2014
Kristína Pásztorová, Damián Gabriel Mučka
Spoločnou cestou
Jún 2014
Mariana Kútna a Tomáš Szarka
Simona Líšková a Daniel Balogh
Tatiana Tuchyňová a Ľudovít Fricsek
Ildikó Polyáková a Zoltán Zilizi

nom pozemku oproti obchodu Jednota Coop
na uzatvorenej ploche s parkoviskom a s
detským ihriskom. S projektom na výstavbu
bytovky sme oslovili viac stavebných ﬁeriem
- odborníkov . S týmto riešením sme ušetrili
desaťtisíce eur pre našu obec. Na našu výzvu
sa hlásili štyri ﬁrmy, ale na pojednávanie sa
dostavili len dve spoločnosti, z ktorých jedna
ponuka bola v súlade s našimi požiadavkami.
Ročne prispievame na podporu starostlivosti sociálne odkázaných obyvateľov, zabezpečujeme nároky našich starých obyvateľov a
ich sociálnu opateru. Dvanástim obyvateľom
obce – seniorom zabezpečujeme opatrovateľJubilanti
stvo v domácnosti, čím sú zlepšené ich život90 roční: Adelajda Trombitásová, Mária
né podmienky.
Némová, Helena Majbová, Magdaléna Gálová
Pravidelne podporujeme aj naše cirkvy.
85 roční: Alžbeta Szudová, Mária Fölösová,
Uchovávame naše historické tradície a staráMargita Szekeresová, Pavel Trnkóczi, Mária
me sa o pamätníky v obci. Podporujeme práHabánová, Jozef Fitus
cu spoločenských organizácií, občianskych
80 roční: Anna Chovancová, Štefan Krekuska,
združení, kultúrnych spolkov bez ohľadu na
Júlia Krekusková, Terézia Darázsová, Magdaléna
Vargová, Alexander Herencsár, Anna Fischerová, ich národnostnú a etnickú príslušnosť. Pokračujeme rekonštrukciu našich chodníkov, ciest
Alžbeta Paulová, Mária Tyúkosová, Ambróz
a verejných priestranstiev zachovaním a rozSomogyi, Judita Zelmanová, Pavel Trnkóczi,
šírením verejnej zelene.
Ernestína Kontárová, Ján Kovács, Mária
V posledných štyroch rokoch majetok
Klempová, Ľudovít Kinyík, Rozália Lieskovská,
obce
sme zvýšili o 4 630 000,- eur prostredZoltán Zilizi, Juliana Fölösová, Gellért Varga,
níctvom
investícií, z čoho spoluﬁnancovanie
Borbála Darázsová, Anna Tyúkosová, Zoltán
obce
činilo
369 067,- eur. Získali sme teda
Szarka, Irena Bihariová, Magdaléna Kovácsová,
vyše 4 200 000,- eur zo štátnych dotácií alebo
Oľga Barcziová, Lukács Barczi
z únie. Momentálne máme rezervu vo výšPodali sme projekt na rekonštrukciu do- ke 400 000,- eur a naša obec nemá žiadne
mova sociálnych služieb, ktorý bol postave- podĺžnosti.
ný pred 30-mi rokmi. V rámci rekonštrukcie
Obecná samospráva vždy cieľavedome a
bude realizovaná rekonštrukcia strechy budo- patričným prehľadom sa chystá na nasledujúvy, zateplenie fasády, výmena okien, moder- ce obdobie, lebo bez rezerv sa nevieme rozvínizácia vykurovania a systému ohrevu teplej jať a keby nám chýbali peniaze na spoluúčasť,
vody s maximálnym využitím energeticky nevedeli by sme požiadať o ﬁnančné podpory
úsporných technológií , solárnym ohrevom. z Európskej únie.
Dúfame, že naše podanie na rekonštrukciu
V rokoch 2015- 2018 Európska únia zmnoDSS bude úspešné.
honásobí dotácie na infraštruktúru a podporu
Zrenovovali sme za cca. 7 000,- eur rozvoja. Bez rezerv by sme z týchto fondov
pomník padlým vojakom v I. svetovej vojne, nevedeli čerpať. Nepatríme medzi obce, ktoktorý už bol poškodený od vplyvov nepriaz- ré existujú z jedného dňa na druhý. Pre nich
nivého počasia.
tieto možnosti budú neprístupné.
Obnovili sme vnútorný dvor kultúrneho
domu podľa požiadaviek aktuálnej doby a pri
Vážení spoluobčania, milí Tešedíkovčania!
vchodových dverách sme postavili altánok,
Rád by som sa poďakoval bývalým poaby dvor bol využitý aj v nepriaznivom po- slancom obecného zastupiteľstva, ktorí sa
časí.
rozhodli, že v tohtoročných voľbách do miestPo zdĺhavých rokovaniach a po verejnom nej samosprávy už nekandidujú. Ďakujem za
zhromaždení obyvateľov sa pripravila štúdia ich dlhoročnú a obetavú prácu, ktorú vyvíjali
projektu Zachytenie a odvedenie dažďových pre rozvoj a prospech našej obce. Prajem im
vôd v obci Tešedíkovo a na budúci rok by veľa úspechov a pevné a dobré zdravie.
sme chceli dokončiť projektovú dokumentáĎalej by som si chcel vyjadriť svoje pociu, ktorá bude slúžiť pre vydanie stavebného ďakovanie spoločenským organizáciám,
povolenia, aby sme mohli pružne reagovať na cirkvám, školským a predškolským zariademožnú výzvu ministerstva.
niam, občianskym združeniam, podnikatePo zvážení žiadostí od obyvateľov sme ľom, kultúrnym skupinám, rôznym klubom,
toho názoru, že je nárok na výstavbu ďalšieho prevádzkarni pri obecnom úrade, domu sobytového domu. Stavebnú plochu sme vybra- ciálnych služieb, všetkým spolupracovníkom
li dlho a dôkladne. Napokon sa rozhodlo, že obecného úradu a ostatným obyvateľom našej
sa bude stavať 12 bytová jednotka na obec- obce za spoluprácu, príkladnú nezištnú pomoc
Júl 2014
Mgr. Monika Szabóová a Ing. Andrej Bános
Lucia Zaťková a Mário Hulák
Kinga Kilácsková a Ing. Roman Barczi
August 2014
Noémi Ráczová a Vojtech Takács
Mgr. Kristina Nehánszka a Imrich Lelovics
September 2014
MUDr. Beata Hideghétyová a Ladislav Mészáros
PaedDr. Melinda Matkovičová a Štefan Kosziba
November 2014
Katarína Sulková a Tomáš Darázs

miestnej samospráve. Bez nich by sme nedokázali zabezpečiť nami organizované podujatia na požadovanej úrovni. Zabezpečovanie
každodenného života dediny, uplatňovanie
právomoci, garantovanie činností miestnych
skupín, určenie miery hospodárskeho a spoločenského rozvoja sú len niektoré významné
úlohy, ktoré sú úlohou a právom zvoleného
starostu, poslancov a miestnej samosprávy.
Význam práce starostu, ale aj poslancov
nespočíva v samoľúbosti, ani v uspokojovaní
svojich osobných a kolektívnych záujmov, ale
v získavaní každého aktívneho obyvateľa pre
spoločnú vec, zošľachťovanie a posilňovanie
spoločenských organizácií, stmelenie vedomia spolupatričnosti aj popri iných dôležitých
úlohách. V dnešných spoločenských a hospodárskych podmienkach je potrebné vytvoriť
jednotnú samosprávu.
Vážení obyvatelia, milí Tešedíkovčania!
Na záver mi dovoľte, aby som Vám pri
príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov
poprial pokojné, láskyplné a požehnané vianočné siatky a v novom roku 2015 veľa šťastia, síl a dobrého zdravia sprevádzané Božím
požehnaním.
Gyula Borsányi
starosta obce Tešedíkovo

Attila Udvaros, Csaba Győri, Ing Štefan
Kubík, Gejza Balog, Alžbeta Balogová,
František Albert, Attila Barczi, Július
Németh, Valéria Pavlovičová, Tibor
Kovács, Zsolt Baji, Erik Mikle, Michal
Tuška, Kristián Perina, Ákoš Hajdú, Mgr.
Enikő Darázsová, Tomáš Perina, Attila
Szőke, Alexander Kocsis, Gabriel Ürge,
Vojtech Szarka, Mgr. Judita Szekeresová,
Tomáš Paulo, Klaudia Nagyová, Mária
Halászová, Pavel Tóth, Tomáš Lelovics,
Juraj Novák, Tomáš Néma, Dezider
Néma,Veronika Némová, Marta Szarková,
Silvia Borsányiová, Július Borsányi
ml.,Imrich Borsányi, Diana Francisti,
Marian Marosi, Gabriel Fótyi, Štefan
Kubík ml.,Zoltán Borsányi, František
Andódy, Tomáš Horváth, Richard
Vászondi, Zora Žitňáková, František
Tóth, Miriama Gajdošová, Štefan Kovács,
Hajnalka Takácsová, Katarína Ziliziová,
František Vígh, Richard Nagy, Ing.
Alexander Mozoli, Katarína Kovácsová,
Ing. Ladislav Beneš, Bc Mária Darázsová,
Gizela Czuczorová.

Rozprávkový festival „Rozprávky od
babky“ prichádza každoročne v mesiaci november s bohatým programom pre
deti a mládež. Celý program sa nesie
v duchu oslavy knihy – rozprávky na
ceste k rozvoju osobnosti, vzdelanosti
a sebarealizácii.
Brána tohtoročného rozprávkového
festivalu sa otvárala dňa 19. novembra s Čitateľským maratónom v miestnom kultúrnom dome. Účasť na tomto podujatí bola dobrovoľná – tak pre
dospelých, ako aj pre deti a žiakov ZŠ.
S veľkým nadšením a potleskom sme
privítali našich najmenších, škôlkarov, ktorí nás obohatili s prekrásnym
príbehom, Rozprávkou o zvieratkách.
Štafetové hlasné čítanie rozprávok odštartovali žiaci 2., 3., a 4. ročníka, ktorí
dokázali, že sa výborne orientujú v texte. Po rozprávkach žiakov I. stupňa nasledovali rozprávky žiakov 5. až 9.ročníka, ktorí vedeli využiť už aj svoju
tvorivosť a priniesli so sebou aj veľmi
nápadné rekvizity. Do nášho čitateľského maratónu sa zapojilo vyše 100
detí a žiakov v sprievode svojich vyučujúcich, či triednych učiteľov. Každú
zapojenú triedu do maratónu sme odmenili pamätným listom a na pamiatku
každý účastník dostal knižnú záložku.
Dňa 19. novembra boli slávnostne vyhlásené aj výsledky výtvarnej súťaže.
Diplomy a vecné dary v I. kategórii /
škôlkari, žiaci ZŠ 1.-2.roč./prevzali:
Kristína Lukáčová – 1.cena, Vanda
Varga – 2.cena, Kamila Čierniková
– 3.cena. Víťazmi II. kategórie /žiaci
3. – 5. roč./sa stali: Ľudovít Kocsis –
1.cena, Robert Renczés – 2.cena, Veronika Táborská – 3. cena.
Tohtoročný festival žiakom 3. a 4.

1. január
17.január
24.január
31.január
7.február
14.február

ročníkov dňa 20. novembra ponúkol vstúpiť do ríše
rozprávok aj trošku inak,
než sú bežne zvyknutí. No
a svoje vedomosti, skúsenosti a veľkú chuť byť
najlepší v jednom balíčku ukázali na spoločnom
kvíze „Z rozprávky do rozprávky“. Stretnutiu tých
„najlepších“ predchádzalo
nielen zbieranie odborných
vedomostí z rozprávok, ale
aj čítanie 4 rozprávok Pavla Dobšinského. Štvorčlenné družstvá, zástupcovia
jednotlivých tried pracovali v tímoch
a svoje vedomosti a zručnosti si prevetrali vo viacerých kolách. A tak sme
riešili testíky, tajničky, naprávali popletené písmenká, hrali rôzne hry a v poslednom kole prekonali sme aj skúšky
šikovnosti. Všetky družstvá – Trpaslíci,
Berony, Slnečnice, Dobyvatelia a Minibodky z Diakoviec - boli veľmi aktívne
a poctivo bojovali za každý bod. Napokon víťazmi zápolenia sa stali: Dobyvatelia -1.cena, Slnečnice – 2.cena,
Berony -3.cena. Po odovzdávaní diplomov, pohárov a pamätných listov aj
škôlkarov, ba aj všetkých žiakov ZŠ
čakala skvelá zábava, a to moderné
spracovanie rozprávky Červená Čiapočka v podaní umeleckého kolektívu
Divadelné centrum Martin.
Žiaci I. a II. stupňa v počte 23 si
dňa 21. novembra zmerali sily v umeleckom prednese rozprávky. Pútavým
a bezchybným prednesom nás zaviedli
do krajiny rozprávok, kde vtip, múdrosť
a dobro zvíťazili nad zlobou a hlúposťou. Každý „rozprávkar“ s nadšením
počúval výkony svojich rovesníkov.

Novoročný ohňostroj
Výročná schôdza - ZO CSEMADOK
Ples Poľovníkov – PZ Čierny Háj
Výročná schôdza – MO Matice slovenskej
Rodičovský ples – RZ pri ZŠ s VJM
Rodičovský ples – RZ pri ZŠ s VJS

22.február
28.február
7.marec
21.marec

Recitácie žiakov I. a II. stupňa hodnotila trojčlenná porota v zložení: Mgr.
Eva Lelovicsová /predsedníčka poroty/, Mgr. Michaela Melová a Bc.
Mária Bugárová. Víťazmi sa stali: I.
kategória – 1.stupeň: Dominik Jóšvai
– 1.cena, Kristián Keszeli -2.cena,
Ľudovít Kocsis -3.cena. II. kategória:
Vanessa Kocsisová -1.cena, Vivien
Szabová -2.cena, Mária Horváthová
– 3. cena. Všetkým ďakujeme za dobré
výkony a krásny umelecký zážitok.
Podujatie bolo realizované s ﬁnančným príspevkom Nitrianskeho
samosprávneho kraja, Rodičovského
združenia pri ZŠ Tešedíkovo s VJS,
Občianskeho združenia Telektó. Poďakovanie za pomoc pri realizácii podujatia patrí okrem sponzorom aj pedagógom, škôlkarom a žiakom našej školy.
Som presvedčená, že aj tohtoročný rozprávkový festival priniesol pre účastníkov - pre „malých“ a „veľkých“ dobrú zábavu a zaujímavé súťaže, napätie
i dobrodružstvo a množstvo aktivít spojených s knihami, rozprávkami či umeleckým slovom.
Alžbeta Borsányiová
– organizátorka podujatia

Batôžková zábava – Klub dôchodcov
Degustácia vín – ZO CSEMADOK, VINIPER
Výročná schôdza – OZ Telektó
Odborný seminár pre vinárov – VINIPER
Info: www.tesedikovo.sk

