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Vážení Spoluobčania ! Milí Tešedíkovčania !
Nepochybne aj tento rok bol pre každého z nás ťažký a zložitý. Trápila nás ekonomická kríza, nezamestnanosť, nedostatok ﬁnančných prostriedkov, stúpajúca chudoba. Predpokladám, že každý z nás už veľmi očakáva čas sviatočný, čas
priam zázračný, na Betlehemské svetlo, ktoré sa prvýkrát
zažalo práve v mieste rodiska Ježiša Krista.
Svetlo pokoja a mieru Betlehema je jednoduchým a krásnym
symbolom Vianoc. Vchádza pokorne a ticho do našich príbytkov. Prináša nám úprimné ľudské city: lásku, vzájomnú
spolupatričnosť a prevzácnu vôňu domova. Dáva príležitosť
zabudnúť na problémy a úskalia, ktoré nás trápili počas celého roku, dáva príležitosť na oddych a rodinnú pohodu.
V mene svojom, v mene obecného úradu a obecného zastupiteľstva Vám želám veľa ľudskej iskry, lásky na rozdávanie a potešenie z najbližších, a ľudí blízkych k vášmu srdcu.
Prežite sviatky plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Pokoj,
zdravie, šťastie a hojnosť nech je s Vami po celý rok 2014 !
Gyula Borsányi
starosta obce

Kronika

Obecný úrad v záujme zabezpečenia poriadku a ochrany zdravia dáva
návrh VZN na zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie
2,3,4 a na iné predmety spôsobujúce detonáciu alebo nadmerný hluk na
území obce Tešedíkovo.
Výnimku zo zákazu používania zábavnej pyrotechniky predstavuje jej
použitie na území obce Tešedíkovo v čase od 31. decembra 18.00 hod. do
1. januára 03.00 hod. Pri používaní pyrotechnických výrobkov kategórie
2,3,4 je potrebné dodržať zákon č. 51/1988 Z.z.

Upozorňujeme našich občanov na správne užívanie verejnej kanalizácie. Do odtokových rúr nedávajme cudzie predmety, napr. kúsky textílií
alebo kosti. Tieto predmety pokazia rotory čerpadiel a zapríčinia značný
výpadok kanalizačného systému. Vedenie obce a ZVaK Šaľa žiadajú od
občanov obce Tešedíkovo dodržanie základných podmienok prevádzkovania kanalizačných systémov v záujme bezporuchového chodu prevádzky.
Za pochopenie vopred ďakujeme.

Základná organizácia SMK spolu so zastupiteľstvom a starostom iniciovala referendum v roku 1995 kvôli označovaniu názvu obce Tešedíkovo
aj v jazyku národnostnej menšiny „Pered“. V roku 2012 referendum bol
vypísaný kvôli zmene názvu obce. Tieto referendá boli úspešné. Úspech
referenda odzrkadluje vôlu obyvateľov obce. Ďakujeme každému za odovzdaný hlas. Tieto odovzdané hlasy nás zaväzujú k tomu, aby sme reagovali na odmietavý postoj vlády SR. Na doriešenie výsledkov referenda sme
sa spojili s právnikmi. Ďakujeme za Vašu podporu.
Ing. Gabriel Jurás, zástupca starostu obce

„Mladosť má krásnu tvár, staroba má krásnu dušu.“

Navždy nás opustili
Jún 2013
Leopold Nagy (1919)
Július Kéry (1940)
Ján Melicher (1930)
Rozália Némethová, rod. Kurcová (1935)
Júl 2013
Florián Szabó (1928)
Alžbeta Baloghová, rod. Herencsárová (1935)
Rozália Magyarová, rod. Szedlárová (1932)
Belo Kovács (1949)
Ján Kilácsko (1933)
Štefan Zelman (1933)
August 2013
Štefan Sekereš (1950)
Leopold Varga (1922)
Irma Horváthová, rod. Darázsová (1926)
Florián Herenčár (1927)
September 2013
Jozef Gál (1948)
Ľudovít Matovics (1935)
Vojtech Zilizi (1962)
Juliana Kováčiková, rod. Vanková (1954)
Október 2013
Anna Bencsíková, rod. Poláčiková (1944)
November 2013
Imrich Borsányi (1930)
Viliam Takács (1933)
Naše novorodeniatka
Máj 2013
Liliána Borkovič
Jún 2013
Lilla Kozmová
Zsóﬁa Laczko
Hajnalka Keresztes

Júl 2013
Adrián Bencsík
Noel Szarka
Klaudia Lelovicsová
Melissa Popluhárová

Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti naša obecná samospráva 30. októbra 2013 pozvala 70 ročných
a starších občanov obce do kultúrneho domu. Slávnostnú atmosféru tohto sviatočného stretnutia naplnil so svojím príhovorom starosta obce Gyula Borsányi. Duše prítomných pohladili básničkami aj žiačky Scarlett Paulová a Dora Baranyaiová
a žiak Richard Paulo. Radostné a prekrásne popoludnie sa skončilo veselým programom miestneho klubu dôchodcov.

V roku 2012 sa v našej obci narodilo 31 detí. Naša obecná samospráva si veľmi cení každého novonarodeného občana
a každoročne organizuje ich slávnostné privítanie do života. Rovnako tomu bolo aj 11.decembra, kedy sa v kultúrnom dome
s deťmi narodenými v roku 2012, s ich rodičmi, stretol starosta obce Gyula Borsányi. Po krátkom programe škôlkarov a slávnostnom príhovore starostu obce každá rodina prevzala dary našej obecnej samosprávy.

August 2013
Maximilián Khéli
Arnold Tyúkos
Mathias Lúdik
Dominik Kubovics
September 2013
Vivien Vargová
Julián Krajčovič
Klára Földesová

Október 2013
Mia Hajdú
November 2013
Alpár Hyde
András Mészáros

Spoločnou cestou
Jún 2013
Zuzana Fiamová a Adrián Bencsík
Mgr. Ildikó Ziliziová a Bálint Domonkos
Szilvia Rózsa a Gabriel Herencsár
Júl 2013
Veronika Adamkovičová a Matúš Vrábel
Mgr. Judita Kovácsová a Imrich Szekeres
September 2013
Eva Pálinkás a Andrej Lelovics
Mgr. Katarína Tóthová a František Vankó
Mgr. Anita Flaska a Mgr. art. Gabriel Tóth
Veronika Csóková a András Varga
Október 2013
Ing. Henrietta Lelovics,
PhD. a Ing. Kristián Bitter
Anikó Szecsényiová a Gabriel Zilizi
Zuzana Hubinská a Kristián Takáč
Emese Vinczeová a Imrich Bán
November 2013
Viera Piačková, rod. Michlíčková a Ing. Jozef Takrai
Jubilanti
90 roční: Mária Korimová, Berta Kovácsová, Anna
Mészárosová, Jozef Szabó, Vojtech Tóth
85 roční: Leonard Balázs, Anna Csongárová, Judita
Jáchimová, Margita Sándorová, František Szabo,
Katarína Szekeresová, Mária Tušková
80 roční: Ondrej Baji, Anna Baloghová, Meňhard
Barczi, Vilma Fölösová, Alžbeta Gemeriová,
Alžbeta Herencsárová, Vojtech Horváth, Matilda Keszeghová, Tichomír Lelovics, Magdaléna
Nagyová, Viktória Tanková,

Súčasný televízny, digitálny, internetový svet rozprávok ponúka deťom miliardy obrazov a scén. Priestor pre ich vlastnú
predstavivosť sa akosi zmenšuje. Pri príležitosti našich trojdňových rozprávkových festivaloch sa Kultúrny dom v Tešedíkove
premení na zázračný svet plný rozprávok a tajomnej atmosféry
očakávaných prekvapení. Pri stretnutiach a súťažiach môžu deti
a organizované školské skupiny znovu zažiť prastaré čaro počúvania rozprávkového príbehu a vstúpiť do sveta vlastnej fantázie, vydať sa na cestu do ďalekých krajín a oživovať rozprávkové
bytosti.
Tohtoročný Rozprávkový festival „Rozprávky od babky“
sme otvorili 12. novembra s rozprávkou našich najmenších. Odvážne a výrečné škôlkarky – Zoe Jóšvaiová, Kristínka Lukáčová a Vanda Varga pod vedením p. učiteľky Márie Matejdesovej nacvičili prekrásny rozprávkový príbeh O Pampúšikovi.
Obecenstvo ich odmenilo veľkým potleskom. Potom nasledoval
očarujúci príbeh Bábkového divadla Dúha pod názvom Martinka v ríši rozprávok. Každý ročník festivalu má niekoľko
tradičných aktivít. Veď aký by to bol festival bez súťaží? Koncom prvého rozprávkového predpoludnia sme odmenili malých
ilustrátorov – víťazov výtvarnej súťaže Moja najobľúbenejšia
rozprávka. Ocenenia obce za svoje umelecké dielka v I. kategórii – prevzali škôlkari MŠ Tešedíkovo : 1.cena – Adam Klubník, 2.cena – Roderik Takács, 3.cena – Vanda Varga. V II.
kategórii /žiaci ZŠ I.stupňa/ 1.cenu získal Danko Nguyen –
žiak ZŠ Vlčany, II. cenu Scarlett Paulová – ZŠ Tešedíkovo,
III.cenu – Denis Berecky, Gabriel Varga – ZŠ Tešedíkovo.
Dňa 13. novembra sa konala vedomostná súťaž Z rozprávky do rozprávky. Do súťaže sa prihlásili štvorčlenné družstvá
- žiaci 3. a 4. ročn. ZŠ Tešedíkovo. Všetky družstvá bojovali
čestne, ba aj v skúškach šikovnosti hrdinsky obstáli. Víťazmi sa
stali , diplomy a poháre obce prevzali: Rytieri -1.cena, Čertíci
-2.cena, Zlatovlásky -3.cena.
Na druhé ráno dňa 14. novembra v rámci súťaže v prednese
rozprávky sa stretli malí a väčší rozprávkari – žiaci ZŠ I. a II.
stupňa. Vzhľadom na to, že v tomto roku sa do tejto súťaže prihlásilo 36 žiakov, museli sme vytvoriť 2 trojčlenné poroty aj
súťaž sa uskutočnila v dvoch miestnostiach. Veľmi nás potešilo, že aj úroveň tejto súťaže z roka na rok stúpa. Čo nás trošku
zarmútilo, že oceniť sme mohli iba tých najlepších. Víťazmi sa
stali: I. kategória: 1.cena – Dominik Jóšvai – ZŠ Tešedíkovo,
2.cena – Kristián Keszeli – ZŠ Tešedíkovo, 3.cena – Mária
Horváthová – ZŠ Tešedíkovo. II. kategória – I. cena – Sarah
Tetliaková –ZŠ Vlčany, 2.cena – Nicole Hanková –ZŠ Vlčany, 3.cena – Vanessa Kocsisová – ZŠ Tešedíkovo, Zvláštna
cena poroty: Diana Szarková – ZŠ Tešedíkovo, Lucia Szabová – ZŠ Vlčany.

Július
Németh,
Milan Vidman, Michal Tuška, Attila
Barczi, Tibor Kovács, Samuel Darázs,
Kristián Perina, Tomáš Paulo, Andrea Paulová, Attila Somogyi, Enikő Darázs, Zsolt Baji, Tomáš Perina,
Vojtech Szarka, Norbert Mihalovič, Peter
Marosi, Melinda Rom Bombic, Gabriel Fótyi, Erik Boros, Mgr. Dezider Néma, Mgr.
Tomáš Néma, Attila Tyúkos, Valéria Pavlovičová, Viktória Szarková, Ákos Gáspár,
František Andódy, Marta Szarková, Attila
Udvaros, Imrich Borsányi, Marián Marosi,
Tomáš Horváth, Erik Mikle, Attila Kovács,
Ing. Štefan Kubík, Zoltán Borsányi, Richard
Nagy, Gizela Czuczorová, Bc. Mária Darázsová, Zora Žitňáková, Mária Tanková, Ing.
Alexander Mozoli, Roman Hambalko, Natália Borsányi, Bc. Štefan Kubík, Benjamín
Polgár, Silvia Borsányi, Ing. Zsolt Baranyai.
Za vzácnu kvapku života ďakuje Výbor
MO SČK.

Disciplinárna komisia Západoslovenského futbalového zväzu v predošlých rokoch mala málo roboty s naším
klubom. Ale v jesennej časti V. ligy to
bolo naopak, dvakrát sme dostali 1000
eurový peňažný trest, a navyše po skončení súťaže nám odrátajú 6 bodov.
Naše A-mužstvo so šiestimi víťazstvami, dvoma remízami, siedmimi
prehrami, a so skóre 20:23 ukončilo
prvú časť V. ligy na 9. mieste, ale reálne
je na 13. priečke.
„Mali sme výborný štart, prvé tri
zápasy sme vyhrali. Potom nás niekto udal, že pri prvom majstrovskom
stretnutí sme sa vyhrážali rozhodcom,
a preto sa prestávka natiahla na 30 minút. Ale to je klamstvo – hovorí Szilárd
Takács, predseda futbalového klubu. –
Prvýkrát sme museli zápisnicu elektronicky nahrať do systému zväzu a hostia
na to neboli pripravení, ani vlastný kód
nepoznali, preto sa natiahla prestávka.

01.januára

Novoročný ohňostroj pred obecným úradom

10.januára

Výročná schôdza Športového klubu

18.januára

Ples poľovníkov

25.januára

Výročná schôdza ZO Csemadoku

31.januára

Novoročný koncert kresťanskej
rockovej skupiny CRUX

01.februára Rodičovský ples RZ pri ZŠ s VJM
08.februára Výročná schôdza Matice slovenskej
15.februára Rodičovský ples RZ pri ZŠ s VJS
22.februára Degustácia vín
08.marca

Výročná schôdza OZ Telektó

Je síce pravda, že rozhodcu naši fanúšikovia
slovne urážali, ale arbiter
vyhlásil, že to netreba napísať do zápisnice. Márne
sme protestovali, dostali
sme 1000 eurovú pokutu.
Potrestali aj rozhodcov a
delegáta stretnutia, že nehlásili, že sme sa im vyhrážali...”
Októbrový prehratý domáci zápas
proti Lehniciam sa skončil neslávne.
Po odpískaní stretnutia naši skalní zahádzali krémešmi veľmi zle pískajúceho rozhodcu, potom mu so zákuskami
natreli auto. Delegované osoby mohli
opustiť štadión len pomocou polície.
„Na spomínaný zápas rozhodca prišiel s tým, že on nám ukáže, že sa nebojí. A od začiatku evidentne pískal proti
nám, čo sa samozrejme nepáčilo našim
divákom. A rozhodca ich vyprovokoval
k narušeniu poriadku. Zase sme dosta-

li 1000 eurovú pokutu, ktorá nás skoro
ﬁnančne zložila, preto sme začali uvažovať aj o vystúpení zo súťaže – dodáva Szilárd Takács. – Našťastie veci sa
vyvinuli ináč a celá dedina sa spojila,
od starostu obce až po súkromných
podnikateľov. Na mimoriadnom výbore futbalového klubu sme jednoznačne
hlasovali za pokračovanie v V. lige.
Členovia výboru, fanúšikovia a aj futbalisti vyzbierali peniaze na pokutu. Na
našu radosť sa prihlásil aj nový sponzor. Dúfam, že v jarnej časti budeme
úspešne reprezentovať našu obec.”
Zoltán Szabó

