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Milí čitatelia,
nachádzame sa v období, ktoré je
pre mnohých z nás najpríjemnejšou
časťou roka. Je to tak preto, lebo
zostáva už len pár dní, ktoré nás delia od naplnenia nášho očakávania.
Tešíme sa, lebo chceme prijať dar,
ktorý nás naplní radosťou.
Chceme vedieť, že niekomu na
nás záleží, že niekto na nás myslí,
že nás niekto má vo svojom srdci
a chce nám dopriať to, čo nás poteší. Aké príjemné a pekné chvíle nás
čakajú! Je to tak preto, lebo nie sme
na tomto svete sami, ale máme pri
sebe kohosi blízkeho, toho, kto vie,
ako nás potešiť, naplniť radosťou.
Áno, On vie lepšie než všetci naši
najbližší, po čom prahne naša duša,
a prichádza s darom, ktorý dokáže
v našich srdciach vytvoriť to, čo je
pre nás samých nemožné. On dokáže zmeniť naše vnútro. Už nie len
ja a to moje očakávanie. Prijímame
pravú radosť našich duší. Vtedy,
keď prichádza čas príchodu tej najdôležitejšej osoby našich životov.
Ide o samého Pána Ježiša Krista!
Zaiste máme, alebo sme poznali vo svojich životoch niektorých,
ktorí sa nám stali blízkymi. Takí,
ktorí vedeli o nás, poznali nás a milovali. Takí, ktorí by aj svoj život
stratili preto, len aby nám dopria-

li, čo bolo v ich silách. Iste myslíme na svojich milujúcich rodičov.
Myslíme na tých, s ktorými sme sa
museli tu v časnosti rozlúčiť, aby
sme sa raz tam, vo večnosti stretli
a opäť spoločne oslavovali Toho,
ktorého sme z Jeho milosti poznali
už na tomto svete.
Keď sa dnes tešíme na Vianoce,
tak sa tešíme na to, že Pán Ježiš
myslel na nás, a nás aj obdaroval.
A to nie len rôznymi peknými, milými drobnosťami či drahocennosťami, ktorými by nás chcel potešiť.
On nás teší iným spôsobom než
svet. Nie len vzletnými emocionálne nabitými slovami, ako ani nie
iba súcitným pochopením nášho
životného rozpoloženia, ale svojim
osobným príchodom do našej prítomnosti.
Sme obdarovaní samotným Božím Synom, aby sme sa mohli stať
skutočne šťastnými a radosťou naplnenými ľuďmi. Ako jedni z toho
ľudu, ktorý Pán Ježiš vyslobodil z
ich hriechov. Hoc by sme nemali už
pri sebe svojich milovaných, hoc by
nás nečakali pripravené maličkosti či drahocennosti, predsa len, ten
najväčší dar nevyčísliteľnej hodnoty nemusí nám byť vzdialený.
Dá sa otvoriť náruč, dajú sa vystrieť prázdne ruky osamelého

hriešnika, ktorý, vedomý si svojej
nečistoty, nechce v nej zahynúť.
Dá sa chcieť byť vyslobodeným z
rôzneho otroctva hriechu. Dá sa radovať, lebo Pán Ježiš sám skutočne
zaplatil tú najvyššiu cenu, aby sme
mohli byť obdarovanými. Jeho príchod v podobe dieťaťa na túto zem
bol skutočným príchodom Božieho
Syna, ktorý nachádzal a nachádza
ešte aj dnes tých, ktorí sú odkázaní
na ten Jeho dar. Veď, čo na tomto
svete nahradí obeť Pána Ježiša?
Ktorá iná preliata krv platila za naše
hriechy? Je možné viac milovať, je
možné viac darovať, než On nám?
Jeho dar zatieni všetky ľudské dary,
všetky chabé ľudské pokusy lásky.
Tak teda, vedzme, že Pán Ježiš
opäť prichádza, že sa napĺňajú zasľúbenia i čas, ktorý odhalí všetko
svätým Bohom predpovedané, a tak
sa naplní i naše očakávanie potešenia z Jeho daru našej záchrany.
Prajem všetkým nám, aby nás
Ježiš Kristus svojím príchodom do
našich sŕdc vyslobodil z hriechov a
tak sme tvorili jeden Jeho ľud, ktorý v Ňom našiel dar a potešenie.
Požehnané Vianoce!
Zora Tuláková,
evanjelická farárka

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o väčších investíciách obce v roku 2015.
V mesiaci máj 2015 bola dokončená prevádzka kompostárne. Od kolaudácie beží skúšobná prevádzka. Zber komunálneho odpadu realizujeme dvojtýždenne. Zber biologicky rozložiteľných odpadov zabezpečujeme týždenne, okrem mesiaca január a február. Hlavným prínosom kompostárne a zberného dvora bude v zúžitkovaní biologicky rozložiteľného odpadu
a v zabezpečovaní separovaného zberu komunálneho odpadu.
Od 1.1.2016 vstúpi do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý špecifikuje nové podmienky zberu odpadov a prevádzkovanie zberných dvorov. Na základe nového zákona sme
vypracovali návrh VZN o odpadoch, kde sú vyšpecifikované povinnosti obyvateľov obce,
predávajúcich a výrobcov, ktorí produkujú odpady.
Plánujeme zber triedeného odpadu priamo na zbernom dvore: papier a lepenky, sklo, drevo, plasty, kovy, biologicky rozložiteľný odpad
Dodávateľsky príležitostne, t.j. 2x do roka plánujeme zbierať: jedlé oleje, motorové oleje
(od obyvateľa ročne 4 l) a tuky (od 1.7.2016), elektroodpad, batérie, akumulátory, zber liekov a zdravotných pomôcok zabezpečuje Lekáreň v Tešedíkove, spätný zber odpadových
pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa
Od 1.7.2016 na separovaný zber budú k dispozícii farebné vrecia: žlté na plasty, tetrapaky,
modré na papier, jutové vrecia na sklo
Podľa VZN č. 5/2015 sadzba poplatku na rok 2016 správca dane určí pre poplatníkov na
kalendárny deň a osobu vo výške 0,041 eur, t.j. 15,- eur ročne pre komunálny odpad.
Podnikatelia majú možnosť na množstevný zber podľa dohody. Návrh sadzby poplatku
na rok 2016 je 0,045 eur/kg, alebo 0,004545 eur/l komunálneho odpadu. Návrh uvažuje so
znížením poplatku o 30% občanom nad 65 rokov.
V budúcnosti o možnostiach zberu odpadov a o likvidácii odpadov sa môžete informovať
priamo na zbernom dvore, kde budú k dispozícii aj platné VZN- ky na odpady a dane. Veríme, že týmito opatreniami zabránime k znečisteniu životného prostredia v obci Tešedíkovo.
V mesiaci november sme dokončili „Sanáciu nezákonne umiestneného odpadu“ pri športovom ihrisku v koryte mŕtveho ramena. Na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v
množstve 150 t sme dostali podporu z Enviromentálneho fondu formou dotácie v hodnote 4
273,86 eur. Boli by sme radi, keby sme nezákonne umiestnený odpad v budúcnosti nemuseli
odstraňovať.
V mesiaci november sme kolaudovali nový bytový dom s 12 b.j., ktorú staval Bautech
Projekt s.r.o. na vlastné náklady. V súčasnosti obec Tešedíkovo realizuje kúpu bytovky od
Bautech Projekt s.r.o. Po realizácií kúpy, doklady budú odovzdané na ŠFRB a na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR z dôvodu prefinancovania úveru a dotácie
na kúpu bytovky pre obec Tešedíkovo.
Predmetom decembrového zasadnutia OZ bude odsúhlasenie rozdelenia bytových jednotiek pre obyvateľov na základe doporučenia výberovej komisie, ktorá pracovala na základe
určených kritérií podľa VZN č. 2/2015 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s
podporou štátu.
V roku 2015 boli rozrobené ešte aj ďalšie investičné akcie, ktoré sú v súčasnosti v štádiu
riešenia. Tieto aktivity skúsime zabezpečiť cez rozpočet a v prípade možnosti cez Eurofondy
(amfiteáter, odvodnenie povrchových vôd, kamerové systémy, atď.)
Ďakujeme za dosiahnuté výsledky poslancom OZ, spoločenským organizáciám a pracovníkom OÚ v Tešedíkove za kladný postoj k zvereným úlohám.
Dovoľte mi, aby sme Vám zaželali pokojné vianočné sviatky a veľa šťastia a zdravia
v roku 2016.

Október 2015
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Do veľkej rodiny Tešedíkovčanov v roku 2014 pribudlo 33 mladých občanov.
Pondelok 7.decembra ožila veľká sála kultúrneho domu najmenšími
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Anna Kádárová, Mária Garajová, Ladislav škoricou, čo bolo veľmi chutné. No to ešte nebolo všetko. Pani učiteľky nám
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V stredu bol Deň vody ( modrý deň). Celý deň sme pili minerálnu vodu,
Viktória Kurinová, Ádám Farkas
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Piatok bol Deň byliniek ( žltý deň), a tak sme všetci dostali výborné byLea Táborská, Viktória Mihoková
Fitus, Mária Kovácsová, Michal Venerčan, linkové čaje.
Vanesa Mihoková, Frederik Zilizi
Helena Lelovicsová, Berta Kukučková,
Bol to poučný týždeň pre všetkých a o to zaujímavejší, že každý deň sme
Ján Selčáni
Ferdinand Horváth, Leonard Pásztor, Auré- mali na sebe oblečenie farby dňa. Určite veľa z toho, čo sme zažili, budeme aj
September 2015
lia Pásztorová, Valéria Kovácsová, Mária dodržiavať. Chceli by sme sa poďakovať za každého žiaka pani učiteľkám,
Ábel Kristóf Laczko, Leticia Tóth
Szabová, Anna Ürgeová
že nám zorganizovali takýto super týžd
Letícia a Diana.

Dom kultúry sa stal v novembri centrom detskej rozprávky v mnohých podobách – divadelnej, literárnej a výtvarnej.
Jeho priestory sa premenili na rozprávkový svet.
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– Kamila
Čierniková
– 3.roč.,2.cena
Zoltánovi
Zilizimu,
za mnohonásobné
darovanie krvi Mariánovi
Soňa Vnučková a Stanislav Kozár
rokom súčasnosti i budúcnosti. Učitelia čí o tom aj účasť a získané ocenenia,
júceho
dňa.
Takto
plynul
deň
za
dňom.
organizovanie
letných
táborov
pre
deti
– Dávid Majer – 3.roč.,3.cena - Nia Tiborovi Kovácsovi. Čestné uznanie a pohár obce za
Gabriela Takácsová
a Roland
Kováč história let- AžMarosimu
sa snažia kvalitne sprostredkovať žia- umiestnenia v okresných, krajských
Anna
Danadová
napokon prišiel posledný, s ním
a mládež.
Šestnásťročná
kola Gocoľáková – Mgr.
4.roč..
zvláštna
vynikajúce
výsledky v školskom roku 2013/14, obdržia: Adam ZiBianka Némethová
a Csabav Múcska
kom čo najviac poznatkov. Výsledky a celoslovenských, ale aj medzinárodriaditeľka
ných táborov
Tešedíkove je spätá naj- celkové vyhodnotenie tábora a záverečcena poroty – Zoe Jóšvaiová
– 2.roč., školy
lizi – žiak ZŠ Tešedíkovo s VJS a David Benes – žiak ZŠ Tešedíkovo
Dňa
18. novembra
pri vstupnej
brá- veku
počte ných
7 hodnotila
Máj 2014
súťažiach.trojčlenná porota: II.kategória – 1.cena – Soňa Sedlípostupne
dochádzajú
primerane
mä s výtvarnou činnosťou – tvorivou ná „vlhká vojna“. Jej následky, vďaka
s VJM. teplotám, dlho netrvali, no
ny festivalu /vestibul KD/ účastníkov pani učiteľky ZŠ Tešedíkovo Mgr. ReDiana Bugárová
a Tibora Barczi
dielňou
vlastivedou. V tomto roku vysokým
ková- 6.roč., 2.cena – Lucia Szabová
obecnej
samosprávy
privítali hrdinovia známych rozprávok, náta Trnkócziová, Mgr. Helena HolEnikő Majlingerová
a Tomáš
Borsányi
určite pretrvá
omnoho
dlhšie, odovzdáva starosta obce Gyula
sme zmenili
podľa
„nepísanej dohody“ to, čoOcenenia
– 9.roč. – ZŠ Vlčany, 3.cena – Diana
ktoré vyrábali z rôznych materiálov lá a žiačky ZŠ Marika Horváthová a
Borsányi
dňa
21.6.2014
o
17:00
hod. v kultúrnom dome.
Mészárosová
a Dávid
Matkovič
naše táborenie,
ale aj
prvý športový let- sú krásne päťdňové zážitky, ktoré sme
Szarková – 7.roč., zvláštna cena Angelika
požiaci ZŠ Tešedíkovo zo svojich obľúbe- Scarlet Pavlová. V II. kole súťaže si
ný tábor v dňoch od 10. do 14. augusta my, a verím, že aj deti, na tohtoročnom
roty - Krisztián Keszeli – 5.roč.
ných rozprávok. Po prehliadke výtvar- družstvá zmerali sily aj v 4 skúškach
Alžbeta Borsányiová
Kronika 2013 2015 bol zárukou naplnenia očakávaní, športovom tábore získali.
Víťazi všetkých aktivít boli odmenenej výstavy sme sa stretli s Kocúrom zdatnosti a šikovnosti. Súťažiaci s veľreferentka kultúry
Za čestnosť v súťažiach, zmysel pre
zábavy apobytu
nových zážitkov.
Prihlásení k trvalému
47
ní diplomami, knihami a inými vecnýv čižmách. Herci Bábkového divadla kým nasadením a nadšením sa vrhli aj
kolektív
a
húževnatosť
sme
každému
Pohyb
a
pobyt
v
prírode
–ranné
rozmi darmi. Každému účastníkovi smeOdhlásení
na
z trvalého pobytu
39
Bum Bác nám prostredníctvom krás- do týchto úloh: mrvili kukuricu, obliecvičky, futbal, volejbal, stolný tenis,35 účastníkovi odovzdali pamätný list s
pamiatku venovali pamätný list. ANarodení
čo
neho sveta marionetových bábok vy- kali si kroje a prenášali veľké množstvo
bedminton, plávanie, kanoe, kajak,40 malými darčekmi - pero s logom obce
dodať na záver? Tak ako v rozprávke,
Zomreli
rozprávali príbeh o priateľstve mlynár- „pokladov“, z veľkej kopy „sena“ vyšportové preteky, pešia a cyklistická a tričko s logom tábora.
aj u nás zazvonil zvonec a festivalu Počet
bol obyvateľov
k 31.12.2013
3790
skeho syna Janka s kocúrom Félixom, hrabali si písmenká, z ktorých za poZa celkový bezproblémový chod tátúra, napätie v tímových súťažiach, nákoniec.
ktorý rozprával ľudskou rečou a konal merne krátky čas poskladali názvy rozbora
patrí veľká vďaka inštruktorom
učný
ekologický
chodník
Dropie,
prePevne veríme, milé detičky a žiaci,
tak, ako by sme my, ľudia, očakávali od právok, až nakoniec nastúpili hladoši,
tábora–
Mgr. G. Tóthovi, Mgr. K.
hliadka
mini-ZOO,
stretnutie
so
špičže farebná zmes aktivít Vám priniesla
svojich priateľov. Po rozprávke nasta- ktorí jedli makové koláče. Víťazstvo
kovým športovcom Ákosom Juhosom, Ziliziovej, Bc. T. Mészárosovej a A.
aj v tomto roku, krásne spoločné chvíle,
la očakávaná chvíľa pre našich malých si vybojovali Sedmokrásky – žiačky
Za krásnu
foto-dokusme spoločne
s mamičkami,
babičkami
a ostatnými hosťami
oslávili
krásny deň, Deň matiek. Bohatý program
každému
účastníkovi krásne
a Baranyaymu.
neopakovateľné zážitky, radosť a skve-Dňa 15.májapriniesol
výtvarníkov – ilustrátorov / žiaci ZŠ – 3.roč., druhú cenu dostali Púpavymentáciu
a
prezentáciu
ďakujeme
R.
nezabudnuteľné
zážitky.
–
básničky,
pesničky
a
tance
–
ktorý
pripravili
pani
učiteľky
s
deťmi
v
materskej
škole
potešilo
srdiečko nejednej mamičky.
lú náladu.
1.stupeň/ , ktorí sa zapojili do výtvar- žiačky 4.roč. a tretiu cenu si odniesli
Balogovej.
Deti
sa
aj
napriek
horúceho
týždňa
S. Vargová – riaditeľka MŠ
Ďakujeme za finančnú podporu
nej súťaže Rozprávky nás spájajú. Draci - žiaci 3.roč.
do športovania a do všetkých súťažNitrianskeho samosprávneho kraja,
Víťazmi I. kategórie /1.-2.roč./ sa stali:
Zavŕšením celého rozprávkového
Za sponzorské dary a podporu
ných úloh vrhali s plným nasadením a
OZ Telektó a Združeniu rodičov pri
I.cena – Maja Šípošová – 1.roč., II.ce- festivalu bola recitačná súťaž „Rozďakujeme
Obecnému úradu v Tešenadšením.
Vytvorili
sa
bojové
tímy
s
ZŠ Tešedíkovo. Poďakovanie za pona – Emma Varga – 1.roč. a zvláštnu právky od babky“. Do súťaže sa prinázvom „ Puma “ a „ Szecskő “, a sko- díkove, súkromným podnikateľom:
moc patrí p. riaditeľke ZŠ a pedagocenu poroty dostala Emma Zoe Halá- hlásilo 27 recitátorov. Najprv sme vyro každý deň sa súťažilo v štafetových K. Kádárovi, T. Fischerovi, P. Žitňágickému zboru pri ZŠ Tešedíkovo.
ková – 1.roč.. Víťazmi II. kategórie sa počuli rozprávky najmenších /žiaci
športových pretekoch a netradičných kovi, T. Borsányimu, rodinám: PeAlžbeta Borsányiová- ref. kultúry
stali: I.cena – Sára Straková - 5.roč., ZŠ 1.-4.roč./, a po krátkej prestávke
disciplínach. Atmosféra v tábore bola rina, Rácz a Malý, Polgár, členkám
II.cena – Ľudovít Kocsis - 4.roč., III.
po celý čas neskutočná, často neopísa- klubu dôchodcov: E. Kocsisovej, A.
cena – Réka Ürgeová - 3.roč.
teľná so slovami. Srdečné, vďačné deti Szarkovej.
Príjemným spestrením putovania za
a skvelí inštruktori rozdávajúci lásku,
rozprávkami bola aj súťaž dňa 19. noV neposlednom rade by sme chceli
milé slovo a neskutočne veľa úsmevov,
vembra Z rozprávky do rozprávky
tvorili jednu veľkú rodinu. Každým poďakovať aj za finančnú podporu Nitpre štvorčlenné družstvá / žiaci ZŠ 3.-4.
dňom narastali medzi nami väčšie a rianskeho samosprávneho kraja.
roč./. Každé družstvo v obidvoch koväčšie priateľstvá a dni boli naplno vylách bojovalo vytrvalo a statočne. ÚloAlžbeta Borsányiová
užívané. Aj keď koncom dňa sme cítili
hy na tzv. „pergamenových“ listoch v
organizátorka
poriadnu únavu, všetka vymizla pri po-

