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Tisztelt Lakosok,
Kedves Perediek!
Köszönöm Önöknek, hogy újságunk hasábjain immáron mint Pered polgármestere
szólhatok Önökhöz. Köszönöm, hogy az elkövetkező négy évben az Önök szavazatainak
hála ebben a tisztségben Önökkel, Önökért
dolgozhatok. Mérhetetlen örömmel tölt el,
hogy Pered első női és talán az eddigi legfiatalabb polgármestereként engem tiszteltek meg
a bizalmukkal, és úgy döntöttek, hogy községünk vezetését ez én kezeimbe adják. E feladat ellátása a megtiszteltetés mellett hatalmas
felelősséggel jár. A rengeteg hatáskör mellett a
felelősség annál nagyobb, hogy falunkat vállalkozásainknak, tehetségeinknek, egyesületeinknek és rendezvényeinken köszönhetően
már nem csak határokon innen, de az országhatáron túl is ismerik, elismerik és figyelik sorsának, jövőjének alakulását.
A közel és távoli múltban minden elődömnek és a mindenkori képviselő-testületnek legfőbb vágya és törekvése az volt, hogy folyamatos és egy irányba mutató, ciklusokon átívelő
kemény munkával vezessék falunkat a mindenkori fejlődés útján. Az, hogy ma egy szerethető, szép és a mai kor színvonalának megfelelő településen élhetünk, elsősorban eddigi
vezetőiknek köszönhető. Mindnyájuknak ►
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Prajeme Vám príjemné
Vianočné sviatky!
Kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
Miestna samospráva obce Tešedíkovo
Pered Község Önkormányzata
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tehát hálával tartozunk azért, hogy becsületes
és tisztességes munkájukkal minden személyes és szakmai áldozatot vállalva vezették és
igazgatták községünket, néha kedvezőbb széljárásban, néha pedig a viszontagságos körülmények sokaságában.
Fontos megjegyezni, hogy falunk felelős vezetése mit sem érne az itt élők kemény
munkája, tudása és rátermettsége nélkül. Lakosaink többsége tudja és hiszi, hogy csak
úgy lehet fejlődni, ha minden napot komolyan veszünk, minden napot kihasználunk és
minden nap azzal a céllal kelünk fel és tes�szük a dolgunkat, hogy tudjuk, magunkért és
a közösségért tenni, dolgozni kell. A perediek
akarata, tettrekészsége és igyekezete, hogy
mindennapi munkájukkal gazdagítják családjaikat és községünket, jogosít fel engem, mint
falunk jelenlegi polgármesterét és az újonnan
megválasztott önkormányzati képviselőket,
hogy a jövőre nézve is nagyszabású, az itt élők
mindennapjait alapjaiban meghatározó terveket dédelgessünk.
A tervek szövögetésénél fontosnak tartom,
hogy munkánkkal ne csak a jövőnket építsük, hanem a múltunkat is tartsuk tiszteletben, őseink hagyományait és értékeit vigyük
tovább. Hiszem, hogy ezzel a hozzáállással a
polgármester és a képviselő-testület munkája
nyugalmat, biztonságot és kiszámíthatóságot
jelent majd Perednek, amit hitem szerint Önök
megértéssel és bizalommal viszonoznak majd.
Hiszem, hogy Peredre, a mi drága hazánkra, a jövőben is úgy kell tekinteni, mint
egy emberre, akinek nem csak teste, de lelke
is van. Községünk teste legyen falunk külleme, megjelenése, látnivalóinak sora, melynek
ápolása során soha nem szabad elfeledkezni a
lélekről sem. Falunkat ugyanis a benne lakók
töltik meg élettel, a családok, az idősek a gyermekek jelentik Pered valódi értékét. Célom,
hogy a képviselő-testülettel együtt egy barátságos és vonzó faluéleten dolgozzunk tovább,
amely lakosainak otthont nyújt, a vendégeit
pedig tárt kapukkal és nyitott szívekkel várja.
A természeti szépségek megőrzése, a modern
kori infrastruktúra korszerűsítése, a felelős
gazdálkodás, a kiszámítható adópolitika és
az ügyfélbarát apparátus mellett fontos, hogy
Pereden önmagunkkal, közösségünkkel és lakóhelyünkkel összhangban és harmóniában
éljük és dolgozzuk.
A magam és a megválasztott önkormányzati képviselők nevében kérem Önöket,
kedves perediek, legyenek az említettekben
segítő, támogató és megértő partnereink!
Mondják el bátran véleményüket, ötleteiket
és elképzeléseiket. Az elkövetkező négy évben mi várjuk Önöket és számítunk a segítségükre! Erre buzdítva és még egyszer megköszönve az Önök bizalmát és támogatását az
önkormányzati választásokon kívánok mindnyájuknak örömteli ünnepi várakozás, áldott

adventi időszakot, boldog Karácsonyt, az új
évben békét, boldogságot és főleg rengeteg
erőt és egészséget!

Vážení občania,
milí Tešedíkovčania!
Veľmi pekne Vám ďakujem za to, že na stránkach našich novín sa k Vám môžem prihovoriť
už ako novozvolená starostka našej obce. Vďaka
Vašim hlasom môžem v tejto funkcii s Vami a
pre Vás pracovať počas nasledujúcich štyroch
rokov. Neskutočne ma teší, že ako prvú ženu a
snáď aj ako doteraz najmladšiu starostku obce
Tešedíkovo ste si ma uctili Vašou dôverou a rozhodli ste sa zveriť mi do rúk vedenie našej obce.
Okrem cti, ktorá sa mi touto úlohou ušla, je to
samozrejme pre mňa aj obrovská zodpovednosť.
Popri mnohých kompetenciách je moja zodpovednosť o to väčšia, že vďaka našim podnikateľom, talentom, združeniam a podujatiam si našu
obec vážia a sledujú jej budúcnosť a jej ďalší vývoj nielen v našej krajine, ale už aj za hranicami
našej republiky.
Všetci moji predchodcovia či už v ďalekej
alebo v blízkej minulosti spolu so všetkými
zvolenými poslancami doterajších obecných
zastupiteľstiev primárne túžili po tom a snažili sa o to, aby kontinuálnou, priamočiarou
a niekoľko volebných období preklenujúcou
tvrdou prácou mohli našu obec viesť po ceste neustáleho rozvoja. Fakt, že dnes môžeme
žiť v jednej sympatickej, peknej a všetkým
dnešným požiadavkám vyhovujúcej obci je
predovšetkým zásluhou predchádzajúcich vedení našej obce. Im všetkým teda patrí naša
vďaka za to, že poctivou a dôkladnou prácou, znášajúc všetky osobné a pracovné obete
viedli a riadili našu obec niekedy za priaznivých okolností, inokedy naopak za ťažkých a
drsných podmienok.
Som presvedčená o tom, že zodpovedné
vedenie našej obce by sa ťažko zaobišlo bez
tvrdej práce, schopností a talentu našich občanov. Väčšina našich obyvateľov si je vedomá
toho, že náš ďalších rozvoj bude garantovaný

len vtedy, ak si uvedomíme váhu každého
dňa, ak každý deň využijeme naplno a vždy
vstaneme s tým, že vieme, že pre naše dobro
a dobro našej spoločnosti musíme každý deň
tvrdo pracovať. Vôľa, ochota a snaha Tešedíkovčanov o to, aby svojou každodennou prácou obohatili svoje rodiny a našu spoločnosť,
oprávňuje mňa ako novozvolenú starostku
obce a poslancov obecného zastupiteľstva na
to, aby sme s ohľadom na našu budúcnosť
mali veľkolepé plány, ktoré podstatným spôsobom determinujú život našich občanov.
Pri snovaní našich plánov však považujem
za dôležité, aby sme vo vedení obce našou
prácou v nasledujúcom období nebudovali
len budúcnosť, ale aby sme si uctili aj našu
minulosť tak, aby sme boli pokračovateľmi tradícií a hodnôt našich predkov. Verím,
že s takýmto prístupom bude práca starostu
obce a obecného zastupiteľstva znamenať pre
Tešedíkovo kľud, bezpečnosť a predvídavosť,
za ktorú som presvedčená, že sa nám Vy, naši
občania odvďačíte pochopením a dôverou.
Verím, že na našu drahú vlasť, na naše Tešedíkovo musíme aj v budúcnosti hľadieť ako na
človeka, ktorý má nielen telo ale aj dušu. Telom
našej obce nech je zovňajšok a vzhľad našej dediny a všetky pamätihodnosti, o ktoré sa musíme starať, ale pri starostlivosti ktorých nesmieme zabudnúť ani na dušu našej dediny. Našu
obec totiž napĺňajú životom jej obyvatelia.
Rodiny, starší ľudia i deti predstavujú skutočné
hodnoty našej obce. Mojím cieľom je, aby sme
spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva
pracovali na ďalšom budovaní priateľského a
atraktívneho života v našej obci, ktorá bude pre
svojich obyvateľov domovom a pre našich hostí
miestom s otvorenými bránami a priateľskými
srdcami. Pri zachovaní našich prírodných krás,
budovaní modernej infraštruktúry, zodpovednom hospodárení, predvídateľnej daňovej
politike a proklientsky orientovanom úrade je
dôležité, aby sme v Tešedíkove žili v harmónii
so sebou, so spoločnosťou aj so svojím priestorom pre život.
V mojom, i v mene novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva Vás prosím, drahí
Tešedíkovčania, aby ste nám boli pri uskutočnení týchto cieľov nápomocní, ústretoví a chápaví. Prosím Vás, aby ste sa na nás s dôverou
obrátili so svojimi názormi, nápadmi a predstavami. Počas nasledujúcich štyroch rokov
Vás čakáme a počítame s Vami. Povzbudzujúc
k uvedenému a ešte raz Vám ďakujúc za Vašu
dôveru a podporu v posledných komunálnych voľbách Vám všetkým prajem pokojné
a radostné sviatočné očakávanie, požehnané
obdobie adventu, veselé Vianoce a do nového
roka Vám všetkým prajem veľa pokoja, radosti a najmä sily a zdravia.
Mgr. Kőrösi Ildikó,
polgármester - starostka obce
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Vianoce
a rodina
Milí čitatelia!
Opätovne stojíme pri udalosti, na ktorú
sa nesmie zabudnúť – narodenie Pána Ježiša
Krista. Sprítomnenie tejto udalosti nás vždy
dokáže povzniesť i rozveseliť. Je to skutočne
tak, že môžeme spievať: Čas radosti, veselosti nastal požehnaný...
Matka Pána Ježiša Mária a rovnako aj
Jozef sa radovali z narodenia dieťaťa. Narodenie dieťaťa v rodine prináša mnohé očakávania. Aj preto sa Vianoce nazývajú i sviatkami rodiny. Nejde tu však len o príjemnú
rodinnú atmosféru, slávnostnú náladu, bohatý stôl, darčeky pod stromčekom – aj keď
i to má svoje miesto počas týchto sviatkov;
má to však byť niečo, čo vyplýva z našej viery, z našich postojov, presvedčenia aj z toho,
aké dôležité miesto má pre nás rodina.
Nezabúdajme na svoje rodiny. Myslime
zodpovedne na budúcu generáciu, na deti a
zodpovedne aj konajme. Dovoľme, aby naši
potomkovia boli vychovávaní v rodinách,
kde vládne Pán Boh, kde narodený Spasiteľ
sveta Pán Ježiš Kristus prebýva so svojou
láskou a pokojom. On prišiel na tento svet,
aby nás zachránil a aby nám zrozumiteľne
ukázal, ako má vyzerať normálne prežitý
ľudský život v tejto časnosti, teda život žitý
na základe Božích noriem.
Život je Boží dar a je na našej zodpovednosti pred Pánom Bohom i pred ľuďmi, ako
s týmto darom narábame, i aký máme postoj k životu iných ľudí, aj tých, ktorí nie sú
ešte narodení.

A szeretet ünnepe
Kedves Olvasó! Tisztelt Perediek!
Ismét eltelt egy esztendő, s most újra
Szent Karácsonyra, és az elmúlt esztendő
elbúcsúztatására, valamint az újesztendő köszöntésére készülünk.
Bizonyára sok jót és sok nehézséget is
egyaránt a hátunk mögött tudhatunk. Ahogy
sok ünnepet, így sok karácsonyt is megéltünk már. De vajon tudjuk-e azt, hogy mi a
karácsony igazi értelme? Mert ez az év egyik
legszebb ünnepe, s mindig más és más lelkesedéssel várják az emberek. A gyermekek
alig férnek a bőrükbe, hogy megtudják „mit
hoz a Jézuska”, a felnőttek pedig egy-egy békés pillanatot, a család meleg szeretetét várják. Van olyan, aki persze aggodalmaskodik,
hogy minden rendben legyen, s van olyan
is, aki sajnos már nem vár semmit, csak azt,
hogy végre teljenek el az ünnepek, vagy legalább valakitől egy aprócska szeretet kapjon.
Igen! A szeretet az, ami a legnagyobb
szerepet játssza a karácsony ünnepében.
A szeretet, ami olykor csalóka. Mert olyan
érzékeny dolog, melyet nagyon sokszor
félreértünk. Szent Bertát jól tudta, hogy a
szeretetnek van a legnagyobb helye a karácsonyban, éppen ezért egy alkalommal éppen erről elmélkedett a kisded Jézus jászla
előtt. Így imádkozott: „Ó Jézusom! Mi tett
téged ilyen kicsinnyé! A szeretet!” Mert mi,
akik keresztények vagyunk, karácsonykor a
szeretetről beszélünk a legtöbbet, azért ünneplünk, mert az Isten emberek iránti szeretetből, maga is emberré lett! A karácsony
tehát Isten szeretetének az ünnepe!

Boží Syn sa narodil pre všetkých ľudí.
Pán Boh nám poslal na záchranu svojho
jednorodeného Syna Ježiša Krista. To je pravá podstata Vianoc a to je záruka aj našej
pravej radosti v časoch dobrých i v časoch
ťažkých.
Prajem Vám počas týchto vianočných
sviatkov, aby táto radosť, pokoj, láska Božia
skrze narodeného Spasiteľa zavládla v každej domácnosti a pretrvala aj počas celého
nastávajúceho roku Pána 2019.
Zora Tuláková,
evanjelická farárka
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Bizonyára a Kedves Olvasó is rájött és meg
is tapasztalta már, hogy ez nem egészen jön
vissza abból a karácsonyból, amit a tv-ben, és
a környezetünkben is látunk! Csillogás-villogás, pompa és dísz, hatalmas szlogenek: „a
karácsony a szeretet és a béke ünnepe”! De
közben belül a szívek legmélyén volt halvány
jele legalább az igazi szeretetnek? Az Isten és
az ember iránti őszinte szeretetnek? Mert a
karácsonyunk igazi értelme ez: Isten ember
lett, mi is legyünk emberibbek, szeressünk
tettetés nélkül, örüljünk annak, hogy Istenhez tartozunk, és ezt az örömet adjuk tovább,
teremtsünk békét! Vessük le az embertelenséget, béküljünk meg az ellenséggel, hagyjuk
a felvett állarcainkat és legyünk Önmagunk,
és közben már nem is kell többé erőltetni a
szeretetet.
Mint e kedves község, Pered lelkipásztora,
őszintén kívánom minden Tisztelt Peredinek, és minden Olvasónak, hogy áldott, békében és - nem a külsőségektől megterhelt,
hanem - bensőséges igazi szeretetben tudjuk
eltölteni az idei év Szent Karácsonyát, s egyben Isten áldásával teljes újesztendőt érhessünk meg. Szálljunk magunkba, szemléljük
a nagy titkot, hogy Isten emberré lett, s mi
is törekedjünk, hogy tegyük emberibbé, és
szeretettel teljesebbé a világot!
Sankó Szabolcs,
káplán úr
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Výsledky komunálnych
volieb v obci Tešedíkovo
2018. november 10.
A helyhatósági választások
eredményei Pereden
Počet osôb zapísaných v zozname voličov		
A választói névsorba beírt választók száma

3170

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
A választásokon résztvevők száma

1921

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
1882
pre voľby do obecného zastupiteľstva				
A képviselőjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
1903
pre voľby starostu obce					
A polgármeter- jelöltre leadott érvényes szavazatok száma
Percentuálna účasť
Részvételi arány				

60,60 %

Za starostku obce na volebné obdobie 2018-2022 bola zvolenáA község polgármestere a 2018-2022 –es választási időszakban:
hlas - szavazat
Mgr. Kőrösi Ildikó, SMK-MKP
872
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvoleníA képviselőtestület tagjaivá választották:
					
hlas - szavazat
1. Szabó Zoltán, SMK-MKP		
861
2. MDDr. Czakó Péter, Spolu – občian. demok.
762
3. Lackó Anita, MOST-HÍD 			
743
4. Somogyi László, MOST-HÍD
		
743
5. Ing. Mészáros Zsolt, NK – független jelölt
739
6. Ing. Zilizi Gyula, MOST-HÍD
739
7. Mgr. Szarková Zuzana, MOST-HÍD
709
8. Jóšvai Judit , MOST-HÍD 			
704
9. Somogyi Roland, SMK-MKP			
688
10. PhDr. Czuczor Krisztián, MOST-HÍD
683
11. Ing. Branyay András, SMK-MKP 		
682
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A községi
hivatal hírei
Szigorították a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt
Az új hulladékgazdálkodásról szóló törvény ma már
nem csak a kötelező hulladékgyűjtést tartalmazza. Kötelezi a falvakat, városokat egyre nagyobb arányban
végrehajtani a kommunális és egyéb hulladékok osztályozását. Ez az osztályozás csak úgy jöhet létre, ha
lakosaink már a háztartásokban, fegyelmezetten a törvénynek megfelelően kötelezően osztályozzák az egyes
hulladékokat: üveget, papírt, műanyagokat (pet, fóliák),
fémeket, tetra-pak csomagolásokat, biológiai hulladékot (gyümölcs, zöldség, fű, levelek, kerti hulladék).
Mindenkit arra kérünk, hogy a gyermekeink és a jövőnk érdekében a hulladék osztályozását végezze el. Arra
kérjük a lakosokat, hogy falunk területén a köztereken
a szemét csak az arra kijelölt helyekre kerüljön, és ne az
utakra, játszóterekre, sírok közé, kerítések tövébe, szántóföldre vagy a konténerek mellé! Köszönjük lakosainknak
környezetünk védelme érdekében a felelőségteljes hozzáállást, és sok sikert kívánunk az új esztendőre!

Správy obecného
úradu
Chráňme životné prostredie
Nový zákon o odpadoch neobsahuje len paragrafy o
skutočnostiach, že občania a podnikatelia sú povinní komunálny odpad triediť, ale určuje im aj percentuálne dodržiavanie povinného množstva separovaného odpadu.
Obce a mestá by tieto zákony mali dodržať a viesť
obyvateľov k tomu, aby v záujme budúcnosti životného
prostredia tieto zákony v domácnostiach dodržiavali. U nás triedime tieto komodity: sklo, papier, plasty,
kovy, tetrapakové obaly, biologický odpad.
Žiadame občanov na dodržanie zákona, t.j. držať
čistotu a poriadok na komunikáciách, na verejných
priestranstvách, detských ihriskách, v chotári a pri kontajneroch, ktoré sú na jednotlivé komodity vyložené na
verejných priestranstvách.
Žiadame Vás, aby ste odpady v cintoríne ukladali len
na miesta na to určené!
Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a prajeme
Vám šťastlivý nový rok!
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Kronika - Krónika
Örökre eltávoztak Navždy nás opustili

Varga Júlia, szül. Matkovics (1937)
Vízvári Edit, szül. Döme (1936)
Turányi Mária, szül. Szőke (1931)
Vankó Tibor (1953)
Liptai Mária, szül. Alföldi (1943)
Fitus Blanka, szül. Takács, mérnök (1963)
Selič Daniel (1961)
Somogyi Ilona, szül. Szőke (1936)
Kőrösi Ernest (1951)
Udvaros László (1930)
Lelovics Tibor (1940)
Vontszemű József (1951)
Horváth Ilona, szül. Csimma (1941)
Varga József (1952)
Mészáros Anna, szül. Lelovics (1932)
Gál Magdaléna, szül. Hanko (1924)
Varga Lénárd (1941)
Mészáros Anna, szül. Varga (1923)
Turjan Aranka, szül. Fricsek (1937)
Szőke Péter (1957)
Vízváry Edit, szül. Schram (1941)
Vörös Endre (1935)
Zilizi Rozália, szül. Darázs (1922)
Vankó Ibolya, szül. Mészáros (1946)
Lukács Géza (1965)
Mészáros Anna, szül. Varga (1942)
Bátori András (1955)
Gáll Katalin (1952)
Udvaros Dezső (1945)

Újszülöttek – Novorodeniatka
Kováčová Olívia
Zilizi Alma
Szabo Aurél
Varga Amélia
Kubovič Hanna Liza
Szabó Melina
Borsányi Eliza
Szekeres Bianka
Ürge Luca
Farkas Miroslav
Varga Marcell
Doboš Natália

jún/június 2018 december

Az élet közös útján -

Jubilánsok - Jubilanti

Spoločnou cestou života

80 évesek - 80 roční

Lencse Denisza - Solčáni Tomáš

Szarka Márta

Szarka Roxana - Németh Dávid

Varga Piroska

Karadi Anita - Tóth Szabolcs

Bende Gizella

Száz Judit - Darázs Marián

Barczi Gábor

Horváth Karina - Fördös Zsolt
Lelovics Alena - Somogyi Attila
Mgr. Gajdoš Miriam, szül. Sass Molnár Gyula

Kovács Irén
Kovács Aranka
Bende Ferdinánd
Urban Ondrej
Kilácskó Anna
Hegedűsová Alžbeta
Szutyányi Ferdinánd
Barczi Anna
Varga Tivadar
Smatana Magdaléna
Garcsárová Anna
Pásztor Rozália
Trnkócziová Alžbeta
Soós Anna
Varga Gizella
Szabó Erzsébet
Herencsár Olga
Balázs Teréz

Kovács Mária - Paksi Szabolcs

85 évesek - 85 roční

Kőrösi Anikó - Vörös László

Keszegh Matild

Nováková Nikoleta - Mikle Erik

Gemeriová Alžbeta

Bc. Varga Szimona - Botka Tibor

Balogh Anna

Mészáros Diana - Adamek Péter

Baji Endre

Hezká Mária Isabel - Varga Tomáš

90 évesek - 90 roční

Pálovics Andrea, szül. Maglody -

Szabó Ferenc

Rišňovský Erik

Balázs Lénárd

Skovajová Beáta - Rébic Zoltán

Csongár Anna
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Peredi számadás
Tešedíkovská bilancia
VÁŽENÍ OBYVATELIA,
MILÍ TEŠEDÍKOVČANIA!

TISZTELT LAKOSOK,
KEDVES PEREDIEK!
Polgármesteri küldetésem befejeztével engedjék meg, hogy néhány tényállást és gondolatot megosszak Önökkel.

Končiac svoje pôsobenie na poste starostu
obce mi dovoľte, aby som Vám tlmočil niekoľko skutočnosti a myšlienok. Za to, že som 20
rokov mohol vykonávať funkciu starostu obce
a 12 rokov byť poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, predovšetkým Vám vážení
obyvatelia patrí poďakovanie.
Máme za sebou 20 rokov vytrvalej a sta-

pletná rekonštrukcia,
- rekultivácia bývalej nelegálnej skládky TKO,
- rekonštrukcia ústredného kúrenia Domova
dôchodcov, čiastočná výmena okien a rozšírenie kuchyne,
- revitalizácia jazier Telektó a Téglások, ktoré
sme realizovali spoločne s občianskym združením Telektó
- rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho
domu a umožnenie bezbariérového prístupu
- rekonštrukcia domu smútku a zabezpečenie
bezbariérového prístupu
- rekonštrukcia židovského cintorína

Azt, hogy 20 éven keresztül községünk
polgármestere, és 12 évig Nyitra megye
képviselője lehettem, elsősorban Önöknek,
lakosainknak köszönhetem. Küzdelmes és
becsülettel végzett húsz esztendő van mögöttünk. Néha-néha megbotlottunk, de
kudarcot sosem vallottunk. Csatát, ha vesztettünk is, a háborút mindig megnyertük,
köszönve ezt a munkatársaim magas szintű
szakmai tudásának, és a mindenkori képviselőtestület pozitív hozzáállásának és töretlen aktivitásának.
Fölelevenítettük kapcsolatunkat Tab városával. Velük 2001-ben testvértelepülési megállapodást írtunk alá, amely a mai sikeres
együttműködésünk szilárd alapja. Ebből a
célból megszólítottuk Szímő község vezetését
is, majd ezt követően az erdélyi Tusnádfürdő
önkormányzatát. Ebben az évben írtuk alá a
magyarországi Nagyréde nagyközséggel kötött szerződést. Jelenleg négy településsel van
testvéri kapcsolatunk.
Számos nagy pályázatot sikerült megvalósítanunk. Önkormányzatunk mindig kiemelten fontosnak tartotta a fiatal családok megtartását községünkben. Ezért 2004-től, ahogy
lehetőség adódott - az Építésügyi Minisztérium támogatásával és a Lakásfejlesztési Alap
hiteléből a községi lakások építésére - nyomban neki is láttunk az első 12 lakásos tömbház
terveinek kidolgozásához úgy, hogy a településünk vidéki jellegét továbbra is megtartsuk.
Az elmúlt 14 év alatt 9 háztömböt építettünk, a 10-ket a Jednota üzlettel szemben, a
jövő esztendő februárjában szeretnénk átadni
rendeltetésének. Ezzel együtt 138 lakás talált,
vagy fog találni boldog bérlőre.
►

točnej práce. Niekedy sme sa potkli, ale nikdy
sme nezlyhali, môžeme to ďakovať vysokej
odbornej pripravenosti svojich najbližších
spolupracovníkov a aktívnemu prístupu obecného zastupiteľstva.
Neľutujem, že som sa rozhodol ukončiť svoje poslanie, lebo vidím, že kormidlo obce bude
v správnych rukách novozvolenej starostky.
Rád by som spomenul tie najdôležitejšie,
ktoré pozitívne ovplyvnili život nás všetkých:
- začiatkom rokov 2000 rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
- vybudovanie kanalizácie v celej obci,
- rekonštrukcia rímskokatolického a evanjelického kostola,
- nákup budovy bývalého kláštora a jeho kom-
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- rekonštrukcia základnej školy, telocvične,
školskej družiny, kuchyne a materskej školy
- rekonštrukcie kalvárie a štácie
- vybudovanie nových autobusových zastávok,
- rekonštrukcia chodníkov na oboch stranách
Hlavnej ulice,
- vybudovanie sociálnych priestorov a altánku
na futbalovom štadióne a automatického zavlažovania,
- obnova cesty za železnicou,
- rekonštrukcia kaplnky,
- vybudovanie kompostárne a zberného dvora,
- rekonštrukcia verejného osvetlenia,
- rekonštrukcia Mládežníckej ulice a námestia
pred obecným úradom,
- vybudovanie dopravného ihriska v materskej škôlke,
- vybudovanie kamerového systému v obci, ktoré v budúcnosti bude potrebné pokračovať,
- zabezpečenie nového asfaltového povrchu na ►
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Temérdek munkát végeztünk el 1999-től.
Csak a legfontosabbakat szeretném megemlíteni, amelyek mindnyájunk életét pozitívan befolyásolták:
- a 2000-es évek elején a tűzoltószertár felújítása
- a szennyvízhálózat kiépítése a falu egész területén
- a római katolikus- és evangélikus templom
felújítása, valamint a templom előtti tér, és a
Szentháromság szobrának tatarozása
- a Zárda épületének megvétele községi tulajdonba, annak teljes felújítása
- Vermek területén lévő volt szeméttelep rekultivációja
- nyugdíjasotthonunk fűtésrendszerének teljeskörű felújítása, részleges ablakcseréje és konyhájának kibővítése
- A Telek-tó és Téglások tavaink és környezetének
teljeskörű revitalizációja, melyet községünk a
Telektó Polgári Társulással karöltve hajtott végre
- a kultúrház és a községháza felújítása és akadálymentesítése
- a halottasház felújítása és akadálymentesítése, a járda kiépítése a temetőben, az urnafal
felépítése
- a zsidótemető felújítása
- alapiskola, tornaterem, napközi, iskolakonyha, valamint az óvoda felújítása
- a stációk és a kálváriadomb tatarozása
- az utóbuszmegállók újraépítése
- járdák felújítása a Főszeg mindkét oldalán
- filagória és a szociális helyiségek megépítése
a sportpályán, az automata-öntözőrendszer
telepítése
- a vasút mögötti utca burkolatának újjáépítése
- kápolna tatarozása
- komposztáló és hulladékgyűjtő udvar létesítése
- falunk közvilágításának felújítása
- a községháza előtti terület, és az Ifjúság utca
felújítása
- közlekedési pálya kiépítése az óvoda és a zárda udvarán
- kamerarendszer kiépítése, melyet a közeljövőben szükséges lesz folytatni
- A községünk területén áthaladó főút útburkolatának újraaszfaltozás. Ez ugyan nem az

önkormányzat hatáskörébe tartozik, de megyei
képviselőként, képviselőtársaim hathatós támogatásával sikerült ezt is megvalósítani. Ezért
minden MKP-s megyei képviselőnek köszönetet
mondok.

hlavnej cesty cez našu obec, čo nie je v kompetencii miestnej samosprávy, ale ako poslanec
NSK za aktívnej pomoci kolegov poslancov
SMK sme mohli realizovať, za čo im patrí moje
poďakovanie.

Aminek szintén nagyon örülök, és amire
büszke vagyok, hogy az én vezetésem alatt
épült meg a szabadtéri színpad a kultúrház
tőszomszédságában, a piactér, a parkoló, valamint a bicikliút a főúttól az iskoláig, és a kiszélesített Iskola utca, valamint a Lublin utca.

Som veľmi rád a som nesmierne pyšný,
že za môjho pôsobenie sme mohli realizovať
výstavbu amfiteátra, trhoviska a parkoviska
v tesnej blízkosti kultúrneho domu a rozšírili
Školskú a Lublinskú ulicu a vybudovali cyklotrasu od hlavnej cesty k základnej škole.

Novemberben fejeztük be a római katolikus templom harangjai technikai szerkezetének felújítását, valamint az újsori harangláb
harangjának teljesszintű automatizálását. A
főúton, a Dzsungel vendéglő mellett, lakosaink biztonságos átkelése érdekében kialakítottunk egy, a mai kor igényeinek megfelelő gyalogátkelőt, mellyel elindítjuk a községünkben
lévő összes gyalogátkelőhely felújítását.

V novembri sme dokončili technickú rekonštrukciu zvonov rímskokatolického kostola a celkovú automatizáciu zvonice v ulici
Nový rad. Pri pohostinstve Džungel sme vybudovali nový osvetlený prechod pre chodcov, kvôli bezpečnosti našich detí a ostatných
obyvateľov, čím započneme rekonštrukciu
všetkých prechodov na hlavnej ceste.

TISZTELT LAKOSOK!
Ez alatt a 20 év alatt több mint 10 millió
euróval tettük gazdagabbá településünket, ►

VÁŽENÍ OBYVATELIA!
Naša obec je vo veľmi dobrej kondícií, s
čím sa málokto môže pýšiť, veď na účte máme
500 000,- eur a nemáme žiadne záväzky a náš
rozpočet nie je zaťažený so žiadnym úverom.
Veľmi veľa roboty čaká a novozvolené zastupiteľstvo a na starostku taktiež, ale som
presvedčený, že cieľavedomou prácou, húževnatosťou, elánom, a pokorou zvládnu
svoje predsavzatia. Z tohto miesta by som sa
chcel poďakovať bývalým poslancom, pánovi
zástupcovi starostu, ktorí so svojimi odbornými vedomosťami pomohli k dosiahnutým
výsledkom našej samosprávy. Ďakujem za
ich statočnú a zodpovednú prácu v prospech
našej obce a želám im do ďalšieho života veľa
zdravia a rodinnej pohody.
Ďalej ďakujem spoločenským organizáciám, občianskym združeniam, inštitúciám a
ich vedúcim pracovníkom, predstaviteľom ►
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melyet Európa Uniós forrásokból és állami
támogatásból biztosítottunk. Községünk
jelenleg olyan kondícióban van, mellyel járásunkban kevesen dicsekedhetnek. A Falu
számláján jelenleg 500 000,- euró tartalék
van, és nincs senkivel szemben adósságunk,
hitelünk.
Rengeteg munka vár az újonnan választott
képviselőkre, és a polgármesternőre egyaránt,
de bízom benne és remélem, hogy az újonnan
megválasztott községi elöljárók hasonló lendülettel és hozzáállással fogják végezni feladatukat, mert, ahogy ígértem, a kampánygyűlés
során és az utolsó testületi ülésünkön is, hogy
megkülönböztetett figyelemmel fogom követni az újonnan megválasztott testület munkáját. Nincs másra szükségetek, csak mindig a
községünk érdeke legyen a szemeitek előtt a
döntéshozatalok alkalmával!

cirkvi, kultúrnym spolkom, podnikateľom a
svojím najbližším spolupracovníkom, a ostatným zamestnancom, bez ktorých toto zodpovedné poslanie by som nebol schopný realizovať v spokojnosti obyvateľov obce.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
az alpolgármesternek és mindazon képviselőknek, akik szakmai tudásukkal, becsületes
munkájukkal járultak hozzá önkormányzatunk sikeres tevékenységéhez. Megköszönöm
sokéves fáradozásukat és áldozatkész munkájukat, melyet falunk gyarapodása és fejlesztése
érdekében fejtettek ki.

Želám Vám do ďalších rokov veľa zdravia
a úspechov do ďalšej práce. Novozvoleným
poslancom a novozvolenej starostke prajem tiež
veľa úspechov, plodné obdobie z pohľadu samosprávy, pevné zdravie, kopec tolerancií, kompromisný prístup k riešeniu problémov a veľa elánu!

Köszönetemet fejezem ki községünk társadalmi szervezeteinek, polgári társulásainak,
intézményeink vezetőinek, az egyházak képviselőinek, népi együtteseinknek, kulturális
csoportjainknak, vállalkozóinknak és végül,
de nem utolsósorban munkatársaimnak, a
község alkalmazottainak, akik nélkül ezt a felelősségteljes küldetést, hivatást nem tudtam
volna teljesíteni.

Dovoľte mi vážení obyvatelia, milí spoluobčania, aby som Vám pri príležitosti blížiacich sa sviatkov poprial pokojné, láskyplné,
požehnané vianočné sviatky a v novom roku
2019 veľa šťastia, síl a dobrého zdravia sprevádzané Božím požehnaním.
Boh ochraňuj Vás všetkých!
Boh ochraňuj Tešedíkovo!

Köszönöm mindnyájatoknak, és a továbbiakban kívánok jó erőt, egészséget, és sok sikert az elkövetkező években!
Az újonnan megválasztott képviselőtestületnek és a polgármesternőnek az elkövetkezendő időben sikerekben gazdag és gyümölcsöző éveket, jó egészséget, egy nagy halom
toleranciát, kompromisszumkészséget és kitartást kívánok!

Gyula Borsányi,
bývalý starosta

A közelgő ünnepek alkalmából pedig
mindnyájuknak békés, meghitt, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, az új esztendőben
sok sikert, jó erőt és egészséget kívánok az Úr
Isten áldásával kísérve.
Isten óvja mindnyájukat!
Isten óvja Peredet!
Borsányi Gyula,
volt polgármester
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„Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket nagy szeretettel.“ /Teréz anya/

IV. Karácsonyi jótékonysági vásár
2018. december 9-én negyedik alkalommal szerveztünk jótékonysági vásárt.
A megvalósításban Pered Község Önkormányzata, a Peredi Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, a Csemadok és a Vöröskereszt helyi alapszervezetei, a peredi
nyugdíjasklub, és a Viniper – Borbarátok
Társulása segítettek.
A nemes célt szolgáló rendezvényen 1
570,80 euró gyűlt össze. Ezúton mondunk
köszönetet minden kedves, nagylelkű és
nemes szívű embernek, aki pénzadomán�nyal, vagy tartós élelmiszerrel járult hozzá
ahhoz, hogy karácsonykor segíteni tudjunk a rászorulókon!
Köszönettel tartozunk a IV. Karácsonyi jótékonysági vásár és ünnepi műsor
megvalósításában résztvevő intézményeknek, szervezeteknek és csoportoknak:
Peredi Magyar Óvoda, Peredi Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola, Peredi Nyugdíjas Daloskör, Peredi Nöikar, Peredi Férfi
Daloskörn, a Csemadok helyi szervezete,
peredi nyugdíjasklub, a Vöröskereszt helyi szervezete, Viniper – Borbarátok Társulása. Az ünnephez méltó programokkal,
szorgalmas munkával, és önzetlen támogatással járultak hozzá a rendezvény megvalósításához!
Az ünnepi műsor színvonalát emelte,
hogy az idén testvértelepüléssé vált Nagyréde kultúrcsoportja, a Virtus Kamara
Táncegyüttes elfogadta meghívásunkat.

Ezúton mondunk köszönetet a település
küldöttségének, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket. A szép műsorért köszönettel tartozunk a táncosoknak, művészeti vezetőjüknek, Albunovics Milánnak.
Valamint Horváth Tamásnak, aki felejthetetlen előadásával csatlakozott az ünnepi
műsorhoz. Köszönjük Laczkó Gabriella
segítségét, aki minden évben támogatásképpen biztosítja az iskolások részére a
fellépéshez szükséges öltözékeket.
Mgr. Jurás Lívia,
Csemadok Pered
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Advent
„Ficánkoló” óvodánk mindennapi életében
nagy szerepet kapnak az ünnepek és a hagyományőrzés. „Advent” idejében a karácsony ünnepkörét járjuk körbe. Ez a gyermekek számára
a legjelentősebb ünnepkör, hiszen a Mikulás
bácsi és a Jézuska egyetlen gyermeket sem hagy
ki az ajándékozásból.
December ötödike kicsit eltért az előző
évekhez képest, mivel a kultúrházban ünnepeltünk, együttműködve a Cseperedő programmal, ahol nemcsak óvodásaink, de a környező
falvak óvodás és kisiskolás gyermekei is részt
vettek a Csipkerózsika című előadáson, a VSG
Táncszínház előadásában.
Ezt követően a jószívű Mikulás bácsi jutalmazott meg minden jelenlévőt, melyért köszönettel tartozunk Pered község volt polgármesterének, Borsányi Gyulának, a Pered Polgári
Társulásnak, a Jednota Coop Fogyasztási Szövetkezetnek és a Szülői Munkaközösségnek.
Ezúton szeretném megköszönni a szülők,
nagyszülők és az óvodánkat támogató magánszemélyek és vállalkozók minden nemű és jellegű támogatását.
Borsányi Szilvia

Dvor zázrakov
Čas sa s časom stretol a znova nás presunul
do obdobia najkrajších sviatkov v roku.
Príchod Mikuláša predchádzalo vystúpenie
marionetového divadla s príznačným názvom
Dvor zázrakov. Aj tento rok do našej materskej
školy zavítal Mikuláš a priviedol so sebou aj pomocníka anjela, ktorý deti pohladil a rozveselil.
Prekvapenie v podobe mikulášskych balíčkov,
ktoré priniesol v koši, naše deti veľmi potešili.
Odmenou pre Mikuláša boli básničky a
pesničky detí.
Milú akciu sme ukončili spoločným fotografovaním.
Silvia Vargová,
riaditeľka MŠ
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Olvasómaraton a Peredi Alapiskolában
„A mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére.“ /Csernyik Szende/
Október 22 –én és 23 –án, a Könyvtári
Világnap alkalmából VII. alkalommal rendeztük meg iskolánkon az Olvasómaratont.
A felsőtagozatos tanulók író–olvasó találkozón vettek részt Fellinger Károllyal. A
rendhagyó irodalomóra keretén belül a tréfás hangvételű kérdezz – felelek játékon túl
egy, a falunkról, Peredről szóló mese is előkerült. Tanulóink nevében külön köszönjük
Karcsi bácsinak az ajándékkönyveket, és az
édes meglepetést! A rendezvényre iskolánk
tanulóin kívül meghívtuk óvodásokat is.

A rendezvény alatt megélt élmények meg�győztek bennünket arról, hogy, olvasni jó!
Az olvasás a boldogságra nyíló ajtó kulcsa lehet. Az olvasás ugyanis gyógyszer
– megnyugtatja a lelket, ha beteg vagy há-

borog. Az olvasás: tudás, mert olyan ismereteket hordoz, ami az önismerethez, a sikerhez és az életbenmaradáshoz kell.
Mgr. Jurás Lívia,
az iskola igazgatója

A legkisebbeknek, akik még nem tudnak
olvasni, de a meséket szeretik, az esztergomi
Csillangó meseműhely A kőleves című zenés
mesejátékát láthatták. Az első és második
osztályos tanulók első alkalommal látogattak
el az iskolai könyvtárba, ahol személyre szóló
könyvjelzővel kikölcsönözhették első könyvtári könyvüket. Október 23-án, az esti órákban, iskolánk 7. -9. osztályos tanulói író-olvasó találkozón beszélgethettek Talamon–díjas
írónkkal, Száz Pállal, iskolánk volt diákjával.

Pillanatképek a XV. Népművészeti- és Borfesztiválról
Pered, szabadtéri színpad, 2018. augusztus 25.
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Zo základnej školy rovno do parlamentu SR
Ako to už býva zvykom, sedeli sme v laviciach a čakali na príchod našej triednej pani
učiteľky. Po príchode do triedy sa tvárila, že
nám chce oznámiť niečo dôležité, tak sme boli
plní očakávaní.
tej chvíli to odznelo: ,, Chcela by som
vám niečo dôležité oznámiť. Máte príležitosť
zúčastniť sa na exkurzii do parlamentu SR. “
Táto úžasná správa nás priam zaskočila. Vraví sa, že Slovensko je srdcom Európy, preto si
dovolím povedať, že rozumom Slovenska je
práve náš parlament.
Konečne prišiel deň, na ktorý sme všetci
tak netrpezlivo čakali. Boli sme očarení už
pred bránami našej školy, kde nás čakal priam
luxusný autobus. Pri nástupe do autobusu
sme boli obdarení neočakávanými darčekmi.
Veľmi nás potešili. Lepšie sa už tento deň ani
začať nemohol! Cesta do Bratislavy nebola príliš náročná, až na menšie kolóny, ktoré
nám spríjemňovala pani Zuzana s jej zaujímavosťami o Bratislave.
Ani sme sa nenazdali a autobus zastal priamo pri parlamente. Všetci boli plní napätia, tak
sme postupne pristupovali stále bližšie a obdivovali krásne okolie Bratislavy. Pri vstupe nás
skontrolovala elegantná ochranka. Hneď nás
zasiahol pocit, že sme predsa na mieste, na ktorom sa nevyskytujeme vo všedný deň. Boli sme
hrdí na všetko okolo, a aj sami na seba.
Pán Ľudovít Štúr a taktiež pán Milan Rastislav Štefánik sa nás už nevedeli dočkať, a preto nás srdečne privítali a odovzdali pánovi, čo
nás sprevádzal počas návštevy v parlamente.
Boli nám sprístupnené staré listiny z čias Československa a Rakúsko-Uhorska.

Našej pozornosti neušli ani vystavené
vzácne maľby. Každá mala svoj skrytý význam. Nasledovala časť, ktorú naši rodičia, či
starí rodičia sledujú často len z televíznej obrazovky. My sme mali možnosť vstúpiť osobne
do parlamentnej miestnosti, kde sa rokuje i o
našich životoch. Pán, ktorý nás sprevádzal,
nám objasnil priebeh rokovania, ako i zasadací poriadok rokujúcich. Má tu svoje čestné
miesto aj náš pán prezident.
Čo sme vôbec nečakali, bolo to, že sme
mali možnosť sa porozprávať naživo s pani
poslankyňou. Boli sme jej veľmi vďační, že si
na nás našla čas.
Teraz si predstavte nasledovné: jedného
dňa sa dostanete do parlamentu SR. Privíta vás Ľ. Štúr spolu s M.R. Štefánikom a dajú
vám povolenie na obhliadku tajných komnát
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parlamentu. Po skončení prehliadky zbadáte
prichádzať luxusné auto s ochrankou v podobe policajných áut a motoriek. Žeby samotný
francúzsky prezident? Presne toto nám sa stalo.
Nikdy nehovor nikdy.
Možno sa raz dostanete i vy do parlamentu SR, a stretnete sa tam potom už s bývalými
žiakmi Základnej školy v Tešedíkove. Budú z
nich poslanci či ministri. Nebolo by to úžasné?
My túto našu exkurziu úžasnou nazvať
bezpodmienečne musíme.
Verím, že vás náš zážitok zaujal. Želám si, aby
sme takýchto chvíľ prežili v našej škole čo najviac.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o to zaslúžili!
Ernest Farkas, 8. ročník
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Komíny siahajúce
až po oblaky
Naše pani učiteľky si do vyhľadávača zadali Energoland.sk a o pár
dní sme sa ocitli v autobuse, smer
MOCHOVCE.
Po úžasnopríjemnej ceste sme sa
blížili k veľkým komínom. V diaľke
malé ako náš palec. Ako sme sa približovali, zbadali sme, že sú väčšie ako
náš palec. Vystúpili sme pred bránami
Energolandu. Pred nami stáli komíny
siahajúce až po oblaky. Videli sme
veľkú budovu, do ktorej sme s malou
dušičkou vstúpili. Všade naokolo bola
moderná technológia. FÍHA!

mestá, a tiež sme si overili naše vedomosti z angličtiny, dejepisu a fyziky.
Boli sme na odchode, keď nás pani
sprievodkyňa znova poprosila, aby
sme sa rozdelili na skupiny. Postupne
sme vchádzali do balóna, ktorý bol napodobeninou komína. Bolo nám vysvetlené, ako to v komínoch prebieha.

Privítala nás milá pani sprievodkyňa a požiadala nás o ticho. Aby nám
mohla predstaviť Gaiu. Klobúk dolu
pred ňou! Vedela všetko o životnom
prostredí, vzniku sveta a elektrárne.
Gaia bola vlastne animovaná postavička, ktorá nám hneď predstavila prvú
expozíciu. Termálne zrkadlo. Úžas!
Potom sme sa presunuli na druhú
expozíciu. Svietiacu podlahu zamera-

nú na beh a výrobu energie hrou. Bolo
to veľmi zábavné. Pri tretej expozícii
sme sa museli rozdeliť do skupín. Keď
sme sa dostali na rad, zistili sme, že
ide o 3D kino. Pozreli sme si video, v
ktorom bolo veľa zaujímavostí z minulosti, ale tiež z budúcnosti. Videli
sme štáty s najlepšími elektrárňami,
vyskúšali sme si tiež jazdu na modernej motorke, videli sme, ako sa budujú

Na záver sme dostali na pamiatku i
náramok a malú brožúrku.
Z Energolandu sme vyšli zas o niečo
múdrejší. VEĽMI SA NÁM PÁČILO!
Ďakujeme pani učiteľkám zo ZŠ v
Tešedíkove za tento krásny a obohacujúci zážitok.
Kamila Čierniková
Réka Ürgeová, 6. ročník
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GASTROFEST
Kamocsa
Településünk önkormányzata a 2018-as évben is
meghívást kapott a Kamocsán megrendezésre kerülő
hagyományos gasztrofesztiválra. Régiónkból rajtunk
kívül a zsigárdi és a farkasdi főzőcsapat képviselte a
Csángó kistérséget. Mi második alkalommal vettünk
részt az augusztus első hétvégéjén megrendezett megmérettetésen, Perediszecskők néven.
Az elmúlt év tapasztalatai alapján tudtuk, hogy baráti
környezetben töltünk majd el három napot. Az első nap a
kellékek kiszállításával, és a főzőhely felépítésével telt el. A
második napon főzőtudományunk mérettetett meg. A harmadik pedig a takarítás és a hazahurcolkodás napja volt.
A versenyt tevékeny szervezőmunka előzte meg. A
főzőcsapat vezetője Kőrösi Ildikó volt. Két étellel neveztünk, Agócs Gergely és Darázs László szakácsok vezetésével. Csapatunk szépszámú segítővel rendelkezett,
de erre szükség is volt, mivel nagyon szép főzőhelyet
készítettünk. Népies jelleget megidézve, egy nádfedeles
kis házikót imitáltunk, amit népi motívumokkal díszített
asztallal, padokkal és sok egyéb, régi konyhákban természetes tárggyal rendeztünk be. Vaddisznó-gulyásunkat
Agócs Gergely főzte, természetesen bográcsban. Darázs
László szarvaspörköltet készített, Kőrösi Ildikó vezetésével a lányok pedig a pörkölthöz való csuszát főzték ki.
Konyhánk immáron elmaradhatatlan kelléke a múlt
század eleji sparhelt volt, amin a pörköltet és a csuszát készítettük. Igaz, ételeinket nem sorolták a legfinomabbak
közé, de az idén sem kellett serleg nélkül hazatérnünk.
Csapatunk a Kreativitás díját nyerte el.
A nagyszabású rendezvény szórakozási lehetőségei
nagyon sokszínűek voltak. A szervezők délutántól koncertekkel szórakoztatták a 280 főzőcsapat tagjait, és a
kilátogató sokezres vendégsereget. Délutánra az Oáza
Camping igazi vásári forgataggá változott, örömünkre egyre több peredi látogatott meg bennünket, akiket
örömmel kínáltunk ételekből.
A gasztrofesztivál szervezőinek köszönjük a meghívást, reméljük, 2019-ben is rész vehetünk ezen a fantasztikus rendezvényen.
Darázs László
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Harmonogram
A válogatott hulladék
zberu separovaného
gyűjtésének
odpadu - 2019
időrendje - 2019
Zber papiera a plastov sa uskutoční podľa harmonogramu zberu, vyložením plastových vriec s vyseparovanými
zložkami pred bránu rodinného alebo bytového domu. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred siedmou hodinou ráno.
Na zber skla v obci je umiestnených 8 kusov 1100 litrových kontajnerov zelenej farby, na zber kovov sú určené
kontajnery červenej farby a na zber tetrapakových obalov sú
umiestnené 1100 litrové zberné kontajnery oranžovej farby,
do ktorého sa zberajú neznečistené obaly džúsov, trvanlivého
mlieka, smotany, vína a iných nápojov.

A papír és a műanyagok elszállítása a hulladéknaptár szerinti időpontokban történik. A papírral és a
műanyag hulladékkal megtelt zsákokat a lakosok az elszállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig tegyék ki a házuk elé.
Az üveg gyűjtésére falunkban 8 darab, zöld színű, 1100 literes konténer van elhelyezve, amelyekbe a lakosok az otthon
összegyűjtött üvegeket tehetik. A fémek gyűjtésére a piros
színű konténerek szolgálnak, a tetra-pak csomagolások szelektív gyűjtésére narancssárga 1100 literes konténerek vannak elhelyezve, melyekbe a dzsúszos, tejes, boros és egyéb
italok többrétegű dobozait gyűjtjük.

Kontajnery sú umiestnené na týchto miestach v obci:

Az üvegek, fémek és a tetra-pak csomagolások gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket falunkban itt találják:

1. v Žihareckej ulici pri kancelárie Agro-Váhu,
2. v ulici Nová osada vedľa budovy bývalého Igomixu,
3. na parkovisku pred kultúrnym domom,
4. v Sídlisku Budúcnosti pri verejnom parkovisku,
5. Oproti cintorína na verejnom parkovisku,
6. v ulici Širokej pri jazere Telektó,
7. v Malej ulici pri bytovke za kostolom,
8. v ulici Salibskej pri bývalom smetisku
Harmonogram zberu separovaných zložiek
komunálneho odpadu v obci Tešedíkovo na rok 2019:

1. Zsigárdi utcában az Agro-Váh irodaépülete mellett,
2. Újtelepen a volt Igomix épülete mellett,
3. a kultúrház előtti parkolóban,
4. a Jövő lakónegyed nyilvános parkolójánál,
5. temetővel szemben a nyilvános parkolóban,
6. Széles utcában a Telektó mellett,
7. Kis utcában a templom mögötti lakótömb mellett,
8. Szeli utcában a volt szemétlerakatnál
Szelektív hulladéknaptár - Pered – 2019:

komodita: vrec/nád - Jan. - Feb. - Mar. - Apr. - Máj - Jún
papier:
vrecia
15.1. 19.3.
14.5.
plasty:
vrecia
16.1. 20.2. 20.3. 17.4. 15.5. 19.6.

hulladék: zsák - Jan. - Feb. - Már. - Apr. - Máj - Jún
papír:
zsák 15.
19.
14.
műanyag: zsák 16.
20.
20.
17.
15.
19.

komodita: vrec/nád - Júl - Aug. - Sept. - Okt. - Nov. - Dec.
papier:
vrecia
16.7. 17.9.
19.11.
plasty:
vrecia
17.7. 14.8. 11.9. 09.10. 20.11. 18.12.

hulladék: zsák - Júl - Aug. - Szept. - Okt. - Nov. - Dec.
papír:
zsák 16.
17.
19.
műanyag: zsák 17. 14.
11.
09.
20.
18.

Komunálny odpad budeme zbierať od stredy do piatku v
párnych týždňoch roka 2019.
Zber zeleného odpadu v roku 2019 sa koná od apríla do novembra, každý pondelok a utorok nepárneho týždňa.
Termíny zberov elektroodpadov Vám oznámime cez obecný
rozhlas a na internete.
Prípadné zmeny v zberoch budú vopred nahlásené.
Každú zložku separovaných odpadov môžete odovzdať aj na
zbernom dvore, kompostárni v Tešedíkove. Otváracie hodiny
kompostárne: utorok, štvrtok, sobota - 8.00 hod. - 15.00 hod.
Chráňme naše okolie a trieďme odpad!

A kommunális hulladékot 2019-ben is az év páros heteiben,
szerdán, csütörtökön és pénteken szállítjuk el.
A zöldhulladékot áprilistól novemberig az év páratlan heteiben hétfőnként és keddenként gyűjtjük össze.
Az elektromos hulladék gyűjtésének időpontjait a hangszóróból és az internetről tudhatják meg.
Az esetleges változásokat előre jelentjük.
Az egyes osztályozott hulladékfajtákat leadhatják a komposztálóban is, nyitvatartási napokon: kedden, csütörtökön és szombaton 8-tól 15.00 óráig.
Osztályozzuk a szemetet, hogy védjük környezetünket!
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VÝZVA

FELHÍVÁS

Prosíme obyvateľov obce, aby do kontajnerov na separovaný zber, ktoré sú umiestnené
na území obce nevkladali taký odpad, ktorý
tam nepatrí. Zelené kontajnery sú určené na
separovaný zber skla, červené kontajnery sú
určené na separovaný zber kovov a do oranžových kontajnerov patria tetrapak obaly.

Kérjük a lakosokat, hogy a község területén elhelyezett, szelektív hulladékgyűjtő
konténerekbe ne rakjanak olyan szemetet,
ami nem oda való. A zöld konténerekben az
üveget, a piros konténerekben a fémeket és
a narancssárga konténerekben a tetra-pak
csomagolásokat gyűjtjük.

Chráňme naše okolie a trieďme odpad!
Ďakujeme za pochopenie a súčinnosť
obyvateľov!

Takto
rozhodne nie!

Figyeljünk oda, óvjuk környezetünket és
osztályozzuk a hulladékot!
Köszönjük a lakosok megértését
és közreműködését!

Ezt semmiképp
ne tegyük!

Futballcsapatunk a nyolcadik helyen telel
Csapatunk a nyolcadik helyen zárta a
VII. liga Nyitra–Galánta csoportjának őszi
idényét. Darázs Róbert edző védencei 19
pontot szereztek: hatszor győztek, egyszer
döntetleneztek, és hat alkalommal vereséget szenvedtek. Gólarányuk: 26:26.
A mezőny legfiatalabb együttese a miénk, amelyben szinte csupa saját nevelésű labdarúgó szerepel. Jól hajrázott a
darázs-legénység, utolsó két meccsét megnyerte, odahaza a vágkirályfai együttest
győzte le (2:1), majd az alsószeli fakó otthonában diadalmaskodott (5:1).
„Azzal a céllal vágtunk neki a bajnokságnak, hogy az első öt között szeret-

nénk végezni. Ez nem sikerült, de nem
vagyunk elégedetlenek, mert fiatal csapatunk több meccsen is kitett magáért.
Sajnos, elpártolt tőlünk a szerencse, és
egyre másra dőltek ki kulcsembereink:
Kovács Roland a védelem tengelyéből,
Bende Péter a középpályáról, Kubovics
Gábor pedig a csatársorból esett ki –
értékelte az őszi idényt Bende Norbert,
klubmenedzser. Szerencsére bő a keretünk, és a sérült, tapasztalt játékosokat
az ifjúsági együttesből érkező Varga Frigyes, Václav Dominik és Hlatky Kevin
váltotta fel, akik gyorsan beépültek a csapatba. Kapusgondokkal is küszködtünk,
ezért leigazoltuk a legutóbb Nagymácsédon védő Juraj Danist.”

Darázs Róbert edző úgy döntött, hogy
a télen távozik, várhatóan Nagyfödémesen
folytatja tréneri karrierjét. „Köszönjük Darázs Robinak a másfél éves munkát, ő rakta
le a jövő csapatának alapjait, sok sikert kívánunk neki új állomáshelyén!” – mondta Takács Szilárd klubelnök, aki hozzátette, hogy
az év végéig szeretnék kinevezni az új edzőt.
A Néma Dezső, és segítője, Horváth Péter által irányított ifjúsági csapat évek óta
a VI. liga élmezőnyéhez tartozik, ezúttal
sincs ez másként. Az U11-es gárdát Juhos
Ákos és Hajdú Ákos vezeti, szerencsére
van miből válogatniuk.
Szabó Zoltán
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OHŇOSTROJ
TÜZIJÁTÉK

Miestna samospráva našej obce Vám oznamuje, že tradičný ohňostroj sa uskutoční
pred kultúrnym domom začiatkom 15 minút po polnoci. Srdečne Vás očakávame!
Községi önkormányzatunk tudatja Önökkel, hogy a hagyományos újévi tüzijátékra
a kultúrház előtti téren kerül sor éjfél után 15 perccel. Szeretettel várjuk mindannyiukat!

