12. évfolyam z 1.szám z 2009. április z Ingyenes

Húsvét van, az Úr húsvétja…
Nem jelkép, nem történet,
nem árnyék, hanem az Úr iga−
zi húsvétja…
Jézus, te valóban megvédtél
minket a teljes pusztulástól,
kinyújtottad felénk atyai karo−
dat. Isteni véredet hullattad a
földre, hogy megkösd az em−
berekkel vérrel és szeretettel
telt szövetségedet. Eltávoztat−
tad tőlünk a harag fenyegeté−
sét, visszaállítottad az eredeti
békét a Magasságbelivel…
Ó, valóban te egyetlen vagy
és minden mindenekben!
Az ég a lelkedet fogadja
be…. De véred a földé ma−
rad…
Ó isteni Húsvét, aki a

mennyből leszállsz a földre és
a földről ismét felszállsz a
mennybe …
Te vagy mindenkinek az
öröme, dicsősége, étele, gyö−
nyörűsége. Te szórtad szét a
halál sötétségét, te adtad meg
az életet mindenkinek, te tár−
tad szélesre a menny kapuit.
Isten emberként jelent meg
közöttünk, az ember pedig Is−
ten lett…
Ó isteni húsvét! A menny
Istene nagylelkűségében most
egyesít minket a Lélekben:
megtelt a menyegzői terem:
mindenki menyegzős ruhát
visel…
Többé nem alszanak ki a

lelkek mécsesei... Isteni és lel−
ki módon mindenki testében
és lelkében ott csillog a ke−
gyelemnek Krisztus olaja által
táplált lángja.
Kérünk téged, Úr Isten, lel−
kek örök Királya, Krisztus,
terjeszd ki hatalmas kezedet
szent Egyházadra és a te szent
népedre: óvd, védelmezd,
erősítsd, harcolj érte, hívd ki
és verd le ellenségeit… En−
gedd, hogy Mózessel együtt
mi is győzelmi dalt énekel−
jünk, mert tiéd a dicsőség és a
hatalom mindörökkön örök−
ké!
Római Szent Hippolitusz

Kunszery Gyula

Húsvéti fák
Azon a vasárnap
ujjongtak a pálmák,
Mert a megváltásnak
messiási álmát
Valósulva látta
Jeruzsálem népe.,
Jött Jézus … lepleket
dobtak le elébe,
S lengettek fölötte,
büszke pálmaágot,
azon a vasárnap.
Akkor, csütörtökön
a szelíd olajfák
Karcsú ágaikat
lankadtan lehajtják,
Mert a Getsemane−
kertben gyötrelemmel
Vért verejtékezett
egy magányos ember,
Vére szétfolyott a
fekete rögökön,
akkor csütörtökön.
Azon a pénteken
szomorú szél susog,
Búsan hajladoztak
bánatos cédrusok,
Mert fönn a Golgotán
cédrusból ácsolt
Kereszten függött egy
véresre korbácsolt,
Meggyötört, megkínzott,
kihűlt sápadt tetem,
azon a pénteken.
S a másik vasárnap,
úgy pirkadat tájba,
Kivirult a világ,
valamennyi fája,
Északi fenyőktől
délszaki pálmákig
Mind üdén kizöldell,
lombot hajt, virágzik,
Mert halottaiból
Jézus im feltámadt
ezen a vasárnap!

Kellemes és örömteli húsvéti ünnepeket
kíván a község önkormányzata!
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Pered község költségvetése a 2009−es évre
Költségvetésünk községünk anyagi
bevételeitől, alapvető szükségleteiből,
céljainkból és intézményeink működé−
sének a biztosításából tevődik össze.
Az alapkiadásokat a befolyt adókból
és illetékekből fedezzük.
Bevételek:
ezer
Adók
914,63 Eur
Kommunális hulladékgyűjtés
57,49
Eur
Ingatlanok bérlése
126,38 Eur
Ügyintézés
21,58 Eur
Szociális gondozás
36,86 Eur
Relációk
1,66 Eur
Könyvtár
0,27 Eur
Temetkezés
1,66 Eur
Óvoda
3,98 Eur
Étkeztetés
33,19 Eur
Levegőszennyeződés
0,20 Eur
Kamatok
1,33 Eur
Építkezésügy
3,95 Eur
Anyakönyvi hivatal
4,98 Eur
Állami juttatások
1,66 Eur
Iskolaügy
496,55 Eur
Szociális ügyek
51,45 Eur
Munkaügyi hivataltól
3,32 Eur
Jóváírás
15,59 Eur
Összesen

1776,73 ezer Eur

A beruházások terén további bevételekre
számítunk. Ezek összege azonban a meg−
pályázott támogatások sikerességétől függ.
1. Komposztáló üzem − ebben az évben
szeretnénk megteremteni egy komposztá−
ló üzem létrejöttének feltételeit pályázati
forrásokból.
2. Pályázunk a kultúrház felújításához
szükséges anyagiakra. A valós munkála−
tok a sikeres pályázattól függően a 2010 −
es évben válhatnának valósággá.
3. Pályázunk az öregotthon épületének
a felújítására. Szeretnénk megvalósítani
főutcánk
szebbétételét szintén EU−ós
pályázati forrásokból.

A községi hivatal
közleménye
Értesítjük a lakosságot, hogy
2009. április 20−án zöldhulladék
gyűjtést szervezünk.
A kerti hulladékot, száraz ágakat
összekötve kérjük kihelyezni az
utcára.
Együttműködésüket köszönjük!

ezer
Kiadásaink:
Községi hivatal
276,49 Eur
Pénzügyek
10,75 Eur
Anyakönyvi hivatal
12,99 Eur
Kamatok
38,17 Eur
Tűzvédelem
2,07 Eur
Építkezési hivatal
45,39 Eur
Fuvarozás, közlekedés
89,98 Eur
Kommunális hulladék
117,28 Eur
Falufejlesztés
59,28 Eur
Víz
0,63 Eur
Közvilágítás
20,61 Eur
Ifjúság, sport, turisztika
52,58 Eur
Kultúra
35,74 Eur
Könyvtár
1,66 Eur
Hangszóró
2,65 Eur
Tömegszervezetek
4,71 Eur
Óvoda
154,19 Eur
Iskolaügy
541,49 Eur
Étkeztetés
17,91 Eur
Szociális gondozó
87,98 Eur
Szociális gondozó (étkeztetés) 43,34 Eur
Szociális gondozás
39,65 Eur
Kultúrközpont
5,15 Eur
Emlékművek javítása
6,64 Eur
Lakásfejlesztés
31,23 Eur
Összesen

1698,56 ezer Eur

Beruházások:
A bevételeknél említetteken kívül ter−
vezünk még egyéb befektetéseket is:
1. Községi hivatal számítástechnikai
fejlesztésére 6,64 ezer eurót tervezünk
2. Felszíni vizeink elvezetését megol−
dandó tervezetre 9,96 ezer eurót javaso−
lunk. A megvalósítás időpontja a pályáza−
ti lehetőségektől függ.
3. Az év végéig befejezzük a 18 lakásos
lakótömb építését is 283,81 ezer eurós
ezévi befektetéssel.
A költségvetési tervezetet a községi hi−
vatal és egyes intézményeink ajánlásai
alapján a falu költségvetési és gazdálko−
dási szerve elemezte és ajánlotta képvise−
lőtestületi jóváhagyásra. Reméljük, hogy
a 2009 es költségvetés is hozzájárul fa−
lunk fejlődéséhez és lakosaink életfeltét−
eleinek a javulásához.

KRÓNIKA

Újszülötteink
December
Borsányi Péter
Mészáros Lili
Március

Karadi Sebastian
Sárkány Viktória

Az élet közös útján
November
Ziliziová Juliana és Karaba Bohumil
Január
Tyúkos Mária és Bende Zoltán
Március
Ružíčková Kristína
és Ferenc Attila Papp
ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
December
Horváth Endre (1924)
Döme Gizella (1927)
Takács István mérnök (1978)
Január
Csicsola János (1938)
Február
Paulo Ján (1929)
Mészáros Matild, szül. Balog
(1927)
Kovács Ilona, szül. Horváth (1930)
Március
Soós Lajos (1932)
Darázs Vilma, szül. Szabó (1922)
Pásztor Mária, szül. Bende (1945)
Lelovics László (1932)
STATISZTIKA
Ideköltöztek
Elköltöztek
Születtek
Elhunytak
Lakosok száma:

82
42
32
47
3 742

A Vöröskereszt helyi szervezete ezúton fejezi ki őszinte köszöne−
tét azoknak, akik 2009.3.6−án vért adtak a helyi kultúrházban.
Név szerint: Kubík István, Kőrösi Klaudia, Mgr. Darázs Enikő, Kovács Tibor, Se−
res Ferenc, Barczi Attila, Balog Géza, Pálinkás Zsuzsanna, Baji Zsolt, Kiss Erika,
Varga Attila, Tóth Ferenc, Vászondi Lénárt, Nagy Klaudia, Lukács István, Luk−
ács Krisztián, Perina Krisztián, Michal Tuška, Vankó Dezső, Erhard Šmátrala,
Udvaros Attila, Benes László, Kovács Judit, Marosi Marián, Marosi Éva,
Somogyi Attila, Erik Mikle, Vászondi Richárd, Štefan Žitňák, Matúš Lenčéš,
Lukáš Lefant, Takács Hajnalka, Újhelyi Zoltán, Bombic Melinda, Borsányi Imre,
Szekeres László, Czibula Zsuzsanna, Varga Anikó, Horváth Nikoletta, Kőrösi
Anikó, Vidman Attila, Flaska Mónika, Horváth Tibor, Mészáros József, Kovács
Márta, Herencsár Anita, Németh Gyula, Deák Katalin.
Köszönjük.
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Köztársaságielnök−választások
1.forduló – 2009. március 21.

Választási eredmények Pereden
Választásra jogosult lakosok száma
A választásokon résztvevők száma
Leadott szavazatok száma
Érvényes szavazatok száma

3119
1210
1210
1204

Érvényes szavazatok száma az egyes jelöltekre
1. Bollová Dagmara PaedDr.
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František RNDr.
6. Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan PhDr., CSc.

9
113
31
5
16
1030
0

A választásokon való részvétel Pereden:

−

38,79%

Koszorúzás és ünnepi megemlékezés az 1848/1849 −es
forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján
A szemerkélő eső ellenére több százan
jöttek el a peredi csata emlékművéhez
március 15−én , hogy megemlékezze−
nek
nemzeti
ünnepünk
161.
évfordulójáról. Az ünnepségen,melyet
falunk önkormányzata ,a Csemadok
Peredi Alapszervezete és Területi Vá−
lasztmánya rendezett, megjelentek a
környező települések önkormányzatai−
nak és szervezeteinek küldöttei és ter−
mészetesen falunk intézményeinek,az
egyház és a különböző társadalmi szer−
vezeteinek a képviselői.A MKP orszá−
gos elnökségét Gál Gábor parlamenti
képviselő képviselte , a MK Pozsonyi
Nagykövetsége képviseletében Fekete
Károly tanácsos vett részt az ünnepsé−
gen.
A koszorúzók 28 koszorút helyeztek
el az emlékmű talpazatához. A koszorú−

CSALOGATÓ
2009.május 8−án 5. alkalommal,a ter−
mészet lágy ölén, a Telek−tónál rendez−
zük meg a nagy népszerűségnek örven−
dő Majálist és Gasztrofesztivált.
A hagyományokhoz híven ismét lesz
horgászverseny , mely a kora reggeli
órákban 7:00 órakor kezdődik.
A mesterszakszakácsok a bogrács
alatt 9:00 óra után gyújthatnak majd tü−
zet.
A sok ínycsiklandó étel készítése köz−
ben a furfangos, erős legények, a bájos
és ügyes lányok, menyecskék különféle
versenyekben, vetélkedőkben jelesked−
hetnek.
A gyermekek szórakozásáról kézmű−
vesek gondoskodnak.
Az eddigiekhez hasonlóan szórakoz−
tató műsorból, vidámságból sem lesz hi−
ány.
Bizunk abban, hogy május 8−án az
égiek kegyelméből szikrázó napsütés−
ben, a mindennapi gondokat elfeledve,
szép élmények közepette találkozunk
kedves barátainkkal, ismerőseinkkel.
Jöjjenek el, mindenkit szeretettel vár−
nak a szervezők!

A NAPBA ÖLTÖZÖTT
LEÁNY
A Felvidéki Rockszínház har−
madik fellépése Pereden 2009.
június 19−én a 13. Falunap al−
kalmából

zás alatt a székesfehérvári Kodály Zol−
tán Gimnázium Vegyeskara énekelt. A
18,00 órakor a kultúrházban kezdődött
ünnepi műsorban felléptek a Peredi Ma−
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola hetedik
osztályos tanulói ,a Peredi Citeracsoport
és a székesfehérvári Kodály Zoltán
Gimnázium Vegyeskar Kneifel Imre
karnagy vezényletével.
Március 15−én az ismert és ismeretlen
hősökre emlékezünk minden év tava−
szán. Az ő emlékük előtt tiszte−
legtünk,azok emléke előtt, akik egy sza−
bad független Magyarország és egy de−
mokratikus társadalom megteremtéséért
szálltak síkra március idusán.
Mgr. Jurás Lívia

A Felvidéki Rockszínház már több al−
kalommal bizonyította életerejét, a ma−
gyar múlthoz való hűségét, elkötelezett−
ségét és vezetőjének Karkó Henriettnek
közösségteremtő erejét.
A Megfeszített és a Zúgjatok haran−
gok! c. művek bemutatása után június
19−én Koltay Gergely és a Kormorán
művét, A Napba öltözött leány
c.rockoperát láthatja a peredi közönség.
Megismerhetjük
Babba Mária,
Nagyboldogasszonyunk, nemzetünk
patrónája isteni alakját: tudatosíthatjuk,
hogy az égi világ egymás megbecsülésé−
ben, a szeretetben látja boldogulásunkat.
A béke megtartásában nem a fegyve−
rek mutatják az utat, hanem Jézus örök
példája: az elesettek felemelése, az ön−
zetlen gyógyítás és tanítás.
Tartsanak velünk, mindenkit szeretet−
tel várunk !
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens
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Hazai sikerek a VIII. Peredi borkóstolón
Már hagyományosan február utolsó
szombatján összejöttek a peredi és kör−
nyékbeli borászok, borkedvelők, hogy
elbírálják borászaink egész évi fárado−
zásának gyümölcsét. A Csemadok
Peredi Alpszerveztének rendezésében
sorra kerülő, környékünk legnagyobb
borkóstolóján természetesen nem hiány−
zott testvérvárosunk Tab küldöttsége
sem Schmidt Jenő polgármester vezeté−
sével. Rendezvényünket megtisztelte
Csáky Pál az MKP elnöke, Bíró Ágnes
parlamenti képviselő és Botka Ferenc
megyei képviselő is.
Jurás Lívia üdvözlő szavai után
meghallgathattuk Csokonai Vitéz Mi−
hály, Szerelemdal a csikóbőrös ku−
lacshoz c. versét Juhos Ákos előadásá−
ban, valamint a Peredi Daloskört és ci−
terásokat.
A zsúfolásig megtelt kultúrház közön−
ségének és a szakmai zsűrinek nem volt
könnyű dolga, mert 106 fehérbor és 26
vörösbor közül kellett kiválasztania a
legszebb, legjobb borokat.
Ebben az évben a peredi borászok bi−
zonyultak a legsikeresebbeknek. A kö−
zönség szavazatai alapján fehérbor ka−
tegóriában az első helyet Takács János
Szürkebarát bora érdemelte ki. Második
helyen Mozoli Sándor szintén Szürke−
barát míg a harmadik helyen a negyedi
ifj Kocsis Ferenc Burgundi bora végzett.

Vörösbor kategóriában a Cabernet
Sauvignon borok vitték el a pálmát. Az
első helyen a negyedi Kocsis Ferenc, őt
követte a királyfai Molnár István és a
szintén negyedi Vígh László.
A szakmai zsűri Dömény Zoltán veze−
tésével champion minősítésben részesí−
tette Szarka Dezső Egri muskotály bo−
rát. A további helyezettek Szekeres
László Chardonnay valamint Kovács
József Kerner borával. Vörösbor kate−
góriában a champion minősítést sor−
rendben már második alkalommal
Mozoli Sándor Dunaj bora érdemelte ki,
míg a második illetve harmadik helyen a
negyedi Kocsis Ferenc és a tabi
Petracsek Béla Cabernet Sauvignon bo−
ra végzett.
A kóstoláshoz és a hajnalig tartó szó−
rakozáshoz a jó hangulatot a Bonus ze−
nekar biztosította.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mon−
dani minden egyes támógatónak vala−
mint mindenkinek aki önzetlenül részt
vett és segített a borkóstoló szervezésé−
ben és lebonyolításában.
Rendezvényünk ebben a formában
már elérte lehetőségeink kereteit ezért a
jövőben bizonyos változásokra lesz
szükség, hogy a Peredi borkóstoló to−
vábbra is méltó legyen jó hírnevéhez.
Ing. Mozoli Sándor

Új horgászszezon kezdődik
A TELEKTÓ Polgári Társulás veze−
tősége felhívja a horgászok és a lakos−
ság figyelmét, hogy a 2009−es évben
módosult a Telek−tó rendszabályzata.
A tagsági illeték felnőtteknek 10 Euró
és a horgászengedély 17 Euró. Az új
tagok az első évben plusz 33 Eurós il−
letéket fizetnek be. A gyermekek a
tagsági illeték és horgászengedély ki−
váltásánál a fent emlitett összegek felét
fizetik, továbbá rájuk nem vonatkozik
a 33 Eurós plusz illeték befizetése sem.
A felnőttek a horgászengedély kiváltá−
sánál gyermeknek 8 éves korig kérhe−
tik a horgászengedély ingyenes kiadá−

sát. A Telek−tón 2009. április 1−étől
május 30−ig tilos a horgászat. A tagsá−
gi illeték befizethető és horgászenge−
dély a peredi Horgászboltban igényel−
hető.
A társulás május 8−án (Majális) és
május 30−án (Gyermeknap) rendez hor−
gászversenyt.
Továbbra is várjuk és köszönjük a
lakosság és a vállalkozók támogatását.
A horgászoknak kellemes pihenôst és
jó fogást kívánunk !
a TELEKTÓ PT vezetősége

A PERED POLGÁRI TÁRSULÁS FELHÍVÁSA
Kérjük lakosainkat, éljenek továbbra is törvény adta jogukkal és
2008−as jövedelemadójuk 2 %−át ajánlják fel a társulás javára.
Adataink: IČO 37960792
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Pered Ulica: Žiharecká
Číslo: 860
PSČ : 925 82
Obec: Tešedíkovo
Köszönjük.

HÍRMONDÓ
A Peredi Kultúrotthon az idén meg−
hirdeti AZ ÉV FOTÓJA c. versenyt,
két kategóriában.
Alkotásaikat az amatőr alkotók 2009.
november 20−ig adhatják le a kultúrház−
ban.
A versenybe az alapiskolások és fel−
nőttek maximum 5 alkotással nevezhet−
nek be.
Közelebbi tájékoztatás a kultúrház−
ban, vagy a 031/77 95 314−es telefon−
számon.

Pered Község Önkormányzata a 13.
Falunap alkalmából irodalmi és kép−
zőművészeti alkotópályazatot hirdet

FALUNK MÚLTJA, JELENE
ÉS JÖVŐJE
címmel

falunk alapiskolás tanulói számára két
kategóriában:
I. − az alapiskola 1. − 4. évf.
II. − az alapiskola 5. − 9. évf.
Az irodalmi pályaművek műfaja sza−
badon választott, terjedelme max. 3 gé−
pelt A4 oldal
A képzőművészeti pályaművek tech−
nikája szabadon választott
Leadási határidő a kultúrházban:
2009. 6. 2.
Info: kultúrház, alapiskolák igazgatósá−
gai. Tel.: 031/77 95 314, 77 95 416, 77
95 334

Eseménynaptár
2009.4.3. – a MTNYA tanulóinak
esztrádműsora a kultúrházban
2009.4.5. – Húsvéti díszek készítése,
tojásfestés a kultúrházban
2009.5.8. – MAJÁLIS, GASZTRO−
FESZTIVÁL, HORGÁSZVERSENY
2009.5.15. – Anyák napi műsor a kul−
túrházban
2009.5.23. – Kurzilisták nemzetközi
találkozója a római−katolikus
templomban és a kultúrházban
2009.5.30. – GYERMEKNAP a Te−
lektónál
2009.6.6. – Európai−uniós parlamenti
választások
2009.6.12. – III. Mezei futóverseny
Flaska Sándor emlékére
2009.6.19−20. – 13. FALUNAP
2009.6.25. – a SZTNYA tanulóinak
esztrádműsora a kultúrházban
2009.6.27−28. BÚCSÚ, UTCABÁL
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens
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Peredi Újság
Neves játékosokkal erősítettünk, mégis kilencgólos fiaskóval rajtoltunk

Elrugaszkodni az alsóházból
Rendkívül rosszul, kilencgólos vere−
séggel kezdte a tavaszi idényt a IV. ligás
futballcsapatunk. Karol Herák edző vé−
dencei Ipolyságon egyszerűen csődöt
mondtak. Pedig a téli szünetben neves
játékosokat igazoltunk. A 35 éves Peter
Gunda annak idején Nyitrán, a prágai
Spartában és pozsonyi Slovanban ker−

gette a labdát, de rövid ideig a DAC−ban
is felbukkant. Jozef Košovan személyé−
ben 33 éves, tapasztalt kapus érkezett,
aki ősszel Negyeden védett, ám ezt meg−
előzően a DAC és a mocsonoki Eldus
hálóját is őrizte. Rajtuk kívül a
pozsonyeperjesi, a DAC B−nél is meg−
fordult Tászly Zoltán, a galántai Richard

Jozef Košovan

Asztalitenisz bajnokság
III. − Turjan Michal
IV. Helmeš Roland

Remek hangulatban, az alapiskola tor−
natermében 2009. január 6−án került
megrendezésre a hagyományos asztalite−
nisz bajnokság.
A bajnokságra 24 felnőtt és 15 alapis−
kolás tanuló nevezett be. A felnőttek két
kategóriában, egyéni és páros kategóriá−
ban jeleskedhettek.

A felnőtt páros kategória legjobbjai:
I. − Bán Miroslav − Turjan Michal
II. − Helmes Pál − Helmes Roland
III. − Bán Erik
− Turjan Vlado
IV. − Juhos Tibor − Szabó Bertalan

A felnőtt egyéni kategória helyezettjei:
I. − Juhos Tibor
II − Helmeš Pál

A szervezők külön elismerésben ré−
szesítették a bajnokság két legidősebb
résztvevőjét, Vankó Ferencet és Polák

Ostrožanský, valamint a nyitrai Mário
Chudík számít új szerzeménynek.
Még jó, hogy az első hazai bajnokin,
az ipolysági nyitányon eltiltás miatt hi−
ányzó Páldy Iván 25 méteres szabadrú−
gásgóljával 1:0−ra legyőztük a
nagysurányiakat, s elkerültünk a veszé−
lyes zónából.
"Emberemlékezet óta nem szenved−
tünk 9:0−ás vereséget. Ilyen fiaskóra
egyszerűen nincs magyarázat, ezért
pénzbírsággal sújtottuk az edzőt és a já−
tékosokat. A nagysurányiak ellen gör−
csösen futballozott a csapat, sajnos, sok
hiba csúszott a játékba. Kár az elpuská−
zott helyzetekért, mert jóval simábban
nyerhettünk volna. Remélem, hogy visz−
szatér a játékosok önbizalma, s az első
tíz között zárjuk a pontvadászatot" −
mondta Borsányi Gyula klubelnök−pol−
gármester, aki hozzátette: "Tetszetős és
eredményes játékkal vissza akarjuk hó−
dítani szurkolóinkat."
Az viszont bíztató, hogy ifjúsági csa−
patunk a diószegi alakulat ellen 7:0−ás
győzelemmel rajtolt az V. ligában. A
rendkívül tehetséges Matúš Hrdý négy−
szer talált a hálóba.
Szabó Zoltán

Endrét, szép teljesítményükért.
Az alapiskolások kategóriájában 3 díj
került kiosztásra:I.− Szabó Balázs, II.−
Juhos Ákos,
III. Járó Dominik.
A bajnokság támogatói: Ing Mozoli
Sándor, Takács János, Bende Béla,
Bende Dezső, Bán Miroslav, Szabó Ber−
talan, Lelovics Bálint, Laczko János, Ke−
szeg Roland, Varga Zoltán, Szekeres
Szilveszter, Szekeres László, Juhos Ti−
bor, Flaska Tibor és Pered Község
Önkormányzata. A támogatóknak kö−
szönhetően minden résztvevő kis ajándé−
kot kapott és a legeredményesebb játé−
kosok értékes díjban részesültek. Köszö−
net érte.
Juhos Tibor
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