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A peredi csatára emlékezünk
A falunap Pereden év−
ről évre a peredi csata
évfordulóján zajlik. Fa−
lunk lakosai ezzel is kife−
jezik tiszteletüket azok
iránt, akik immár 160.
éve községünk környé−
kén a szabadság, testvé−
riség és egyenlőség esz−
méjéért fogtak fegyvert.
A csata, amely 1949. jú−
nius 20−21−én zajlott,
a magyar csapatok vere−
ségével ért véget. Pered
komoly károkat szenve−
dett, a falu nagy része le−
égett, de az esemény je−
lentősége folytán Pered
neve egész Magyaror−
szágon ismertté lett.
Pered mai lakosai,
azon kívül, hogy ismerik
a csata történetét, azzal
is tisztelegnek a múlt
előtt, hogy megemlékez−
nek a csatában résztvevő
személyekről. Igaz, egy
röpke újságcikkben csak
néhányuk pályafutásáról
tehetünk említést.
Görgei Artúr – hon−
védtábornok, a szabad−
ságharc idején a honvéd−
sereg fővezére volt.
Toporcon született 1818−
ban, tanulmányait Kés−
márkon kezdte, Prágá−
ban vegyészetet tanult.
A szabadságharc seregé−
ben már 1848−ban har−
colt, 1849 májusától volt
a hadak főparancsnoka.
Ő vezette a tavaszi had−

járatot, amelynek része
volt a peredi csata is.
Egyik legismertebb csa−
tája a komáromi csata
volt. A magyar szabad−
ságharc leverése után
Klagenfurtba száműzték,
csak a kiegyezés után
térhetett haza. 1916−ban
Visegrádon halt meg.
Leiningen
−
Westenburg
Károly
Ágost – a hesseni nagy−
hercegségben, katonai
családban született 1819−
ben. 1848 őszén, annak
ellenére, hogy német
származású volt, a ma−
gyar forradalmi csapatok−
hoz csatlakozott.1849 áp−
rilisában ezredesi ranggal
tüntették ki.1849. június
20−án, a peredi csata el−
ső napján, Görgei a III.
magyar hadtest parancs−
nokává nevezte ki. A sza−
badságharc
leverése
után Aradon hadbíróság
elé állították és kivégez−
ték.
Knézić Károly – 1808−
ban Velki Gradevacon
született, apja horvát ha−
tárőrtiszt volt. Az osztrák
seregből lépett át a forra−
dalmi csapatokba. 1849
márciusában a szolnoki
csatában szerzett nagy
elismerést, május 7−én
pedig átvette a III. ma−
gyar hadtest parancsnok−
ságát. Június 20−án ő ve−
zette a hadtestet a peredi

Görgei Artúr, Knézic Károly és Leiningen − Westenburg
Károly

csatába, azonban annak
sikertelen kimenetele mi−
att Görgei leváltotta őt
a hadtest éléről. Aradi
vértanúként halt meg.
Asboth Lajos – 1803−
ban született, a szabad−
ságharc során Buda ost−
románál szerzett nagy ér−
demeket. A II. magyar
hadtest parancsnoka volt,
a peredi csata első nap−
ján Görgei leváltotta őt.
A szabadságharc leveré−
se után hét évet várfog−
ságban töltött. 1882−ben
halt meg.
Rakovszky Samu –
1802−ben Gáván szüle−
tett. A debreceni kollégi−
um befejezése után kato−
nai pályára lépett.1848
szeptemberétől a szabad−
ságharc oldalán harcolt..
A peredi csatában a II.
hadtesten belül önálló
hadoszlopot vezetett. Ka−
tonái részt vettek Pered
elfoglalásában június 20−
án. Június 21−én a csata
hőse lett, mivel visszafog−
lalta Királyrévet az osztrák
csapatoktól, s így biztosít−
va volt a visszavonulás út−
ja a vereséget szenvedett
magyar csapatok számá−
ra. Kitüntetésben része−
sült a július 2−án lezajlott
komáromi csatában is.
A szabadságharc után bir−
tokát elkobozták, vagyon−
talanul élt, és 1871−ben
halt meg.
A fentiekben csak
a csata legismertebb
résztvevőiről szóltunk. A
csatában résztvevő hon−
védek döntő többségé−
nek a neve ismeretlen
maradt. Az utókor tiszte−
lete azonban mindegyikü−
ket megilleti. Egyszerű
emberek voltak, akik hő−
sökké váltak.
PhDr. Novák Veronika

Ingyenes

A XIII. Falunapi
ünnepség
programkínálata
2009.6.19. – 18:30 − Batthyány
Lajos, a hadseregszervező c. ki−
állítás megnyitása a kultúrházban
19:30 − Felvidéki Rockszínház − A
napba öltözött lány − rockopera
2009.6.20. − 13:00 − Ünnepi
megnyitó a kultúrház előtt. Kö−
szöntő − Borsányi Gyula polgár−
mester, közreműködnek az
alapiskola tanulói és a tabi fú−
vószenekar
14:00 − Mise a római katolikus
templomban, közreműködik a
Peredi Nőikar
15:00 − Koszorúzási ünnepség
az 1848/49−es emlékműnél, köz−
reműködik a tabi fúvószenekar
16:00 − Ünnepi fogadás a kultúr−
házban
16:30 − Kultúrműsor a község
főterén fellépnek a helyi óvodák
növendékei, az alapiskolák ta−
nulói, a peredi citeracsoport, a
helyi nyugdíjasklub asszonykó−
rusa
18:00 − a MTNYA tánccsoport−
jának fellépése
18:15 − Kollár Adrika műsora
18:30 − Magyaroszági sztárven−
dégeink
fellépése,
Nádas
György −humorista
19:30 − A Bom−bon koncertje
20:10 − Technikai szünet
20:30 − Afro−brazil show
22:00 − Utcabál, közreműködik
a soproni Club 7 zenekar
Mindenkit sok szeretettel vár
Pered Község Önkormányzata!
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Önkormányzati hírek
Pered Község Önkormányzata a XIII.
Falunap alkalmából irodalmi és kép−
zőművészeti alkotópályázatot hirde−
tett ’’ Falunk múltja, jelene és jövője’’
címmel alapiskolás tanulók számára
két kategóriában: I. – 1. – 4. évf., II. –
5. – 9. évf.
A magyar tanítási nyelvű alapiskola
tanulói a versenybe 10 irodalmi és 15
képzőművészeti pályamunkával nevez−
tek be.
A sok szép és ötletes alkotást elbírá−
ló 5 tagú bizottság döntése alapján a
verseny eredménye a következő:
Irodalom: II. kategória: 1. díj Kincske−
resők – VII. osztály
Karácsony Emese – VI. osztály

Újszülötteink

2. díj Hajdú Ákos – VII. osztály
3. díj Ábrahám Ádám – V. osztály
Különdíj Kincskeresők – VI. osztály
Képzőművészet: I. kategória: 1. díj
az I. osztály tanulói.
2. díj Majba Krisztián – I. osztály
3. díj Katona Nikolett – I. osztály
II. kategória: 1. díj Laczkó Tibor –
VIII. osztály
2. díj Kubiček Szilvia – VIII. osztály
3. díj Karácsony Emese – VI. osztály
Gratulálunk, a tanulók a díjakat és
okleveleket a falunapi ünnepségen
veszik át.
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens

A KÖZSÉGI HIVATAL KÖZLEMÉNYEI
TISZTELT LAKOSOK !
Sok esetben érkezik hozzánk panasz, bejelentés lopásról, különféle értéktárgyak
eltulajdonításáról. A község sajnos nem rendelkezik a rendőrőrs fenntartásához
szükséges anyagi eszközökkel, ezért kérjük Önöket, szenteljenek nagyobb fi−
gyelmet az ajtók zárására, a kulcsokra, mert ezzel elkerülhetik, meggátolhatják
a nem kívánatos személyek behatolását házaikba. Idegen személyek látogatá−
sát, megjelenését időben jelezzék a községi hivatalban, vagypedig a vágfarkasdi
rendőrőrsön.

MAGÁNVÁLLALKOZÓINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
Bemutatkozási, prezentációs lehetőséget kínálunk magánvállalkozóinknak a
Peredi Újságban és a község www.tesedikovo.sk internetes oldalán. Az érdek−
lődők közelebbi tájékoztatást a 031/77 95 314 –es telefonszámon kaphatnak.

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK PEREDEN
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Az egyes pártokra, mozgalmakra és koalíciókra leadott szavazatok száma:
Ľudová strana − Hnutie za demokratické Slovensko
14
Sloboda a Solidarita
3
SMER − sociálna demokrácia
20
Strana zelených
6
Slovenská demokratická a kresťanská únia − Demokratická strana
14
Demokratická strana
−
MISIA 21 − Hnutie kresťanskej solidarity
−
Agrárna strana vidieka
−
Konzervatívni demokrati Slovenska − Občianska konzervatívna strana
1
Strana maďarskej koalície − Magyar Koalíció Pártja
586
Komunistická strana Slovenska
3
Rómska iniciatíva Slovenska
−
Slovenská národná strana
4
LIGA, občianska − liberálna strana
−
Strana demokratickej ľavice
1
Slobodné Fórum
3
Kresťanskodemokratické hnutie
6
RÉSZVÉTELI ARÁNY KÖZSÉGÜNKBEN:

Április

Takács Gábor
Tyukos Zsófia
Ürge Dóra

Az élet
közös útján
Május
Borkovič Beáta és Hajdú Szilárd
Pavlo Štefan és Vontszemű Linda

ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Március
Laczko Ilona, szül. Kőrösi (1938)
Április
Pásztor Ilona, szül. Szabó (1951)
Pálinkás Aranka, szül. Szabó (1923)
Somogyi Győző(1952)
Urban Peter (1937)
Vankó Dezső (1935)
Csicsola Márta, szül. Klein (1954)
Lelovics Aurélia, szül. Nagy (1921)
Somogyi János (1931)
Május
Takács Károly (1951)
Bíró Lajos (1956)

ESEMÉNYNAPTÁR

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
VÁLASZTÁSRA JOGOSULT LAKOSOK SZÁMA :
VÁLASZTÁSOKON RÉSZTVEVŐK SZÁMA:
LEADOTT SZAVAZATOK SZÁMA:
ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA:

Március

21,76%

2009.6.14. – JUNIÁLIS a peredi
Vadásztársaság szervezésében
a vadászlaknál
2009.6.27. – BÚCSÚI utcabál a
község főterén
2009. 7. 24. – 26. – Nemzetközi
ifjúsági találkozó a sportpályán
2009.8.3. – 7. – Peredi Cimbo−
rák Tábora a kultúrházban
2009.8.8. – Nemzetközi népmű−
vészeti− és borfesztivál a Cse−
madok szervezésében.

3

Peredi Újság

Decolores!
Május 23−án délelőtt 10:00 órakor
megcsendültek a harangok a peredi
római katolikus templomban és valami
elkezdődött. Az első ultreya vette kez−
detét, melyet a peredi kurzilisták szer−
veztek. Magában a szó „ulterya−
mindig tovább” már sugall egy mé−
lyebb üzenetet számunkra: nem elég
a lelkigyakorlat után megelégedetten
hazatérni, hanem a hit lángját tovább
kell ápolni. Miután Csutora István he−
lyi plébános úr megkérte Benkovich
Ferenc kanonok urat, a győri szentlé−
lek templom plébánosát, hogy mutas−
sa be a legszentebb áldozatot, meg−
említette, milyen fontos minél többször
Jézus élményben részesülnünk. A hit
mozgatórugója kell hogy legyen éle−
tünknek, nem pedig annak statikus ré−
szének. A szentmisét 4 lelkiatya
koncelebrálta: Benkovich Ferencen kí−
vül, akit már említettem, jelen volt még
Kiss Róbert dunaszerdahelyi plébá−
nos, Juhos Ferenc verbita tarto−
mányfőnök,Gombik Róbert zsigárdi
plébános és természetesen Csutora
István, a peredi plébános úr. Szentbe−
szédében Ferenc atya kiemelte
a peredi hívek buzgóságát, hiszen a
perediek rendszeresen látogatják a

Cursillo − ULTREYA
Krisztus számít rád
És én az Ő kegyelmére
A peredi cursillisták nagy találkozó−
ját, az első Ultreyát 2009. május 23−
án szervezték meg, amely a peredi
római katolikus templomban 10:00
órakor szentmisével kezdődött. A
misét Benkovich Ferenc kanonok a
Szentlélek−templom plébánosa, Ju−
hos Ferenc Verbita tartományfőnök,
Kiss Róbert dunaszerdahelyi espe−
res és Csutora István helybeli plé−
bános koncelebrálta.
A találkozóra a helyi cursillistákon kívül
határon túl és régiónk számos települé−
séről érkeztek vendégek azért, hogy
együtt imádkozzanak, hogy elmondják
hogyan élik mindennapjaikat, mi min−
dent tesznek egyházközösségeikben.
A cél az, hogy tovább erősítsék és
buzdítsák egymást azon az úton, ame−
lyen haladnak, a zarándok Krisztus felé.
Ma már 90 azoknak a peredieknek
a száma, akik elvégezték a cursillista
tanfolyamot, s azóta igyekeznek még
inkább Krisztus közelében élni életü−
ket. Apostolkodnak és nagy örömmel,
szeretettel hirdetik az Igét.

győri lelkigyakorlatokat és már 80 ta−
got számlál a kurzilisták társasága Pe−
reden. Számtalan példával ábrázolta,
milyen lényeges a hitben való megúju−
lás, és a hit tettekben való megnyilvá−
nulása. Nem szabad félnünk hitünket
megvallani, hanem bátran és nyíltan
kell kiállnunk a világ elé. Boldog Apor
Vilmos is inkább a halált választotta,
mintsem a megfutamodást, vagy a né−
ma beleegyezést. Nem szabad hát fél−
ni a hitvallástól, fejezte be szavait.

A szentmise után következtek a tanú−
ságtételek és a bemutatkozások. Be−
mutatkoztak a vágsellyei, győri, nád−
szegi, dunaszerdahelyi csoportok, és
elmesélték saját csoportjuk munkáját,
miként szervezik összejöveteleiket. A
tanúságtételek rendkívül meghatóak
és elgondolkodtatóak voltak. Vajon én
milyen vagyok? Talán meg kéne vál−
toznom? Hiszen Krisztus számít rám
is. Ezek a buzdító szavak lángra lob−
bantották elfásult, gondoktól terhelt
szívünket.
Az első ultreya a délutáni szentség−
imádással ért véget. Látván viszont
a megelégedett, örömtől felbuzdult ar−
cokat, úgy gondolom, hogy lesz ismét−
lése ennek a szent eseménynek. Sőt,
talán még a kételkedők is bátorságot
nyertek a lelkigyakorlat elvégzésére.
Zárszóként csak annyit üzenek min−
den hívőnek: Tudd, hogy sohsem ké−
ső, és Krisztus számít rád. Decolores.
Barczi István
Tisztelt lakosok, kedves olvasók !
Ritkán fordul elő, hogy szerkesztősé−
günkbe egy rendezvényről két cikk is
érkezik, úgy határoztunk mindkettőt
közöljük, mert egyiket az idősebb ge−
neráció a másikat a fiatalabb generá−
ció képviselője írta. (BE)

Gyermeknapi horgász−
verseny a Telek−tónál

Gyakran tapasztaljuk, hogy környe−
zetünkben, családunkban felteszik a
kérdést: kik is a cursillisták, mit csinál−
nak? Mitől mások?
Egy cursillista érzelme, kapcsolata
mélyebb Jézussal a cursillo óta, per−
sze ezt mélyíteni mindig lehet. A
cusillo spanyol szó és rövid tanfolya−
mot jelent. A Spanyolországban létre−
jött Cursillo de Cristianidad egyike a
világ legnépszerűbb lelkiségi közös−
ségének. Az első cursillo−t Mallorca−
szigetén tartották a helyi katolikus fia−
taloknak.
Az ultreya szintén spanyol szó.
„….tovább, tovább így szólt a bíztatás
a fáradó zarándokokhoz. Ne add fel
menj, menj és hirdess…. „ . Ennyit rö−
viden a cursillo és ultreya jelentéséről.
Köszönet mindazoknak, akik
nagy lelkesedéssel és odaadó sze−
retettel segítettek abban, hogy ez
az örömteli, szép találkozó megva−
lósulhatott: Csutora István plébá−
nos úrnak, Borsányi Gyula polgár−
mester úrnak, Borsányi Erzsébet
kultúrreferensnek, az egész önkor−
mányzatnak és a cursillista testvé−
reknek.
DE COLORES – szines, pompás
az emberi világ, ha Krisztusnak él.

Az időjárás sajnos nem kedvezett a
gyermekeknek, akik izgatottan várták a
május utolsó szombatjára tervezett
gyermeknapi mókát, vidám szórakozást.
A Telektó PT vezetősége megkezd−
ve a horgászversenyt, hiába várta a
sötét esőfelhők elvonulását, a zöld pá−
zsit rövid időn belül tengerré változott.
A horgászversenybe 23 gyermek neve−
zett be. A legtöbb pontyot Káčer Miloš
fogta. A kiértékelés a halak nagysága
szerint zajlott. Az első helyezett Hlatky
Krisztián 57 cm, a második helyezett
Barczi Béla 56 cm, a harmadik helye−
zett Rácz Zsolt 53 cm. A kárász fogá−
sa kilogrammban lett kiértékelve.
Az első helyezést Barczi Tamás
/4,10 kg/, a második helyezést Seregi
Krisztián nyerte.Gratulálunk! A hor−
gászverseny minden hősies és türel−
mes résztvevője kapott ajándékot.
A horgászverseny támogatói:
Borsányi Ferenc az Akvafish tápüzlet
tulajdonosa, a Zsigárdi Futballklub, az
AgroVáh − Mészáros Győző, Szarka
Attila − Horgászbolt és Szabó Tivadar.
Támogatásukat köszönjük. A gyer−
meknapi program 2009. június 6−án
kerül megrendezésre.

Szarka Anna Mária (Pannika)

Telektó PT vezetősége
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Vendégségben voltunk a tabi diáknapon
Ebben az évben is meghívást kapott
iskolánk a tabi testvériskolánktól, a
Rudnay Gy. Gimnázium és Középis−
kolától április 29−re a diáknapra.
Nagyon megörültünk, mikor mi is be−
kerültünk az iskolánkat képviselő kül−
döttségbe. Az autóbusz reggel fél
nyolc órakor indult el velünk. Az út
meglehetősen hosszú volt, de tartot−
tunk az út során néhányszor pihenőt.
Dél körül érkeztünk meg az iskolába,
ahol szendvicsekkel ,üdítővel fogad−
tak minket.
Miután kissé megpihentünk, kimen−
tünk az iskolaudvarra ,ahol kedves di−
ákok és mókás versenyek vártak min−
ket. Iskolánk tanulói részt vettek a pa−
rasztolimpián, ahol különböző ver−
senyszámok voltak, pl: zsákbanugrás,
varjúdobálás, lapáttartás és „agy−
fényesítő“ (csalafinta kérdésekre kel−
lett válaszolni). A sportpálya mellett ki
lehetett próbálni az íjászko− dást.A
sportpálya másik oldalán kosár−
badobás és kerékpárral akadályokat
kerülgető verseny zajlott. Az udvaron

érdekes autók voltak kiállítva. A verse−
nyek kiértékelése után visszamentünk
az épületbe ebédelni. Ebéd után sétá−
ra indultunk. Megnéztük a Nagy Fe−
renc Galériát és a Néprajzi Múzeu−
mot. A kultúrházban is volt egy érde−
kes, hüllőket bemutató kiállítás.
A város fő utcáján zajlott a rendez−
vény legmókásabb része, a bolondos
ballagás,melyet az iskola végzős diák−
jai rendeztek.A felvonuláson viccesen
feldíszített autókkal, motorokkal mező−
gazdasági járművekkel közlekedtek,
vízipisztollyal locsolkodtak.Sajnos az
időjárás nem volt a legkedvezőbb,
mert estére fújt a szél, és esett az
eső.Ezért igyekeztünk vissza az ét−
kezdébe vacsorázni. A finom vacsora
után megköszöntük a kedves vendég−
látást és elbúcsúztunk a tabi pedagó−
gusoktól és diákoktól.
Ezt a szép, élménydús kirándulást
sokáig nem fogjuk elfelejeni.

Tisztelettel értesítjük a kedves

Csicsola Réka és Szarka Xénia
a Peredi Alapiskola VII. oszt.tan.

tás a helyi kultúrotthonban. Tel.:

Az V. MAJÁLIS és BOGRÁCSFESZTIVÁL
A hagyományoknak megfelelően
május 8−én került megrendezésre a
Telek−tó partján az V. Majális és
Bográcsfesztivál falunk és több
szervezet, mint a Csemadok, a
Vöröskereszt, a PIK az IFI klub, a
Telektó PT és a Pered PT közös
szervezésében.
Eddig még nem tapasztalt nagy mér−
tékű érdeklődésnek örvendezhetett a
rendezőség,a becslések szerint az
ezret is meghaladta a résztvevők szá−
ma .A főzőverseny iránt is nagy volt
az érdeklődés, 33 csapat nevezett be
a versenybe. A csapatok egy jelöltet
delegáltak a főzőversenyt bíráló öt
tagú zsűribe ,melynek tagjait sorso−
lással döntötték el a szervezők. A
bográcsokban sokféle finomság ké−
szült. Az ínycsiklandozó illatok már
messziről csábították a résztvevőket.
Nehéz dolga volt a zsűrinek,az érté−
kelésük alapján a halászlé volt a
nyerő,az első helyezést nyert étel.De
a többi bográcsban készült finomság ,
a többféle gulyás ,a kakaspörkölt,
vagy pacalpörkölt is ízlett mindenki−
nek, és elfogyott. A kora reggeltől zaj−
ló halászversenybe is sokan bekap−
csolódtak, értékes díjak vártak a
nyertesekre.A helyi Vöröskereszt
egészségügyi sátrában ingyenes vér−

HÍRMONDÓ

nyomás− és vércukorszintmérést lehe−
tett végeztetni. A kézművessátorban a
helyi MTNyA pedagógusai és az óvó−
nők foglalkoztak a gyermekekkel,
készítettek sok érdekes alkotást.A
rendezők értékes tomboladíjakról is
gondoskodtak, így bárki kipróbálhatta
a szerencséjét. A főzőverseny és ha−
lászverseny kiértékelése után kezdő−
dött a kultúrműsor, melyben a helyi
óvodák és iskolák szórakoztatták a
közönséget. A jó hangulatot tovább
fokozta az Afro zenekar dobokkal be−
mutatott produkciója, valamint Takács
Noémi és Kollár Adrika műsora. Nagy
érdeklődésnek
örvendett
az
erős,ügyes peredi lányok, menyecs−
kék
és
a
legények,
férfiak
versenye.Az esti órákban a zenés
szórakozásról a jó hangulatról a Bo−
nusz zenekar gondoskodott. A jó han−
gulatú eszem − iszom és dínom −
dánom a késői órákig eltartott.
Az éjfélig kapott engedélyt nem aka−
ródzott minden résztvevőnek betarta−
nia, a szervezők és a környéken lakók
nem kis bosszúságára.
Végül is egy jól sikerült rendezvényt
tudhatunk a magunkénak, remélve,
hogy jövőre kulturáltságból jobban
vizsgázunk majd.
Jurás Lívia, Csemadok

szülőket és gyermekeket (8−tól 12
éves korig), hogy A PEREDI
CIMBORÁK TÁBORA 2009. 8.3
– 7 –ig kerül megrendezésre a
peredi kultúrházban.
Kedves gyerekek! Az 5 napos tá−
borban sok érdekes program,
kézműves foglalkozások, múze−
umlátogatás és sok−sok vidám−
ság, jó szórakozás vár rátok.
A RENDEZVÉNY A NYITRA ME−
GYEI ÖNKORMÁNYZAT TÁMO−
GATÁSÁVAL VALÓSUL MEG
Tartsatok velünk, minden kis cim−
borát szeretettel várunk !
Jelentkezés és bővebb tájékozta−
031/77 95 314
***
A PEREDI IFI KLUB értesíti a
gyermekeket, fiatalokat és a la−
kosságot, hogy 2009. július
24.,25. és 26−án NEMZETKÖZI
IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓT ren−
dez a helyi sportpályán.
A találkozóra régiónk több tele−
püléséről,

testvérvárosunkból

Tabról és Székesfehérvárról is
érkeznek fiatalok.
A találkozó gazdag programot
kínál gyermekeknek, fiataloknak
és felnőtteknek egyaránt:
arcfestés, kézműves foglalko−
zások, harcművészet, vetélke−
dők, játékok, tánccsoportok fellé−
pései: Calma, Jumping, koncer−
tek: Totalika, Csak van, Cadillac
blouse − avagy Takács Noémi és
a Mortifer. Pénteken diszkó,
szombaton táncmulatság a Zseb
zenekarral.
Minden kedves érdeklődőt sze−
retettel várnak!
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Peredi Újság
Pünkösdi nemzetközi ifjúsági labdarúgótorna

Magabiztos elsőség
Csapatunk nyerte a 19. alkalommal
kiírt nemzetközi pünkösdi ifjúsági
labdarúgótornát, amelynek ezúttal
mi voltunk a vendéglátói. Mindkét
mérkőzésüket biztosan nyerték ifj.
Tóth Géza tanítványai, akik mind−
össze egy gólt kaptak, azt is tizen−
egyesből. A második helyen a
szímőiek, a harmadikon a tabiak
végeztek.
EREDMÉNYEK: Pered−Szímő 3:1,
góllövők: Matúš Hrdý 3, ill. Sztojka
Péter (11−esből); Szímő−Tab 2:0, g.:
Sztojka Péter 2; Pered−Tab 7:0, g.:
Radko Mikle 4, Takács Gábor, Szarka
Gábor, Szarka Tamás. A végered−
mény: 1. Pered 6 pont (10:1); 2.
Szímő 3 (3:3), 3. Tab 0 (0:9).
A torna legjobb játékosának a "Tig−
risnek" becézett szímői Sztojka Tibort
választották, a gólkirályi címet a
peredi Radko Mikle szerezte meg
négy találattal, a legjobb kapus címet
a hazai Csiba Krisztián érdemelte ki.
„Örülök, hogy védenceim kitettek
magukért, s tetszetős támadófocival
elhódítottuk a serleget“ – jelentette ki
ifj. Tóth Géza, az ifjúsági csapatunk
edzője. Egyébként az együttes a baj−
nokságban is jeleskedik, jelenleg a

harmadik helyen áll az V. ligában, s
27 meccsen 96 gólt lőtt.
„Jól sikerült a torna, játékosaink iga−
zolták, hogy tehetségesek, remélem,
hamarosan a felnőttek között is szó−
hoz jutnak“ – hangsúlyozta Borsányi
Gyula. Jövőre Szímő ad otthont a via−
dalnak. (szabó)

Páldy Iván személyében immár a negyedik edző irányítja a csapatot

Gyenge tavaszi produkció
A 27. forduló után (lapzártakor) az utol−
só előtti helyen áll IV. ligás futballcsa−
patunk. Eddigi tavaszi teljesítményünk
nagyon gyatra, az utóbbi tíz meccsünk−
ből háromszor döntetleneztünk és hét−
szer kikaptunk. Egyetlen győzelmünket
az első márciusi hazai bajnokin a
nagysurányiak ellen értük el (1:0). Ne−
héz úgy a bennmaradásért küzdeni, ha
Vízkeletre csak tíz futballistával uta−
zunk el… A harmatgyenge eredmé−

nyek hatására a klub vezérkara me−
nesztette Karol Herákot, és Páldy Iván
játékosedzőt bízta meg a csapat irányí−
tásával. Páldy személyében immár a
negyedik trénert fogyasztjuk a bajnok−
ságban. A télen neves játékosokat iga−
zoltunk, ám Peter Gundától és főleg
Jozef Košovantól lényegesen többet
vártunk. Már csak abban bízhatunk,
hogy csapatunk feltámad a bajnoki haj−
rára, és elkerüli a kiesést.

MEGHÍVÓ
A Peredi MTNYA III. MEZEI FU−
TÓVERSENYT rendez FLASKA
SÁNDOR emlékére a régiónkban
működő alapiskolák tanulói ,a tabi
Rudnay Gyula Középiskola és
Gimnázium diákjai illetve a falunk−
ban élő szülők, iskolabarátok és
sport− barátok számára.
A verseny kategóriái: lányok/nők fi−
úk/férfiak
I. kategória: AI 5.6.7. évf. 1 300 m
/ 1 300 m
II. kategória: AI 8.9. évf. KI 1. évf.
2 600 m / 2 600 m
III. kategória: felnőttek 3 000 m
/3 000 m
A versenybe kategóriánként 3 ta−
nulóval / versenyzővel nevezhet−
nek be .
A verseny időpontja : 2009. június
12. 10,00 óra
A verseny helyszíne: Fekete −ér
és környéke (falunk kataszterében
található természetvédelmi terület )
Gyülekezés a versenyre: 2009.
jún. 12 – én 8,00 órától 9,30 órá−
ig a Peredi MTNYA−ban. A ver−
seny
helyszínére
autóbusz
szállítja ki a versenyzőket.
A rendezvény Nyitra Megye Ön−
kormányzatának a támogatásával
valósul meg.

PEREDI ÚJSÁG

Kiadja: a helyi

önkormányzat. A szerkesztőbizottság
elnöke: Varga Zoltán. A szerkesztőbi−
zottság tagjai: Borsányi Gyula, Bor−
sányi Erzsébet, PhDr. Novák Veronika,
Mgr. Eva Lelovicsová, Mgr. Jurás Lívia,
Marosi Bianka, Varga Vilmos, Mgr. Száz
Éva, Szabó Zoltán, Ing. Jurás Gábor.
A szerkesztőség címe: Obecný úrad
925 82 Tešedíkovo– Peredi községi hi−
vatal. Tel.: 031/7795 412
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