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XIII. Obecné oslavy 
programová ponuka

19.6.2009 – 18:30 – Vernisáž vý−
stavy – Batthyány Lajos, a hadse−
regszervező v KD                        
19:30 − A napba öltözött leány –
rocková opera
20.6.2009 − 13:00  − Slávnostné o−
tvorenie pred KD. Privítanie hostí –
Gyula Borsányi – starosta obce. Ú−
činkujú žiaci základných škôl a ka−
pela mesta Tab
14:00 − Omša v rímsko−katolíckom
kostole, účinkuje Peredi Nőikar
15:00 − Slávnostné kladenie ven−
cov pri pomníku bojov z r.
1848/1849
16:30 − Kultúrny program na hlav−
nom námestí. Vystúpenia detí
z materských škôl, žiakov ZŠ, cita−
rového súboru, speváckeho zboru
klubu dôchodcov
18:00 – Vystúpenie tanečného sú−
boru ZŠ
18:15 − Koncert Adriky Kollárovej 
18:30 – Vystúpenia našich hostí
z Madarska – György Nádas   
19:30 − Koncert hudobnej skupiny
Bom−bon
20:30 − Afro−brazil show
22:00 − Pouličná zábava, do tanca
hrá Club 7 /MR/

Srdečne Vás očakáva naša o−
becná samospráva !

Obecné dni v Tešedíkove sa každo−
ročne konajú pri príležitosti výročia pe−
redskej bitky. Obyvatelia obce  aj tý−
mito slávnosťami vyjadrujú úctu tým,
ktorí pred 160 rokmi  zdvihli zbrane za
slobodu, nezávislosť a rovnosť. Bitka,
ktorá sa odohrala v dňoch 20. −21. jú−
na 1849 sa skončila porážkou maďar−
ských vojsk. Naša obec utrpela vážne
straty, časť dediny vyhorela, avšak
vďaka tejto bitke názov našej dediny
spoznali v celom Uhorsku.

Obyvatelia obce okrem toho, že po−
znajú priebeh bitky, skladajú poctu mi−
nulosti aj tým, že si spomínajú na ľudí,
ktorí sa tejto bitky zúčasnili.V tomto
krátkom článku uvedieme niekoľko ú−
dajov aspoň o niektorých z nich.

Artúr Görgei − bol generálom honvé−
dov, hlavným veliteľom  revolučných
vojsk. Narodil sa v roku 1918 v Toporci,
štúdiá začal v Kežmarku, neskôr študo−
val chémiu v Prahe.V  revolučnej armá−
de bojoval už  v roku 1848, od mája 1849
bol jeho hlavným veliteľom. Viedol jarnú
ofenzívu, v rámci nej aj bitku pri dnešnom
Tešedíkove. Medzi jeho najúspešnejšie
bitky patrí komárňanská bitka. Po poráž−
ke revolúcie musel opustiť Uhorsko. Žil
vo vyhnanstve v Klagenfurte. Domov sa
vrátil po roku 1867.

Karol Augustín Westenburg−Lei−
ningen – Narodil sa v roku 1819
v Hesensku, v rodine vojaka. Na jar v ro−
ku 1849, napriek tomu že bol Nemec,
vstúpil do maďarskej armády a v apríli
1849 mal hodnosť plukovníka. Prvý deň
bitky, 20. júna ho Görgei vymenoval za
veliteľa II. maďarského armádneho zbo−
ru. Po porážke revolúcie bol v Arade od−
súdený na trest smrti a popravený.

Karol Knezič – narodil sa vo
Velkom Gradevaci v roku 1818, jeho
otec bol chorvátskym hraničným stráž−
com.V bitke pri Szolnoku v marci 1849
získal veľké uznanie, 7. mája prevzal
vedenie III. armádneho zboru. 20. júna
on viedol tento armádny zbor do bitky.
V poobedných hodinách ho však
Görgei z čela vojenskej jednotky odvo−
lal. Za účasť v revolúcií bol odsúdený
na trest smrti. Popravili ho v Arade.

Lajos Asboth − narodil sa v roku
1803, veľké uznanie si získal v bitke
v Budíne. Bol veliteľom II. armádneho
zboru. Túto vojenskú jednotku viedol 20.
júna do boja. Görgei ho v ten deň odvo−
lal. Po porážke revolúcie strávil sedem
rokov vo väzení. Zomrel v roku 1882.

Samu Rakovszky − narodil sa
v Gáve. Po ukončení debrecínskeho
kolégia vstúpil na vojenskú dráhu. Od
septembra bojoval boj za nezávislosť.
V peredskej bitke viedol osobitnú vo−
jenskú jednotku v rámci druhého ar−
mádneho zboru. Jeho vojaci sa zú−
častnili obsadenia Tešedíkova 20. júna
1849. Bol hrdinom dňa 21. júna, kedy
so svojimi jednotkami vydobil späť
Kráľov Brod pre Honvédov,  a tak za−
bezpečil cestu na ústup vojsku. Zvlášť
sa vyznamenal v Komárňanskej bitke
2. júla 1849. Po porážke revolúcie je−
ho majetky boli skonfiškované, žil
v chudobe a zomrel v roku 1871. 

Spomenuli sme len najznámejších
účastníkov peredskej bitky. Mená pre−
važnej väčšiny vojakov nepoznáme.
Úctu nás všetkých si však zaslúžia
všetci. Boli to obyčajní ľudia, ktorí sa
stali hrdinami.

PhDr. Veronika Nováková

KKUULLTTÚÚRRNNEE  LLEETTOO  22000099
Milí rodičia! Milé deti! Oznamujeme Vám, že

LETNÝ TÁBOR TEŠEDÍKOVSKÝCH KAMARÁTOV
/od 8 do 12 rokov/ sa uskutoční v dňoch 3.8. − 7.8.
2009 v kultúrnom dome

Milé deti! Aj v tomto roku Vás očakávame s pestrým
programom: tvorivá dielňa, výjazdy do okolia, športové
a zábavné hry.

PODUJATIE SA USKUTOČNÍ s FINANČNOU POD−
POROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome.
INFO: 031/77 95 314 SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME !

* * *
PEREDI IFI KLUB srdečne pozýva našich občanov
v dňoch 24.,25. a 26. júla 2009 na Medzinárodné
mládežnícke stretnutie na športovom ihrisku.

Záujemcov očakávajú pestrým programom: tetova−
nie, tvorivá dielňa pre najmenších, hry, súťaže, bojové
umenie, vystúpenia tanečných skupín: Calma,
Jumping, koncerty hudobných skupín: Totalika, Csak
van, Cadillac−blouse, Zseb 

K výročiu  peredskej bitky



2 Tešedíkovské noviny

NNNNaaaaššššeeee  nnnnoooovvvvoooorrrrooooddddeeeennnn iiiiaaaatttt kkkkaaaa

Marec
Gábor Takács
Zsofia Tyukos

Apríl Dóra Ürgeová

SSppoo llooččnnoouu  cceess ttoouu
Máj
Beáta Borkovičová 
a Szilárd Hajdú

Linda Vontszeműová 
a Štefan Pavlo

Navždy nás opustili

Marec
Helena Laczková, 
rod. Kőrösiová (1938)

Apríl
Helena Pásztorová, rod. Szabová (1951)
Zlatica Pálinkásová, rod. Szabová (1923)
Viktor Somogyi (1952)
Peter Urban (1937)
Dezider Vankó (1935)
Marta Csicsolová, rod. Kleinová (1954)
Aurélia Lelovicsová, rod. Nagyová

(1921)
Ján Somogyi (1931)

Máj
Karol Takács (1951)
Ľudovít Bíró (1956)

KRONIKA
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Obecná samospráva pri príležitosti
XIII. Obecných osláv vyhlásila lite−
rárnu a výtvarnú súťaž pod náz−
vom: „História, súčasnosť a bu−
dúcnosť našej obce” pre žiakov
základnej školy vo dvoch kategó−
riach: I. –1. – 4. ročník, II. – 5. – 9.
ročník.

Žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským odovzdali 12 literárnych
a 25 výtvarných prác.

Na základe rozhodnutia 5 člennej
komisie výsledky súťaže sú nasledov−
né:

Literatúra: II. kategória: 1. cena
Benjamin Bednarovič – V. trieda

Zsolt Varga – VIII. trieda 

2. cena L. Gajdošová – VIII. trieda
3. cena Zsolt Varga – VIII. Trieda
Cena poroty:− Lierárnym perom –

žiaci III., V. a VIII. tiedy
Výtvarné práce: I. kategória: 1. ce−

na Mladý umelec – žiaci I. stupňa
2. cena III. trieda
3. cena I. trieda
II. kategória: 1. cena VII. trieda
2. cena Peter Žitňák – IX. trieda
3. cena Mladý umelec – žiaci II.

stupňa
Gratulujeme, žiakom diplomy a

dary budú odovzdané pri príleži−
tosti obecných osláv.

Alžbeta Borsányiová
referentka kultúry 

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania !
Naši občania sa vo viacerých prípadoch sťažujú a zahlasujú krádež a vlá−
manie do rodinných domov. Žiaľ, naša obec pre zriadenie obecnej polície
s finančnými prostriedkami nedisponuje. Preto Vás žiadame , aby ste veno−
vali väčšiu pozornosť na riadne uzamkýnanie dvier a na kľúče. Návštevu a−
lebo pohyb neznámych osôb ihneď nahláste na obecnom úrade alebo na
Polícií vo Vlčanoch. 

* * * 

Vážení súkromní podnikatelia, vedúci firiem!
Prostredníctvom Tešedíkovských novín a internetovej stránky obce
www.tesedikovo.sk Vám ponúkame príležitosť na prezentáciu Vašich fi−
riem a služieb.
Záujemcovia nech sa prihlásia na telefónnom čísle: 031/77 95 314

KALENDÁR PODUJATÍ

14.6.2009 − JUNIÁLES Poľovníckeho
združenia Čierny Háj pri poľovníckej
chate

27.6.2009 − HODOVÁ pouličná zába−
va na hlavnom námestí

24. − 26.7.2009 − Medzinárodné mlá−
dežnícke stretnutie na športovom ihris−
ku

3. 8. − 7.8.2009 − Tábor tešedíkov−
ských kamarátov v kultúrnom dome 

8. 8. 2009 − Medzinárodný folklórny
festival 

Správy obecnej samosprávy

VOĽBY  DO  EURÓPSKEHO  PARLAMENTU  V OBCI  TEŠEDÍKOVO 

VÝSLEDKY VOLIEB
POČET  VOLIČOV  ZAPÍSANÝCH  DO  ZOZNAMU  VOLIČOV : 3 111
POČET  VOLIČOV, KTORÝM BOLI  VYDANÉ  OBÁLKY: 677
POČET ODOVZDANÝCH OBÁLOK: 677
POČET  PLATNÝCH ODOVZDANÝCH HLASOV SPOLU: 661

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické
hnutie alebo koalíciu:
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
VOLEBNÁ  ÚČASŤ V  OBCI: 21,76%



Tešedíkovské noviny 3

Deň Zeme
Naša škola má zameranie na envi−
ronmentálnu výchovu – starostlivosť
o životné prostredie. V rámci plánu
práce ,v ktorom sú určené aktivity
každej triedy, bola jedna  spoločná
akcia − Deň Zeme, ktorá  sa usku−
točnila v dňoch 21.4. a 22.4. 2009.Do
aktivity sa zapojili všetci žiaci v roční−
koch 1−9. 

V utorok ráno 21.4.2009 žiaci I.
stupňa upravovali areál našej školy.
Každá trieda mala vyhradenú plochu,
o ktorú sa starala a upravila ju. Žiaci
s dobrým pocitom zbierali papier, hra−
bali trávnik, upravovali pieskovisko pre
žiakov školského klubu, doskočisko
pre žiakov na hodiny telesnej výchovy
a odnášali pokosenú trávu.

Žiaci II. stupňa boli rozdelení do
dvoch skupín.

Prvá skupina, ktorú tvorili žiaci 5.a
6. ročníka upravili plochu pri jazierku
neďaleko školy.

Hrabali trávnik, zbierali  smeti, sta−
rali sa  o už zasadené dreviny, upravi−
li  pieskovisko pre deti,  ktoré sa  veľ−
mi rady hrajú v týchto miestach.

Druhá skupina žiakov zo  7.,8.,9.
ročníka upravili plochu 

na detskom ihrisku za kostolom.
Postarali sa o vyčistenie trávnika, vý−
sadbu ihličnatých drevín  Tisu obyčaj−
ného v počte  12  ks, ktoré sa získali
od sponzora. Okrem toho vyzbierali
smeti a upravili pieskovisko.

Starší žiaci nezabudli ani na svoju
školu, preto na  školskom dvore  vy−
sadili dreviny Thuje v počte 3 ks od
sponzora z kvetinárstva Magnólia, za

čo im ďakujeme. Vysadili živý plot –
krušpán – v počte 6 ks a urobili 10 se−
dačiek zo starých pneumatík pri pies−
kovisku. S radosťou a elánom upravili
kvetinový záhon pred školou. Žiaci 9.
ročníka farebne upravovali − maľovali
osadené sedačky na školskom dvore .

Vyvrcholením aktivít našich žiakov
v oblasti environmentálnej výchovy
bol „Modrý deň“.

Žiaci všetkých ročníkov a učitelia si
symbolický obliekli modré oblečenie,
ktoré symbolizuje „Modrú planétu
Zem“ a na vyučovacích hodinách si
pripomenuli dôležitosť ochrany plané−
ty, životného prostredia, krajiny a na−
šej dediny. 

Všetci, ktorí sa zapojili do našej
akcie, mali dobrý pocit z užitočnej
práce.

Riaditeľstvo ZŠ v Tešedíkove

Naši dorastenci v domácom prostre−
dí suverénne vyhrali tradičný medzi−
národný futbalový turnaj. V 19. roční−
ku podujatia sme dostali len jeden
gól, aj ten z jedenástky. 

VÝSLEDKY: Tešedíkovo−Zemné 3:1,
strelci gólov: Matúš Hrdý 3 − Peter
Sztojka; Zemné−Tab 2:0, Peter Sztojka
2; Tešedíkovo−Tab 7:0, Radko Mikle 4,
Gábor Takács, Gábor Szarka, Tomáš
Szarka. 

Konečný výsledok 19. ročníka: 1.
Tešedíkovo 6 bodov (skóre 10:1); 2.
Zemné 3 (3:3), 3. Tab 0 (0:9).

Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili
Petra Sztojku zo Zemného, kráľom strel−
cov sa stal tešedíkovský Radko Mikle so
štyrmi zásahmi, a cenu pre najlepšieho
brankára zaslúžene získal jeho spolu−
hráč, Krisztián Csiba. (sz. z.)

Naši dorastenci vyhrali medzinárodný turnaj




