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Tisztelt Lakosok ! Kedves Perediek !
Az esztendő jeles napjain ünnep−
lőbe öltöztetjük testünket−lelkünket.
Az új esztendő első napjától szil−
veszterig minden jeles nap mással
fogadja−kínálja az őt ünneplőket. A
maga módján mind felemel a höm−
pölygő hétköznapok fölé és egy kis
lélegzethez juttatja a napi gondoktól,
a napi robottól fulladozó szívünket−
lelkünket. S ettől lesz igazán ünnep
az ünnep.
Az év legnagyobb közösségi ün−
nepére készülünk, a 14. Falunapra,
melyet önkormányzatunk 2010. jú−
nius 18−án és 19−én rendez meg. Ezt
az ünnepet nem jelölik piros betűvel
a naptárak, de ezen a napon
midannyian érezzük közösségünk
törvényszerű összetartozását és ma−
gunk mögött tudjuk azt a szellemi
erőt, amelyet elődeink történelmi−

kulturális öröksége jelent számunk−
ra. Az ünnepség szervezésénél nagy
hangsúlyt fektettünk arra, hogy a
tiszteletadás és múltunk felidézése
mellett minden korosztály, idős és
fiatal lehetőséget kapjon arra, hogy a
maga módján hozzájáruljon az idei
kétnapos rendezvény fényéhez, sike−
réhez. Ezt a célt szolgálta a meghir−
detett képzőművészeti és fotópályá−
zat, a teniszbajnokság, a szépen elő−
készített helyi jellegű kultúrműsor.
Köszönjük a sok támogatást és
önkéntes munkát, amellyel lakosa−
ink, szervezeteink hozzájárultak az
idei falunap megvalósításához.
Jöjjenek el, ünnepeljünk együtt,
mindenkit szeretettel várunk !
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens

A 2010. június 12.−i parlamenti választások végeredménye Pereden
A választói névsorba beírt választók száma
A választásokon résztvevők száma
Az érvényes szavazatok száma

3 128
2 229 (71,26%)
2 205

A pártokra, és mozgalmakra leadott szavazatok száma:
1. Európska demokratická strana
2. Únia − Strana pre Slovensko
3. Strana rómskej koalície − SRK
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana
5. Sloboda a solidarita
6. Strana demokratickej ľavice
7. Strana maďarskej koalície − Magyar Koalíció Pártja
8. Ľudová strana − Hnutie za demokratické Slovensko
9. Komunistická strana Slovenska
10. Slovenská národná strana
11. Nová demokracia
12. Združenie robotníkov Slovenska
13. Kresťanskodemokratické hnutie
14. Ľudová strana Naše Slovensko
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia−DS
16. AZEN − Aliancia za Európu národov
17. Smer − sociálna demokracia
18. Most − Híd
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PERED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉS POLGÁRMESTERE
szeretettel meghívja Önt és kedves
családját

a XIV. Falunapi ünnepségre,
amelyet 2010. június 18−án és 19−én
a peredi csata 161. évfordulójának alkalmá−
ból rendez.
PROGRAM:
2010. 6.18. /péntek/
19:00 − Van, aki forrón szereti zenés vígjá−
ték a Jókai Színjátszó Társulat előadásában a
kultúrház színháztermében
21:00 − Utazás a magyar rockzenében a
gútai Alma Art zenekar koncertje a község
főterén
2010. 6. 19./szombat/
13:30 − Ünnepi megnyitó a kultúrház előtt
Vendégek köszöntése −Borsányi Gyula
Polgármester,közreműködnek: az alap−
iskola tanulói és a tabi fúvós zenekar
14:15− Szentmise a római katolikus
templomban,közreműködik a Peredi Nőikar
15:00−Koszorúzási
ünnepség
az
1848/49−es emlékműnél,közreműködik a
tabi fúvós zenekar
16:00−Ünnepi fogadás, versenyek kiértéke−
lése, díjak, plakettek átadása a kultúrházban
16:30−Kultúrműsor a község főterén
16:45−A szlovák és magyar óvoda nö−
vendékeinek műsora
16:40− A SZTNyA és a MTNyA tanulóinak
műsora
17:15−A helyi nyugdíjasklub és citera−
csoport műsora
17:45−A Veľké Orvište−i tánccsoport fel−
lépése
18:10−Ifjú tehetségek műsora −
közreműködnek: Kollár Adrika, Šrámek
Peťo, Takács Noémi és Dudás Dása
19:00−Magyarországi sztárvendégeink
műsora− Charlie, Szekeres Adrien, Salsa
tánccsoport
21:30−Utcabál a soproni Club 7 zenekar
közreműködésével
Június 19−i attrakciók:
10:00 − 19:00 − kisvonat ingyenes sze−
mélyszállítás, nem csak gyerekeknek !!!
13:00 − 20:00 − körhinta, kézműves fog−
lalkozások
Mindenkit szeretettel várunk!

A falunapi ünnepség a Nyitra Me−
gyei Önkormányzat és helyi vállal−
kozók támogatásával valósul meg
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Díjak átadása a falunapi ünnepségen
Az idei falunap alkalmával kedves,
meghitt díjátadási ünnepséget is tartunk.
Elsősorban azoknak a kis és nagy művé−
szeknek, akik bekapcsolódtak a község
önkormányzata által meghirdetett kép−
zőművészeti és fotóversenybe. Az alko−
tások témája: Pered természeti szépsé−
gei, Pillanatképek mindennapi életünk−
ből.
A beérkezett pályaművek szépek,
kedvesek, derűsek, mind az otthon me−
legét, a szülőföld szeretetét és a bennün−
ket körülvevő természeti értékek szép−
ségét sugározzák felénk. Bizonyára az
alkotóik sokszor elgondolkoztak már
azon, milyen sivár lenne a tavaszi, nyári
erdő fa és csodás madárdal nélkül. Mi−
lyen lenne a park, a virágoskert színes
pillangók nélkül. Vagy egy takaros
peredi ház hűséges kutya és jámbor cica
nélkül.
Ha végignézzük a fotókat, kék, zöld
és sárga színek dominanciáját tapasztal−
hatjuk. A fotókon a régi házak szürke és
sárga falai is megjelennek, amelyek
szintén szülőföldünk charakterjegyei
közé tartoznak. Több rajzon, alkotáson
és fotón is szerepel a Telek−tó, mely az
utóbbi években a peredieknek köszön−
hetően megszépült, az idős és fiatal
nemzedék kedvelt találkozóhelyévé
vált. A beérkezett pályaművekből kiállí−
tás is készült, mely megtekinthető a kul−
túrházban. A sok szép alkotás láttán ne−
héz volt döntést hozni. Szakemberek be−
vonásával végül megszületett az ered−
mény.
Képzőművészeti verseny/ alsó tagoza−
tos tanulók 1.− 4. osztály :
Magyar alapiskola− 1. díj − Telek−tó a
2. osztályos tanulók szemével − kollek−
tív munka, 2. díj − Telek−tó − Kiss Zsóka
− 1. oszt., 3. díj − Telek−tó − 4. osztály−
kollektív munka
Szlovák alapiskola − 1. díj − Projekt −
Élet a tó körül − 2. oszt. − kollektív mun−
ka,
2. díj − Szabina Lakatosová − Telek−tó
− 3. oszt., 3. díj − Ádám Zilizi −
Tavacska−4. osztály.
Fotóverseny: Alapiskolások: 1. kate−

gória − Pered természeti szépségei− ma−
gyar alapiskola− 1. díj − Kubiček Szilvia
− 9. osztály, 2. díj − Kovács Kitti − 5. osz−
tály, 3. díj − Szalai Veronika − 7.
osztály,szlovák alapiskola − 1. díj −
Stanislava Hajduková − 7. osztály
2. kategória − Pillanatfelvételek min−
dennapi életünkből − 1. díj − Szekeres
Vivien − 7. osztály, továbbá 16−tól 18
éves korig − 1. kategória − 2. díj − Száz
Jutka, 2. kategória − Száz Jutka − 1. díj.
Felnőttek − 1. kategória − 1. díj − Seregi
Anita, 2. díj − Vicena Anita, 3. díj −
Csongár Mária, 2. kategória − 1. díj −
Vicena Judit.

KRÓNIKA

Újszülötteink
Február
Szabó Viktória
Március
Korhány Szofia
Kőrösi Kiara
Mazáčková Katarína
Szőcs Dávid
Varga Dóra
Április
Láncos Kevin
Bende Zara Amina
Klubník Samuel
Május
Černák Patrik
Polgár Benjámin
ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK

A község önkormányzata az idei ver−
senyeket azzal a céllal hirdette meg,
hogy a szülők, pedagógusok ráhatásával
fejlessze a gyermekek, az ifjúság kreati−
vitását és felhívja figyelmüket a szabad−
idő helyes eltöltésére.
A képzőművészeti verseny 1.,2.,3.
helyezettjei ezért a falunapi díjátadási
ünnepségen az oklevél és tárgyi ajándék
mellé utalványt is kapnak.
2010. augusztus 2−tól 6−ig vendéges−
kedhetnek a Peredi Cimborák kézműves
műhelyében,
ahol
szakemberek
segítségével fejleszthetik kreativitásu−
kat, kézügyességüket.
A fotóversenyt első alkalommal ren−
deztünk, ezért a verseny 1.,2.,3. helye−
zettjeit oklevéllel, tárgyi ajándékkal ju−
talmazzuk és a verseny összes résztve−
vőjének 5 napos szaktanfolyamot bizto−
sítunk, melynek időpontjáról mindenkit
levélben értesítünk.
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens

Díszoklevelek, emlékplakettek átadása
Sokan vannak ma a földön, akik nem élhetnének, ha nincsenek azok, akik önzet−
lenül megadják másoknak a lehetőséget az egészséges életre. Ők az áldozatkész,
önkéntes véradók.
Pered Község Önkormányzata az idei falunap almával díszoklevelet és emlék−
plakettet adományoz − Zuzana Melicherovának, Ing Kubík Istvánnak, Ing. Mozoli
Sándornak, Vankó Dezsőnek, Balog Gézának és Tóth Ferencnek a humanizmus és
közösségi összefogás szellemében vállalt áldozatkészségért.
borsika

Március
Horváth György (1940)
Április
Darázs Ilona, szül. Tóth (1928)
Szabó Sándor (1929) − Budapest
Május
Kukučka Ján (1933)
Kőrösi Dezső (1929)
Lackó Erzsébet, szül.Tyúkos (1926)
Szúdor Ondrej (1929)
Június
Fogdová Alžbeta,
szül. Kuzmová (1943)

Az élet
közös útján
Március
Horváth Melinda
& Németh Adrián
Április
Šimkó Denisza
& Szabó Zoltán
Rébic Márta
& Pohorelec Peter
Május
Halász Anikó
& Karadi Ferdinánd
Szőke Judit

& Kóňa Martin

Kovács Annamária
& Jorge Mario Ayazo Orozco
Lackó Andrea
& Tumma Róbert
Szetyinszká Veronika
& Néma Dezső
Holičová Zuzana
& Lelovics András
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Anyák napja
„Hogyha virág lennék, ölelnélek jó
illattal,
hogyha madár lennék, dicsérnélek
zengő dallal,
hogyha mennybolt lennék, aranynap−
pal, ezüstholddal,
BERAGYOGNÁM ÉLTEDET CSIL−
LAGOKKAL. " /Pákolitz István/

VI. Majális és Bográcsfesztivál
Kegyesek voltak az égiek a rendez−
vény szervezőihez, mert május 8−án
,kellemesen meleg volt az időjárás,
sem eső sem vihar nem rontotta el a
résztvevők jó szórakozását.A reggeli
órákban kezdődő horgászverseny ,
mely három kategóriában zajlott ,
résztvevői közül a legszeren−
csésebbek: A kategória / legtöbb kifo−
gott hal cm− ben ,1cm =1 pont /
1. Radoslav Szabó 306 pont
2. Róbert Bukovský 236 pont
3. Ferdinand Bende 180 pont
B kategória / a legnagyobb kifogott
hal cm−ben /
1. Milos Káčer 77 cm −es ponty
2. Viktor Lelovics 73 cm−es ponty
3. Dominik Tóth 53 cm −es ponty
C kategória / legtöbb kifogott kárász
kg −ban /
1. Krisztián Lelovics 3,90 kg
2. Zoltán Király 3,62 kg
3.Gergely Majerník 3,12 kg
A hivatalosan 10,00 órától kezdődő
főzőverseny már jóval korábban el−
kezdődött. A versenybe 31 csapat ne−
vezett be. A bográcsban készíthető fi−
nomságok sokféle variációja tette pró−
bára a zsűri ízlelőbimbóit. A döntésük

alapján a következő eredmény szüle−
tett:
1. hely : Mészáros József, Szarka
Zoltán, Zilizi Imre / nevük kezdőbetűt
tartalmazó fantázianéven szerepeltek/
2. hely : A Vöröskereszt Peredi
Alapszervezetének csapata
3. hely : A Tes−stav vállalat csapata
A délután folyamán a gyerekek szá−
mára a kreatív játékkuckóban a Peredi
MTNyA pedagógusai tartottak kéz−
műves − foglalkozásokat, a PIK tagjai
pedig ügyességi vetélkedőket, sportjá−
tékokat.
A felnőttek meglátogathatták a Vö−
röskereszt egészségügyi sátrát, ahol
ingyenes vérnyomás− és vércukorszint
− mérést végeztethettek. A felnőttek−
nek is bekapcsolódhattak az Ifi klub
által vezetett ügyességi játékokba. Az
esti órákban az SH Band nevű zenekar
nosztalgia − koncertjére, Takács Noé−
mi, Dudás Dása és a Felvidéki
rockszínház közös fellépésére került
sor . Ennek a nagyszabású kinti ren−
dezvénynek idén is sok résztvevője
volt, remélhetőleg nemcsak a szerve−
zők, de mindenki megelégedésére. A
rendezvény Nyitra Megye Önkor−
mányzatának a támogatásával valósult
meg. (jl)

Miniszteri látogatás községünkben
2010. június 8−án rövid látogatást tett községünkben Ing. Viera Tomanová
Phd., a SZK Munkaügyi− Szociális és Családi Ügyek Minisztériumának mi−
nisztere.
A miniszter asszonyt Borsányi Gyula polgármester fogadta a községi hi−
vatalban. Az alapiskola tanulói verssel , a nyugdíjasklub asszonykórusa pe−
dig népdalcsokorral köszöntötte Őt.
Rövid beszélgetés és a községi hivatal megtekintése után a miniszter asz−
szony az idősek otthonába látogatott.
(szerkesztőség)

Szép hagyománnyá vált községünk−
ben, hogy május első hetében a gyer−
mekek, óvodások és alapiskolások
műsorral és virággal köszöntik a köz−
ség anyukáit, nagymamáit és déd−
nagymamáit. Két szép idei rendez−
vényt említenék meg, ahol jelen vol−
tam.
A magyar alapiskola tanulóinak má−
jus 3−i maratoni Anyák−napi műsorát.
A szépen összeállított verses, dalos,
táncos produkciók, jelenetek során a
gyermekek csillogó szemmel, itt−ott
elszoruló torokkal köszöntötték az
édesanyákat. Az átadott szeretet, hála
és köszönet virágait a gyermeki szív
melege gyújtotta pirosra.
A helyi nyugdíjasklub május 4−én ren−
dezte meg az Anyák−napi ünnepséget.
A klub tagjait virággal a község pol−
gármestere, műsorral pedig a legkiseb−
bek a magyar óvoda növendékei és a
magyar alapiskola tanulói köszöntötték.
Mindkét rendezvény esetében érez−
tem az őszinte gyermeki tekintet suga−
rát, azt a tiszteletet és szeretetet, mely−
lyel a jelenlevő anyukákat, nagymamá−
kat és dédnagymamákat köszöntötték.
Borsányi Erzsébet − kultúrreferens

Tabon is remekeltek a boraink
A hagyományokhoz híven az idén is
májusban került megrendezésre a tabi
borkóstoló. Községünket Jurás Gábor,
Mozoli Sándor, Kovács Sándor és Var−
ga Zoltán összetételű delegáció képvi−
selte, akik egyben zsűritagok is voltak.
A rendezőség javaslatára az idén mó−
dosították a játékszabályokat. Külön−
választották a hazai és az "idegen" bo−
rokat. Az idegen kategóriába nemcsak
a peredi, hanem a környező községek−
ből származó borminták tartoztak. A jó
minőségű hazai borok mellett, mint
mindig, itt is remekeltek a peredi bo−
rok. Sorrendet nem hirdettek a kiérté−
kelésen, de boraink szinte kivétel nél−
kül arany ill. ezüstérmes minősítést
kaptak. A peredi borászok egy újabb
élményben és hatalmas elismerésben
részesültek. GRATULÁLUNK!
Varga Zoltán
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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Értesítjük Önöket/benneteket,
hogy a nyári szünidőben 2010.
augusztus 2−tól 6−ig rendezzük
meg a PEREDI CIMBORÁK 5
napos táborát. Korhatár: 7−től 12
éves korig.
Program:
augusztus 2. − 9:00 − 12:00 − kéz−
műves foglalkozás, 12:00 − 13:00 −
ebéd, 13:00 − 16:00 − játékok, vetél−
kedők
augusztus 3. − 9:00 − 12:00 − kéz−
műves foglalkozás, 12:00 − 13:00 −
ebéd,13:00 − 16:00 − kirándulás
Szencre, a múzeum megtekintése
augusztus 4. − 9:00 − 12:00 − kéz−
műves foglalkozás, 12:00 − 13:00 −
ebéd,
13:00 − 16:00 − játékok, vetélke−
dők
augusztus 5. − 9:00 − 12:00 − ki−
rándulás Martosra, a martosi tájház
és a Feszty Árpád Emlékpark meg−
tekintése
augusztus 6. − 9:00 − 12:00 − az

alkotások befejezése, kiállítás ké−
szítése,
12:00 − 13:00− ebéd, 13:00 −
17:00 − Játékok, versenyek, közös
szórakozás a tábortűznél, kolbász
és szalonnasütés.
A kézműves foglalkozásokat az
alsószeli Szomolay házaspár veze−
ti.
A napi díj 5,−Euró / kézműves
foglalkozások− díj és alapanyag, ét−
kezés, autóbuszköltségt, belépők a
múzeumokba , felügyelet /
A program a helyi kultúrház−
ban,
ill.
a
község
www.tesedikovo. sk honlapján
olvasható.
Tájékoztatás: Borsányi Erzsé−
bet, tel.: 031/77 95 314, e−mail:
borsika@post.sk
Minden kedves kis cimborát
szeretettel várunk !
A rendezvény a Nyitra Megyei
Önkormányzat támogatásával
valósul meg.

A peredi kultúrház felhívása
Kedves fiatalok! Értesítünk benneteket,
hogy a helyi kultúrház szervezésében,
Száz Pali vezetésével 2010. júliusában
színtársulat alakul.
Szeretsz szerepelni ? Jó a beszédkészsé−
ged? Jelentkezz a helyi kultúrházban sze−
mélyesen, vagy a 031/77 95314−es tele−
fonszámon !
Tagfelvétel: 2010. július 9. Korhatár:
18−tól 28 éves korig
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!

KÖZLEMÉNY
A Telektó Polgári Társulás értesíti a la−
kosságot, hogy a gyermeknapi program
2010. július 17−én kerül megrendezés−
re.Mindenkit szeretettel várnak !

HÍRMONDÓ
2010. 6. 22. − A SZTNyA kilencedikes
tanulóinak bankettje
2010. 6. 23. − A MTNyA kilencedikes
tanulóinak bankettje
2010. 6. 24. − Rodičovská Akadémia− a
SZTNyA tanulóinak műsora
2010. 6. 26. − BÚCSÚI UTCABÁL, ze−
ne: Atlantik
2010. 7. 31. − NÉPMŰVÉSZETI ÉS
BORFESZTIVÁL
2010. 8. 2. − 6. Peredi Cimborák Tábora

A IV. Flaska Sándor mezei futóverseny
2010. június 11− én tartotta meg immár negyedik alkalom−
mal iskolánk a Peredi Magyar Tannyelvű Alapiskola Flas−
ka Sándor emlékére rendezett mezei futóversenyt.A ver−
senybe a peredi alapiskolák mellett, régiónk alapiskolái−
nak a tanulói, a tabi Rudnay Gyula Szakközépiskola és
Gimnázium diákjai, szülők és a helyi Sportklub képviselői
neveztek be. A verseny helyszíne a Peredi Vadásztársaság
támogatásával a Fekete −ér és környéke, mely kiválóan al−
kalmas jó időjárás esetén a mezei futáshoz. A versenyünket
mint mindig, most is megtisztelte jelenlétével és ajándéka−
ival Sanyi bácsi fia ifj. Flaska Sándor. Rendezvényünkkel
olyan ember emléke előtt akarunk tisztelegni, aki nem fe−
lejtette el, hogy honnan űzte el a történelem vihara, aki
mindig büszke volt peredi származására. Sanyi bácsi ilyen
ember volt. Sokat fáradozott azon, hogy szülőfaluja Pered
s majdani lakhelye Tab városa között szoros barátság és
együttműködés alakuljon ki a sport, a kultúra és egyéb más
területen. Iskolánk és a tabi Rudnai Gyula Szakközépisko−
la és Gimnázium próbálunk hűek maradni ahhoz, ami a két
település között Sanyi bácsinak köszönhetően kialakult.
Nem utolsó sorban az egészséges életmódra, a mozgás fon−
tosságára is szeretnénk ezzel a rendezvénnyel felhívni a ta−
nulók és a kedves szülők figyelmét. A versenyt Nyitra Me−
gye Önkormányzatának a támogatásával valósítottuk meg.
A 2010 −es IV. Flaska Sándor mezei futóverseny ered−
ményei:
Fiúk/férfiak
I.kategória
1. Ibolya Gábor Felsőszeli Széchenyi AI

2. Bánovsky Ádám Pázmány P. AI Vágsellye
3. Kovács Tamás Pázmány P. AI Vágsellye
II.kategória
1. Varga Ferenc Felsőszeli Széchenyi AI
2. Hamarics István Pázmány P.AI Vágsellye
3. Jobbágy Erik Pázmány P. AI Vágsellye
III. kategória
1. Kubovics Gábor Taksony
2. Gyurica László Rudnay Gy. Középiskola Tab
3. Takács Balázs Sportklub Pered
Lányok/nők
I.kategória
1. Keszeg Cynthia MTNYA Pered
2. Carmen Trnkócziová ZŠ Tešedíkovo
3. Václav Karolina Pázmány P.AI Vágsellye
II.kategória
1. Raska Mónika Pázmány P. AI Vágsellye
2. Patócs Andrea Felsőszeli Széchenyi AI
3. Szutyányi Mária Felsőszeli Széchenyi AI
III. kategória
1. Elek Kitti Rudnay Gy. Középiskola Tab
2. Bende Judit Deáki
3. Bandi Annamária Rudnay Gyula, Középiskola Tab
(jl)
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Kieséssel fizettünk azért, hogy futballcsapatunk ősszel rendkívül gyengén szerepelt

Az edzőcsere sem segített
Nem sikerült a bravúr, IV. ligás
futballcsapatunk nem tudta ledol−
gozni az őszi szezon utáni tetemes
lemaradását (mindössze két ponttal
kezdte a második felvonást), így lap−
zártakor − két fordulóval a befejezés
előtt − gyakorlatilag biztos kiesőnek
számít. Annál is inkább, mert úgy tű−
nik, hogy az utolsó két helyezett bú−
csúzik a pontvadászattól.
Pedig biztatóan kezdtük a tavaszi
idényt, odahaza 1:0−ra legyőztük a
feljutásra pályázó lévaiakat, majd si−
mán vertük az ógyallaiakat (2:0).
Idegenben
döntetleneztünk
a
kisfaludi gárdával (1:1), utána pedig
vendéglátóként 3:0−ra nyertünk az
addig 10 meccsen át veretlen
illésházi csapat ellen. Felsőkirályi−
ban is jól játszottunk, a félidőben
4:2−re vezettünk, ám a hazaiak a haj−
rában kiegyenlítettek. Ekkor azt hit−
tük, hogy sikerül a csoda, és zsinór−
ban harmadszor is bennmaradunk.

Tévedtünk. Ugyanis az
Udvaros−legénység a pár−
kányiak elleni kulcsfon−
tosságú kiesési rangadón
váratlan 4:0−s vereséget
szenvedett. A váratlan fi−
askó után a következő
meccsen, Nagysurányban
újabb sima négyest kap−
tunk. Tehát három bajno−
kin 12 gólt kaptunk.
Nem csoda, hogy ez−
után a klub vezérkara az
edzőcsere mellett döntött,
Udvaros Pétert a bazini
Dušan Jacko váltotta fel.
Jól sikerült az új tréner
bemutatkozása: előbb 5:1−
re leléptük az imelyi csapatot, és
Diószegen is bravúros győzelmet
arattunk. Ekkor újra feléledtek a re−
ményeink, ám sajnos hamar lelohad−
tak, mert odahaza csak remiztünk a
komáromiakkal (1:1), utána pedig

idegenben 3:0−ra kikaptunk a
vízkeletiektől.
Nem tragédia a kiesés, összefogás−
sal egy tetszetős és eredményes focit
játszó együttes kialakításán kell
munkálkodnunk.
Szabó Zoltán

Bátyja példáját követi az erőemelőnő

Kovács Éva ezüstérmes
Kitett magáért az április végi,
častái erőemelő országos bajnoksá−
gon Kovács Éva. A 23 éves peredi
versenyző 205 kilogrammos (guggo−
lásban 80, fekvenyomásban 35, fel−
húzásban 90 kilót teljesített) ered−
ménnyel a második helyen végzett a
60 kg−os súlycsoportban. Sikerének
értékét növeli, hogy az 2004−ben
szlovák bajnokságot nyert bátyja, a
jelenleg sérüléssel bajlódó Kovács
László irányításával csupán idén ja−
nuártól edz rendszeresen a helyi
konditeremben. „Lámpalázas vol−
tam, hiszen ez volt az első komoly
versenyem. Ha meg tudtam volna is−
mételni az edzéseken elért eredmé−
nyeimet, akkor aranyéremmel tér−
hettem volna haza" − hangsúlyozta
Kovács Éva.
(szabó)
PEREDI ÚJSÁG  Kiadja: a helyi önkormányzat. A szerkesztőbizottság elnöke: Varga Zoltán. A szerkesztőbizottság tag−
jai: Borsányi Gyula, Borsányi Erzsébet, PhDr. Novák Veronika, Mgr. Eva Lelovicsová, Mgr. Jurás Lívia, Marosi Bianka, Var−
ga Vilmos, Mgr. Száz Éva, Szabó Zoltán, Ing. Jurás Gábor.  A szerkesztőség címe: Obecný úrad 925 82 Tešedíkovo–
Peredi községi hivatal. Tel.: 031/7795 412  Registrácia: OÚ Šaľa 

Tipográfia: Oriskó Norbert.
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Vážení Občania! Milí Tešedíkovčania!
Blíži sa tradičný sviatok našej
obce, 14. Obecné oslavy, ktoré sa
konajú v dňoch 18. a 19. júna
2010. Udržiavame túto peknú
tradíciu, lebo v dnešnej dobe to−
lerancia, láska a úcta sú v mno−
hých prípadoch na druhej priečke
hodnôt.
Naše obecné slávnosti majú
významnú úlohu pri udržiavaní a
upevňovaní medziľudských vzťa−
hov. Motivujú a posilňujú ob−
čianske vedomie, vzťahy obča−
nov k svojmu rodisku, podporujú
význam dobrovoľných iniciatív
občanov, podporujú uchovávanie
ľudových zvykov a tradícií, ktoré
prispievajú k rozvíjaniu pozitív−
nych vzťahov medzi občanmi,
formovaniu prirodzenej pospoli−
tosti a súdržnosti. Dôležitý je aj
fakt zapájania sa všetkých gene−
rácií do účinkovania na slávnos−

tiach obce a to od detí predškol−
ského veku až po dôchodcov.
Naša obecná samospráva vyhlá−
sila aj v tomto roku výtvarnú, fo−
tografickú súťaž a tenisový tur−
naj. Výtvarné práce a fotografic−
ké diela prezentujú pestrou pale−
tou prírodné krásy našej obce.
Vyžarujú teplo domova a úprim−
ný vzťah k rodisku.
Touto cestou vyjadrujeme ú−
primné poďakovanie všetkým
tým, ktorí s kultúrnym progra−
mom, so svojou prácou a podpo−
rou prispeli k úspechu našich o−
becných osláv.
Stále sú aktuálne slová Ľ. Štú−
ra:
”Napomáhať celku, veci o−
becnej je nielen pekné, ale je
spojené aj s osohom každého .”
Alžbeta Borsányiová−ref. kultúry

Výsledky volieb do NR SR v obci Tešedíkovo
konané dňa 12. 06. 2010
Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci
3 128
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
2 229
Počet platných odovzdaných hlasov
2 205
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie:
1. Európska demokratická strana
4
2. Únia − Strana pre Slovensko
3
3. Strana rómskej koalície − SRK
2
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana
2
5. Sloboda a solidarita
41
6. Strana demokratickej ľavice
18
7. Strana maďarskej koalície − Magyar Koalíció Pártja
985
8. Ľudová strana − Hnutie za demokratické Slovensko
11
9. Komunistická strana Slovenska
1
10. Slovenská národná strana
16
11. Nová demokracia
−
12. Združenie robotníkov Slovenska
1
13. Kresťanskodemokratické hnutie
−
14. Ľudová strana Naše Slovensko
8
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia−Demokratická strana 91
16. AZEN − Aliancia za Európu národov
1
17. Smer − sociálna demokracia
80
18. Most − Híd
941

Zadarmo

OBECNÁ SAMOSPRÁVA
v Tešedíkove a starosta obce
Vás srdečne pozývajú

na XIV. Obecné oslavy
v dňoch18. a 19. júna 2010 pri príležitos−
ti 161. výročia peredskej bitky.
Program: 18.6.2010 (piatok)
19:00 − Niekto to má rád horúce... veselohra
Jelčianskeho divadelného súboru v kultúrnom
dome
21:00 − Koncert kolárovskej hudobnej skupi−
ny Alma Art na Hlavnom námestí
19.6.2010 (sobota)
13:30 − Slávnostné otvorenie osláv pred o−
becným úradom −privítanie hostí Gyula
Borsányi, starosta obce,účinkujú: žiaci základ−
nej školy a Dychová kapela mesta Tab
14:15 − Svätá omša v rímsko−katolíckom
kostole, účinkuje Peredi Nőikar
15:00 − Slávnostné kladenie vencov pri pom−
níku bojov v r. 1848/49,účinkuje Dychová ka−
pela mesta Tab
16:00 − Slávnostný obed, udelenie plakiet,
čestných uznaní a vecných darov
16:30 − Kultúrny program na hlavnom ná−
mestí
16:35 − Program materských škôl
16:45 − Vystúpenie žiakov základných škôl
17:15 − Program miestneho klubu dôchod−
cov a citarového súboru
17:55 − Program tanečného súboru z
Veľkých Orvíšť
18:10 − Koncert našich mladých talentov −ú−
činkujú: Adrika Kollárová, Peťo Šrámek, Noémi
Takácsová a Dáša Dudášová
19:00 −Program našich hostí z Maďarska, ú−
činkujú: Charlie, Adrien Szekeres a Salsa ta−
nečný súbor
21:30 − Pouličná zábava −hudba: Club 7 (MR)
Atrakcie dňa 19. júna
10:00 − 19:00 − premávka "vláčika" nielen pre
deti, preprava osôb zdarma
13:00 − 20:00 − kolotoče, tvorivá dielňa pre deti
SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME !
Obecné oslavy sa uskutočnia s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávneho
kraja, podporou firiem a súkromných
podnikateľov
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Prírodné krásy našej obce očami
našich detí a dospelých− vyhodnotenie
výtvarnej a fotografickej súťaže
Prekrásna zeleň, kvitnúce stromy, trb−
lietajúce sa jazerá... Bohaté na origi−
nálne námety, farebné kompozície a
vynikajúce spôsoby výtvarného spra−
covania. Takto by sme mohli charak−
terizovať práce našich žiakov ZŠ.
Žiaci základnej školy / 1.−4. ročn./
do výtvarnej súťaže odovzdali 30 prác.
Odborná porota pozitívne hodnotila
kreatívnosť detí. Udelila 6 ocenení:
Žiaci ZŠ s vyuč. jazykom sloven−
ským: 1.cena − Projekt − Život okolo
jazierka− kol. práca 2. triedy, 2. cena −
Sabina Lakatosová − Telek−tó − 3. trie−
da, 3. cena − Adam Zilizi − Jazierko − 4.
trieda
Žiaci ZŠ s vyuč. jazykom maďar−
ským: 1. cena − Telek−tó očami druhá−
kov − kol. práca 2. triedy, 2. cena
Zsóka Kiss − Telek−tó − 1. trieda, 3. ce−
na − Telek−tó očami detí − kol. práca 4.
triedy.
Amatérski fotografi súťažili v 3 ve−
kových skupinách − žiaci ZŠ 5. − 9. roč−
ník, do 18 rokov, nad 18 rokov. Na
čiernobielych a farebných fotografiach
dominujú prírodné krásy našej obce.
Odborná porota udelila 11 ocenení.
Výsledky súťaže: 1. kategória −
Prírodné krásy našej obce − žiaci ZŠ s
VJS − 1. cena − Stanislava Hajduková −
7. trieda, žiaci ZŠ s VJM − 1. cena −
Silvia Kubičeková − 9. trieda, 2. cena −
Kitti Kovácsová − 5. trieda, 3. cena −
Veronika Szalaiová, 2. kategória −
Bleskové zábery z nášho života − žiač−
ka ZŠ s VJM − 1. cena − Vivien
Szekeres − 7. trieda, mládež od 16 do
18 rokov − 1. kategória − 2. cena −

Judita Százová, 2. kategória − 1. cena −
Judita Százová, nad 18 rokov − 1.kate−
gória, 1. cena − Anita Seregiová, 2. ce−
na − Anita Vicenová, 3. cena − Mária
Csongárová, 2. kategória − 1. cena
Judita Vicenová.
Ceny a diplomy v mene našej obec−
nej samosprávy odovzdáva starosta
obce Gyula Borsányi 19. júla 2010 v
kultúrnom dome. Výtvarné práce a fo−
tografie sú vystavené v kultúrnom do−
me.
Víťazi výtvarnej súťaže okrem dip−
lomov a vecných darov získavajú aj
poukaz na 5 dňový pobyt od 2. do 6.
augusta 2010 v tvorivej dielni letného
tábora tešedíkovských kamarátov, kde
pod dohľadom odborníkov môžu roz−
víjať svoju kreativitu a zručnosť.
Pretože sme fotografickú súťaž vy−
hlásili v tomto roku prvýkrát, víťazov
odmeníme tak, že a každému účastní−
kovi zabezpečujeme účasť na 5− dňo−
vom odbornom kurze. Dúfame, že na−
ši mladí fotoamatéri, ktorí už našli v
sebe „fotografické oko" sa budú sú−
stavne zdokonalovať v práci s fotoapa−
rátom, naučia sa zvládnuť základy
kompozície, vymenia si medzi sebou
poznatky a skúsenosti. O termíne kur−
zu každého účastníka informujeme pí−
somne.
Snahou našej obecnej samosprávy
je , aby sme pomocou rodičov a peda−
gógov inšpirovali deti a mládež k tvo−
rivej činnosti, aby sme ich usmernili k
správnemu využívaniu voľného času.
Alžbeta Borsányiová−ref. kultúry

Ministerská návšteva v našej obci
Dňa 8. júna 2010 ministerka Ing. Viera Tomanová Phd. − Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR prišla na návštevu do našej obce.
Vzácneho hosťa na obecnom úrade privítal starosta obce Gyula Borsányi,
žiaci základnej školy a členky speváckeho zboru miestneho klubu dôchodcov.
Po prehliadke obecného úradu a po krátkom rozhovore, pani ministerka na−
vštívila Dom sociálnych služieb.
(redakcia)

Čestné uznanie a plaketa pre dobrovoľných darcov krvi
Naša obecná samospráva pri príležitosti 14. Obecných osláv udeľuje čestné
uznanie a pamätnú plaketu nasledovným darcom krvi:
Zuzana Melicherová, Ing. Štefan Kubík, Ing. Alexander Mozoli, Dezider
Vankó, František Tóth, Gejza Balog.
borsika

KRONIKA
Naše
novo−
rodeniatka
Február
Viktória Szabová
Marec
Sofia Korhányová
Kiara Kőrösiová
Katarína Mazáčková
Dávid Szőcs
Dóra Varga
Apríl
Kevin Láncos
Zara Amina Bendeová
Samuel Klubník
Máj
Patrik Černák
Benjamín Polgár

Navždy nás opustili
Marec: Juraj Horváth (1940)
Apríl
Helena Darázsová, rod. Tóthová
(1928)
Sándor Szabó (1929) − Budapešť
Máj: Ján Kukučka (1933)
Dezider Kőrösi (1929)
Alžbeta Lacková,
rod. Tyúkosová (1926)
Ondrej Szúdor (1929)
Jún: Alžbeta Fogdová,
rod. Kuzmová (1943)

Spoločnou cestou
Marec
Melinda Horváthová
& Adrián Németh
Apríl
Denisa Šimková & Zoltán Szabó
Marta Rébicová
& Peter Pohorelec
Máj
Anikó Halászová
& Ferdinand Karadi
Judita Szőkeová
& Martin Kóňa
Annamária Kovácsová
& Jorge Mario Ayazo Orozco
Andrea Lacková
& Róbert Tumma
Veronika Szetyinszká
& Dezider Néma
Zuzana Holičová
& Andrej Lelovics
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Za veľmi slabé jesenné výkony sme platili vypadnutím zo IV. ligy

Nepomohla ani zmena trénera

Zázrak sa nekonal, naše futbalové A−
mužstvo nevedelo zlikvidovať obrov−
ské jesenné manko (keď za celú prvú
časť súťaže sme vybojovali len dva bo−
dy), takže pri uzávierke tohto čísla −
dve kolá pred koncom −sme prakticky
istým zostupujúcim mužstvom. Aj
preto, lebo podľa momentálnej situá−
cie IV. ligu opúšťajú pravdepodobne
posledné dva kluby.
Jarnú sezónu sme začali výborne, v
domácom prostredí sme porazili celok
Levíc, o postup bojujúci v pomere 1:0,
a v nasledujúcom zápase sme dvojgó−
lovým rozdielom zvíťazili nad
Hurbanovom. Potom sme uhrali vo
Vieske remízu (1:1), a dobrú formu
sme potvrdili aj proti hráčom Nového
Života (3:0), ktorí predtým v desiatich
zápasoch neprehrali. Aj v Hornej
Kráľovej sme produkovali dobrý fut−
bal, po prvom polčase bol stav 4:2 pre
nás, ale domáci bohužiaľ v druhom
dejstve vyrovnali. Vtedy sme si mys−
leli, že sa nám podarí zázrak, a aj do

tretice sa zachránime. Ale mýlili sme
sa, lebo zverenci Petra Udvarosa v
kľúčovom domácom zápase o udržaní
podľahli Štúrovčanom 0:4. Po nečaka−
nom debakli sme v Šuranoch tiež in−
kasovali štyrikrát. Takže v troch zápa−
soch sme dostali 12 gólov.
Vôbec tak nebolo prekvapením, že
vedenie klubu odvolalo trénera
Udvarosa a namiesto neho vymenova−
lo Dušana Jacka z Pezinka. Nový lodi−
vod začal s dvoma víťazstvami: najprv
sme doma porazili imeľské mužstvo, a
potom sme boli úspešní aj v
Sládkovičove (2:0).
Ešte nám svietila iskierka nádeje,
ale žiaľ, veľmi rýchlo zhasla. V
Tešedíkove sme len remizovali s
Komárnom, a potom sme vonku pre−
hrali 0:3 s Čiernym Brodom.
Netreba robiť tragédiu z vypadnutia,
ale treba spojiť sily a vybudovať ú−
spešné, pekne hrajúce mužstvo.
Zoltán Szabó

Eva Kovácsová získala striebro
Vynikajúci výsledok dosiahla koncom apríla v Častej na majstrovstvách
Slovenska v silovom trojboji Eva Kovácsová. Dvadsaťtriročná Tešedíkovčanka
205 kilogramovým výkonom (drep: 80 kg, tlak na lavici: 35, mŕtvy ťah: 90) zís−
kala striebornú medailu v hmotnostnej kategórii 60 kg. Úspech je o to cennejší,
že Eva pod vedením svojho brata, bývalého majstra Slovenska, momentálne zra−
neného Ladislava Kovácsa sa venuje tomuto športu v miestnej činkárni pravi−
delne len od januára. "Bola som nervózna, lebo som na takej významnej súťaži
stála na pódiu prvýkrát. Keby sa mi podarilo zopakovať výkony z tréningov,
mohla by som aj vyhrať" −povedala Eva Kovácsová (szabó)
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Vážení rodičia !
Milé deti !
Oznamujeme Vám, že počas let−
ných prázdnin od 2. do 6. augusta
2010 organizujeme 5 dňový letný
tábor pre deti vo veku od 7 do 12
rokov.
Program:
2. august − 9:00 − 12:00 − tvorivá
dielňa, 12:00 −13:00 − obed, 13:00 −
16:00 − hry a súťaže
3. august − 9:00 − 12:00 − tvorivá
dielňa, 12:13:00 − obed, 13:00 − 16:00
− výlet do Senca, prehliadka múzea
4. august − 9:00 − 12:00 − tvorivá
dielňa, 12:00 − 13:00 − obed, 13:00 −
16:00− hry a súťaže
5. august − 9:00 − 17:00 − Celodenný
program − výlet do Martoviec, pre−
hliadka múzea a Parku Arpáda
Fesztyho
6. august − 9:00 − 12:00 − dokonče−
nie prác, inštalácia výstavy, 12:00 −
13:00 − obed, 13:00 − 21:00 − hry, sú−
ťaže, posedenie pri táboráku, spoloč−
ná zábava
Denné vstupné: 5,−Eur /tvorivá diel−
ňa, materiál, strava, cestovné, vstu−
penky, dozor/
Program je vyvesený v kultúrnom
dome a zverejnený na internetovej str.
obce: www.tesedikovo.sk
Info: A. Borsányiová tel.: 031/77
95 314, e−mail: borsika@post.sk
Tešíme sa na stretnutie s Vami !
Podujatie sa uskutoční s finančnou
podporou Nitrianskeho samosprávne−
ho kraja

OZNAM
Občianske združenie Telektó o−
znamuje občanom, že program pri
príležitosti Dňa detí sa uskutoční v
náhradnom termíne, 17. júla 2010.
Organizátori Vás srdečne očakávajú !

NAŠE PODUJATIA
22.6. 2010 − Rozlúčka so školou −
podujatie pre žiakov ZŠ s VJS
23.6. 2010 − Rozlúčka so školou −
podujatie pre žiakov ZŠ s VJM
24.6. 2010 − Rodičovská Akadémia
− kultúrny program žiakov ZŠ s VJS
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