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TISZTELT LAKOSOK, KEDVES PEREDIEK!
Megtiszteltetés számomra, hogy újságunk címlapján szólhatok Önökhöz, közsé−
günk lakosaihoz. Írásommal az elmúlt négy esztendő fontosabb történéseire, de
főleg községünkben történő beruházásokra szeretnék rámutatni. Meglehet,
hogy néhányan ezt fölöslegesnek is tartják, de az idő múlásával megkopnak em−
lékeinkben ezek az események, és ha nem beszélünk róluk, akkor talán többen
is helyénvalónak tartanák azt az állítást, hogy „nem csináltak semmit a négy év
alatt”.

Kedves Falubéliek!
Amit közölni szeretnék Önökkel, az a
valós állapot, amely nincs lekendőzve,
félremagyarázva, vagy tán elferdítve.
Oly sok minden történt az elmúlt négy
évben, vagy annak hatására történni fog
a közeljövőben, hogy nem is tudom, hol
kezdjem el, de talán időrendi felvázolás−
ban lesz a legmegfelelőbb.
A Telek−tó feltöltött részén a Zsigárdi
utcára néző területen felépítettünk az Ál−
lami Építkezési Alap valamint az Építke−
zésügyi Minisztérium támogatásával há−
rom 12 lakásos tömbházat, amelyet 2007
novemberében adtunk át rendeltetésének,
ahol 36 fiatal család részére biztosítot−
tunk egy standard lakhatási lehetőséget.
Az ottlakók hathatós támogatásával kul−
túrálttá alakítottuk a környezetet, vala−
mint játszóteret létesítettünk az udvaron.
Két esztendőn keresztül húzódott a ró−
mai katolikus templom egész állagát át−
ölelő tatarozás, amely újjá varázsolta és

műemlékszintűre emelte ezt az egyházi
létesítményt. Köszönve a plébános úr ál−
dozatkész hozzáállásának, a katolikus
hívők adományainak, az önkormányzat−
nak és a 2006−ig működő koalíciós kor−
mány miniszterelnök−helyettesének,
Csáky Pálnak, aki szintén anyagiakkal
támogatta a templom felújítását.
Elkezdtük és sikeresen be is fejeztük
az evangélikus imaház tatarozását és fö−
démcseréjét. Ehhez a beruházáshoz is
kaptunk a kormányhivataltól támogatást,
mégpedig Čaplovič miniszterelnök−he−
lyettestől. A hiányzó anyagiakat pedig
az önkormányzat és a hívők adományoz−
ták az imaház felújításához.
Idejét múlták az óvoda nyílászárói,
emelkedett a fűtési költség, ezért a kép−
viselőtestület döntésének értelmében le−
cseréltük azokat modern hőszigetelt ab−
lakokra és ajtókra, sőt mi több, a tető
víz− és hőszigetelését is elvégeztük,

melynek köszönhetően csökkent a gáz−
fogyasztás az említett intézményben.
A gyerekek környezet − higiéniai színvo−
nalának az emelése végett új lámpateste−
ket helyeztünk el az óvoda összes helyi−
ségébe, amely a természetes fényhatású
megvilágítást imitálja. Tehát hasonló
a fény intenzitása, mint az udvaron nap−
sütés esetén.
A Nyugatszlovákiai Vízművek befe−
jezték a csatornahálózat kiépítését köz−
ségünkben. A lakossági ingatlanok és
középületek fokozatosan kötődtek rá
a fővezetékre. A mai napig mintegy 35−
40 % a rákötődés aránya. Sajnos, a késő
tavaszi hatalmas esőzések miatt óriási
problémák adódtak: a csatornahálózat
aknáinak összeillesztésénél keletkezett
mikronyílásokon keresztül behatolt a ta−
lajvíz a vezetékbe és elárasztotta az
egész rendszert. Mint ahogy már közöl−
tem Önökkel, azonnal értesítettem az il−
letékeseket és helyszíni vizsgálatot ren−
deltem el. Ígéretet tettek arra, hogy a hi−
bát eltávolítják, újratömítik az aknákat,
hogy a megemelkedett talajvíz ne tudjon
utat találni a rendszerbe. Részben már
valamit
teljesítettek,
de
még
messzemenőleg nincs befejezve a hiba
eltávolítása. Sürgetem szóban és levél−
ben , hogy minél előbb küszöböljék ki
a hiányosságot.
2009−ben átadtuk rendeltetésének a 18
lakásos tömbházat, amelyet a Széles ut−
cában építettünk fel. Ezzel a létesít−
ménnyel is igyekeztünk kultúráltabbá
tenni az önkormányzati ingatlant és nem
utolsó sorban 18 családnak segítettünk
a lakásprobléma megoldásában.
A gyerekek és a felnőtt lakosság spor−
tolási lehetőségeinek fejlesztése érdeké−
ben egy multifunkciós műfüves pályát
létesítettünk az alapiskola udvarán, ame−
lyet bárki használhat az egyeztetés után.
Tudomásom szerint a pálya kihasznált−
sága folyamatosan emelkedik, ami
örömhír, mert valójában az volt a célunk,
hogy mozgásra ösztönözzük falunk la−
kosságát.
(Folytatás a 3.oldalon)
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Örökre
eltávoztak
Június
Darázs Irma, szül. Cserkó
(1931)
Lelovics Dezső (1921)
Vászondi Gyula (1954)
Matkovics Teréz, szül.
Pálinkás (1927)
Németh László (1954)
Július
Fischer Dezső (1930)
Gubínyi Ondrej (1919)
Lelovics János (1944)
Zilizi József (1928)
Augusztus
Bende Magdolna, szül.
Szabó (1932)
Barczi Ilona, szül.
Szekeres (1925)
Tyúkos Dezső (1933)
Malá Anna, szül. Horváth
(1951)
Hegedűs Mária, szül.
Horváth (1922)
Barczi Katalin, szül.
Lelovics (1963)
Melicher Gyula (1943)
Kőrösi Katalin, szül.
Horváth (1947)
Janitsová Alica, szül.
Hrobáreková (1955)
Kovács Ilona, szül. Szabó
(1932)
Szeptember
Herencsár Mária, szül.
Bende (1930)
Lelkes Zoltán (1930)
Kollár Rozália, szül.
Somogyi (1930)
Berta Benjámin, mérnök
(1949)
Október
Tyúkos Ignác (1940)
Varga József (1936)
Kovács Anna, szül. Tóth
(1922)
Szutyányi Etel, szül.
Fricsek (1924)

Választási tájékoztató
A Szlovák Köztársaság parlamentjének elnöke a 225/2010−es
határozatával kihirdette a helyhatósági választások időpontját
2010. november 27−ére (szombatra) 7:00−tól 20:00 óráig.
Pered községben a 2010. évi önkormányzati választásokon 11
képviselőt és 1 polgármestert választ a falu.
Községünkben 3 választókörzet lett kialakítva:
1. körzet – a kultúrház épületében,
A következő utcák tartoznak ide: Temető mögött, Május 9
utca, Vásártér, Iskola utca, Állomás mögött, Oncsa, Belső
Majorkert, Külső Majorkert, Állomás utca, Új telep, Rózsa ut−
ca, Új utca, Zsigárdi utca, Lublin utca
2. körzet − a zárda épületében,
A következő utcák tartoznak ide: Szeli utca, Alszeg, Újsor,
Széles utca, Bikákó, Kunság, Gyöpsor, Ifjúsági utca
3. körzet − nyugdíjasotthon épületében.
következő utcák tartoznak ide: Temető utca, Fő utca, Kis ut−
ca, Kispered, Mocsola, Jövő lakónegyed.

Esővizeink, belvizeink elvezetése
Falunk belvizeinek szintjét több tényező befolyásolja. Nagy−
ban függ a környező folyók szintjétől és a leesett eső mennyi−
ségétől.
Belvízmentesítésünket a királyrévi kanális biztosítja. A mi
feladatunk, hogy belvizeinkkel minél ésszerűbben gazdálkod−
junk és a felesleget elvezessük. Ezeknek a problémáknak a
megoldása végett több tervező irodával is tárgyaltunk. Falunk−
ban az árkok, a parkok és a tavak vízmentesítésén kívül a víz−
ellátásukat is szeretnénk megoldani. Egy olyan átfogó rende−
zést szeretnénk megvalósítani, ahol a vízgazdálkodás szolgál−
ja a lakosságot és környezetünket. Ing. Ernest Piršel már ki−
dolgozott számunkra egy tanulmányt, melyet Ing. Michal
Kravčík által szeretnénk továbbfejleszteni, konkrét tervek for−
májában. Ing. Michal Kravčík publikált művei a Voda bez
hraníc és Voda pre ozdraveniu klímy.
A feladat megoldása rövidtávon csakis uniós támogatás ré−
vén képzelhető el. Remélem, hogy államunk vezetése felméri
az árvizek és belvizek okozta károkat és a közeljövőben anya−
giakkal is támogatja környezetvédelmünk és vízgazdálkodá−
sunk egyensúlyának a megteremtését .
Ing. Jurás Gábor − alpolgármester

Véradóink 2010. október 15−én
Nagy Richárd, Ing. Kubík István, Tuška Michal, Vankó De−
zső, Borsányi Szilvia, Marosi Marian, Marosi Éva, Barczi At−
tila, Somogyi Attila, Kamrada Katalin, Udvaros Attila, Perina
Krisztián, Szarka Béla, Michalovič Norbert, Michalovičová
Mária, Božek Nikoletta, Marosi Péter, Baji Zsolt, Kovács Ti−
bor, Andódy Ferenc, Szőcs Attila, Nagy Klaudia, Lukács Ist−
ván, Ing. Vankó Piroska, Tóth Ferenc, Újhelyi Zoltán,
Borsányi Imre, Vidman Attila, Ing. Mozoli Sándor, Varga
Jarmilla, Takács Melinda, Zaťková Alžbeta, Czibula Zsuzsan−
na, Beneš László, Mikle Erik, Žitňák Štefan, Szőke Attila, Né−
meth Gyula, Újhelyi Anita, Vászondi Richárd.
Köszönjük! A Vöröskereszt vezetősége
KÖZLEMÉNY – Értesítjük a lakosságot, hogy megváltozott
a Vágsellyei elsősegély szolgálat telefonszáma. Sürgős ese−
tekben hívják a 0918 625 834−es telefonszámot.

KRÓNIKA

Újszülötteink
Május
Pavlo Krisztián
Június
Szabó Réka
Paulo Ádám
Szabó Szebasztián
Július
Földes Tamás
Mészáros Noémi
Vígh Zsófia
Nagy Ádám
Augusztus
Varga Bianka
Jurík Filip
Szeptember
Czibula Zoe
Décsi Deborah
Zaťko Filip
Zaťko Jakub
Fischer Cecília

Az élet közös
útján
Június
Szabó Anita
és Szekeres István
Mészáros Anikó
és Mészáros Gábor
Takáč Angelika és RNDr.
Winczer Michal
Július
Csőz Ilona
és Szabó Krisztián
Gál Mónika
és Tóth Tamás
Bartusová Jana és MUDr.
PhD. Czakó László
Lelovics Éva
és Kukučka Martin
Augusztus
Sarkadi Judit
és Tóth Róbert
Šereš Emőke
és Bachorec Attila
Vími Veronika
és Kőrösi Tamás
Szeptember
Lelovics Anna és
Vászondi Marián
Čontošová Milena
és Oravec Andrej
Mgr. Takács Andrea
és Chrappa Martin
Október
Szabó Anita
és Ballyák Tamás
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TISZTELT LAKOSOK, KEDVES PEREDIEK!
(Folytatás az 1.oldalról)
Hasonlóképpen szeretnénk felújítani
a temetőnk kápolnáját is, ahogy a temp−
lomunkat, itt is már elkezdtük a munká−
latokat. Elsősorban tudjuk, hogy a falak
nedvességét kell eltávolítani, amelyet
alávágással és szigeteléssel el is kezd−
tünk. A többi munkálatot a következő
évben szeretnénk tervbe venni, mert tud−
valévő, hogy a falaknak kellőképpen
meg kell száradniuk, és csak azután le−
hetséges a speciális vakolattal beborítani.
Továbbá a kálváriadombon lévő szob−
rok, valamint a plébánia előtti szobor fel−
újítását is befejeztük, amelyet az egyház−
zal közösen finanszíroztunk. Meg kell
még említenem a templom orgonájának
a felújítását is, amelyet a nyári hónapok−
ban fejeztünk be Albert Miklós győri or−
gona építő mester közreműködésével.
Odafigyelünk környezetünkre is, amit
mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy
a környező települések közül nekünk si−
került véghezvinni egy regionális pro−
jektet „Gyűjtőudvar és komposztáló“ cí−
men. Ez a beruházás 2 millió eurós költ−
ségvetéssel fog megépülni, amelyet
ezidén őszzel el is kezdünk és az egész
létesítményt a jövő esztendő novembe−
rében kell átadni a rendeltetésének. Ez
a beruházás úgyszintén úniós és állami
költségvetésből fog megvalósulni,
megpedig az Újtanya területén
a betonkanális felüli oldalán.
A község központját is atraktívabbá
szeretnénk tenni, amelyre szintén
sikerült pályázat útján úniós és állami
támogatást intézni. Ez a beruházás már
a kezdetét is vette: az Ifjúsági utca
mindkét oldalán új járdákat, villanypóz−
nákat és új burkolatot húzunk az útra.
Majd a többi munkálatot tavasszal foly−
tatjuk, vagy ha kedvező lesz a tél, akkor
hamarabb elkezdjük.
Lehetséges, hogy még ebben az évben

elkezdjük a kultúrház falainak hőszigete−
lését, nyílászáróinak cseréjét, valamint
a tető szigetelését. Ez a beruházás szintén
csakis állami költségvetésből fog létrejön−
ni, amihez a községnek nem kell egy cent−
tel sem hozzájárulni. A Gazdasági Mi−
nisztériummal már aláírtam a szerződést.
Jelenleg községünkben egy tovább−
képző projekt van folyamatban, amely−
nek bevezető szakaszában az első eme−
leti községi ülésterem felújítását fejez−
zük be. Megszólítjuk azt az 50 év feletti
korosztályt, akik valamilyen oknál fog−
va elveszítették munkahelyüket, és fel−
ajánljuk számukra azt a továbbképzési
lehetőséget, mely által feltehetőleg
könnyebben tudnak érvényesülni majd
a közeljövőben. A projekt 2011 májusá−
ban fejeződik be.
Elbírálás alatt van egy további projek−
tünk a közvilágítás teljes mértékű re−
konstrukcióját illetően, amelynek a kiér−
tékelése az első körön már átment. Ha
minden jól megy, akkor a következő év−
ben ez a tervünk is valóra válhat.
Továbbá a közeljövőben tervezzük
a felszíni vizek elvezetésének a megol−
dását településünkről. Jelenleg már elké−
szült egy tanulmány, amelyet majd
a tervdokumentáció fog követni. S majd
ha megjelenik egy felhívás a Környezet−
védelmi Minisztériumtól úniós támoga−
tással , akkor benyújtjuk az igénylésün−
ket az illetékes szervekhez.
Az utóbbi négy esztendőben hét pro−
jektet adott le az önkormányzat úniós és
állami támogatást igényelve. Sikeressé−
günket mi sem bizonyítja jobban, mint
az, hogy a 7 projektből, amelyet már el−
bíráltak és a szerződést is aláírtam, 6 volt
sikeres. 1 projektet a nyugdíjas otthon
hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét
nem tudtuk átültetni, amit nagyon sajná−
lunk, de ha lehetőség lesz rá, újból lead−
juk az illetékes minisztériumnál.

Mióta a Nyitrai Megyei Önkormány−
zatban képviselőként tevékenykedem,
évi rendszerességgel 50−55 ezer euró tá−
mogatást
kapunk
a
megyétől
a nyugdíjasotthon működtetésére. Ennek
köszönhetően, erre az intézményre
a községünknek szinte nem is kell anya−
gi eszközöket fordítani.
Dolgozunk egy nagyon fontos projek−
ten, amelyet a fiatalabb korosztály fog
érdemben értékelni. Ez egy regionális
projekt, amely egy modern optikai kábe−
lű internetes hálózat kiépítésére irányul
az egész településünkön, amely által le−
hetőséget adnánk mindenkinek a rákötő−
désre. A tanulmány már elkészült az el−
sőfokú építkezési engedéllyel karöltve.
Most készül a tervdokumentáció, amely−
lyel várjuk a kormányunk felhívását,
hogy benyújthassuk igénylésünket az il−
letékes minisztériumhoz.
Szeretném még megemlíteni, hogy
ezeken a beruházásokon kívül más akti−
vitásai is vannak az önkormányzatnak,
hiszen minden évben ajándékcsomagot
és pénzjutalmat adományozunk az új−
szülött peredi csecsemőknek, akiket szü−
leikkel közösen egy meghitt találkozón
köszöntünk az önkormányzat nevében.
Évente megemlékezünk az idősebb
generációról is a nyugdíjasnap alkalmá−
ból, ahol kultúrműsorral, szerény meg−
vendégeléssel és némi anyagi támoga−
tással igyekszünk méltóságteljesebbé
tenni az ünnepséget.
Anyagi és egyéb támogatásban része−
sítjük a községünkben működő társadal−
mi szervezeteket és társulásokat, csopor−
tokat, mint a Csemadok, Matica, Nyug−
díjas Klub, Peredi Nőikar, Vöröskereszt,
Sport Klub, Telektó polgári társulás,
PIK, IFI Klub, stb.
Elmondhatom, hogy mindezen beru−
házások után önkormányzatunk anyagi
helyzete kiválónak minősíthető. Hiszen
az Állami Lakásfejlesztési Alaptól ka−
pott hitelen kívül nincs is más tartozá−
sunk, amely a mai anyagiaktól megter−
helt világunkban őszintén szólva nagyon
ritka jelenség az önkormányzatok sorai−
ban is.
Tisztelettel
Borsányi Gyula
polgármester
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Peredi cimborák tábora
Kedves, mosolygós arcú kislányok, ele−
ven, vidám, szélvész sebességű kisfiúk
− talán így jellemezném az idei nyári tá−
bor résztvevőit.
Sorrendben, a sokadik nyári táborun−
kat 2010.augusztus 2−a és 6−a között
rendeztük meg a közösségi központban.
A délelőtti kézműves foglalkozásokat
irányító Szomolai házaspár − Adri néni
és Laci bácsi az idén is sok szórakozta−
tó, kreatív tevékenységet biztosított a
gyermekek számára. A kis cimborák
reggelenként kicsit álmosan, de jóked−
vűen ültek az asztalokhoz, hiszen min−
den nap elkészült egy−egy csodálatos al−
kotás. Ezt követte a finom ebéd, édes−
ség, melyet a nyugdíjasklub tagjai és a
kultúrház alkalmazottai készítettek a
gyerekeknek. A délutáni órákban sza−
badtéri játékok, vetélkedők, táncver−
seny / már az első napon elkezdődött az
okosságért, ügyességért kijáró zászlók
gyűjtése/ és kirándulások Szencre, Mar−
tosra és Nyitra környékére. Vidáman és
gyorsan teltek napjaink. Pénteken nagy
volt az izgalom, készülődés. A szülőket
vártuk. A gyerekek alkotásaiból elké−
szült a kiállítás, megszámoltuk a zászló−
kat, melynek alapján megválasztottuk
az idei legügyesebb lány, illetve fiú

cimborát. Azonban a többi kis cimbora
sem búslakodott, mert a polgármester
jóvoltából mindenkit megajándékoz−
tunk. Sajnos, az eső nem állt el. Így a
gulyást az épületben kellett elfogyaszta−
nunk. Ennek ellenére a vidám hangulat
a táborbontásig megmaradt.
A rendezvény a Nyitra Megyei Ön−
kormányzat támogatásával valósult
meg. Szervezőként ezenkívül köszö−
nettel tartozom Nagy Richárdnak
/PIK/, Száz Jutkának, akik velem
együtt szervezték a vetélkedőket, játé−
kokat, besegítettek a kézműves foglal−
kozásokon és megvigasztalták, lelkesí−
tették az elfáradt, vagy kisebb balesetet
elszenvedő kis cimborákat. Továbbá
köszönettel tartozom a község arany−
szívű nagymamáinak, akik sok finom−
sággal kedveskedtek a gyerekeknek, a
Kovács házaspárnak, Szabó Vivien
anyukájának és azoknak a szülőknek,
akik besegítettek a pénteki nap szerve−
zésében, továbbá Borsányi Ferenc,
Borsányi Tibor, Horváth Gyula, Šimkó
Marika magánvállalkozóknak, akik
adományaikkal járultak hozzá az idei
tábor sikeréhez.

ta a közönséget.A rendezvény követke−
ző fellépő csoportja a kosúti Berkenye
néptánccsoprt volt. A méltán híres és
sikeres néptánccsoport előadásában a
Megyek az úton című előadást láthat−
tuk. A fesztivál befejező részében a
Bónus zenekar szórakoztatta a közön−
séget. A téren felállított kis házikókban
kaptak helyet a peredi ízeket kínáló
csoportok és a borkóstolást kínáló ve−
zetőségi tagok.
A finom nedűk , az édes és sós kalá−
csok, sütemények mind elfogytak a ren−
dezvény alatt.
A Csemadok vezetősége bízik ab−
ban, hogy az ilyen rendezvényen gene−
rációról generációra szállnak és megőr−
ződnek a hagyományok, szokások és
kulturális értékek..A vezetőség,aktív
tagjai, az összeszokott csapat ezúttal is
jól végezte dolgát, melyért mindenki−
nek köszönet és elismerés .

A nemrégiben újraalakult Csillag
Citerazenekarunk szeptember 18−
án Tabon vendégszerepelt az éven−
te megrendezésre kerülő szüreti
fesztiválon. Testvérvárosunk meg−
bízottjai a tőlük megszokott szívé−
lyes fogadtatásban részesítették a
csoport tagjait és mindazokat a
peredieket, akik elkísérték őket. Az
ünnepi ebéden a helyi polgármes−
ter, Schmidt Jenő köszöntötte kül−
dötteinket, majd részt vettek a szü−
reti felvonuláson, amely virágokkal
díszített lovaskocsikból, fogatok−
ból, traktorokból állt, illetve a fesz−
tivál résztvevői − táncosok, éneke−
sek − tarkították rövid műsoraikkal,
amelyet az egyes megállókban ad−
tak elő. A megállókban kisdobos is
szórakoztatta a közönséget. Az
egész főúton végigvonuló menet a
sportpályán ért célba, ahol a sza−
badtéri színpadon kezdetét vette a
kultúrműsor. Citerásaink 15 perces
összeállítással készültek, amelyben
népdalcsokrokat adtak elő. Megle−
pődve, vagy inkább meghatódva ta−
pasztalták, hogy a közönség meny−
nyire lelkesen fogadta műsorukat, a
jelek szerint nagy sikert arattak.
Szereplésük után még megnéztek
néhány műsorszámot − a fellépők
között volt a szímői gyermek citera−
csoport, Nagy Feró, a Showder
Klub tagjai, a helyi néptánccsoport
stb. Mivel viszonylag hosszú haza−
utazás várt a peredi delegáció tagja−
ira, ezért úgy döntöttek, nem várják
meg a rendezvény végét és az esti
órákban hazaindultak. A citeracso−
port tagjai ezúton is mondanak kö−
szönetet a tabiaknak, akiktől az
egész rendezvény alatt annyi figyel−
met, kedvességet kaptak és ismét
bizonyították vendégszeretetüket.

Mgr. Jurás Lívia,
az alapszervezet elnöke

Marosi Bianka

Borsányi Erzsébet−kultúrreferens

Népművészeti Fesztivál és Borfesztivál
A Csemadok Peredi alapszervezete már
hetedik alkalommal rendezte meg a
Népművészeti Fesztivált és ötödik al−
kalommal a Borfesztivált. A rendez−
vényre a község fő terén került sor jú−
lius 31 −én. Napjainkban, mikor minden
nemzetnek az identitásmegőrzés az el−
sődleges feladata nagy jelentőséggel bír
az olyan,melynek célja a hagyomány−
ápolás és a kulturális értékek őrzése.
Közös dolgunk, hogy gyarapítsuk a
kincset, amelyet elődeink összegyűjtöt−
tek. A Csemadok vezetősége az
eggyüvé tartozás jeleként rendezi meg
évről évre ezt a színvonalas rendez−
vényt. Az ideire a helyi csoportok mel−
lett a régiónkból, a Mátyusföldről ér−
keztek csoportok. A műsorban elsőként
a Deáki Csibészek gyermek néptánc−
csoport előadását láthattuk .Ezután a
hazaiak következtek : a Nyugdíjasklub
asszonykórusa és a citerás csoport mu−
tatkozott be.Ezután a megalakulásuk ti−
zedik évfordulóját ünneplő királyrévi
"Fürge ujjak" citeracsoport szórakoztat−

Szüreti fesztivál
Tabon
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A Peredi Női Daloskör vendégszereplése Sopronban
A helyi nyugdíjasklub mellett műkö−
dő Peredi Női Daloskör meghívást
kapott és nagy sikerrel szerepelt az
Idősek Világnapnapja alkalmából
Sopronban megtartott találkozón. A
45 fős csoportot Vankó Ferenc cite−

rás is elkísérte. A nyugdíjasklub tag−
jai a fellépésen kívül a baráti fogad−
tatásnak és a szervezők ötletességé−
nek köszönhetően megtekinthették
Sopron kulturális nevezetességeit, és
ellátogattak a közeli Fertő−tóra.

Az október 5−i, örömteli és
élménydús napot ezúttal köszönik
meg a község önkormányzatának és
a Pered Polgári Társulásnak, akik tá−
mogatásukkal járultak hozzá a kiuta−
zás költségeihez.
(borsika)

1. „Peredi ponty” horgászmaraton
Agusztus 21−én és 22 −én a TELEK−
TÓ PT megrendezte az első 30 órás
horgászversenyt. A versenyben a
járás 25 csapata vett részt. Az érté−
kelésnél az 50 cm feletti pontyokat
és amurokat számítottuk be. A ked−
vező időjárásnak köszönhetően a
horgászok egy kellemes sportél−
ménnyel lehettek gazdagabbak. A
végeredménybe összesen 39 pon−
tyot számítottunk be (ezeknek az
összsúlya 206,73 kg volt).
A versenyzők nagyon értékes díja−
kért küzdöttek: 1. díj 500,−, 2. díj
250,−, 3. díj 100,− és külön értékel−
ték a legnagyobb halat − 50,−.

Az első helyezést Wornáth D,
Csicsola Z, Juhos Á. érte el, akik
összesen 9 halat fogtak 65,17 kg öss−
zsúllyal. A második helyet Lelovics
V., Lelovics K. és Lelovics V. csapat
szerezte meg. Nekik 4 pontyot sike−
rült kifogni 23,06 kg összsúllyal. A
harmadik hellyel Újhelyi I.,
Tamaškovič és Kockás büszkélked−
hetett, 4 pontyot fogtak 21,42kg
összsúllyal.
Külön értékeltük még a verseny
legnagyobb hal díját − vándorserleg −
amit a győztes csapat Wornáth,
Csicsola, Juhos nyerte meg, akiknek
egy 85cm−es és 13,40 kg−os pontyot
sikerült kifogniuk a tóból. Gratulá−

lunk a győztes csapatoknak.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak, akik a 2010−
es évben bármilyen módon támogat−
ták társulásunk tevékenységét. A fa−
lu, a szponzorok és egyéb szerveze−
tek anyagi támogatása, a Polgári
Társulás bizottsági tagjainak fárad−
hatatlan munkája és a horgászok se−
gítsége nélkül ugyanis képtelenek
lettünk volna szebbé tenni falunk
egyik tavát.
Reméljük, hogy nem veszítjük el
az önök bizalmát, és közös erővel
még több eredményt érhetünk majd
el.
Szarka Zsuzsanna
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Futballcsapatunk az V. ligában is a bennmaradásért küzd
Eléggé gyengén kezdte a baj−
nokságot az V. ligában sze−
replő futballcsapatunk, s a
13. forduló után 10 ponttal a
14. helyen áll (a feketenyéki
csapat kilépett). A nyáron
nem történt változás az edzői
poszton, továbbra is a bazini
Dušan Jacko, a kassai
Lokomotíva egykori jobb−
szélsője irányítja az együt−
test. Viszont a futballisták
közül a IV. ligától való búcsú
után kulcsemberek távoztak:
Erik Palic, Marcel Palic,
Jozef Baran, Nagy Jenő,
Lancz Gábor, Miroslav
Raček. Valamennyiüknek le−
telt a kölcsönjátékuk. Vankó
Denis, Bende Péter és Bende
Dávid az őszi idény végéig
Alsószeliben kergeti a labdát.
Ondrej Trulík (Trnava),
Marián Farkaš (Ludenice) és
Michal Kinči (Žlkovce) sze−
mélyében három új szerze−

mény érkezett, októbertől a
Királyrévből visszatért Szar−
ka Tamás is a csapatot erősí−
ti.
Az előkészületi meccseken
jól játszott az együttes, amely
a bajnoki nyitányon is kitett
magáért: 3:1−re legyőzte a
vágfarkasdi gárdát. Nádsze−
gen sem vallottunk szégyent,
vitatható tizenegyessel kap−
tunk ki. Utána két hazai
meccs következett, a talló−
siakkal 0:0−t játszottunk,
majd 1:0−s vereséget szen−
vedtünk
a
vágaiaktól.
Nagymagyaron 4:1−re elvé−
reztünk, és sajnos odahaza
nem bírtunk a légiekkel (1:3).
Ezután idegenben rendre mi
húztuk a rövidebbet, vendég−
látóként pedig két 1:0−s sikert
könyvelhettünk el, előbb az
ekecsi, majd a vágkirályfai
csapat ellen. Október köze−
pén a sintavaiak a játékvezető

hathatós támogatásával 2:1−
re nyertek otthonunkban.
"Többet vártam a csapattól,
keveset mozognak a játéko−
sok, és rengeteg a pontatlan
átadás. Eléggé lassúak is a
futballistáink, a legtöbbször
felesleges labdavesztés utáni
kontrákból kapjuk a gólokat.
A 7. forduló után ultimátu−
mot adtunk az edzőnek, ha a
következő három meccsből
nem szerez 6 pontot az együt−
tes, akkor mehet. Jacko végül
maradt, mivel a megnyertünk
a két hazai meccset − mondta
Borsányi Gyula klubelnök−
polgármester. − Decemberben
visszatérnek a kölcsönadott
játékosaink, azt szeretnénk,
ha keret nagy részét peredi
játékosok alkotnák. Bízom
benne, hogy tavaszra feljavu−
lunk, és kivívjuk a bennmara−
dást."
Szabó Zoltán

Eseménynaptár
2010.11.20. − Hagyomá−
nyos Batyu bál a kultúr−
házban a helyi Csemadok
szervezésében
Zene: RH duó, minden−
kit szeretettel vár a rende−
zőség!
2010.11.21. − A peredi
MKP kampánygyűlése
2010.11.24. − Idősek
napja a helyi önkormány−
zat szervezésében, fellé−
pők: az alapiskola tanulói,
Peredi Női Daloskör, Dó−
ka Zsuzsa, Bősi Szabó Jó−
zsef.

Kérdezzen a legendás jobbhátvédtől

Buzánszky Jenő Peredre látogat
Az önkormányzat meghívására november 19−én, pénteken (18.00)
községünkbe látogat Buzánszky Jenő. A legendás magyar Aranycsa−
pat egykori kiváló jobbhátvédje a kultúrház nagytermében felidézi
sikerekben rendkívül gazdag futballpályafutását. Természetesen az
érdeklődők kérdéseket is feltehetnek a 85 esztendős, 49−szeres ma−
gyar válogatott labdarúgónak, aki tagja volt az 1953−ban a londoni
Wembley Stadionban az angolok ellen 6:3−ra diadalmaskodó csapat−
nak, és az 1952−es helsinki olimpián győztes nemzeti együttesnek,
valamint 1954−es svájci világbajnokságon ezüstérmet nyert váloga−
tottnak. Mindenkit szeretettel várunk. (szabó)

A „Kostol“ vendéglő csapata nyerte a tornát

Címvédés a Polgármester−kupán
Szeptember tizennyolcadikán
került sor a hagyományos
labdarúgó Polgármester−ku−
pára. Öt csapat állt rajthoz, az
esős idő miatt a helyi edzőpá−
lyán megrendezett viadalon.
A döntőben a "Kostol" ven−
déglő együttese Ľuboš Paulo

góljával 1:0−ra legyőzte a
DHL−t, és ezzel megvédte ta−
valyi elsőségét.
A győztes csapat összeállí−
tása: Maroš Šimko, Menyhárt
Tibor, Fölös Norbert, Kiss
Gábor, Néma Dezső, Ľuboš
Paulo, Barczi Roman, Varga

Marek, Zilizi Gyula, Zilizi
Ervin. A "Krémes" végzett a
harmadik helyen, miután a
helyosztón Bereczky László
találatával 1:0−ra nyert a
Duslo ellen. Ezúttal a „Kullo−
gók" lettek az ötödikek. Ti−
zenegyesrúgó−versenyre is

került, amelyen Néma Dezső
diadalmaskodott.
A torna szervezői köszöne−
tet mondanak a rendezvény
támogatóinak, és a teljes be−
vételt az utánpótlás−nevelésre
fordítják.
(szabó)
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