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Tisztelt Lakosok,
Kedves Perediek!
Borsányi Gyula polgármester írása

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a
címlapon szólhatok Önökhöz, ahol
évekre visszamenőleg, lelkipásztoraink
a karácsonyi készülődésre, az Úr Jézus
fogadására, lelkünk tisztaságának fon−
tosságára, a szeretetre szólítottak fel
mindnyájunkat.
A szeretet fontos tényező életünkben,
amelyet nagyon sokan nem tudnak meg−
találni önmagukban, annak ellenére, ho−
gy bizonyára keresik, de nem eléggé kö−
vetkezetesen.
Minden ember lelkének mélyében ott
rejlik a csoda, a szeretet, a gyöngédség a
segítőkészség, csak valahogy nem tud a
felszínre törni. Ebben a mértéktelen, ro−
hanó világban márpedig felbecsülhetet−
len kincsnek számít, mert csupán ilyen
értékek által tudunk megújulni, új erőre
kapni a mindennapi teendőink sikeres
megoldásában.
Manapság olyan világot élünk, amikor
az emberiség mindent csak az anyagi ol−
daláról közelít meg. Igen, ezen kellene
változtatnunk! Eszerint kellene élnünk,
és nem csak adventkor, hanem az egész
esztendőben.
Tisztelt lakosok!
Csupán néhány nap választ el bennün−
ket az év utolsó napjától. Ez az az idő−
szak, amikor mérlegre helyezzük az el−
végzett munkánk eredményét a kitűzött
céljaink teljesítését.
Annak ellenére, hogy ebben az évben
a 18 lakásos tömbház építésének támo−
gatásán kívül a jelenlegi kormányhiva−
taltól nem sikerült komolyabb összeget
elnyerni, nem adjuk fel a reményt. Ú−
jabb EU−s pályázati beadványokon dol−
gozunk, és bizakodunk, hogy fáradozá−
sunk előbb vagy utóbb meghozza a gyü−
mölcsét. A folyamatban lévő tömbház, 6
háromszobás, 9 kétszobás és 3 egyszo−
bás bérleti lakására 90 kérvény érkezett

ADY ENDRE

Karácsony (részlet)
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kisfalumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
az önkormányzathoz. Ennek tudatában a
megfelelő terület kiválasztása után újabb
18–24 lakás megépítését tervezzük.
Szakemberek bevonásával tervet és
pályázatot dolgoztunk ki a községháza –
kultúrház épületének felújítására. Az el−
bírálás első körében pozitív eredménye−
ket könyvelhetünk el. Ha az utolsó kör is
eredménnyel zárul, akkor 2009−ben
megoldjuk az épület hőszigetelését, az
ajtó és ablakcseréket, mely nagyban
hozzájárulna a folyamatosan emelkedő

fenntartási költségek csökkentésé−
hez, ugyanakkor az épület homlokzatá−
nak felújításával javítanánk községünk
esztétikai arculatát.
További célkitűzéseink között szere−
pel a szociális otthon felújítása. A 10
milliós korszerűsítési terv erre az épület−
re is elkészült, de a pályázatot csak jövő
év elején írják ki.
A 2009−es év legnagyobb, 63 millió
koronás beruházása a regionális kom−
posztáló és osztályozó, mely községünk
és a környező települések zöldhulladé−
kának a komposztálását látná el. A kom−
posztáló megépítését a környezetvédel−
mi minisztérium és a körzeti hivatal en−
gedélyével az új tanya területén tervez−
zük. Az építési költségek nagy részét a
SZK támogatásával uniós pályázati for−
rásokból oldanánk meg. A községnek a
beruházáshoz csupán 5%−al kell hozzá−
járulnia.
Középületeink felújítása, korszerűsíté−
se mellett továbbá lehetőség nyílik a
községháza előtti park, járdáink felújítá−
sára és zöldterületeink bővítésére.
(Folytatás a 2. oldalon)

Kellemes és örömteli karácsonyi ünnepeket, egészségben, szerencsében
és boldogságban gazdag új évet kíván a község önkormányzata!
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(Folytatás az 1. oldalról)
A Csángó kistérség öt településének 54
milliós közös pályázatával sor kerülhet a
gyorssebességű internethálózat kiépítésé−
re is. Községünk önrésze ebben az esetben
is 5%−os.
Tisztelt lakosok!
A felsorolt tervekből látszik, hogy tele−
pülésünk önkormányzata jó gazda módjá−
ra, mindig megfontolja a beruházások
fontosságát. Tervek készülnek, melynek
kiadásai a község költségvetését terhelik.
A tervezet elkészítése azonban még nem
garancia arra, hogy a pályázat elnyeri az
állami szervek és bizottság tetszését is. Mi
mégis bizakodva tekintünk a jövőbe, tü−
relmesen látjuk el feladatainkat, s bízunk
terveink mihamarabbi megvalósításában
is.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
község hivatalos honlapján a www. tese−
dikovo.sk, valamint a www.pered.sk cím

alatt figyelemmel kísérhetik a község tör−
ténéseit, a képviselő testület határozatait,
a község intézményeinek, szervezeteinek
rendezvényeit, aktuális híreit, sőt itt elekt−
ronikus formában is olvashatják majd a
peredi újságot, teljes terjedelmében, illet−
ve a fórum keretén belül elmondhatják vé−
leményüket, feltehetik kérdéseiket, me−
lyekre majd rövid időn belül választ is a−
dunk.
Tisztelt Lakosok, Kedves Perediek!
Engedjék meg, hogy a közeledő ünne−
pek és a küszöbön álló új év alkalmá−
ból, kegyelemteljes, békés, meghitt, sze−
retetből áradó karácsonyi ünnepeket, a
jó Isten áldásával boldog új évet, erőt
egészséget kívánjak a magam és község
önkormányzata nevében.
Tisztelettel,
Borsányi Gyula−polgármester

Meghitt ünnepség az Idősek Napja
alkalmából a helyi kultúrházban
Pered Község Önkormányzata 2008. december 3−án a helyi kultúrház nagytermében
rendezte meg a 70 éves és idősebb nyugdíjasok találkozóját, melynek alkalmával köz−
ségünk azon polgárait ajándékozta meg és látta vendégül, akik sok évtized példamuta−
tó munkájával, családjuk iránt érzett nagy elkötelezettséggel bebizonyították az élet mé−
ly érzést adó erejét.
Az önkormányzat nevében községünk polgármestere Borsányi Gyula köszöntötte a
kedves vendégeket. Verssel, dallal és tánccal az alapiskola tanulói kedveskedtek.
A közeledő karácsonyi ünnepek varázsát hozta el hozzánk koncertjével a csallóközc−
sütörtöki Rigó Mónika.
Az idén sem hiányzott az ajándék, az ízletes pogácsa, a rakott kenyér és frissítő tea,
mely a nyugdíjasklub tagjainak, az alapiskola szakácsnőinek köszönhetően készült és a
község alkalmazottainak segítségével került átadásra, illetve az asztalra.
Külön köszönet jár a COOP Jednota Fogyasztási Szövetkezet helyi szervezetének,
mert gyümölccsel ajándékozta meg a találkozó résztvevőit.
Borsányi Erzsébet, kultúrreferens

Újszülötteink Mikulás−napi ajándéka
2008. december 10−én kedves kis ünnepségre gyűltünk
össze a községi hivatal házasságkötő termében.
A 2007−es évben született 30 gyermeket és szüleiket
községünk polgármestere, Borsányi Gyula köszöntötte.
Az óvodások műsora után a Dexia bank képviselője je−
lenlétében került sor kis polgáraink 1.000,−Sk−s bankbetét
− Mikulás−napi ajándékának az átadására.
Bán Erzsébet, anyakönyvvezető

KÖZLEMÉNY
Értesítjük a lakosságot, hogy az ÚJ ÉVET éjfél után fél egykor a HAGYOMÁ−
NYOS TŰZIJÁTÉKKAL közösen köszöntjük a községi hivatal előtti téren.
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
2009. január 1−én 13:30 órakor a polgármester, Borsányi Gyula ünnepi köszön−
tője, melyet a hangszórón keresztül közvetítünk.

KRÓNIKA

Újszülötteink
Október
Nagy Dávid
Szabó Alexia
Francisti Laura
November
Hegedűs Erzsébet
Szarka Richárd
Az élet közös útján
Július
Mészáros Hilda és Lelovics Tibor
Szeptember
Bergendi Andrea és Vanko Dezső
Chvostiková Marcela
és Herencsár Zoltán
Október
Darázs Judit és Bíró Zoltán
ÖRÖKRE ELTÁVOZTAK
Szeptember
Paulová Judita, szül. Sztanková (1926)
Október
Herencsár Károly (1939)
Ürge Gyula (1951)
Kovács Anna, szül. Slanko (1914)
November
Takács Vilma, szül. Varga (1932)
Tóth Lúcia, szül. Barczi (1925)
Bende Flórián (1932)
Horváth Dezső (1932)
Szabó Mária, szül. Uzsovics (1940)

Önkéntes véradók
A Vöröskereszt helyi szerveze−
te ezúton fejezi ki őszinte köszö−
netét azoknak, akik 2008. 10.10−
én vért adtak a helyi kultúrház−
ban.
Név szerint: Kamrada Katalin,
Perina Krisztián, Baji Zsolt, Vankó
Dezső, Mészáros József, Pálinkás
Zsuzsanna, Majba Regina, Kőrösi
Klaudia, Szarka Béla, Tóth Ferenc,
Seres Ferenc, Nagy Klaudia, Flas−
ka Mónika, Polgár Benjamin, Szar−
ka Márta, Borsányi Imre, Újhelyi
Zoltán, Kovács Tibor, Vankó Fe−
renc, Kocsis Mária, Horváth Tibor,
Dezider Mikle, Erik Mikle, mér−
nök Mozoli Sándor, Kovács Márta,
Németh Gyula, Borsányi Szilvia.
Köszönjük.
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II. Egyszer volt, hol nem volt...
mesefesztivál
A rendezvény ötletgazdája Ma−
rosi Bianka, aki az első mese−
fesztivált a gyermekek nagy
örömére 2007−ben a kulturális
közösségi és tájékoztató köz−
pontban valósította meg. A
folytatásáról is gondoskodott,
eredményesen pályázott, s en−
nek köszönhetően 2008. novem−
ber 25−én és 26−án került meg−
rendezésre a kultúrházban.
Változott a helyszín, változott a rendező
személye, mert Marosi Bianka jelenleg
anyaszabadságon van, kislányáról, az öt−
hónapos Annáról gondoskodik.
A kétnapos rendezvény a csallóközi
Aranykert bábcsoport előadásával
kezdődött. Az óvodások és az alapiskola
alsó tagozatos tanulói A kelekótya kis−
kakas és A tojás c. mesét láthatták. A
díszletek átrendezése közben az Arany−
kert bábcsoport vezetője Csepi Zsuzsa
Tündérkert (Csallóköz) meséivel szóra−
koztatta a közönséget.
A legkisebbek, az óvodások elhozták
alkotásaikat, s így a kedvenc mesesze−
replőket ábrázoló rajzokból kiállítás is
készült a kultúrház előcsarnokában.
A fesztivál mesemondó versenyébe,
a peredi ,a zsigárdi, a nádszegi, az al−
sószeli, a felsőszeli, a vágsellyei és a
deáki alapiskola tanulói neveztek be.
A versenyt két kategóriában hirdettük
meg.
A háromtagú zsűri: Kövesdi Károly,
Mgr. Jurás Lívia és Mgr. Berky Ange−
lika a mesék meghallgatásakor a követ−
kező szempontok alapján értékelt: szö−
vegválasztás – illik−e a választott mese
az előadó korához, alkatához, a tartalom
és a mondanivaló megértése,
nyelvünk szabályainak megtartása
– a beszéd tisztasága, az intonáció kife−
jezőerő és pontosság, tempó, ütem, rit−
mus, szünet betartása, hangerő, a megér−
tés és az átérzés egyensúlya az előadás−
ban, mimika, gesztus és végül az előa−
dott mű hallgatóságra gyakorolt hatá−
sa− érthetőség, kontaktusteremtés, és
nem utolsósorban az előadás meggyőző
ereje, hitelessége.
A mesék meghallgatása után, nagy
volt az izgalom, vajon kik lesznek a ver−
seny dobogósai? Miközben a résztvevők
a felszolgált üdítőt, frissítőt fogyasztot−
ták, a zsűri tanácskozott.
A 2008. november 26−ai mesemondó
verseny győzteseinek kihirdetése előtt,

minden kis mesemondó emléklapot és
helyi kiadványokból álló ajándékcsoma−
got kapott. A verseny eredményét a zsű−
ri elnöke, Kövesdi Károly jelentette be:
I. kategória – 1. helyezett – Vágó Á−
dám a vágsellyei Pázmány Péter Alap−
iskola és Óvoda, 2. helyezett – Renczés
Zsófia – Deáki Alapiskola,3. helyezett
– Szedlár Eszter− Peredi Alapiskola.
Az első kategóriában a zsűri különdí−
ját Erdélyi Emese a Nádszegi Alapis−
kola tanulója kapta.
II. kategória – 1. helyezett – Renczés
Viktória – Deáki Alapiskola, 2. helye−
zett Perina Vivien – Nádszegi Alapis−
kola, 3. helyezett – Szarka Csilla a
felsőszeli Szechenyi István Alapiskola
Az okleveleket és a Peredi Alapiskola
által felajánlott könyvjutalmat, a zsűri
elnöke Kövesdi Károly és Mgr. Jurás Lí−
via adta át.
A kétnapos színvonalas rendezvény a
Manóband koncertjével ért véget. A
gyermekek a koncert alatt nemcsak
Kövesdi Károly Manóház című meséjé−
nek pajkos figuráit ismerhették meg, ha−
nem megtudhatták, hogyan születik a
mese, Balla Igor miként komponál hoz−
zá zenét, és ezenkívül még anyanyelvi
vetélkedőkben is jeleskedhettek. A ren−
dezvény résztvevőinek és látogatóinak
száma meghaladta az ötszázat.
A rendezvény a SZK Kulturális Mi−
nisztériumának támogatásával valósult
meg.
Köszönet illeti a pedagógusokat, akik
felkészítették a kis mesemondókat a ver−
senyre, illetve akik beszervezték a nagy−
számú közönséget a II. Egyszer volt, hol
nem volt mesefesztivál rendezvényeire.
Borsányi Erzsébet
kultúrreferens – rendező

TALLÓZÓ
 A Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya idén 9. alkalommal ren−
dezte meg az Őszirózsa – magyarnóta−
énekesek országos versenyét az
Ipolynyéki Művelődési Ház színházter−
mében. A nagy hagyománynak örvendő
versenynek peredi résztvevője is volt.
Örömmel értesültünk, hogy Horváth
Veronika ezüstfokozatú minősítést
kapott. Szívből gratulálunk!
 A Nyitra Megyei Önkormányzat
2008. október 24−én a népművelők
napja és a kulturális intézmények
megalakulásának 50. évfordulója al−
kalmából ünnepséget rendezett a ko−
máromi Jókai Színházban. Az ünnep−
ségre a megyéhez tartozó járások legak−
tívabb kulturális csoportjai és népműve−
lői is meghívást kaptak, akik a megye
alelnökétől a szines kultúrműsor után és
állófogadás előtt elismerő oklevelet
kaptak.
A Vágsellyei járás díjazottja, közsé−
günk kultúrreferense Borsányi Er−
zsébet. Szívből gratulálunk!

ESEMÉNYNAPTÁR
Évzárók, bálok, rendezvények
2009−ben
17.1.2009 – a Telektó Polgári Társu−
lás évzáró taggyűlése
18.1.2009 – Batyubál – Nyugdijas−
klub
24.1.2009 – A Csemadok h.sz. évzáró
taggyűlése, bál
31.1.2009 – A Matica slovenská h. sz.
évzáró taggyűlése, bál
7.2.2009 – Vadászbál – Peredi Va−
dásztársaság
14.2.2009 – Szülők bálja – Szülői
Szövetség
21.2.2009 – Szülők bálja − Szülői
Szövetség
28.2.2009 – Borkóstoló – Csemadok
h.sz.

„OVIS” BÁL
A tavalyi sikeren felbuzdulva a ma−
gyar óvoda szülői közössége november−
ben ismét megrendezte az „ovis” bált,
melyre180 vendég érkezett.
A jó szórakozást ismét a soproni Club
7 zenekar biztosította, akik nagy öröm−
mel tettek eleget a felkérésnek.
A rendezvényből befolyt több tízezer−
nyi nyereséget a szülői szövetség nagy
valószínűséggel udvari játékok, bútor és
szőnyeg vásárlására fordítja majd.
(szerk.)
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ADVENTI író – olvasó találkozó
2008. december 9−én, Szabóné Jozefík
Edit látogatott el községünkbe.
Szabóné Jozefík Edit első irásait, no−
velláit, prózáit a kortárs irodalom kedve−
lői a hetvenes évek elején az Irodalmi
Szemlében olvashatták.
Bátorkeszin él, minden napja gondok−
kal teli, és a családjának él, férjét sajnos
néhány évvel ezelőtt elveszítette.
A líra érzelem és szenvedély eredmé−

nye és ebben a nők otthonosak és gazda−
gok. De vajon mi késztette Szabóné
Jozefík Editet arra, hogy a világ rejtélyé−
vel és az emberi sorssal foglalkozzon?
Minden író számára az írás oka fontos ti−
tok.
Szabóné Jozefík Edit írásait az érzések
melegsége, és a sokat próbált asszonyi
lélek megnyilvánulásai jellemzik: embe−
ri vágyak, versei a magyarságtudatról a

tiszta érzésekről, a szerelemről, életről
és halálról beszélnek.
2008. december 9−én a délelőtti órák−
ban a Peredi Alapiskola tanulóival talál−
kozott, a délutáni órákban pedig a nyug−
díjasklub tagjai ismerhették meg verseit,
novelláit.
Borsányi Erzsébet
kultúrreferens

Ünnepélyes díjkiosztó Pozsonyban
A SZMPSZ és a pozsonyi székhelyű
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
a Reneszánsz Év alkalmával ’’Alkotni
jó’’ címmel hirdette meg a szlovákiai
magyar óvodák és alapiskolák III. Or−
szágos Képzőművészeti Pályázatát.
A pályázatra 100 oktatási intézmény
közel 1000 alkotással jelentkezett be. 43
legügyesebb alkotó és felkészítő peda−
gógus kapott meghívást a november 20−
ai díjkiosztó ünnepségre. A Peredi Alap−
iskolából tanító nénim Csicsola Ildikó és
én kaptam meghívást.
Sok szép és felejthetetlen élményt a−
dott ez a nap. Megérkezésünk után és a
múzeum gyűjteményének megtekintése

után megtekinthettük a Szent−Márton
székesegyházat, a Szlovák Parlament
épületét, a Mihály kaput a Magyar Kirá−
lyi Kamara Palotáját és az Academia
Istropolitánát, melyet Corvin – Mátyás
alapított.
A tárlat megnyitására és a díjkiosztó
ünnepségre a délutáni órákban az ebéd
után került sor. Alkotásomat szép köny−
vekkel és oklevéllel díjazták. Az ünnepi
fogadáson sok finomsággal és gyü−
mölcstortával kedveskedtek nekünk.
Azt hiszem, soha nem felejtem el ezt a
napot. Nagyon jól éreztem magam.
Laczkó Klaudia – a Peredi MT−
NYA 3. osztályos tanulója

Mikulásváró ünnepség a nagycsoportos óvodásoknak
Mikulásváró ünnepségre hívta meg
december 5−én délután a Csemadok he−
lyi szervezete és a
Peredi MTNyA az óvoda nagycsopor−
tosait.Az ünnepségnek már sokéves ha−
gyománya van, melyen nemcsak a gye−

rekeknek kedveskedünk ajándékokkal és
kultúrműsorral ,hanem bemutatkozik az
alapiskola is szülőknek Rendezvényünk
nem titkolt célja felhívni a kedves szü−
lők figyelmét az anyanyelven történő
oktatás fontosságára, mert minden gyer−
mek azon a nyelven tudja a leghatéko−
nyabban elsajátítani az ismereteket ,me−
lyet az édesanyjától tanult.
Ez alkalommal segítségünkre volt a
szülők tájékoztatásában a Via Nova ifjú−
sági csoport oktatási alelnöke Cúth Csa−
ba ,aki a szülőknek érvekkel alátámaszt−
va és konkrét személyes példákat sorol−
va hangsúlyozta ,hogy magyar gyermek−
nek magyar iskolában a helye .Minden
szülőnek DVD−vel ellátott füzetet aján−
dékoztunk ,melyben hazai ismert szemé−
lyiségek vallanak a témában szerzett ta−
pasztalataikról.
Kedves Szülők! Rajtunk múlik, hogy
megőrizzük iskoláinkat, óvodáinkat
,mert ezek többet jelentenek számunkra
egyszerű oktatási intézményeknél. Ide
kötnek minket emlékeink, gyerekkori

barátaink, itt szereztük meg a tudást,
amellyel boldogulni tudunk az életben.
Mgr. Jurás Lívia az AI igazgatója
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Az igazi ünnep
Advent utolsó vasárnapján felejtsük el
Győrt, felejtsük el Pozsony bevásárlóköz−
pontjait, és inkább adjuk át magunkat az ün−
nepnek. A nemrég megalakult Peredi Ifi
Klub december 21−én, 17:00 órától a helyi
kultúrházban igazi karácsonyi műsorral ké−
szül. Még december elején a klub tagjai
több mátyusföldi iskolában „kincses−
ládákat” helyeztek el, ahova a fölöslegessé
vált játékokat, könyveket, ruhákat, vagy
más, még mások számára értékes tárgyakat
lehet elhelyezni. Pereden ezt az óvodában,
iskolában, valamint a kultúrházban lehet
megtenni. Az összegyűjtött ajándékokat az e−
mített gálaműsor keretében átadják a gyermek−
otthonok számára. A Karácsonyváró ünnepi mű−
sor keretében fellépnek a szlovák és magyar ovisok,
mindkét alapiskola diákjai, a Calma tánccsoport, a
peredi Tubarózsa , a Hip−Hop tánccsoport Újvárból, a Lucifer együttes a ga−
lántai gimiből, Kollár Adrika, Kovács Ádám és Takács Noémi. A rendezők re−
mélik, hogy az első és nemes programjukat sok peredi személyesen is megtiszteli.
Kovács Zoltán

Tisztelt lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a de−
cemberi hónapban a PEREDI Ifi –
KLUB tagjai nyilvános karácsonyi
gyűjtést szerveznek a gyermekott−
honok javára.
A felajánlott ruhaneműt, játéko−
kat és könyveket az óvodában,
alapiskolában és a kultúrházban
kihelyezett

KARÁCSONYI
KINCSESLÁDÁBAN
gyűjtik.

Önzetlen segítségüket ezúton
is köszönik!
KARÁCSONYVÁRÓ ünnepi mű−
sor 2008. december 21−én 17:00 órai
kezdettel a helyi kultúrház színház−
termében.
Ünnepeljünk együtt, sok szeretettel
várják Önöket a peredi Ifi KLUB tag−
jai!

FELHÍVÁS
Tisztelt lakosok!
A Pered Polgári Társulás 5 évvel ezelőtt
alakult meg. Célkitűzéseit követve, polgá−
raink adófelajánlásainak és sikeres pályáza−
tainak köszönhetően jelentős mértékben já−
rult és járul hozzá kulturális örökségünk
ápolásához, közös értékeink gyarapításához,
rendezvényeink sikeres megvalósításához,
oktatási intézményeink fejlesztéséhez.
Kérjük lakosainkat, éljenek továbbra is
törvény adta jogukkal és 2008−as jövede−
lemadójuk 2%−át ajánlják fel a társulás ja−
vára.

Adataink:
IČO 37960792
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske
združenie Pered
Ulica: Žiharecká
Číslo: 860
PSČ: 925 82
Obec: Tešedíkovo
INFO: www.tesedikovo.sk,
www.pered.sk
031/77 95 314

Megköszönve eddigi bizalmukat és támogatásukat,
BÉKÉS ÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN.
a PERED POLGÁRI TÁRSULÁS KURATÓRIUMA
A CSEMADOK Peredi Alapszervezete
tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy
2008. december 31−én
19:00 órai kezdettel

SZILVESZTERI
MULATSÁGOT
rendez a helyi kultúrházban.
Zene: Morvay Csaba és társa
Belépődij:350,−Sk
Jegyelővétel
az EZOTERIKÁBAN
Mindenkit szeretettel vár
a rendezőség!

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 Gá−
bor.  A szerkesztőség címe: Obecný
úrad 925 82 Tešedíkovo– Peredi közsé−
gi hivatal. Tel.: 031/7795 412  Re−
gistrácia: OÚ Šaľa 
Tipográfia:
Oriskó Norbert.
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A TIZENHARMADIK HELYEN ZÁRTA AZ ŐSZI IDÉNYT A IV. LIGÁS FUTBALLCSAPATUNK

Folytatódott az edzőkeringő
Tizenharmadikként zárta az őszi idényt a
IV ligában szereplő futballcsapatunk. Öt
győzelmet, 2 döntetlent és 8 vereséget
könyvelhet el a gárda, a gólarány: 25:35.
Hét ponttal gyűjtöttünk többet, mint a
kieső helyen tanyázó felsőkirályi és vág−
pattai alakulat. Hazai környezetben öt−
ször nyertünk, háromszor pedig kikap−
tunk. Idegenben jóval gyengébben ment,
csak Gútán és Nagysurányban döntetle−
neztünk.
Jelenleg immár a harmadik edzőt fo−
gyasztjuk, az idényt a 63 éves nyitrai
Dušan Danko kezdte, ám a nyolcadik
fordulót követően addigi segítője,
František Hanák váltotta fel. Sajnos, ez a
csere sem hozott kedvező változást, az
új tréner nem tudta felrázni az együttest.
Ezek után nem csoda, hogy december el−
sejétől a vágpattai Karol Herák irányítja
az együttest. Reméljük, vezetésével ta−
vasszal feltámad a gárda.
„Az elért helyezéssel és a mutatott já−
tékkal is elégedetlenek vagyunk, lénye−
gesen többet vártunk a csapattól. Már a
nyári felkészülés sem volt probléma−
mentes, kevesen látogatták a gyakorlá−

sokat. A szezon közepén végrehajtott
edzőcsere sem segített. Csak az első né−
gy bajnokin remekeltünk, ám a kiváló
rajt után teljesen visszaestünk. Sajnos,
megromlott a játékosok közötti viszony
is. Igaz, ez a kudarcok velejárója. Az i−
polyságiak, a kisfaludiak és a déméndiek
elleni hazai meccseinken nyújtottuk a
legjobb
teljesítményt,
de
Nagysurányban is jól fociztunk. Kár a
vízkeletiektől elszenvedett fiaskóért, és
vendéglátóként balszerencsés vereséget
szenvedtük a felsőkirályiaktól. Ami az
egyéni produkciókat illeti, egyértelműen

Páldy Ivan vitte prímet, a fiatal játéko−
sok közül a tehetséges Matej Hrdý muta−
tott a legtöbbet” – értékelte a bajnokság
első felvonását Borsányi Gyula klubel−
nök−polgármester.
Az egyesület elnöke elmondta, hogy
elsősorban a saját nevelésű fiatalokra
akarnak építeni. Számítanak a legutóbb
vendégjátékosként Királyrévben és
Vágán focizó Miklére, Zilizi Gyulára,
Darázs Róbertre, Jurásra és Gorára. Ter−
mészetesen továbbra is lesznek légiósok,
Páldy, Grežo, Raček, Lancz, Michel és
Dvorský továbbra is nálunk rúgja a lab−
dát, de elbúcsúztunk az ősszel 13 gólig
jutó Áčtól, valamint Jiránektől.
Sajnos, klubunk anyagi gondokkal
küszködik, mivel egyre kevesebb ma−
gánvállalkozó támogatja az egyesületet.
Bízunk benne, hogy megváltozik a hely−
zet, mert ellenkező esetben rendkívül
nehéz tavasz vár ránk…
Községünk futballrajongóit a január
16−i ünnepélyes évzárón részletesen tá−
jékoztatja klubunk vezérkara.
Szabó Zoltán

Sport – tenisz, lábtenisz és minifutbal Pereden – már télen is
Az INTERKOMPAKT uszodatechnikai KFT telep−
helyén, Pered központjában a Fő utcán a 165 sz.alatt(a
templom és a főtér között), található teniszpálya, me−
ly bérelhető, 10 db 1000 W villannyal ellátva, műme−
zős felülettel makadám kavicsrétegre telepítve (nem
verődnek fel az izületek!) multifunkciós kihasznált−
sággal – a teniszen kívül minifutball kézilabdakapuk−
ra, lábtenisz és röplabda játékainak lehetőségeivel!
Nyáron a teniszpályán történteket a 80 cm−rel maga−
sabban elhelyezkedő teraszról követhetjük zene és
frissítő mellett. Télre és a tavaszi időszakra az idei év
november végétől a teniszpálya modern meleglevegő−

vel temperált felfújhatós, szoláris a napfényt áteresztő
sátorral van letakarva, melyhez a terasznak 5 x 6 m ré−
sze télikert megoldással, fűtéssel ellátva várja a spor−
tolni vágyókat. A komfortot kiegészíti még a szociális
bebiztosátás is(WC,zuhany és öltöző).
Galántának 15 teniszpályája van, melyből egy sem
fedett, Perednek 3–ból egy! Ezt a lehetőséget kellene
kihasználni minden peredi fiatalnak és idősebbnek
egyaránt, mert a tenisz az a sportolási lehetőségek
egyike, amely nem korhoz kötött. Nagyon szeretnénk,
ha a szerediek, galántaiak, taksonyiak, sellyeiek, deá−
kiak, zsigárdiak, farkasdiak,negyediek és királyréviek
mellett minél több peredi jönne és használná ki ezt a
helyben adódó sportolási lehetőséget, legfőképpen té−
len, amikor a legjobban ráérünk sportolni és sajnos
hízni is!
További információ és képdokumentáció a cégünk
honlapján: www.interkompakt.sk
Várjuk jelentkezéseiket:
031/ 77 95 306, 0905/ 603 470, 0907/ 067 864.
Nyitvatartás:
Hétfőtől – Vasárnapig 8 – tól 22 óráig.
Ing.Fischer Teodor, ügyv.igazgató

