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Vážení občania, milí Tešedíkovčania!
Blížia sa Vianoce, najkrajšie sviat−
ky roka. Pre veriacich je obsahom
Vianoc Ježiš ako svetlo sveta.
Vianoce prežívame vo sviatočnej
atmosfére, ktorú nám do istej miery
utvárajú iní, ale ktorú si vytvárame
predovšetkým sami. Istý biblický
výrok hovorí: „Srdcom pokoja je po−
koj v srdci.“
Vianočné stíšenie prináša ľudom
všeličo, ale to najdôležitejšie zo
všetkého je práve ten úžasný pokoj
v duši v rodine, v krajine, aj pokoj a
mier takmer všade vo svete.
Sila vianočnej hviezdy má tú úžas−
nú moc, že v nás rozžiari to najlep−
šie, čo v nás je –lásku, pokoj a ľud−
skosť.
Žiaľ, o svete a ľuďoch v ňom, sa
nedá povedať, že je len dobrý.
Hlavnou príčinou takmer každého
zla je nedostatok skutočnej lásky.
Nepokoj v ľudských srdciach spoje−

ný s egoizmom, sebectvom a cho−
robnou túžbou po moci a bohatstva.
Občas sa nám zdá, že tých skutoč−
ných ľudí je čoraz menej. Mali by
sme sa zastaviť a zamyslieť sa, ako
žijeme, a či by sme svoj život nema−
li zmeniť.
Nikdy by sme nemali zabudnúť na
štedrosť srdca. Tým môžu svojich
blízkych obdarovať aj tí najchudob−
nejší.
Kiež by pre nás boli tohtoročné
Vianoce už konečne oživujúcim im−
pulzom, aby sme s čistým srdcom
vykročili do nastávajúcich, možno
neľahkých dní, ktoré nás čakajú.
Vážení občania! Milí Tešedí−
kovčania!
Blíži sa aj koniec roka a nastáva
obdobie bilancovania, vyhodnotenia
našej celoročnej práce.
(Pokračovanie na 2. strane)

Zadarmo

Vianoce z konca
tisícročia
Už iba plachý odlesk slova
Zaviate kdesi−čosi v tichu
bájí.
Tak sníva ľudstvo o
stratenom raji
ako ja o vás.
Inak len holé dlane,nemužne
nastavované spomienkovej
almužne.
Ó, noha, chýbajúca
do stupají!
Nesmelé sneženie,
sotva sa dotkne zeme.
už sa roztopí.
Vianoce. Ešte nie.
Ešte nevidno brehov z vôd
potopy.
Nevľúdne je, chlapče,
surovo je vonku.
Ďaleko a dávno
k vianočnému zvonku.
Ešteže je sniežik,
ešteže sú deti.
Ešteže im v očiach
Božia sviečka svietí.
Dobrého nám večera,
lepšieho im rána.
Zem si Hviezdu obzerá,
celá doráňaná.
Milan Rúfus

Pokojné a radostné vianočné sviatky, veľa zdravia a šťaastia v novom roku
Vám žeelá obecná samospráva!
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(Pokračovanie z. 1. strany)
Žiaľ, napriek vytrvalej práci a sna−
ženiu našej obecnej samosprávy o−
krem dotácie na 18 bytové jednotky
sa nám nepodarilo získať značnú fi−
nančnú dotáciu.
Vzhľadom na to, že o nájomné by−
ty zo strany mladých rodín je aj na−
ďalej veľký záujem, veď na 6 trojiz−
bových, na 9 dvojizbových a na 3
jednoizbové nájomné byty, ktorých
výstavba bude ukončené až v sep−
tembri 2009, už evidujeme 90 žia−
dostí. Rozhodli sme sa, že vo výstav−
be, s možnosťou získania finančných
dotácií, budeme aj naďalej pokračo−
vať.
Pomocou odborných pracovníkov
sme vypracovali dokumentáciu na
rekonštrukciu budovy obecného úra−
du−kultúrneho domu a domu sociál−
nych služieb.
Ide o veľké, viacmiliónové investí−
cie, ktoré plánujeme uskutočniť zo
štrukturálnych
fondov
EÚ.
Výmenou okien,so zateplením a re−
konštrukciou strešnej krytiny by sme
zvýšili nielen estetický vzhľad týchto
budov, ale by sme ušetrili aj značnú
finančnú čiastku, ktorú sme súčas−
nosti nútení vynaložiť na zdroj tepel−
nej energie.
Najväčšia investícia 63 miliónová
Sk v roku 2009 je kompostáreň. Táto
investícia, vybudovaná v priestoroch
Nového dvora, by vyriešila kompos−
tovanie zeleného odpadu viacerých
usadlostí.
Samozrejme, počítame aj s úpra−
vou miestnych komunikácií a ciest,
rekonštrukciou parku pred obecným
úradom a verejnými priestranstvami.
Naša obec spolu s ostatnými usad−
losťami Mikroregiónu Csángó plánu−
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je zavedenie rýchlokáblového inter−
netu.
Vážení občania!
Z našich uvedených plánov vyplý−
va, že v budúcnosti nás čakajú veľké
investície, ktoré sú veľmi náročné
nielen na výstavbu,ale aj na finančné
prostriedky. Ich realizácia v značnej
miere závisí od toho, kedy a koľko
financií sa nám podarí získať na zá−
klade našich podaných žiadostí od
štátu a zo štrukturálnych fondov EÚ.
Podotýkam, že pri podávaní žia−
dostí musíme odovzdať aj vypraco−
vanú dokumentáciu, ktorú objedná−
vame u odborných pracovníkov.
Tieto finančne zaťažujú rozpočet na−
šej obce, pritom podávanie žiadosti
ešte nikdy nezaručuje náš úspech.
Naša obecná samospráva ani v bu−
dúcnosti nestráca trpezlivosť a pevne
veríme, že naša vytrvalá práca ča−
som dozreje a prinesie svoje ovocie.
Uznesenia a zápisnice zo zasadnu−
tí obecného zastupiteľstva, aktuálne
diania v obci si môžete prečítať na o−
ficiálnej web stránke obce: www.te−
sedikovo.sk,
www.pered.sk.
Prostredníctvom „fórum” nám mô−
žete klásť aj otázky, na ktoré Vám aj
radi odpovieme.
Vážení občania! Milí Tešedí−
kovčania!
S príchodom sviatočných dní mi
dovoľte, aby som Vám v mene svo−
jom a v mene našej obecnej samo−
správy zaželal príjemné a láskyplné
vianočné sviatky, pokoj, lásku, zdra−
vie a šťastie v roku 2009.
S úctou,

Gyula Borsányi
starosta obce

KRONIKA
Naše novorodeniatka
Október

Dávid Nagy
Alexia Szabová
Laura Francisti

November
Alžbeta Hegedűsová
Richard Szarka

Spoločnou cestou
Júl
Hilda Mészárosová
a Tibor Lelovics
September
Andrea Bergendiová
a Dezider Vanko
Marcela Chvostiková
a Zoltán Herencsár
Október
Judita Darázsová a Zoltán Bíró

Navždy nás opustili
September
Judita Paulová, rod.Sztanková
(1926)
Október
Karol Herencsár (1939)
Július Ürge (1951)
Anna Kovácsová, rod. Slanková
(1914)
November
Vilma Takácsová, rod. Vargová
(1932)
Lucia Tóthová, rod. Barcziová
(1925)
Florián Bende (1932)
Dezider Horváth (1932)
Mária Szabová, rod.
Uzsovicsová (1940)

Darcovia krvi – 10.10.2008
Miestna organizácia Slovenského
Červeného Kríža touto cestou vyjad−
ruje úprimné poďakovanie tým, ktorí
dňa 10.10.2008 darovali krv v miest−
nom kultúrnom dome.

Menovite: Katarína Kamradová,
Kristian Perina, Zsolt Baji, Dezider
Vankó, Jozef Mészáros, Zuzana
Pálinkásová, Regina Majbová, Klaudia
Kőrösi, Vojtech Szarka, František Tóth,
František Seres, Klaudia Nagy, Monika

Flasková, Benjamin Polgár, Marta
Szarka, Imrich Borsányi, Zoltán Újhe−
lyi, Tibor Kovács, František Vanko,
Mária Kocsisová, Tibor Horváth,
Dezider Mikle, Erik Mikle, Ing.
Alexander Mozoli, Marta Kovácsová,
Július Németh, Silvia Borsányiová.
Ďakujeme.
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Zo života našej materskej školy
V školskom roku 2008/09 do MŠ nastú−
pil veľký počet nových detí. Ustráchané
a uplakané vstúpili do vyzdobenej školy,
kde ich čakali kamaráti a p. učiteľky.
Nie jednej mamičke občas vyšla slzič−
ka, keď priviedla svoje dieťa prvýkrát do
materskej školy. Všetko sa prehnalo, a už
nie je počuť plač , ale smiech, radosť a ve−
selý krik detí.
Jeseň zaklopala na naše dvere a volalo
deti na výstavu ovocia a zeleniny, ktorá
sa uskutočnila v našej budove. Deti na
nej spoznávali rôzne druhy ovocia a ze−
leniny, ktoré zabezpečili rodičia. Aj si na
nich pochutnali.

Od septembra sa v materskej škole vy−
učuje anglický jazyk pod vedením lek−
torky Moniky Malej.
Rodičia s deťmi aj pani učiteľky si spo−
lu posedeli v príjemnej atmosfére tzv.
včielkovej triede pri vytváraní malých u−
meleckých dielok z gaštanov. Na tieto
tvorivé dielne rodičia spomínajú s veľkou
radosťou a nadšením. Sľúbili sme im, že
v tejto tradícii budeme pokračovať.
Mesiac október sa označuje ako me−
siac úcty k starším. Nezabudli sme naň
ani my − škôlkári. 27. októbra sme po−
zvali starých rodičov našich detí.
Privítali sme ich bohatým kultúrnym

Už prichádza Mikuláš
Deň ako každý, a predsa iný. 6. december − meniny má Mikuláš. Nám do−
spelým len usmievavé otázky našich detičiek pripomenú: ,,Aha, je
Mikuláš!´´
Patrí sa prichystať nejaký balíček do čižmičiek, a možno aj nejakú tú va−
rešku, aby bolo veselo.
Naša škola si tiež uchováva peknú mikulášsku tradíciu.
Spiežovce ohlasujú príchod Mikuláša. Neprichádza na saniach ťahaných
upachtenými sobmi, ale nikomu to neprekáža. Vojde do každučkej triedy.
Rozžiarené očká, tváre plné úsmevu žijú v očakávaní pekných chvíľ pre−
žitých s vločkami, čertmi a Mikulášom.
Kto je vždy naj...? No predsa čerti!
Pobehajú po triede, pošibú prútom nezbedníkov a zahrajú nám perfektné
divadlo.
Detské duše pookrejú, teplo sa rozleje do dlaní a je nám hneď príjemnej−
šie. Od Mikuláša dostaneme sladkosť, my mu za to zaspievame a zarecitu−
jeme, aby sa mu veselšie išlo za ostatnými deťmi.
Vždy sa na Mikuláša veľmi tešíme!
Radostné Vianoce, pekný záver roka, senzačné prázdniny a bohatého
Ježiška deťom, ich rodičom, starým rodičom, súrodencom, učiteľom, všet−
kým čitateľom a všetkým ľuďom dobrej vôle
Želajú žiaci a zamestnanci ZŠ v Tešedíkove
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programom. Svoju lásku k nim deti u−
mocnili aj odovzdávaním darčekov aj so
sladkou pusou.. Našim oslávencom sme
ponúkli kokosové guľky a jedno− hubky,
ktoré deti vlastnoručne vyrobili. Mnohí
starí rodičia si zaspomínali na svoje det−
stvo, na hry, na hračky, s akými sa hrá−
vali. Bolo to prekrásne popoludnie.
V októbri sme zorganizovali so ZRŠ
pri MŠ brigádu na školskom dvore.
Naše preliezky sú čerstvo natreté
a žiaria krásnou farbou.
Vyšlo aj prvé číslo Polročníka pre ce−
lú rodinu s názvom: VČELIENKA. Náš
časopis bude vychádzať dvakrát do roka.
Onedlho sú tu Vianoce, deti sa už od
septembra naučili veľa nového, získali
nové vedomosti a zručnosti. Čaká ich
však ešte veľa práce, ale i zábavy, ktoré
pre ne pripravujú kvalifikovaní pedagó−
govia.
Život v našej materskej školy je vese−
lý a rôznorodý, a my sme radi , že nám
pomáhajú, a vo všetkom podporujú rodi−
čia ,a že nám dôverujú a zverujú svoje
ratolesti.
Pomaly k nám prikrádajú tie najkrajšie
sviatky v roku− VIANOCE.
Prajeme všetkým deťom i rodičom prí−
jemné prežitie vianočných sviatkov a ve−
ľa šťastia a zdravia v novom roku 2009.
Silvia Vargová – riaditeľka MŠ

Vážení občania!
Oznamujeme Vám, že členovia
PEREDI Ifi – KLUB v mesiaci
december organizujú verejnú via−
nočnú zbierku pre odkázané deti.
Ošatenie, hračky a knihy je
možné odovzdať v materskej ško−
le, v základnej škole a v kultúr−
nom dome do 18. decembra 2008.
Za Vašu šľachetnú pomoc
Vám vopred ďakujú!

PREDVIANOČNÝ
PROG−
RAM dňa 21. decembra 2008 za−
čiatkom o 17:00 hodine v divadel−
nej sále kultúrneho domu.
Srdečne Vás očakávajú členovia
tešedíkovského Ifi Klubu!

OZNAM – Oznamujeme občanom, že Nový rok privítame spoločne s TRADIČNÝM OHŇOSTROJOM, krát−
ko po polnoci na námestí obecného úradu.
SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME!
1. januára 2009 o 13:30 hodine – Slávnostný príhovor starostu obce v obecnom rozhlase
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Peredi Újság
VÝZVA

Vážení občania !
Od založenia Občianskeho združenia Pered
sa uplynulo 5 rokov.
Vďaka pochopeniu našich občanov získaním
2%z odvedenej dane, a realizáciou úspešných
projektov, združenie vyvíja veľmi úspešnú čin−
nosť v oblasti ochrany nášho kultúrneho dedič−
stva, v rozvoji kultúrnych a športových aktivít,
v oblasti podpory predškolských a školských
zariadení.
Ak Vám leží na srdci kultúrno−spoločenský
život, výchova našich detí a rozvoj nášho spo−
ločenstva, venujte 2% v prospech
Občianskeho združenia Pered.

IČO: 37960792
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Pered
Ulica: Žihárecká číslo: 860
PSČ : 925 82 Obec: Tešedíkovo
INFO:

www.tesedikovo.sk,
www.pered.sk
Tel:031/77 95 314

Ďakujeme Vám za priazeň a dôveru,
ktorú ste nám preukazovali
v uplynulých rokoch.

ŽELÁME VÁM POKOJNÉ a RADOSTNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV
A ÚSPEŠNÝ ROK 2009 !
S úctou, členovia výboru Občianskeho združenia Pered
ZO CSEMADOKU v Tešedíkove
Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÚ
ZÁBAVU
dňa 31. decembra 2008
začiatkom o 19:00 hodine vo veľ−
kej sále kultúrneho domu.
Hudba: Csaba Morvay a spolok
Vstupné: 350,−Sk
Predpredaj vstupeniek
je v EZOTERIKE
Organizátori Vás srdečne
očakávajú!

Paleta uskutočnených
podujatí
25. a 26. novembra 2008 –
„Rozprávky od starej babky” – dvoj−
dňový rozprávkový festival v kultúr−
nom dome – počet účastníkov 500
Podujatie sa uskutočnilo s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR
3. decembra 2008 − Stretnutie 70 roč−
ných a starších občanov obce pri príle−
žitosti „Mesiaca úcty k starším” vo veľ−
kej sále kultúrneho domu.
Počet účastníkov: 300, organizátorom
podujatia bola naša obecná samospráva
10. decembra 2008 − Mikulášske
stretnutie – odovzdanie vkladných kni−
žiek
v hodnote 1.000,−Sk, v počte 30 pre
novorodencov našej obce narodených
v roku 2007, organizátorom podujatia
bola naša obecná samospráva
11. decembra 2008 – Vianočná aka−
démia v kultúrnom dome, počet účast−
níkov 100, organizátorom podujatia bo−
la materská škola s výchovným jazy−
kom slovenským a MO MS.
Podujatie sa uskutočnilo s podporou
Občianskeho združenia Pered

Kalendár podujatí
výročné schôdze, zábavy,
podujatia v roku 2009

17.1.2009 – Výročná schôdza
Občianskeho združenia TELEKTÓ
18.1.2009 – Batôžková zábava miest−
neho klubu dôchodcov
24.1.2009 – Výročná schôdza, zábava
ZO Csemadoku
31.1.2009 – Výročná schôdza MO
Matice slovenskej
7.2.2009 – Ples poľovníkov
Poľovnícke združenie Čierny Háj

–

14.2.2009 – Rodičovský ples ZR pri
ZŠ v Tešedíkove
21.2.2009 – Rodičovský ples ZR pri
ZŠ s VJM v Tešedíkove
28.2.2009 – Degustácia vín – ZO
CSEMADOK
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NAŠE ŠTVRTOLIGOVÉ FUTBALOVÉ MUŽSTVO PREZIMUJE NA TRINÁSTOM MIESTE

Trénerská rošáda pokračuje
Naše štvrtoligové futbalové A−
mužstvo skončilo jesennú časť sezó−
ny na trinástom mieste. Páldyovci 5−
krát vyhrali, dvakrát remizovali a o−
semkrát prehrali, skóre 25:35. O se−
dem bodov získali viacej, ako Horná
Kráľová a Pata, ktoré prezimujú na
posledných dvoch miestach.
Pri mužstve sa počas jesene vy−
striedali až traja tréneri. Sezónu sme
začali pod vedením 63 ročného
Dušana Danka, ktorého po 8. kole
vystriedal jeho doterajší asistent,
František Hanák. Žiaľ ani jemu sa
nepodarilo prebudiť hráčov, a tak ne−
čudo, že od prvého decembra dostal
dôveru Karol Herák z Paty. Dúfajme,
že nový kormidelník bude úspešný, a
futbalisti sa preberú z letargie. pod
jeho vedením dosiahneme lepšie vý−
sledky.
„S umiestnením nemôžeme byť vô−
bec spokojní, takisto ani výkonnosť
nebola dobrá. Už príprava na nový
ročník nebola ideálna, nehovoriac
o
návštevnosti
tréningov.
Nepomohla ani výmena trénera u−
prostred jesene. Prvé štyri merania
síl boli nad očakávania, ale potom
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sme upadli do podpriemeru. V kabí−
ne nebola dobrá nálada, hráči neťaha−
li za jeden povraz. Medzi svetlé mo−
menty patrili zápasy so Šahami,
s Vieskou, proti Demandiciam, dob−
re sme zahrali aj v Šuranoch.
Nepotešili nás stratené body doma

s Čiernym Brodom, s Hornou
Kráľovou sme viedli a prehrali sme.
Dirigentom nášho mužstva, najmä čo
sa týka defenzívy bol Ivan Páldy.
Z mladých hráčov má najlepšiu per−
spektívu Matej Hrdý” – hodnotil
prvú časť súťaže prezident klubu
a starosta obce, Gyula Borsányi.
Prvý muž klubu deklaroval, že
v budúcnosti sa budeme spoliehať
najmä na vlastných odchovancov.
Z hosťovania z Kráľovho Brodu a z
Váhoviec sa vracajú Mikle, Zilizi,
Darázs, Jurás a Góra. Samozrejme
naďalej rátame aj s legionármi,
Páldy, Grežo, Raček, Lancz, Michel
a Dvorský aj na jar budú hrať za nás.
Ale rozlúčili sme sa s 13 gólovým Á−
čom a Jiránkom.
Žiaľ, náš klub zápasí s ekonomic−
kými problémami, lebo čím ďalej,
tým menej súkromných podnikate−
ľov podporuje futbalistov. Pevne ve−
ríme, že tento stav sa zmení na lep−
šie, lebo v opačnom prípade nás čaká
veľmi ťažká jar...
Naši fanúšikovia sa dostanú viac
informácií od vedenia klubu 16. ja−
nuára na výročnej členskej schôdze.
Zoltán Szabó
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