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Peredi Újság
Tradičný futbalový turnaj

Kalendár podujatí

„Kostol” získal Starostov Pohár
Osemnásteho septembra sa u−
skutočnil tradičný futbalový
turnaj o Pohár starostu obce.
Na podujatie sa prihlásilo päť
mužstiev. Pre zlé počasie sa
tentoraz hralo na tréningo−
vom ihrisku. Vo finále obhaj−
ca prvenstva, mužstvo hos−
tinca „Kostol” vyhralo nad
DHL−om gólom Ľuboša

Paula 1:0, a tak znovu získal
pohár. Zostava víťazov:
Maroš
Šimko,
Tibor
Menyhárt, Norbert Fölös,
Gábor Kiss, Dezider Néma,
Ľuboš Paulo, Roman Barczi,
Marek Varga, Gyula Zilizi,
Ervin Zilizi. Na treťom mies−
te sa skončil „Krémeš”, ktorý
porazil Duslo 1:0 trefou

Lászlóa Bereczkyho. Us−
kutočnil sa aj súťaž v kopaní
jedenástok, najúspešnejším
exekútorom sa stal Dezider
Néma. Usporiadatelia ďakujú
sponzorom za finančnú pod−
poru, a získané peniaze pou−
žijú na rozvoj mládežníckeho
futbalu.
(szabó)

20. 11. 2010 – tradičná
Batôžková zábava v KD, do
tanca hrá: RH Duó, srdečne
Vás očakávajú členovia vý−
boru Csemadok Tešedíkovo
21. 11. 2010 – Predvolebná
kampaň SMK v KD
24. 11. 2010 – Deň dô−
chodcov v KD. Vystúpia:
žiaci ZŠ, Peredi Női
Daloskör, Zsuzsa Dóka,
Bősi Szabó József. Obecná
samospráva srdečne očakáva
70 ročných a starších obča−
nov obce!

Naše futbalové mužstvo bojuje o záchranu aj V. lige
Naše futbalové A−mužstvo za−
čalo V. ligu slabo a po 13. ko−
le je až na 14. mieste (Čierna
Voda odstúpila v priebehu sú−
ťaže). V lete ostal trénerom bý−
valý útočník Lokomotívy
Košice, Dušan Jacko žijúci v
Pezinku.
V kádri po vypadnutí ale na−
stali výrazné zmeny, odišli
kľúčoví hráči: Erik Palic,
Marcel Palic, Jozef Baran,
Eugen Nagy, Gabriel Lancz,
Miroslav Raček. Všetkým

spomínaným futbalistom sa
skončilo hosťovanie v našom
klube. Novými posilami sa
stali: Ondrej Trulík (Trnava),
Marián Farkaš (Ludenice) a
Michal Kinči (Žlkovce), v ok−
tóbri sa vrátil z Kráľovho
Brodu Tomáš Szarka.
V. ligu sme začali celkom
dobre, v prvom zápase sme
porazili mužstvo Vlčany 3:1.
Následne sme prehrali ne−
šťastne v Trsticiach 1:2.
Potom z dvoch domácich zá−

pasov sme vyťažili len jeden
bod
(Tomášikovo
0:0,
Váhovce 0:1). V cudzom pro−
stredí sme prehrali všetky zá−
pasy. Škoda, že Lehnice od−
viezli od nás všetky body
(1:3), ale nad Okočom a
Kráľovou nad Váhom sme
vyhrali 1:0, ale žiaľ Šintava
nás porazila 1:2 − s veľkým
prispením rozhodcu.
"Viac som čakal od muž−
stva, naši hráči málo behajú,
a v rozohrávke sa vyskytne

veľa chýb. Futbalisti sú po−
malí, najviac gólov dostane−
me po rýchlych protiútokoch
– hodnotil prezident klubu a
zároveň
starosta
obce,
Borsányi Gyula. − V decem−
bri sa nám vracajú hráči, kto−
rí teraz sú na hosťovaní,
chcem, aby základ kádra tvo−
rili odchovanci Tešedíkova.
Dúfam, že sa zachránime v
V. lige."
Zoltán Szabó

1. ročník rybárskeho maratónu „Tešedíkovský kapor”
V dňoch 21. a 22. augusta
tohto roku OZ TELEKTÓ
zorganizovalo prvý ročník 30
hodinových rybárskych pre−
tekov. Súťaže sa zúčastnilo
25 družstiev z celého okresu.
Do hodnotenia sa započítava−
li kapry a amury nad 50 cm.
Počasie nám našťastie prialo
a tak mohli rybári zažiť pri
vode veľmi príjemný športo−
vý zážitok. Do záverečného
hodnotenia bolo započíta−
ných celkove 39 kusov kapi−
tálnych rýb (spolu váha

206,73 kg). Súťažilo sa o hod−
notné ceny: 1. cena 500,−, 2.
cena 250 ,− a 3. cena 100,− a
zvlášť bola hodnotená najväč−
šia ulovená ryba − šampión
súťaže 50,.
Na prvom mieste sa u−
miestnili
Wornáth
D,
Csicsola Z, Juhos A s celko−
vým úlovkom 9 rýb celkovej
hmotnosti 65,17 kg. Na dru−
hom mieste skončili Lelovics
V, Lelovics K, Lelovics V. so
štyrmi ulovenými kaprami
celkovej hmotnosti 23,06 kg.

TEŠEDÍKOVSKÉ NOVINY

Tretie miesto patrilo rybárom
Újhelyi Š, Tamaškovič,
Kockás, ktorí tiež ulovili šty−
roch kaprov s celkovou
hmotnosťou 21,42 kg.
Ocenenie šampióna súťaže
− putovný pohár − si odnieslo
víťazné družstvo Wornáth,
Csicsola, Juhos, ktorým sa
podarilo chytiť kapra s miera−
mi 85 cm a 13,40 kg.
Všetkým výhercom srdeč−
ne gratulujeme.
Touto cestou sa chceme zá−
roveň poďakovať všetkým,

ktorí sa v roku 2010 akým−
koľvek spôsobom pridali a
podporili aktivity nášho zdru−
ženia, pretože bez finančnej
podpory obce, sponzorov a
ďalších organizácií a bez ne−
únavnej práce členov výboru
OZ, ako aj ďalších rybárov,
by sme nemohli skrášliť jed−
no z jazier v našej obci.
Dúfame, že vašu dôveru
nestratíme a budeme vedieť
spoločnými silami dosiahnuť
ešte oveľa viac.
Szarková Zuzana
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KRONIKA
Navždy nás opustili
Jún
Irma Darázsová, rod.
Cserková (1931)
Dezider Lelovics (1921)
Július Vászondi (1954)
Terézia Matkovicsová,
rod. Pálinkásová (1927)
Ladislav Németh (1954)
Júl
Dezider Fischer (1930)
Ondrej Gubínyi (1919)
Ján Lelovics (1944)
Jozef Zilizi (1928)
August
Magdaléna Bendeová,
rod. Szabová (1932)
Helena Barcziová, rod.
Szekeresová (1925)
Dezider Tyúkos (1933)
Anna Malá, rod.
Horváthová (1951)
Mária Hegedűsová, rod.
Horváthová (1922)
Katarína Barcziová, rod.
Lelovicsová (1963)
Július Melicher (1943)
Katarína Kőrösiová, rod.
Horváthová (1947)
Alica Janitsová, rod.
Hrobáreková (1955)
Helena Kovácsová, rod.
Szabóová (1932)
September
Mária Herencsárová,
rod. Bendeová (1930)
Zoltán Lelkes (1930)
Rozália Kollárová, rod.
Somogyiová (1930)
Benjámin Berta, Ing.
(1949)
Október
Ignác Tyúkos (1940)
Jozef Varga (1936)
Anna Kovácsová, rod.
Tóthová (1922)
Etela Szutyányiová, rod.
Fricseková (1924)

Tešedíkovské noviny
Informácie o komunálnych voľbách
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č.
225/2010 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010 v čase od 7:00
h. do 20:00 h. V obci Tešedíkovo vo voľbách do orgánov sa−
mosprávy obcí obyvatelia volia 11 poslancov do obecného za−
stupiteľstva a 1 starostu.
V našej obci boli utvorené 3 volebné okrsky:
Okrsok č. 1. je miestnosť v budove obecného úradu
Ulice: Ulica za cintorínom, Ulica 9. mája, Vásártér, Školská
ulica, Za železnicou, Onča, Vnútorný majorkert, Vonkajší ma−
jorkert, Železničná ulica, Nová osada, Ružová ulica, Nová u−
lica, Žihárecká ulica, Lublínska ulica
Okrsok č. 2. je miestnosť v Spoločenskom a informačnom
centre
Ulice: Salibská ulica, Dolná ulica, Nový rad, Široká ulica,
Bikákó, Kunšág, Pažitná ulica, Mládežnícka ulica
Okrsok č. 3. je miestnosť v budove Domu sociálnej starost−
livosti
Ulice: Cintorínska ulica, Hlavná ulica, Malá ulica, Malý
Pered, Močola, Sídlisko budúcnosť
Žiadame Vás, aby ste svojim zodpovedným prístupom pri−
speli k zdarnému priebehu volieb.

Milí Tešedíkovčania!
Dovoľte mi, aby som sa Vám
ako nová evanjelická farárka aj
takouto formou v krátkosti
predstavila. Volám sa Zora
Tuláková.
Pochádzam
z
Prietrže (okres Senica), kde
som pôsobila aj ako kantorka
(organistka) a dirigentka cir−
kevného spevokolu. Mám
dvoch starších bratov: Sveto−
zára a Pavla.
Po ukončení Obchodnej aka−
démie v Senici som vyštudova−
la Evanjelickú bohosloveckú
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po dovŕšení
magisterského štúdia som jeden rok pracovala v evanjelickom
kníhkupectve Reformata v Bratislave. Dňa 16. decembra
2006 vo zvolenskom chráme Božom som bola ordinovaná za
evanjelického kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna−
nia na Slovensku.
Moju kaplánsku službu som začínala vo Vrbovciach (okres
Myjava) a potom ako seniorálna kaplánka som pôsobila v
Senici.
Od 15. augusta 2010 som nastúpila na uvoľnené miesto ná−
mestnej farárky do cirkevného zboru Diakovce, do ktorého
patrí Šaľa, Veča a tiež dcérocirkev Tešedíkovo.
Chcem slúžiť nielen zvesťou Božieho slova na službách
Božích, ale rozvíjať aj ostatné aktivity, či už v cirkvi, alebo v
spolupráci s obcou. Do vašej základnej školy prichádzam raz
do týždňa učiť náboženskú výchovu.
Verím, že si budeme vzájomne pomáhať a rozumieť. Teším
sa na Vás, na spoluprácu s vami, milí Tešedíkovčania.
Mgr. Zora Tuláková

KRONIKA
Naše
novorodeniatka
Máj
Kristián Pavlo
Jún
Réka Szabó
Adam Paulo
Sebastian Szabó
Júl
Tamás Földes
Noémi Mészárosová
Zsófia Víghová
Adam Nagy
August
Bianka Vargová
Filip Jurík
September
Zoe Czibulová
Deborah Décsiová
Filip Zaťko
Jakub Zaťko
Cecília Fischerová

Spoločnou cestou
Jún
Anita Szabóová
a Štefan Szekeres
Anikó Mészárosová
a Gabriel Mészáros
Angelika Takáčová a
RNDr. Michal Winczer
Júl
Helena Csőzová
a Kristián Szabo
Monika Gálová
a Tomáš Tóth
Jana Bartusová a MUDr.
PhD. Ladislav Czakó
Eva Lelovicsová
a Martin Kukučka
August
Judita Sarkadiová
a Robert Tóth
Emőke Šerešová
a Attila Bachorec
Veronika Vímiová
a Tomáš Kőrösi
September
Anna Lelovicsová a
Marián Vászondi
Milena Čontošová a
Andrej Oravec
Mgr. Andrea Takácsová
a Martin Chrappa
Október
Anita Szabová
a Tomáš Ballyák
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Tešedíkovské noviny
Vážení občania, milí Tešedíkovčania!
(Pokračovanie z 1. strany)
Kladieme veľký dôraz aj na
naše životné prostredie. Veď s
okolitými obcami sa nám po−
darilo uskutočniť regionálny
projekt pod názvom: "Zberný
dvor a kompostáreň". Táto in−
vestícia bude dokončená za
2 milióny eur. Tohto roku na
jeseň začneme a dokončíme
na budúci rok v novembri.
Prostriedky na výstavbu sme
získali z európskych fondov a
zo štátnej dotácie. Objekt
kompostárne bude umiestne−
ný v teritóriu nového dvora zo
strany betónového zavlažova−
cieho kanála.
Chceli by sme zatraktívniť
centrálnu zónu obce pomo−
cou euro fondov a štátnej do−
tácie. Túto investíciu sme už
začali s budovaním nových
chodníkov, asfaltového ko−
berca a svietiacich lámp na
Mládežníckej ulici. V prá−
cach budeme pokračovať
pred obecným úradom a na o−
boch stranách cesty na jar, a−
lebo za priaznivého počasia
aj v zimných mesiacoch.
Je pravdepodobné, že ešte
v tomto roku začneme rekon−
štrukciu kultúrneho domu s
odizolovaním
vonkajších
stien, výmenou okien a dverí
a tepelnohydroizoláciou stre−
chy. Táto investícia bude u−
skutočnená výlučne zo štát−
nych prostriedkov bez spolu−
účasti obce, s ministerstvom

hospodárstva som už podpí−
sal zmluvu na dielo.
Teraz prebieha v našej ob−
ci projekt "Obec ako líder k
samozamestnaniu". V úvod−
nej časti tohto projektu sme
zrekonštruovali zasadaciu
miestnosť na prvom poschodí.
Nezamestnaní obyvatelia na−
šej obce nad 50 rokov sa budú
môcť rekvalifikovať, aby si
mohli lepšie nájsť pracovné u−
platnenie. Tento projekt bude
trvať až do konca mája.
Ďalší projekt máme pred
posúdením a to "Rekon−
štrukcia verejného osvetlenia
obce Tešedíkovo". V prvom
kole sme boli úspešní. Keď
všetko dopadne podľa našich
predstáv, tak na budúci rok náš
zámer sa môže stať aj realitou.
Plánujeme vyriešiť odvod−
nenie povrchových vôd z na−
šej obce. Máme vypracovanú
štúdiu, potom bude nasledo−
vať projektová dokumentácia
a po zverejnení výzvy
Ministerstva životného pro−
stredia sa budeme uchádzať o
grant z európskej únie a zo
štátneho rozpočtu.
Za posledné obdobie šty−
roch rokov sme vypracovali a
odovzdali sedem projektov so
žiadosťou o dotáciu z európ−
skej únie a zo štátneho roz−
počtu. Našu úspešnosť verne
dokazuje aj to, že zo 7 projek−
tov 6 bolo úspešných, zmluvy
boli už posúdené a podpísané.

Jeden projekt na zateplenie a
výmenu okien v domove dô−
chodcov neprešiel, je nám to
veľmi ľúto. Keď bude čo i naj−
menšia možnosť, opäť odov−
zdáme svoju žiadosť na pat−
ričné ministerstvo.
Od tej doby, čo som po−
slancom zastupiteľstva Nit−
rianskeho
samosprávneho
kraja, pravidelne každý rok
dostávame dotáciu 50−55 tis.
eur na prevádzkové náklady
domova dôchodcov. Vďaka
tomu naša obec musí veľmi
málo peňažných prostriedkov
investovať do tohto zariade−
nia. V súčasnosti pracujeme
na veľmi významnom projek−
te, čo kladne bude hodnotiť
hlavne mladá generácia. Jedná
sa o regionálny projekt na vy−
budovanie širokopásmového
internetu do každej domác−
nosti. Presadením tohto pro−
jektu by sme umožnili napoje−
nie každej domácnosti a verej−
ných zariadení na širokopás−
mový internet. Štúdia už je
vypracovaná, je dokončené aj
územné rozhodnutie, teraz
pripravujeme projektovú do−
kumentáciu, už len budeme
čakať na výzvu. Očakávame ju
už na budúci rok, keď podáme
svoju žiadosť na ministerstvo
aj na riadiaci orgán.
Rád by som ešte spome−
nul, že okrem týchto investí−
cií obecná samospráva má eš−
te aj iné aktivity, veď každo−
ročne obdarujeme našich no−
vých občanov, novorodencov

vkladnou knižkou, darčeko−
vým balíčkom, rodičov poho−
stíme so skromným občer−
stvením a novorodencov pri−
vítame do života v mene o−
becnej samosprávy s kultúr−
nym programom.
V rámci Dňa dôchodcov
každým rokom si spolu zaspo−
míname so seniormi našej ob−
ce. Nikdy nechýbal dobrý kul−
túrny program s účinkujúcimi
žiakmi zo základnej školy a
materskej školy. Skromným
pohostením a peňažnou pou−
kážkou chceme dovŕšiť dô−
stojný priebeh tejto slávnosti.
Ani k našim spoločenským
organizáciam, združeniam a
skupinám sa nesprávame ma−
cošsky. Dostávajú od nás fi−
nančnú a inú dotáciu:
Csemadok, Matica sloven−
ská, Klub dôchodcov, Peredi
Nőikar (spevácky zbor), Čer−
vený kríž, Športový klub,
Občianske združenie Telektó,
PIK, IFI klub a pod.
Môžem vyhlásiť, že napriek
množstve investícií finančná
situácia našej obecnej po−
kladne je vynikajúca. Veď
okrem úveru zo štátneho fon−
du rozvoja a bývania nemáme
iný dlh. Obec nie je zaťažená
žiadnym úverom, čo v tejto
neľahkej dobe je raritou aj v
radoch obecných samospráv.
S úctou
Gyula Borsányi
starosta obce

Odvádzanie dažďových vôd

Darcovia krvi dňa 15.10.2010

Stav hladiny spodnej vody v regióne regulujú rieky Váh a
Dudváh a zrážkové vody.
Odkanalizovanie obce realizujeme cez Kráľovbrodský ka−
nál. Našou úlohou je zabezpečiť odtok a zúžitkovanie zrážko−
vej vody. Túto problematiku sme riešili s mnohými projekta−
mi. Pre obec potrebujeme komplexné riešenie pre hospodáre−
nie s úžitkovou vodou. Vlastníme štúdium, kde Ing. Ernest
Piršel opísal problematiku a riešenia. Pomocou projektanta
Ing. Michala Kravčíka chceme tieto návrhy sformulovať do
konkrétnych projektov. Pán Kravčík je autorom kníh: Voda
bez hraníc a Voda pre ozdraveniu klímy. K zvládnutiu problé−
mov by sme potrebovali dotácie. Dúfajme, že naša vláda po
skúsenostiach z roku 2009 a2010 uvoľní pre hospodárienie s
vnútornými vodami značné financie.
Chceli by sme doriešiť dostatočný odtok spodných vôd a
rovnováhu medzi vodným hospodárstvom a životným prostre−
dím v našom regióne.
Ing. Gabriel Jurás − zástupca starostu

Richard Nagy, Ing. Štefan Kubík, Michal Tuška, Dezider
Vanko, Silvia Borsányi, Marian Marosi, Eva Marosiová,
Attila Barczi, Attila Somogyi, Katarína Kamrada, Attila
Udvaros, Kristian Perina, Vojtech Szarka, Norbert
Michalovič, Mária Michalovičová, Nikoleta Božeková,
Peter Marosi, Zsolt Baji, Tibor Kovács, František Andódy,
Attila Szőcs, Klaudia Nagy, Štefan Lukács, Ing. Priska
Vanková, František Tóth, Zoltán Újhelyi, Imrich Borsányi,
Attila Vidman, Ing. Alexander Mozoli, Jarmila Vargová,
Melinda Takácsová, Alžbeta Zaťková, Zuzana Czibulová,
Ladislav Beneš, Erik Mikle, Štefan Žitňák, Attila Szőke,
Július Németh, Anita Újhelyiová, Richard Vászondi.
Ďakujeme − Výbor SČK

OZNAM
Oznamujeme občanom, že Lekárska pohotovosť
v Šali má nové telefónne číslo: 0918 625 834.

13. ročník  3. číslo  november 2010  Zadarmo

Vážení občania, milí Tešedíkovčania!
Je mi cťou, že Vás môžem osloviť na titulnej stránke našich
novín. Chcel by som poukázať na udalosti posledných šty−
roch rokov, ale hlavne na investície, ktoré sa uskutočnili v
našej obci. Je možné, že niektorí z Vás to považujú za zby−
točné, ale časom slabne aj naša pamäť, a keď nebudeme o
nich hovoriť a čítať, tak potom viacerí by možno dali za
pravdu tvrdeniu, že "počas štyroch rokov sa neurobilo nič."
Vážení spoluobčania!
Teraz to, o čom by som
Vás chcel informovať pro−
stredníctvom týchto novín je
skutočnosť
a pravda. Chcem písať o
tom, čo sa udialo počas šty−
roch rokov, aj to, čo sa ešte u−
skutoční v blízkej budúcnosti
.Zoradím to chronologicky.
Na zasypanej časti jazera
Telek − tó, zo strany Žiharec−
kej ulice, sme vybudovali za
pomoci Štátneho fondu roz−
voja a bývania a Ministerstva
výstavby a regionálneho roz−
voja tri 12−bytové jednotky,
ktoré sme slávnostne odo−
vzdali v novembri v roku
2007. V týchto priestoroch
sme vytvorili pre 36 rodín
štandardné bývanie. Za účin−
nej pomoci nájomníkov sme
vytvorili kultúrne prostredie,
vybudovali detské ihrisko vo
dvore. Dva roky prebiehala
rekonštrukcia rímsko−katolic−
kého kostola, kde bola vyko−
naná obnova fasády, odizolo−
vanie stien, vnútorná maľov−
ka a výmena dlažby. Vďaka
obetavosti pána farára, veria−
cich katolíckej cirkvi, obec−
nej samosprávy, koaličnej
vlády do roku 2006 a pod−
predsedovi vlády, ktorí so
svojimi príspevkami aj finan−
čne podporovali rekonštruk−
ciu kostola.
Ešte v tom istom roku sme
začali rekonštrukciu evanje−

lickej modlitebne, kde sme
odizolovali steny, obnovili
fasádu, vnútornú omietku a
maľovku, kompletne sme vy−
menili celú strechu. Aj pri tej−
to rekonštrukcii sme boli ú−
spešní, pretože pri uchádzaní
o dotácie od vlády SR pro−
stredníctvom pána podpred−
sedu Čaploviča, nám bola po−
skytnutá finančná pomoc.
Chýbajúcu čiastku sme získa−
li od veriacich a zvyšnú časť
poskytla miestna obecná sa−
mospráva.
Vážení občania!
Okná a dvere na materskej
škole už boli zastarané, zvý−
šili sa náklady na kúrenie a na
základe rozhodnutia obecné−
ho zastupiteľstva sme ich vy−
menili za euro okná a dvere.
Vďaka tomu sa nám znížila
spotreba zemného plynu.
Ďalší rok sme zateplili stre−
chu novým izolačným mate−

riálom. Nezabudli sme ani na
normy v oblasti svetelnej hy−
gieny prostredia. Tento rok
sme vymenili všetky svietidlá
za moderné s vyššou luxovou
hodnotou, ktoré majú obdob−
nú intenzitu svetla ako slneč−
né lúče.
Západoslovenská vodáren−
ská spoločnosť dokončila vý−
stavbu kanalizácie v našej ob−
ci. Nehnuteľnosti a verejné
budovy boli postupne napoje−
né na hlavnú kanalizáciu. Ú−
roveň napojenia ku dnešnému
dňu je 35−40%. Žiaľ, násled−
kom neskorých jarných e−
normných zrážok, sa vyskytli
obrovské problémy a ukázali
sa nedostatky pri tesnení be−
tónových šachiet. Pri uklada−
ní častí betónových šachiet sa
vytvorili mikronetesnosti, cez
ktoré sa dostala spodná voda
do hlavnej kanalizačnej siete
a zaplavila celý systém. Ako
som Vám už oznámil, okam−
žite som avizoval dodávateľa
stavby aj majiteľovi a nariadil
som miestnu obhliadku teré−
nu. Zápisnične sme podchyti−
li skutkový stav a sľúbili, že
chybu včas odstránia, aby sa
spodná voda nemohla dostať
do hlavného potrubia. Niečo
sa už odstránilo, ale veľká

časť ešte nie je opravená.
Urgujem písomne aj ústne u
patričných orgánoch. Verím,
že po príchode jari chybu v
sieti znova utlmia.
V roku 2009 sme odovzda−
li ďalšiu bytovú jednotku, v
poradí už šiestu, na Širokej u−
lici. Tam sme zabezpečili
moderné bývanie pre 18 ro−
dín. Táto novostavba jednak
vytvorila kultúrnejšie prostre−
die na obecnej nehnuteľnosti
a po druhé, dopomohli sme
18 rodinám vyriešiť dlhotrva−
júci bytový problém.
V záujme rozvoja telesnej
kultúry mládeže a dospelých
sme vybudovali multifunkčné
ihrisko s umelou trávou na
dvore základnej školy, ktoré
si môžu prenajať obyvatelia
všetkých vekových kategórií.
Podľa mojich vedomostí vy−
užiteľnosť areálu sústavne
stúpa, čo je pre nás radostná
správa.
Podobne ako rímsko−kato−
lický kostol by sme chceli
zrekonštruovať aj kaplnku v
cintoríne. Už sme začali práce
s odizolovaním stien a ostat−
nými prácami budeme pokra−
čovať v nasledujúcom roku.
Podrobili sme rekonštrukcii aj
sochy na kalvárií a pred farou.
V letných mesiacoch sme to
aj dokončili. Tieto aktivity
boli financované spoločne s
rímsko−katolickou cirkvou a
obecnou samosprávou.
Musím pripomenúť aj do−
končenú rekonštrukciu organu
v rímskokatolíckom kostole,
ktorú sme dokončili v letných
mesiacoch vďaka spolupráce
pána Alberta Miklósa, stavite−
ľa organov z Győru.
(Pokračovanie na 3. strane)

