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Milí Tešedíkovčania!
Naše tradičné obecné oslavy sa
svojím dátumom viažu na významnú
historickú udalosť, keď si pripomína−
me výročia peredskej bitky, ktorá sa
odohrala na území našej obce 20. a
21. júna 1849.
Je to sviatok nás všetkých, rodá−
kov, obyvateľov a hostí. Je to svia−
tok, keď sa naša obec premení na
jednu veľkú rodinu.
Tešedíkovo je svojou históriou a
bohatou tradíciou ojedinelým a výni−
močným miestom nie len v našom
regióne, ale hlavne v srdci každého
človeka vážiaceho si korene, histó−
riu, miestne zvyky a tradície.
Musíme si priznať, že nás čaká bu−
dúcnosť, v ktorej musíme rátať aj s
prekážkami, ktoré v značnej miere
ovplyvnia spôsob nášho života.
Nemôžeme sa však vzdať, veď skoro
800 rokov, generácia po generácii
kládla ruku na túto zem, a aj v ne−

ľahkých časoch vštepovala do sŕdc
detí úctu a lásku k rodnej zeme.
Znovu tak, ako každý rok, sme sa
snažili pripraviť pútavý program,
dobrú zábavu, súťaže, aby naše jubi−
lejné 15. Obecné oslavy boli dňami
sviatku, radosti, oddychu a pohody,
dobrej nálady, aby sa všetci cítili prí−
jemne.
Úprimne si želám, aby naše obec−
né oslavy prebiehali v atmosfére po−

rozumenia, úcty a lásky, aby potešili
všetkých, ktorým leží na srdci pros−
pech obce, nášho domova.
Naše poďakovanie patrí každému,
kto sa so svojou prácou a podporou
pričinil o dôstojný a úspešný priebeh
našich jubilejných 15. Obecných o−
sláv.
S radosťou Vás očakávame,
s úctou:
Gyula Borsányi − starosta obce

Program 15. Obecných osláv
17.6.2011 (piatok)
19:00 − Život našich predkov −vernisáž
fotovýstavy v kultúrnom dome
20:00 − C. Goldoni: Hurá, na letný byt! −
premiéra tešedíkovského divadelného
krúžku v KD
18.6.2011 (sobota)
13:30 − Slávnostné otvorenie osláv pred
obecným úradom −privítanie hostí Gyula
Borsányi starosta obce,účinkujú: žiaci zá−
kladnej školy a Dychová kapela mesta Tab
14:15 − Svätá omša v rímsko−katolíc−
kom kostole, účinkuje Peredi Nőikar
15:00−Slávnostné kladenie vencov pri
pomníku bojov v r. 1848/49,účinkuje
Dychová kapela mesta Tab
16:00 − Slávnostný obed, udelenie pla−

kiet, čestných uznaní a vecných darov
16:30 − Kultúrny program na hlavnom
námestí
16:40 − Program materských škôl
16:50 − Vystúpenie žiakov základných
škôl
17:15 − Program speváckeho zboru
miestneho klubu dôchodcov
17:30 − Program folkórneho súboru
Dolina z Čajkova
17:50 − Vystúpenie tešedíkovského ci−
tarového súboru
18:00 − Program našich Superstar :
Irigy Hónaljmirigy. Phantoms crew − TS,
Tóth Gabi, Balázs Fecó
21:30 − Pouličná zábava −hudba: Csaba
Morvay a spolok

Sprievodné podujatia: Výtvarná súťaž
pre žiakov základnej školy 1. − 4. ročník,
fotografická súťaž v 3 kategóriach (žiaci
základnej školy 5. − 9. ročník, mládež od
16 do 18 rokov, dospelí, literárna súťaž
/žiaci ZŠ 5 .− 9. ročník) Tenisový turnaj "O
pohár starostu obce" v kategóriach: jed−
notlivci a dvojice. Udelenie čestných uzna−
ní a plakiet pre darcov krvi
Atrakcie dňa 18. júna: 10:00 − 19:00 −
bezplatná prehliadka obce vláčikom
SRDEČNE VÁS OČAKÁVAME !
Spoluorganizátori: Krajské osvetové
stredisko v Nitre, Štátny archív v Šali
Podujatie sa uskutoční s podporou
miestnych firiem, súkromných podnika−
teľov a spoločenských organizácií

AKTUÁLNE správy − nariadenia obecného zastupiteľstva, výzvy a informácie obce,
program kultúrno−spoločenských podujatí na www.tesedikovo.sk !
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Súťaže pri príležitosti
jubilejných
15. Obecných osláv
Obecná samospráva pri príleži−
tosti tohtoročných obecných osláv
vyhlásila súťaže pre deti, mládež a
pre dospelých a 2.ročník tenisové−
ho turnaja. Súťažné práce počas o−
becných osláv budú vystavené vo
vestibule domu kultúry. Víťazom
súťaže diplomy a vecné dary odo−
vzdávame 29. júna 2011 v kultúr−
nom
dome
pri
príležitosti
Rodičovskej Akadémie.
Deti radi kreslia a píšu
Priestory domu kultúry o niekoľko
dní opäť ožijú výtvarnými a literár−
nymi prácami našich detí. Námety
pri výtvarných prácach čerpali z kaž−
dodenných udalostí. Odborná porota
z hľadiska stanovených kritérií hod−
notila tvorivosť, originalitu a nároč−
nosť použitej výtvarnej techniky.
Členovia poroty : Mgr. Eva
Lelovicsová, Mgr. Michaela Melová,
Mgr.
Lívia
Jurásová,
Lívia
Kubičeková, Alžbeta Borsányiová
mali pri výbere víťazov ťažkú úlohu.
Všetky práce boli milé, pekné a pre−
zentovali kreativitu žiakov ZŠ 1.
stupňa.Výsledky výtvarnej súťaže
pod názvom: Udalosti z nášho kaž−
dodenného života sú nasledovné:
Základná škola s VJS: 1.cena –
Linda Kollárová – 2. ročn., 2. cena
– Spoločný projekt 3. ročn., 3. cena
Sabina Lakatošová – 4. ročn.
Základná škola s VJM: 1. cena –
Spoločný projekt 3. ročn.,2. cena –
Nikoleta Bartalosová – 4. ročn., 3.
cena Lea Herencsárová – 1. ročn.
Literárne práce žiakov ZŠ 2. stup−
ňa– eseje a príbehy, väčšinou pribli−
žujú minulosť. Námety sú čerpané z
rozprávaní rodičov a starých rodičov.
Faktom je, že vybrať tie „ naj „ bolo
naozaj veľmi ťažké. Porota ocenila
nasledovné práce:
Základná škola s VJS: 1.cena –
Eva Farkašová – 8. ročn., 2. cena –
Adam Zilizi – 5. ročn., 3. cena –
Stanislava Hajduková – 8. ročn.,
Norbert Kovács – 5. ročn.

Základná škola s VJM: 1. cena –
Balogová Renáta – 9. ročn., 2. ce−
na− Bartalosová Mária−8. ročn.,
Réka Soltészová – 9. ročn., 3. cena
– Emese Karácsony – 8. ročn.
Fotografie hodnotila trojčlenná po−
rota v zložení: Tomáš Fischer, Zsolt
Bende a Alžbeta Borsányiová. V
tomto roku prišlo málo fotiek, čo sa
odzrkadluje aj na výsledkoch súťaže.
Po roku veľký krok a odborný rast
sme zaznamenali pri hodnotení fotiek
Kitti Kovácsovej a Judity Százovej.
Ocenené boli nasledovné práce:
ZŠ s VJS: 1. cena – Sakrálne pa−
miatky našej obce – Stanislava
Hajduková – 8. ročn., 1. cena –
Bleskové zábery z nášho každoden−
ného života – Michaela Péková –
8.ročn.
ZŠ s VJM: 1. cena – Sakrálne pa−
miatky našej obce – Barbora
Bajiová – 9. ročn., 1. cena –
Bleskové zábery z nášho každoden−
ného života – Kitti kovácsová – 6.
ročn.
Absolútnou víťazkou druhej kate−
górie, zaslúžene sa stala Judita
Százová /18 r./ – 1. cena – Sakrálne
pamiatky našej obce, 1. cena –
Bleskové zábery z nášho každoden−
ného života.
Gratulujeme! Členovia poroty pri
vyhodnotení prác vychádzali z krité−
rií súžaže, /preto nemohli oceniť kaž−
dú prácu/ a z kvality prác za účelom
zachovania úrovne vyhlásených sú−
ťaží, a aby motivovali a inšpirovali
mládež k tvorivej činnosti. Osobne si
myslím, milé deti, že by ste mali po−
kračovať vo vašich tzv. „koníčkoch” −
v tvorbe, lebo po určitom čase, po
skúsenostiach dozreje aj to ovocie.
Želám Vám k tomu veľa úspechov.
Pokračuje sa v boji „O pohár sta−
rostu obce”.Výsledky tenisového tur−
naja budú zverejnené na inertetovej
stránke www.tesedikovo.sk až v týž−
dni našich obecných osláv.
Alžbeta Borsányiová−ref. kultúry

KRONIKA
Naše
novo−
rodeniatka
Apríl: Márk Kőrösi
Tomáš Keszeli
Máj: Sebastian Csank

Navždy nás opustili
Apríl
František Kovács (1917)
Helena Lelovicsová,
rod.Takácsová (1929)
Helena Mikusová,
rod. Pásztorová (1933)
Máj
Kristína Barcziová,
rod. Barcziová (1985)
Arpád Varga (1956)

Spoločnou
cestou
Apríl
Csilla Budová a Ján Hajdú
Máj
Monika Darázsová
a Štefan Kovács

Darcovia krvi dňa 4.3.2011
Nikoleta Bozsek, Kubík Štefan,
Tibor Kovács, Samuel Darázs,
Radoslav Porubský, Attila Somogyi,
Juraj Novák, Marian Marosi, Tomáš
Paulo, Dezider Vankó, Attila Barczi,
Mária Mihalovičová, Norbert
Mihalovič, Tomáš Perina, Marian
Marček, Attila Somogyi, Andrea
Paulová, Jaroslav Ivan, Kristián
Perina, Peter Marosi, Štefan Lukács,
Imrich Borsányi, Zoltán Újhelyi,
Zsolt Baji, František Andódy, Ákos
Gáspár, Imrich Szekeres, František
Tóth, Hajnalka Takácsová, Lívia
Somogyiová, Melinda Takácsová,
Katarína Ziliziová, Alexander
Mozoli, František Vígh, Richard
Nagy, Attila Szőcs, Ladislav Benes,
Attila Szőke, Erik Mikle, Richard
Vászondy, Július Németh.
Ďakujeme − Výbor SČK
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Prvé sväté prijímanie
a birmovka
„Boh Ťa má rád. On dal svetlo
slnku, kvetom a stromom krásu
a schopnosť rásť a prinášať ovocie
.... a to všetko pre nás.“
U malého dieťaťa sa rozvíjanie
pojmu Boha a vzťahu k pánu Bohu
môže dosiahnuť len sprostredkova−
ne, cez veriacich rodičov. Dieťa pre−
žíva náboženské zvyky a úkony
v rodine. Ak má kresťanská viera
rásť, musia deti poznať Ježiša, ako
nám o ňom hovorí Sväté Písmo.
Stretnutie detí v školskom veku
s biblickými príbehmi musia byť lás−
kou pripravené, a prípravy na Prvé
sväté prijímanie sa začínajú hodina−
mi náboženskej výchovy. Katechézy
pre deti a stretnutia s rodičmi prebie−
hajú až do slávnosti Prvého svätého
prijímania.
V tomto roku dňa 8. mája
sa
v krásne vyzdobenom kostole v rám−
ci svätej omše konalo Prvé sväté
prijímanie, za účasti 31 žiakov zák−
ladnej školy. Svätú omšu celebroval
a Prvé sväté prijímanie vysluhoval p.
farár Štefan Csutora. Za nádherné
prežívanie tohto sviatku sa deti po−
ďakovali p. farárovi, katechétke,
a samozrejme aj rodičom.
Dňa 22. mája opäť zavládla svia−
točná chvíľa v kostole, keď do našej
obce zavítal vzácny hosť, aby udelil
sviatosť birmovania 107 mladým
kresťanom. Pod vedením A.
Pásztorovej zaspievali pieseň

„Veľký kňaz k nám dnes prichá−
dza...“. Pána Mons. biskupa Jánosa
Oroscha privítal pri bráne kostola p.
farár Štefan Csutora. Birmovanci si
počas svätej omše vypočuli krásny
príbeh Veroniky zo Svätého Písma.
Pán Mons. Biskup Orosch vyzdvihol
aj význam prijatia sviatosti birmova−
nia v živote mladých kresťanov. Po
obnovení krstných sľubov, pán bis−
kup s pomocou farárov a miništran−
tov vysluhoval sviatosti birmovan−
com. Milými slovami sa aj p. staros−
ta obce Gyula Borsányi prihovoril p.
biskupovi. Birmovanci kyticami
a darčekmi vyjadrili úprimné poďa−
kovanie p. biskupovi, p. farárovi, ka−
techétke a rodičom za ich pomoc
a obetavú prácu.
Moja vďaka patrí hlavne rodičom
birmovancov, ktorí sa im venovali
po celý rok a priviedli ich k tejto
sviatosti a v nemalej miere prispeli
k pokojnému a hladkému priebehu
slávnosti.
Pevne verím, že naši birmovanci
si uvedomujú, že birmovanie je
sviatosť, v ktorej pokrstený dostá−
va Ducha Svätého ako osobitný
dar na posilnenie, aby ako dospelý
kresťan slovom a príkladom sved−
čil o Kristovi, a aby sa užšie spojil
s Cirkvou.
Preložila: A. Borsányiová
Berta Borsányiová − katechétka

KRÁTKE SPRÁVY

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov si 30.
marca 2011 v kongresovej sále MsÚ
prevzalo 44 pedagógov ZŠ z okresu
Šaľa ďakovné listy a pamätné medaily.
V spomínaný deň ocenenia si prevza−
li aj riaditeľka a učiteľky ZŠ
Tešedíkovo, menovite: Mgr. Anna
Danadová – riaditeľka. ZŠ s VJS,
Mgr. Beáta Ziliziová − ZŠ s VJS a
Mgr. Tímea Baranyai − ZŠ s VJM.
GRATULUJEME! Želáme im veľa
zdravia, optimizmu, pracovných ú−
spechov a osobného šťastia.

Daruj krv −
zachrániš život...
Slovenský červený kríž má v oblas−
ti darcovstva krvi špecifické postave−
nie. Jeho úlohou v tejto oblasti je o−
slovovať darcov krvi, aby pochopili
zmysel darovania tejto životodarnej
vzácnej tekutiny a prejavili záujem o
tento šľachetný a humánny čin. Nie
každý z nás má odvahu darovať krv.
Zásluhou kampane MO SČK
Tešedíkovo však počet prvodarcov a
viacročných darcov krvi v našej obci z
roka na rok stúpa. A oni si zaslúžia na−
šu pozornosť. Preto naša obecná samo−
správa pri príležitosti obecných osláv
dňa 18.6.2011 udeľuje aj v tomto roku
za humánny čin a mnohonásobné dar−
covstvo krvi čestné uznania a pamät−
né plakety. Ocenenie prevezme:
Radoslav Porubský, Attila Udvaros,
Imrich Borsányi a Attila Barczi.
Alžbeta Borsányiová − ref. kultúry

Čestné uznania a
pamätné plakety našej
obecnej samosprávy
Obecná samospráva v Tešedíkove
pri príležitosti jubilejných obecných o−
sláv udeľuje čestné uznanie a pamätnú
plaketu:
z Mestskej samospráve Tab za pes−
tovanie dobrých družobných vzťahov a
pri príležitosti 10. výročia podpísania
zmluvy v oblasti kultúry a športu
z Kataríne Jónásovej, pri príleži−
tosti životného jubilea, za úspešnú pe−
dagogickú prácu, za vedenie Spe−
váckeho zboru Peredi Nőikar, za o−
chranu nášho kultúrneho dedičstva a
za rozvoj kultúry v obci.
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TÁBOR TEŠEDÍKOVSKÝCH KAMARÁTOV
− kde slniečko vždy jasne svieti

Slniečko jasne svieti,
v tábore sa stretávajú ozajstní kamaráti.
Programy, výlety, spoločné hry,
čakajú nás radovánky.
Ponúkame našim deťom atraktívny 5 dňový zážitkový
program od 25.7. do 29.7.2011 zameraný na zábavu, od−
dych a načerpanie energie cez prázdniny. Tábor je určený
pre mládež vo veku 6−12 rokov.
Tvorivá dielňa, zaujímavé programy, športové a kolek−
tívne hry a súťaže! Krásy našej krajiny – spoločný autobu−
sový výjazd, môžu sa k nám pridať aj rodičia !
Účastnícky poplatok je 17,−Eur, čo zahŕňa 5 dňový prog−
ram, výlet, 5 x stravu, vrátane pitného režimu.
Srdečne Vás očakávame! Prihlášky prijímame do
15.7.2011, podrobný program tábora zverejníme na
www.tesedikovo.sk.

KALENDÁR PODUJATÍ
25 − 26.6.2011 − Hody, pouličná
zábava
Info: www.tesedikovo.sk
28.6.2011 − Rozlúčka so školou
− ZŠ Tešedíkovo s VJM
29.6.2011
−
Rodičovská
Akadémia − program žiakov ZŠ s
VJS
3.7.2011 − Medzinárodný futba−
lový turnaj
Info: www.tesedikovo.sk
25 − 29.7. 2011 − Letný tábor
Tešedíkovských kamarátov
Info: A. Borsányiová, DK, tel.:
031/77 95 314, e−mail: borsi−
ka@post.sk, www.tesedikovo.sk
30.7.2011 − Tešedíkovský folk−
lórny festival − Festival vína
Program: www.tesedikovo.sk
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Odmena vo výške 300 eur
za odhalenie páchateľov
Obec Tešedíkovo oznamuje obyvateľom obce, že po VII. Majálese, ktorý
sa konal 7. mája 2011 pri rybníku Telek−tó po polnoci neznámi páchatelia
spáchali na majetku obce, na predajných stánkoch a na laviciach vandaliz−
mus, a tým spôsobili značnú škodu.
Obec Tešedíkovo v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva
č.85/OZ/2011 zo dňa 10.05.2011 ponúka odmenu 300,− eur tomu, kto svo−
jím oznámením prispeje k odhaleniu páchateľa, páchateľov.
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Naše futbalové A mužstvo vyhralo 5 zápasov v rade, a odpútal sa od zostupovej zóny

Zverenci Róberta Darázsa sa prebudili
Po veľmi slabom jarnom štarte sa
mnohí fanúšikovia už vopred zmierili s
tým, že naše futbalové A mužstvo vy−
padne z V. ligy. Našťastie nemali prav−
du, lebo sa zverenci Róberta Darázsa v
druhej polovici sezóny prebudili, a vy−
hrali 5 zápasov v rade: Močenok (doma)
2:1, Okoč−Sokolec (vonku) 2:1, Ohrady
(d) 2:1, Kráľová nad Váhom (v) 2:1,
Trhová Hradská (d) 1:0, a odpútali sa od
konca tabuľky.
„Od začiatku som veril našim hráčom,
vedel som, že po prehratých stretnutiach
potrebujeme jeden zápas nutne vyhrať, a
potom sa to otočí. Tak sa aj stalo. Po veľ−
kom boji sme porazili Močenok, a tým
sme ukončili sériu prehier. Po víťazstve
mladí futbalisti ožili, a na kľúčový zápas
do Okoča sme cestovali sebavedome.
Tam sme o tri body zabojovali viac, ako

domáci. Aj po inkasovanom góle sme hra−
li našu hru, a Prístavok dvoma gólmi oto−
čil zápas pre nás. V závere rušného stret−
nutia brankár Valenský chytil penaltu −
hodnotil výkony mužstva hrajúci tréner
Róbert Darázs. − Po dôležitom víťazstve sa
nám podarilo poraziť aj Ohrady, a v
Kráľovej nad Váhom nás čakal ďalší šesť−
bodový zápas. Viackrát som sledoval náš−
ho súpera, vedel som, čo na nich platí.
Nastúpili sme v rozostavení 4−5−1, dobre
sme sa bránili, a hrozili sme rýchlymi
kontrami. Nakoniec výborne hrajúci Peter
Bende dvomi peknými gólmi rozhodol v
náš prospech. Potom krásnou strelou
Bujka sme vyhrali nad Trhovým Mýtom.
V Šintave sme nehrali zle, ale pocítili sme,
že nám chýbali kľúčoví hráči. Prístavok a
David Bende boli zranení a Trnkóczi mal
trest za osem žltých kariet."

Róbert Darázs verí, že mužstvo vyhrá
posledné dva majstrovské zápasy a v V.
lige skončí na 10. mieste: "Dokázali
sme, že vieme hrať futbal. Moji zverenci
sa v dôležitých stretnutiach nezľakli sú−
perov. Tvoríme výborný kolektív, teší−
me sa, že nášmu masérovi, Gejzovi
Tóthovi sme gratulovali k 60. narode−
ninám
víťazstvom.
Ďakujeme
Ladislavovi Zilizimu, že stál pri nás aj v
ťažkých časoch, a pomohol nám. Sme
vďační tým priaznivcom, ktorí nám veri−
li a fandili."
Od hrajúceho trénera sme sa dozvede−
li, že tretieho júla sa na našom ihrisku u−
skutoční medzinárodný turnaj, na kto−
rom sa okrem domácich predstavia muž−
stvá Tabu, Diakoviec a Dolných Salíb.
Zoltán Szabó

Medzinárodná súťaž silných mužov
Naša obec sa môže tešiť na nevšednú a
zaujímavú športovú udalosť. Deviateho
júla o 14−tej hodine na futbalovom ihris−
ku sa začne medzinárodná súťaž silných
mužov
Karpatská
kotlina−Poľsko.
Atrakciou bude zdvíhanie autobusu, ale
milovníci športu si môžu pozrieť aj ďal−
ších 9 disciplín. Napríklad zdvíhanie be−
tónových gúľ, drepy, mŕtvy ťah, tlak klad−
ky, super jok... Vo výbere Karpatskej
kotliny budú súťažiť Ferenc Őszi z
Dolných Salíb, zo Srbska príde Ervin
Katona, z Győru Richard Danis a z
Dunajskej Stredy Gábor Aranyosi. V poľ−
skom tíme nastúpi Gregor Peksa, Robert
Nems, Artur Waltza a Robert Cyrwus.

V dvoch disciplínách sa silní muži po−
kúsia o vytvorenie slovenského rekordu,
vo zdvihu betónových gúľ chce byť ú−
spešný Gábor Aranyosi, a v tlaku kladky
Ferenc Piros z Veľkej Mače.
Vstupné je 1,50 eur, ale deti do 12 ro−
kov majú vstup zdarma, a k tomu dosta−
nú aj malý darček. Usporiadatelia čakajú
na najmladších s detským kútikom. Aj
dospelí budú mať o občerstvenie dobre
postarané. V prestávke sa uskutoční sú−
ťaž silákov z Tešedíkova a Dolných
Salíb. Po pretekoch Ferenc Őszi a ostat−
ní pretekári sa porozprávajú s divákmi, a
bude aj možnosť na spoločné fotografo−
vanie.
Zoltán Szabó

Rybárske preteky na jazere Telektó
Dňa 30. apríla 2011 sme usporiadali
rybárske preteky. Vybrali sme trochu
netradičný termín, ale naši rybári sa ne−
vedeli dočkať, tak výbor OZ rozhodol,
že preteky sa uskutočnia o týždeň skôr,
ako to bolo po iné roky.
Počasie nám našťastie prialo a rybári
mali určite pekný zážitok. Súťažilo sa,
ako tradične, v troch kategóriach. Do A
kategórie sa započítavali všetky ulovené
ryby nad 40 cm. Boli ohodnotené takým
počtom bodov, akú dĺžku dosiahli. B ka−
tegória boli najväčšie ryby a C kategória
bolo najviac ulovených karasov.
Súťaže sa zúčastnilo celkove 62 rybá−

rov nielen z Tešedíkova, ale aj z blízke−
ho okolia Spolu bolo vylovených 24
kaprov v rôznych veľkostiach.
Víťazom kategórie C sa stal Vígh
Ferenc, ktorý vylovil spolu 10,20 kg ka−
rasov.
Najväčšieho kapra s dĺžkou 77 cm
zdolal Mészáros Ádám, a tak sa stal ví−
ťazom kategórie B.
O víťazovi A kategórie sa rozhodova−
lo do posledných minút súťaže.
Nakoniec, možno vďaka šťastiu, skúse−
nosti alebo trpezlivosti, sa absolútnym
víťazom stal dlhoročný člen nášho zdru−
ženia Udvaros Attila, ktorý získal 176

bodov (ulovil 51, 68, 57 cm kaprov). Na
druhom mieste skončil Mészáros Ádám
s počtom bodov 175 (ulovil 43, 55, 77
cm kaprov) a tretie miesto získal
Lukács Kristián so 157 bodmi ( ulovil
44, 68, 45 cm kaprov).
Víťazom srdečne gratulujeme. Ďalšia ry−
bárska súťaž, kde si budú môcť rybári vy−
skúšať svoje rybárske umenie bude 30 ho−
dinový rybársky maratón, ktorý sa usku−
toční v dňoch 20. a 21. augusta 2011.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v
Rybárskych potrebách Szarka, Tešedíkovo
242, alebo na tel. č. 0905 863917. Každého
srdečne očakávame! /Výbor OZ/

