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Krásne stíchne čas,

anjel blízko sŕdc nám lieta

keď prídu Vianoce a cencúľ na nose,

na chvíľu polepší dušičky v nás,

Ježiško za dvermi, Ježiško v nás,

keď prídu Vianoce,  drží tam stráž

do dnuka nepustí je lásky čas,

šťastné a veselé sú tu len raz.
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10. decembra 2011 za-

ujal pozíciu starostu našej 

obce Ing. Marián Tóth. 

Ako by ste hodnotili uply-

nulé obdobie? Aké zmeny 

nastali či už na Obecnom 

úrade alebo v samotnej 

obci?

Prvý rok bol takpovediac 
úvodný, pretože hneď po 
obsadení pozície som začal 
s analýzou situácie obce. 
Po ekonomickej stránke 
bolo jednoznačné, že bez 
navýšenia úveru nevieme 
vyriešiť dovtedy nahroma-
dené, nevyplatené faktúry 
súvisiace s Obecným do-
mom. Po tomto sme vyko-
nali niekoľko personálnych 
zmien, niektoré vedúce po-
zície sme zrušili. Následne 
sme zaviedli elektronický 
dochádzkový systém, nain-
štalovali sme čiastočný ka-
merový systém a podarilo 
sa nám zabezpečiť v okolí 
Nám. Sv. Štefana bezplatnú 
wi-fi  sieť. Na úseku zabez-
pečenia pracovných miest 
sa nám v súvislosti s proti-
povodňovými opatreniami 
v spolupráci s Novozámoc-
kým úradom práce poda-
rilo zabezpečiť pracovné 
miesto pre 10 našich ne-
zamestnaných obyvateľov. 
V januári sa začalo s čis-
tením járkov, hrádzí a to-
kov. Tieto práce trvajú až 
dodnes. Spoločne s obyva-
teľmi obce sa nám v apríli 
podarilo zlikvidovať nie-
koľko nelegálnych skládok 
odpadov. V krátkom čase 
sa nám podarilo zrekon-
štruovať 2 nehnuteľnosti vo 
vlastníctve obce: časť zdra-
votného strediska a Hos-
ťovský dom. Dnes už fungu-
je v upravených priestoroch 

v areáli PD stredisko I. Pod-
nik verejnoprospešných
služieb Tvrdošovce. Tieto 
priestory sa nám podari-
lo zrekonštruovať vďaka
sponzorom. V nových 
priestoroch môžeme nájsť 
už i Obecnú políciu, ktorá je 
presťahovaná do priestorov 
Požiarnej zbrojnice. 

Zdedili ste niekoľko 

nedokončených projektov 

z predchádzajúceho vo-

lebného obdobia?

V novembri, pred ko-
munálnymi voľbami začalo 
predchádzajúce vedenia 
s rekonštrukciou centra 
obce. Práce boli v počia-
točnom štádiu a tak zostalo 
dokončenie projektu na sú-
časné vedenie. Počiatočné 
ťažkosti s prácami sa vďa-
ka úspešným rokovaniam, 
resp. výmene subdodávate-
ľa vyriešili a práce sa urých-
lili. Obec hradí z vlastných 

zdrojov v rámci projektu 
frézovanie starého asfaltu, 
kým nový asfalt a zelená 
zóna (ostrovčeky s kvetino-
vými záhonmi) sú súčasťou 
projektu. V tomto čase sú 
práce už ukončené, tak isto, 
ako aj rekonštrukčné práce 
na základnej škole. 

Aká je situácia v kultúre?

Aj v tejto oblasti nastali 
zmeny. Snažíme sa mesač-
ne organizovať podujatia 
pre každú vekovú kategó-
riu. V letných mesiacoch 
sme s pomocou mladšej 
generácie na novo nafarbili 
sedadlá v Amfi teátri, zor-
ganizovali sme rôzne po-
volania, vydali sme a krstili 
sme aj pamätnú medailu pri 
príležitosti 10.výročia od-
halenia sochy sv. Štefana 
v našej obci. Zaujímavos-
ťou je aj nedávno odovzda-
né Železničiarske múzeum, 
ktoré tiež láka záujemcov. 

S dvomi susednými obca-
mi (Palárikovo, Jatov) sme 
založili občianske združenie 
s názvom Miestna akčná 
skupina Cergát – Váh, kto-
rej cieľom je, aby sa spo-
ločnými silami zapojila do 
programu LEADER a oživi-
la turizmus, resp. aby sme 
využili potenciál daný na-
šimi obcami. V budúcnosti 
plánujeme podať projekt 
na vybudovanie cyklistic-
kej dráhy spájajúcej tieto tri 
obce, zároveň na osadenie 
nových informačných tabúľ. 

Aké sú Vaše ďalšie plá-

ny?

Hodlám pokračovať v mo-
dernizácii Obecného úra-
du a s prihliadnutím na 
naše fi nančné možnosti by 
som chcel zaviesť elektro-
nické vybavovanie klien-
tov – obyvateľov, aby sme 
aj touto formou uľahčili 
a urýchlili vybavovanie strá-

Spýtali sme sa 

STAROSTU

Dovoľte mi zaželať 

Vám pokojné 

prežitie vianočných 

sviatkov a nový 

rok plný šťastia 

a úspechov.

Ing. Marián Tóth
starosta obce



nok. Podali sme projekt na nadstav-
bu a rekonštrukciu Domu služieb, 
veríme v pozitívne vyhodnotenie 
žiadosti. V záujme ochrany obyva-
teľov a ich majetku plánujeme vybu-
dovanie kamerového systému v ob-
ci. V uplynulom období ma vyhľa-
dalo viac obyvateľov v súvislos-
ti s kvalitou ulíc a asfaltu na nich. 
Tento viacročný problém budeme 
spoločne s poslancami Obecného 
zastupiteľstva (ďalej len OZ) riešiť 
v jarnom období. Na riešenie čaká 
aj efektívne využitie termálneho kú-
paliska, v oblasti ktorej už prebie-
hajú rokovania. Verím, že tento dlho 
trvajúci, ale stále aktuálny problém 
sa tiež vyrieši. Aktuálnou témou je 
tiež vybudovanie kanalizačného 
systému, s ktorým budú spojené 
veľké výdavky. Projektová doku-
mentácia je hotová, je potrebné 
počkať na výzvy príslušného minis-
terstva a zo strany obce bude po-
trebné v prípade podania žiadosti 
zabezpečiť fi nančnú spoluúčasť na 
projekte. Tu by som rád vyzdvihol, 
že vybudovanie kanalizačnej siete 
nezaťaží len rozpočet obce, ale aj 
obyvateľov. Rozumiem pod tým to, 
že samotné pripojenie na kanalizač-
ný systém bude stáť každú domác-
nosť cca 500,- eur, zároveň bude 
občan mesačne platiť tzv. stočné 
v závislosti od množstva vypuste-
ných splaškov do kanalizačného 
systému. Prebiehajú aj rokovania 
v oblasti modernizácie zberu a lik-
vidácie odpadu, čo by znamenalo 
zavedenie linky (novej technológie) 
na likvidáciu komunálneho odpa-
du. Táto linka spĺňa predpoklady 
a kritériá na ochranu životného pro-
stredia. O tejto technológii som už 
hovoril v relácii TKTV. 

Považujem za dôležité upria-
miť pozornosť na tú skutočnosť, 
že samosprávy zabezpečujú po 
štáte najviac úloh. Pod tým rozu-
miem to, že úlohou samosprávy 
je napr. zabezpečiť, aby verejné 
osvetlenie svietilo, aby dohliadalo 

na stav chodníkov, cesty, ale tak 
isto fi nancuje samospráva aj ma-
terské školy. Ak však bude príjem 
obce z daní nižší, tieto úlohy sa 
môžu dostať do ohrozenia. Tu je 
dôležité povedať – k dosiahnutiu 
vytýčeného cieľa je dôležitá spo-
lupráca starostu a poslancov OZ. 
S čistým svedomím môžem prehlá-
siť, že v našom prípade je spoluprá-
ca dobrá (na rozdiel od viacerých 
negatívnych príkladov), pripomien-
ky a názory poslancov a členov 
odborných komisií sú rozhodujúce 
a snažia sa o dosiahnutie toho naj-
lepšieho pre obec. To sa vzťahuje 
aj na projekty, v prípade ktorých 
je potrebné veľmi dôkladne zvážiť, 
do akých projektov sa v tejto ťažkej 
hospodárskej situácii prihlásime. 
Veď aj zabezpečenie 5% spolufi -
nancovania môže znamenať prob-
lém, hlavne pri veľkých projektoch. 
Na druhej strane ale vieme, že bez 
nich budeme mať na rozvoj veľmi 
malú šancu. Vtedy sa zhodnocuje 
práca a prístup našich obyvateľov 
– spoluobčanov. To, že bude do-
hliadať a dávať pozor na naše hod-
noty a našou prácou budeme zveľa-
ďovať majetok obce. Obnovili sme 
autobusovú zastávku? Áno, aby ju 
potom o niekoľko dní mohli vandali 
rozbiť. Nie raz je aj toto realitou, ne-
závisle od prístupu vedenia obce. 
Výchova totiž nie je úlohou staros-
tu. Namontovať kamery do celej 
obce je zas prakticky nemožné. 
Ak ale budeme hodnotiť prácu ve-
denia obce, popri mnohých ďalších 
kritériách treba prihliadať aj na to, 
že čím sme my obyvatelia prispeli 
k ochrane našich spoločných hod-
nôt. 

Za jeden rok sa nedajú spraviť 
zázraky, ale snaha a dobrá vôľa je. 
Verím v to, že nastávajúce tri roky 
budú stačiť na to, aby sme Tvrdo-
šovce spoločnými silami posunuli 
vpred a aby som poskytol ľuďom to 
najlepšie, ktoré som schopný po-
skytnúť.
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Mgr. Tímea Szikora a Mgr. Ján Morvai 13. 8. 2011
Eva Mészárosová a Sergej Barobin 3. 9. 2011
Mgr. Csilla Šípošová a Igor Rybár 3. 9. 2011
Marta Vargová a Tamás Hanák 10. 9. 2011
Ing. Katarína Čapuchová a Daniel Mészáros 10. 9. 2011
Andrea Baloghová a Róbert Pauer 24. 9. 2011
Eva Zahrádková a František Ryška 1. 10. 2011
Sabína Kovácsová a Miroslav Brenkus 8. 10. 2011
Nora Tóthová a Ing. Róbert Maršovsky 15. 10. 2011
Ing. Erika Vanyová a Ladislav Varga 5. 11. 2011
Petra Szederová a Milan Ešek  26. 11. 2011

MLADOMANŽELIA

JUBILANTI

VITAJTE MEDZI NAMI
Alex Hancko 3. 8. 2011
Levente Péter Kurucz 4. 8. 2011
Ondrej Csányi 9. 8. 2011
Ella Nagyová 16. 8. 2011
Peter Mészáros 25. 8. 2011
Alexander Stojka 2. 9. 2011
Viktor Mogrovič 14. 9. 2011
Timotej Polák 14. 9. 2011
Miroslav Harendarčik 16. 9. 2011
Maximilián Sipos 27. 9. 2011
Dóra Szabó 5.  10. 2011
Rebeka Anyalaiová  13. 10. 2011
Valentína Lakatošová 30. 10. 2011
Márton Győri  2. 11. 2011
Leila Szabóová  13. 11. 2011
Dominik Szikora  16. 11. 2011
Natália Goľáková  17. 11. 2011

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Jozef Varga (1941)  5. 8.
Mária Baranovicsová (1936) 9. 8.
Irena Mészárosová (1926)  14. 8.
Anna Vidová (1935)  23. 8.
Zuzana Mészárosová (1935)  11. 9.
Mária Kissová (1939)  14. 9.
Ján Buják (1920)  15. 9.
Emma Kollárová (1934)  23. 9.
Štefan Antalecz (1926)  25. 9.
Imrich Atkári (1928)  6. 10.
Ľudovít Király (1930)  7. 10. 
Božena Stojková (1955)  22. 10.
Helena Csandová (1929)  24. 10.
Anna Kurucová (1933)  25. 10.
Jozef Borbély (1935)  25. 11.

70  August: Ladics Július, Harča Árpád, Tataiová Hele-
 na, Vas Karol, Borosová Mária, Bogyó Gejza, Sep-
 tember: Mátéová Katarína, Jakubíková Mária, Halu-
 zová Alžbeta, Brlaiová Mária, Bartoš Aladár, Tóth 
 Zoltán, Tóth Štefan, Október: Baloghová Mária, Sza-
 bová Zuzana, Mészáros Ján, Borbély Karol, Borbé-
 lyová Katarína, Vanyová Mária, November: Balogh 
 Anton, Vanya Ladislav, Birkus Karol, Geróová Irena, 
 December: Tóth Jozef, Kolarovič Peter, Hozlár 
 Rudolf
75  August: Jerušková Margita, Ballová Zuzana, Ruzsik 
 Juraj, Bugyik Július, Virágová Magdaléna, Borbély 
 Pavol, September: Kopečná Helena, Brenkusová 
 Mária, Baloghová Rozália, Mojzes Ján, Makrai La-
 dislav, Október: Csányiová Marta, Borbély Karol, No-
 vember: Bogdány Vincent, Bogdány Jozef, Jakubík 
 Karol, Švancárová Anna, December: Csányi Štefan, 
 Siposová Jolana
80  August: Grochalová Veronika, Figurová Margita, 
 September: Vanyová Helena, Szikorová Katarína, 
 November: Vanyová Irena, December: Bogdányová 
 Mária
85  August: Borbélyová Mária, September: Kuruc Jozef, 
 Vanyová Helena, Bara Michal, Október: Takácsová 
 Rozália, Baloghová Anna, November: Fugli Alžbeta, 
 Zelenická Alžbeta, Rajosová Mária, December: Va-
 nya Zoltán Július, Baraová Terézia
90  August: Vidová Mária

Boldog Karácsonyt és az új esztendőben
jó egészséget, boldogságot és sok szép vidám 

napot kíván Mészáros Imre

Veselé Vianoce, veľa zdravia, 
šťastia a spokojných dní v novom roku 2012 

Vám praje 

IMRICH MÉSZÁROS
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Obecná polícia sa presťahovala 

do nových priestorov, a to do budovy 

Hasičskej zbrojnice na Kukučínovej 

ulici.

� � �

Obecná polícia Tvrdošovce má 

zriadenú novú internetovú stránku, 

kde občania môžu nájsť aktuálny vý-

pis z činnosti OP. Webová stránka OP 

je na adrese www.op.tvrdosovce.sk.

� � �

Obecná polícia v mesiacoch sep-
tember a október vyšetrovala približne 
50 prípadov. Väčšina z nich boli ozná-
menia od občanov týkajúcich sa spaľo-
vania suchých porastov v záhrade. Ob-

čania v jesenných mesiacoch s obľubou 
podpaľujú zelený odpad, nedbajúc na 
znečisťovanie ovzdušia. Aj touto cestou 
prosíme občanov aby v budúcnosti vo-

lili radšej ekologic-
ky prijateľnú cestu, 
a to komposto-
vanie porastov, 
či už vo svojich 
záhradách, alebo 
na verejnej kom-
postárni na Gaš-
tanovej ulici, ktorá 
bude v prevádzke 
až kým sa neo-
tvorí nová skládka 
biologicky rozlo-
žiteľného odpadu.

V poslednom ob-
dobí sa zvýšil počet 
krádeží bicyklov zo že-
lezničnej stanice. Dňa 
26. 9. 2011 sa lupičom 
podarilo odcudziť 3 
horské bicykle. V nie-
ktorých prípadoch sa 
páchania priestupko-
vých prípadne trest-
ných činov dopúšťajú 
občania z okolitých 
dedín, ako aj v tomto 
prípade sa krádeže 
dopustili občania zo 
Selíc, ktorí boli pri pre-
vážaní lupu zadržaní. 
Ukradnuté bicykle boli 
vrátené pôvodným majiteľom.

V mesiaci október sa zistilo, že na 
kompostárni na Gaštanovej ulici vznik-
la nová skládka odpadu. Občania, ktorí 
nevlastnia smetnú nádobu a neplatia 
 za odvoz smetí si takto riešia svoj 
problém s odpadom. Obecná polícia in-
tenzívne pracuje na prípade, a môžeme 
prezradiť, že je na dobrej ceste k uzav-
retiu prípadu. Upozorňujeme občanov, 
že kompostáreň slúži len na uloženie 
zeleného odpadu, vynášanie iného od-
padov sa bude pokutovať.

� � �

Časté problémy má OP aj s túľavý-
mi psami v interviláne obce, presnejšie 

povedané problém nie je so psami, ale 
s ich nezodpovednými majiteľmi. Kon-
com októbra pes mohutného vzrastu 
sa zatúlal do dvora K. G., kde ohrozil 
jeho vnučku, ktorá sa v tom čase hra-
la na dvore. Našťastie stihla vbehnúť 
do domu. Kým z domu vybehol maji-
teľ, pes stihol usmrtiť dvoch dospelých 
psov.

� � �

Obecná polícia v poslednom obdo-
bí vyšetrovala dve prepadnutia starších 
občanov vo svojich domovoch. Preto 
prosíme občanov, najmä starších, osa-
melo žijúcich, aby boli pozornejší, svoje 
príbytky lepšie uzamykali.

� � �

V centre obce sa nedávno dokonči-
la rekonštrukcia cestných komunikácií, 
vozovka okolo kostola sa značne zúžila, 

nemá dostatočnú šírku pre vybáčanie 
pre dlhé prípojné vozidlá, ktoré potom 
poškodzujú obrubníky. Prosíme preto 
vodičov nákladných aut, najmä kamió-
nov, aby nevchádzali do kruhového ob-
jazdu. Nedávno boli umiestnené nové 
dopravné značky, na základe ktorých 
sa cesta okolo kostola zmenili na kru-
hový objazd, kde má prednosť v jazde 
vozidlo, ktoré je v kruhovom objazde. 

� � �

Pre spestrenie našej správy sme 
pripravili niekoľko fotiek na ktorých 
môžete vidieť, ako vandali ničia verej-
ný majetok, ktorý sa potom opravuje 
z prostriedkov obce, čiže z peňazí všet-
kých našich občanov.  Peter Marenčák

OBECNÁ POLÍCIA INFORMUJE

Rozbitá sklenená výplň autobusovej zastávky pred školouR bi á kl á ý lň b j á k d šk l

Odstránenie čiernych skládok odpadov je 
fi nančne náročné
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O každodennom živote 
obecného úradu sme sa po-
rozprávali s Mgr. Juditou Ve-
resovou, prednostkou obec-
ného úradu.

Zriaďovateľom základ-

ných škôl a materských 

škôl v Tvrdošovciach je sa-

mospráva obce. Koľko žia-

kov navštevuje jednotlivé 

zariadenia? 

– V školskom roku 2011/ 
2012 sa v našich školách 
učí 468 žiakov, materské 
školy navštevuje celkom 
137 škôlkarov. Kým zák-
ladné školy žijú z vlastných 
normatívnych prostriedkov, 
tak materské školy, školské 
družiny a školské jedálne na 
základných aj materských 
školách fi nancuje obec. Tú-
to fi nančnú čiastku zabezpe-
čujeme z podielových daní.

Na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva obce zazne-

lo, že vzhľadom na pomi-

nulé roky má samospráva 

obce nevysporiadané po-

hľadávky. V akom štádiu je 

vymáhanie týchto pohľa-

dávok?

Obecný úrad počas ce-
lého roka kladie väčší dôraz 
na vymáhanie nezaplatených 
nájmov z nebytových priesto-
rov a nájomných bytov. Spo-
kojne môžeme vyhlásiť, že 
časť pohľadávky za rok 2005 
je úspešne uhradená. V prí-
pade vyšších nedoplatkov 
sme navrhli splátkový kalen-
dár, v ktorom sme rozrátali 
dlžnú na jednotlivé mesiace. 
Približne 40 percent nezapla-
tených pohľadávok za nájom
sa uhradilo do konca no-
vembra, ale našim cieľom je 
vymoženie celkového nedo-
platku.

Na poslednom zasadnu-

tí obecného zastupiteľstva 

sa prijalo uznesenie, že 

na webovej stránke obce 

sa zverejní zoznam nepla-

tičov daní fyzických a práv-

nických osôb. Kedy sa toto 

rozhodnutie zrealizuje?

V zmysle zákona č. 511/ 
1992 Z.z., § 23b, ods. 5 o sprá-
ve daní a poplatkov a o zme-
nách v sústave územných 
fi nančných orgánov samo-
správa obce môže zverejniť 
zoznam neplatičov daní fy-
zických a právnických osôb. 
Na tento účel môže poslú-
žiť aj webová stránka obce. 
Od 1. decembra 2011 bude 
zverejnený na stránke obce 
zoznam tých fyzických osôb, 
ktorí do konca r. 2010 neza-
platili daňové poplatky, ak 
táto suma prevyšuje sumu 
165 €. V prípade právnických 
osôb je táto hranica nad 
1 650 €.

Dozvedeli sme sa, že 

v tomto kalendárnom roku 

na obecnom úrade prebie-

halo viacero kontrol. Čoho 

sa týkali tieto kontroly a či 

ešte stále nejaké prebie-

hajú?

Okrem ročných pravidel-
ných kontrol – myslím teraz 
na kontrolu matriky, civilnej 
obrany, fi nančného auditu – 
prebieha od septembra 2011 
komplexný audit Najvyššie-
ho Kontrolného Úradu. Už 
tretí mesiac sa ich práca za-
meriava na našu obec.

V závere nášho rozhovoru 
mi dovoľte v mene pracovní-
kov obecného úradu zaže-
lať všetkým našim občanom 
príjemné prežitie sviatkov 
a šťastný nový rok.

Ďakujem za rozhovor!

ij l i ž

Spýtali sme sa
PREDNOSTKY

OBECNÉHO ÚRADU

Firma STARBEC praje príjemné prežitie adventného obdobia 
a krásne vianočné sviatky.
Do nového roku 2012 želáme veľa osobných 
a pracovných úspechov.

Kellemes ádventi várakozást és áldott, békés 
karácsonyi ünnepeket kíván a STARBEC cég.
Sikerekben gazdag boldog 
új évet kívánunk.



5. septembra 2011 sa otvo-
rili brány školy pre 299 žiakov 
a 23 pedagógov. Prvýkrát brá-
nou školy prešlo nebojácnych 
30 prvákov, ktorých sa ujali 
pani učiteľky Mgr. Gabriela 
Tóthová a PaedDr. Henrieta 
Csandová. Do 5. ročníka priš-
lo 7 žiakov z Jatova a dvaja do 
3. ročníka. Práve tretiaci začali 
s novými učiteľmi - Mgr. Mar-
tou Karabinošovou a Mgr. Jo-
zefom Derňárom. Od tohto dňa 
sa začala písať i kronika školy. 
Žiaci vošli do zrekonštruova-
nej budovy. Po výmene okien 
a zateplení fasády dostala 
škola i novú modernú farbu. 
Vo vestibule sa otvoril väčší 
a svetlejší priestor, ktorý sme 
hneď využili na výstavu Plody 
jesene. Žiaci prvého stupňa 
dostali pred svoje triedy i nové 
skrinky na odkladanie svojich 
osobných vecí. Okrem základ-
ných povinností si žiaci vybrali 
možnosť poobede pracovať 
v záujmových útvaroch podľa 
svojich záľub. Septembrové 
teplé lúče vylákali našich žia-
kov na tradičný Beh zdravia. 
Každého žiaka okrem jabĺčka 
čakala v cieli i sladká odmena 
a pocit šťastia, že pre svoje 
zdravie urobil aspoň kúsok 
dobra. Potom sme už upratali 
kabinety, doma povaly a šup 
všetok nepotrebný papier za 
školu do kontajnera, aby sme 
vyzbierali čo najviac fi nancií 
na zaujímavé podujatia. Mlad-
ší a starší žiaci skončili druhí 
vo fl orbale v Nových Zámkoch 
pod vedením pána učiteľa 
Mgr. Romana Ludasa. Žiaci 
3. a 4. ročníka sa veľmi tešili 
na plavecký výcvik. Ôsmaci 
a deviataci sa zúčastnili ex-
kurzie vo hvezdárni v Hlohovci 
a na Bradle.

Každý deň má niekto na-
rodeniny, a tak sa robila veľká 
party v škole na Deň jablka. 
Každý žiak I. stupňa si okrem 
svojej maľby, kresby priniesol 
i vinš pre jabĺčko a pripol ho 

na strom, ktorý pripravila pani 
vychovávateľka Bc. Eva Bor-
bélyová. Na záver podujatia 
tretiaci s pánom učiteľom Der-
ňárom zaspievali piesne. Pani 
učiteľka Mgr. Erika Juhošová 
s pani učiteľkou Mgr. Evou 
Vinceovou pripravili pre celú 
školu zaujímavé podujatie ku 
Dňu školských knižníc, kto-
ré sa odvíjalo od Exhupéryho 
Malého princa. Každá trieda 

mala pripravené rôzne aktivity 
a na záver dňa na Strom ideí 
každá trieda pripla peknú myš-

lienku zo svojej aktivity. V rám-
ci celoslovenského kola sme 
obsadili krásne 11. miesto. 
Okrem vyučovania sa žiaci 
veľa dozvedia i pri rôznych 
vystúpeniach a zaujímavých 
podujatiach. Veľmi poučný bol 
Kreatívny workshop - Spolu 
za krajšiu dedinu, ktorý pre žia-
kov pripravil bývalý žiak Attila 
Tóth. Ukážky výtvarných prác 
Miriam Schniererovej spolu 
s výkladom si prezreli všetci 
žiaci školy na výstave spojenej 
s Holokaustom a Černobyľom, 
o ktorom porozprával žiak IX.A 
triedy Nikolas Varga. Deň pred 
jesennými prázdninami pán 

učiteľ František Pavúk pripravil 
Hellowen párty pre žiakov 1. 
– 9. ročníka. Po sychravej vy-

chádzke zotmenou obcou ich 
v škole čakal teplý čaj a sladká 
odmena za odvahu a nebojác-
nosť. Okrem podujatí pripra-
vených pre žiakov sa učitelia 
venujú i písaniu a realizova-
niu projektov a vzdelávaniu. 
Každému žiakovi, učiteľovi či 
nepedagogickému zamest-
nancovi, patrí jedno veľké ďa-
kujem za každodenný prínos 
pre napredovanie školy. Kaž-
dý deň je niečím výnimočný. 
Preto je táto práca náročná, 
ale i zaujímavá. Na záver jedno 
veľké ďakujem patrí ZR pod 
vedením Eleonóry Mikulcovej 
za pomoc a podporu škole. 
I vďaka nim sa žiaci budú učiť 
zaujímavejšie a pútavejšie 
na interaktívnej tabuli v počíta-
čovej učebni. 

Keďže sa blíži koniec roka, 
poďakovanie patrí všetkým ro-
dičom, starým rodičom a spon-
zorom školy za celoročnú po-
moc a podporu. Preto mi do-
voľte v mene svojom, peda-
gógov a žiakov poďakovať sa 
všetkým dobrým ľuďom, kto-
rí si našli počas celého roka 
2011 čas a pomohli nám fi -
nančne, ale hlavne materiálne 
zvládnuť tak neľahkú situáciu. 

Mgr. Jana Micsinaiová
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Pohyb je prirodzená vlast-
nosť a potreba detí. V dneš-
nom svete však často pohyb 
nahrádza pohodlnejší spôsob 
života. Deti dávajú prednosť 
sedeniu pri počítači a televízii. 
Základná škola Jána Amo-
sa Komenského sa už dlhé 
roky snaží rozvíjať pohybové 
návyky rôznymi zaujímavými 
aktivitami. Jednou z nich je aj 
každoročné absolvovanie zá-
kladného plaveckého výcviku 
žiakov 3. a 4. ročníka, ktorý 
je aj súčasťou učebných os-
nov telesnej výchovy na niž-
šom stupni. Výcvik v tomto 
školskom roku absolvovalo 
43 žiakov v dňoch od 18. až 
21. októbra v krytej plavár-
ni v Šali. Žiakov si podľa ich 

schopností rozdelili inštrukto-
ri plávania do dvoch skupín. 
Pedagogický dozor a dopro-
vod striedavo zabezpečovali 
pán učiteľ Derňár, pani uči-
teľky Karabinošová, Mészá-
rosová, pani vychovávateľka 
Borbélyová. Počas štvordňo-
vého pobytu sa venovali hrám 
na oboznámenie sa s vodou, 
orientáciu vo vode, cviče-
niam na suchu a vode, ná-
cviku plaveckých spôsobov 
a skokom do vody. Na pomoc 
používali aj plavecké pomôc-
ky. Naučili sa dobre vo vode 
orientovať, plávať a nebáli 
sa vody ani skokov do vody. 
Posledný deň plaveckého vý-
cviku všetci žiaci preplávali 
minimálne 25 m ľubovoľným 

plaveckým štýlom. Dokonca 
si zmerali sily aj v súťažiach. 
Za svoju odvahu a snahu 
všetci dostali plavecké diplo-
my, ktoré im venovala základ-
ná škola. Poďakovali sa pla-
veckým inštruktorom, ktorým 
odovzdali vyhotovené darče-
ky. Na tieto „plavecké“ dni 
budú žiaci spomínať s veľkou 
radosťou. 

Základný plavecký výcvik 
– vstupné a prácu inštruktorov 
fi nančne zabezpečili žiakom 
rodičia, na platbu dopravy 
autobusom prispel neinves-
tičný fond Ďatelinka z dotácie 
obce, za čo v mene žiakov 
ďakujeme.

PaedDr. Iveta Mészárosová

VZDELÁVANIE

VODA JE NÁŠ KAMARÁT

ZO ŽIVOTA ZŠ JÁNA
AMOSA KOMENSKÉHO
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DETSKÁ UNIVERZITA 
KOMENSKÉHO

Z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru bola za-
ložená v roku 2003 Detská Univerzita Komenského. Každo-
ročne tak môžu deti vo veku od 9 do 14 rokov študovať za 
podmienok ako vysokoškolskí študenti.

O tomto projekte som sa dopočul už pred niekoľkými 
rokmi. Veľmi sa mi zapáčil, no nemal som odvahu prihlá-
siť sa. Až tento rok, ani neviem ako, ocitol som sa na we-
bovej stránke www.duk.sk, prečítal som si informáciu a po 
rozhovore s rodičmi som sa prihlásil. Toto leto sa uskutoč-
nil už 9. ročník .Štúdium prebiehalo každú stredu počas 
letných mesiacov júl a august. Tvorilo ho 9 prednášok uni-
verzitných profesorov. Témy vychádzali z profesného zame-
rania profesorov, ale boli prispôsobené veku a záujmom detí. 
Po prednáške mohli deti klásť profesorom otázky. Prvá 
prednáška bola spojená s imatrikuláciou a posledná pred-
náška bola spojená so slávnostnou promóciou absolventov. 
Tieto dve prednášky prebiehali v Aule Univerzity Komenského 
na Šafárikovom námestí v Bratislave. Ostatné prednášky sa 
konali v Divadle Aréna. Deti pri zápise dostali indexy, kde si 
zapisovali účasť na prednáškach, šiltovku a tričko s logom 
univerzity. Už prvý deň sa rozhodlo, kto z detských študen-
tov bude redaktorom a kto dopisovateľom do novín DUK. 
Ja som sa stal dopisovateľom. V časopise vyšli dva moje 
články. Bol som veľmi hrdý. Deti, ktoré sa zúčastnili minimálne 
6 z 9 prednášok, dostali diplom absolventa Detskej univerzity 
Komenského na slávnostnej promócii po skončení poslednej 
prednášky. Pre deti bol zabezpečený aj bohatý sprievodný 
program (exkurzie, návšteva kultúrnych podujatí, worksho-
py), ako i občerstvenie. Prednášky sú publikované v denníku 
SME a reportáže z prednášok sú vysielané na Slovenskom 
rozhlase. Po skončení ročníka vychádza aj knižná publikácia 
s multimediálnym DVD s prednáškami, fotografi ami a pútavý-
mi ilustráciami.

Mne sa na Detskej univerzite nesmierne páčilo. Škoda, že 
som už dovŕšil 14 rokov a budúci rok sa už nemôžem prihlá-
siť. Doprajem však štúdium hocikomu z vás, deti. Nemajte 
strach, prihláste sa ako ja a uvidíte, že neoľutujete! 

Nikolas Varga, ZŠ Jána Amosa Komenského 

Zastavme sa na chvíľku 
a porozmýšľajte, ako žijú naše 
deti v dnešnom uponáhľanom 
svete plného stresu a starostí? 
Priznajme si, že na svoje deti 
máme príliš málo času, na ich 
výchovu, na hry s nimi, na vý-
lety a zábavu. Je to smutné ale 
je to naozaj tak. Našťastie sa 
v tomto môžeme spoľahnúť na 
školu a škôlku. Okolnosti nás 
donútili, aby sme okrem vzde-
lávacích povinností, presunuli 
na tieto zariadenia aj časť po-
vinností výchovných.

V našej materskej škole na 
Hlbokej ulici sa venujeme de-
ťom od troch do šiestich, nie-
kedy siedmich rokov. Máme

štyri triedy rozdelené podľa 
veku detí, najmladšia, stred-
ná a najstaršia veková skupi-
na – predškolské deti, v kto-
rých sa vyučuje podľa plánov 
prispôsobených veku detí. 
Ale v materskej škole nejde 
len o klasické vyučovanie ale
o vyučovanie hrou, hra je u nás 
hlavným prostriedkom učenia. 
Snažíme sa deťom pomocou 
hier vštepiť čo najviac nových 
poznatkov o okolitom svete, 
položiť dobré základy pre ich 
ďalší život. O výchovu a vzde-
lávanie detí sa pod vedením 
pani riaditeľky Beaty Schnie-
rerovej stará sedem učiteliek, 
N. Maršovská, M. Csányiová, 
E. Pavúková, I. Mészárosová, 
A. Jeseničová Bc. A dve za-
stupujúce učiteľky za mater-
ské dovolenky: J. Rosková Bc. 
A V. Halász Bc. Aby bol pobyt 

v materskej škole pre deti aj zá-
bavný a pestrý, snažíme sa do 
bežných pracovných dní za-
komponovať aj dni výnimočné. 
V predškolskej skupine detí sa 
vyučuje anglický jazyk. Deti, 
ktoré majú problémy s vývi-
nom reči, môžu využiť pomoc 
logopedičky. V najmladšej ve-
kovej skupine máme zauží-
vaný adaptačný program pre 
deti pripravujúce sa na vstup 
do materskej školy. Deti mlad-
šie od troch rokov, prídu aj 
s mamičkami každú stredu 
popozerať kamarátov, zozna-
mujú sa s novým prostredím a 
tak si vytvárajú pozitívny vzťah 
 ku škôlke a odbú-

rava sa ich strach 
z nového prostre-
dia.

Pre spestrenie 
bežných škôlkár-
skych dní vymýš-
ľame pre deti rôz-
ne akcie. V tomto 
školskom roku 
sa deti zúčast-
nili divadelného 
predstavenia v 
brat is lavskom 
bábkovom di-
vadle Tri prasiat-

ka, predstavenie bolo pojaté 
v modernom štýle, deti prišli 
z Bratislavy plné zážitkov o čom
svedčili ich rozžiarené očká 
a spokojný úsmev na tvári.

Pre jeseň je typické dozrie-
vanie ovocia, krásne farebná 
príroda a púšťanie šarkanov, 
preto sme sa rozhodli v našej 
MŠ usporiadať akciu pre deti 
a rodičov „zdobenie šarkana“. 
Pripravujeme aj ďalšie akcie 
v priebehu školského roka, 
aby sme deťom čo najviac 
spríjemnili čas strávený v ma-
terskej škole.

V mene detí a kolektívu 
zamestnankýň Materskej ško-
ly Vám zo srdca prajeme 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANO-
CE. Vianoce, ale aj celý budúci 
rok plný radosti, pohody a lás-
ky, zdravia, šťastia a úsmevov 
pre svojich blízkych ale aj naše 
okolie.
Kolektív MŠ na Hlbokej ulici

MATERSKÁ ŠKOLA

rav
z 
di

b
s
ľa
n
š
s

ka, predstav



8

REPORTÁŽ

Z HISTÓRIE
Tvrdošovská železničiarska 

jednota zástavy bola založená 
už v roku 1925. Spolok zalo-
žilo 93 železničiarov v aktívnej 
službe i na dôchodku a ich 
rodinní príslušníci. Svoje ciele 
vyjadrili v zakladajúcej listine: 
„Poslaním našej činnosti je ší-
renie pokoja, vzájomnej úcty, 
pomoci a spolupatričnosti 
v katolíckom duchu“. Jedno-
ta mala dve zástavy, pečať 
a kroniku, ktoré sa zachova-
li do dnešnej doby. Zástava 
mala na jednej strane Pannu 
Máriu a nadpis ORODUJ ZA 
NÁS a na druhej strane sv. Mi-
chala Archanjela s nápisom - 

OCHRAŇUJ NÁS. Čin-
nosť Jednoty bola preru-
šená v roku 1944, avšak 
zásluhou bývalého ruš-
ňovodiča – inštruktora 
Ondreja Vasa v roku 
1998 bola opäť ob-
novená pod názvom 
Spolok tvrdošovských 
železničiarov Zástava. 

VYSVÄTENIE 
NOVEJ ZÁSTAVY
Spolok železni-

čiarov Zástava sa 
rozhodol vyhotoviť 
vernú kópiu zástavy spolku 
a svoju pôvodnú, dnes už his-
torickú zástavu uložiť v múzeu, 
zachovať ju pre budúce gene-

rácie. Nová zástava sa 
vysvätila 1. októbra 2011 
počas slávnostnej svätej 
omše, ktorú celebroval 
dekan Mons. Vladimír 
Oravský a duchovný 
otec Peter Borbély. Túto 
významnú udalosť poc-
tili svojou prítomnosťou 
generálny riaditeľ Že-
lezničnej spoločnosti 
Slovensko Mgr. Pavol 
Kravec, podpredse-
da dozornej rady Ing. 
Vincent Štuller, riadi-

teľ kancelárie 

generálneho riaditeľa 
dr. Ľubomír Kálazky, starosta 
obce Ing. Marián Tóth, zástup-
ca starostu obce Ing. Peter Bi-

róczi a samozrejme členovia 
Spolku železničiarov Zástava 
a ich rodinní príslušníci.

V závere omše dostal slo-
vo aj generálny riaditeľ Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko 

Mgr. Pavel Kravec, ktorý p. 
Ondreja Vasa odmenil radom 
čistého srdca za šírenie hu-
mánnych myšlienok.

VÝSTAVA ŽELEZNIČNÝCH
ARTIKLOV
Slávnostné otvorenie vý-

stavy železničných artiklov sa 
konalo hneď po vysvätení no-
vej zástavy. Na jar tohto roka 
sa našiel podvozok lóré, kto-
rého rekonštrukcia bola prvým 
impulzom pre otvorenie vý-
stavy. Rekonštrukciu podporil 
a sponzoroval miestny podni-

kateľ pán Jozef Csanda. Prí-
pravy výstavy sa začali pred 
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1. 10. 2011 
Veľký deň Spolku 
tvrdošovských 
železničiarov
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mesiacmi s obnovou spomí-
naného lóré a pokračovalo sa 
samotnou inštaláciou výsta-
vy v parku na Novozámockej 
ceste. 

Najvzácnejší exponát vý-
stavy je voz konskej železnice, 
ľudovo nazývané Lóré. Ďalšie 
vystavené zariadenie slúžilo na 

prevoz koľajníc, tzv. mamatej 
podvozok. Na výstave môže-
me ešte nájsť železničnú zá-
voru, semafór, svetelnú a tiež 
mechanickú signalizáciu.

Vďaka členom Spolku Že-
lezničiarov Zástava má naša 
obec o ďalší zaujímavý kolorit 
viac.

Príhovor Zuzany Vanyovej na slávnostnom 
otvorení výstavy železničiarov

Poľná konská železnica spájala železničnú stanicu Tvr-
došovce a hospodársky dvor Jánošíkovo, ktorá zabezpe-
čovala nákladnú prepravu. Bola postavená roku 1890 ostri-

homským arcibiskupom 
Gustiánom Sebestyé-
nom. Medzi obyvateľ-
stvom bola známa ako 
”lóré”. Toto pomenova-
nie je odvodené od ma-
ďarského slova ló – kôň, 
keďže to bola konská 
železnica.

Pri železničnej stani-
ci bola postavená koľa-
jová váha, na ktorej sa 
vážili všetky dovezené 
po ľnohospodá rske 
výrobky, ktoré potom 
následne prekladali 
do vagónov a odvážali 
do Bratislavy a do No-
vých Zámkov. Boli to 
predovšetkým cukrová 
repa, obilie, kukuri-
ca, zemiaky a späť sa 
prepravovalo hlavne 
náradie, palivové dre-

vo a uhlie. Okrem toho každé ráno a večer “lóré” privážala 
na železničnú stanicu 50 konvíc čerstvého mlieka.

Počas sezónnych prác sa na jeden vagón zmestili tri tony 
cukrovej repy a jeden kôň utiahol zvyčajne dva takto nalo-
žené vagóny. Dňa 2. 2. 1948 bola trať zoštátnená, a v roku 
1962 bola prevádzka na nej celkom zrušená. 

Pred pár mesiacmi sa našiel podvozok starej konskej že-
leznice.

Podnikateľ – Jozef Csanda sa podujal zrenovovať tento 
kúsok histórie našej obce. Aj vďaka jeho nadšeniu sa zrodila 
myšlienka vystaviť tento kúsok histórie pre potešenie všet-
kých detí, občanov a nie v poslednom rade všetkých želez-
ničiarov. Členovia spolku Zástava sa pridali k tejto myšlienke 
a každý prispel k založeniu tohto malého múzea železničnej 
histórie. 

V mene Spolku tvrdošovských železničiarov – Zástava 
Vám všetkým sľubujem, že sa v budúcnosti budeme o tento 
park starať, zveľaďovať ho a ozdobovať aby spôsoboval čo 
najviac potešenia.
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Minden kedves vásárlónknak kívánunk kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog Új évet

 Sztíszkala pékség

Každému ctenému zákazníkovi praje veselé Vianoce 
a štastlivý Nový rok Pekáreň  Sztíszkala 

Papiernictvo Liptákoví

Kozmetikatik

Kedvesség és nyugalom ül ki az arcokon,

eszünkbe jut ilyenkor a sok barát, s rokon.

Nevet a gyertyaláng az adventi koszorún, 

Mosolyogj te is hát, ne nézz oly szomorún.

Ereszd el szabadon búd, bajod, bánatod.

Gondtalan légy mostan, hisz megváltód várhatod.

Békesség és szeretet töltse meg a szívetek

Békés boldog ünnepet.

Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu rodiny a nech 

nastávajúci rok prinesie Vám všetkým veľa zdravia, šťastia 

a splnenie aj tých najtajnejších želaní.

Keď sa už stromček ligoce a šťastie je len na krok, 
prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok.
Zuzana Vavrecká a Katalin Pócs

Békés, boldog szép Karácsonyt és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk:
Vavrecky Zsuzsanna és Pócs Katalin
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V roku 2011 OZ LUCERNA 
fi nančne podporilo vzdelá-
vanie nadanej mládeže v cel-
kovej výške 1 250 Eur pre tri 
rodiny. Peňažné dary boli po-
skytnuté na podporu ďalšieho 
vzdelávania mladých a zakú-
penia ich športového výstroja 
a oblečenia. Okrem toho sme 
hodnotnými vecnými cenami 
podporili celoštátne skautské 
stretnutie, ktoré organizoval 
náš skautský oddiel S. Síka, 
ako aj slávnosť pri otvorení že-
lezničiarskeho parku na Novo-
zámockej ceste.

Dňa 7.4.2011 sa v Nitre 
uskutočnilo prvé slávnostné 
odovzdávanie ocenení Zdra-
votník roku 2010. Na návrh 
OZ Lucerna sa jednou z oce-
nených stala aj Bc. Margita 
Geróová z Tvrdošoviec. Toto 
krajské stretnutie zdravotníkov 
sa uskutočnilo pri príležitos-
ti „Dňa zdravia“ a záštitu nad 
podujatím prevzal predseda 
NSK doc. Ing. Milan Belica 
PhD. Slávnostného odovzda-
nia ocenenia sa spolu s man-
želmi Geróovými za OZ Lu-
cerna zúčastnil Ing. Ladislav 
Fekete. 

V mesiaci apríl a august 
sme usporiadali futbalové tur-
naje starých pánov o Gyure-
kov pohár a druhý ročník 
prázdninového futbalového 
turnaja bratov Móderovcov 
– Móder Cup 2011. O oboch 
podujatiach sme už obšírnej-
šie informovali v augustovom 
vydaní našich novín.

Dňa 1. júna pri príležitosti 
MDD, OZ Lucerna v spoluprá-
ci s oboma ZŠ zorganizovalo 
branno-športovú súťaž pod 
názvom Cyklotour 2011. Žia-
ci-súťažiaci boli rozdelení do 
štvorčlenných družstiev a vy-
týčenú trasu o dĺžke 3,5 km 
museli absolvovať v časovom 
limite, bez cudzej pomoci. 
Na šiestich rôznych stanovis-
kách (streľba zo vzduchovky, 
zdravoveda - prvá pomoc, tri 
cyklistické zručnosti a orien-
tácia v teréne), v katastri obce 

boli preverené ich orientač-
né, fyzické, ale aj vedomost-
né znalosti. Na jednotlivých 
stanoviskách boli hodnotené 
družstvá ako celok, ale aj kaž-
dé dieťa samostatne. Na naj-
lepšie družstvá a jednotlivcov 
čakali v cieli zaujímavé knižné 
publikácie, medaile a poháre.

Dňa 7. júna sme zase pod-
porili realizáciu detského pred-
stavenia v materskej škole na 

Hlbokej ulici, ktoré sa stretlo 
so živým záujmom našich naj-
menších.

Projekt Močiar 2011 - Fo-
tosúťaž na tému Poézia Gyulu 
Morvaya mojím objektívom sa 
uskutočnil od decembra 2010 
do augusta 2011. Projektom 
sme chceli zapojiť našu mlá-
dež do miestneho bezplatné-
ho tvorivého projektu a využiť 
ich zručnosti a prácu s digi-
tálnou fotografi ou. Základným 
cieľom projektu bolo priblížiť 
širokej verejnosti osobnosť 
a zabudnutú básnickú tvorbu 
nášho jediného spisovateľa 
a etnografa Gyulu Morvaya. 
Zároveň sme chceli vtiahnuť 
do jeho tvorby našú mládež 
a primäť ju k vizuálnemu stvár-
neniu jeho básní súčasným 
moderným výrazovým pros-
triedkom – digitálnou fotogra-
fi ou. Najúspešnejším účast-
níkom projektu sme zároveň 
ponúkli možnosť prezentá-
cie ich fotiek v rámci výstavy 

a v novom kalendári pre rok 
2012. Za týmto účelom sme 
s dostatočným časovým pred-
stihom tento náš zámer od-
prezentovali na oboch našich 
základných školách a výzvu 
sme sprístupnili aj na internete 
a facebooku. Každý autor 
mohol do súťaže odovzdať 
kolekciu 12 fotografi í, ktoré 
boli inšpirované vybranými 
12 básňami pána Morvaya. 

Do uzávierky súťaže bolo na-
koniec odovzdaných celkom 
72 fotografi í. Nezávisle na se-
be všetky fotografi e posúdil 
profesionálny fotograf, výtvar-
níčka a členovia vedenia OZ 
Lucerna. Na základe súťaž-
ných kritérií a s prihliadnutím 
k jednotlivým odporúčaniam 
boli pri konečnom vyhodno-
tení vybrané fotografi e pre 
dve verzie kalendára. Vede-
nie OZ Lucerna nakoniec pre 
veľkú fi nančnú náročnosť tla-
če takéhoto originálneho a li-
mitovaného počtu kalendára 
rozhodlo o vytlačení len jej 
jednej verzie, ktorého konečná 
výtvarná podoba nesie rukopis 
Angeliky Vanekovej. Verejná 
prezentácia kalendára sa prvý 
krát uskutoční na vianočnom 
koncerte OZ Lucerna. Pred-
stavenie všetkých súťažných 
fotografi í a verzií kalendára sa 
na okresnej úrovni uskutoční 
dňa 16.12.2011 v priestoroch 
ROS v Nových Zámkoch. Pre 

širokú verejnosť budú kalen-
dáre pre rok 2012 dostupné na 
oboch kultúrnych podujatiach, 
alebo na našom webe www.
lucerna-tvrdosovce.com. 

V spolupráci s Klubom dô-
chodcov a ZO ZPCCH a SZPT 
sme v Obecnom dome na prí-
zemí uskutočnili verejný „Via-
nočný” kultúrny program. OZ 
Lucerna ju venovalo členom 
oboch miestnych organizácií, 
za ich prínos pre rozvoj kul-
túrno-spoločenského komu-
nitného života v obci. V rámci 
programu vystúpili so svojím 
bohatým repertoárom Erika 
Benczeová a umelci z Maďar-
ska. V prvom rade to bol náš 
rodák Róbert Vanya so svojou 
partnerkou Verou Lőrinczo-
vou a nestarnúci Tamás Alex 
so svojimi evergreenmi. Vstup 
na podujatie bol zdarma.

Vernisáž začínajúcich mla-
dých umelcov v ROS Nové 
Zámky. Dňa 16.12.2011 sme 
v priestoroch ROS v Nových 
Zámkoch zrealizovali výstavu 
z tvorby troch našich začínajú-
cich mladých umelcov Miriam 
Schniererovej, Tea Sprocka 
a Petra Csányiho. Na výstave, 
ktorá potrvá do konca januára 
2012 sa Miriam Schniererová 
prezentuje svojou maľbou, Teo 
Sprock fotografi ckou a Pe-
ter Csányi grafi ckou tvorbou. 
Aj týmto počinom chceme 
na poli kultúry podporiť našu 
síce ešte študujúcu, no určite 
nadanú mládež v ďaľšom roz-
výjaní jej zručností a talentu. 

V rámci projektu Darujte 
Vianoce sme v mesiaci de-
cember ešte darovali 2 ks PC 
vybraným oprávneným príjem-
com.

V roku 2012 sme získali fi -
nančnú podporu od: Nadácie 
slovenskej sporiteľne, VÚC Nit-
ra, obce Tvrdošovce, PD Tvr-
došovce, Desing,Net s.r.o., 
Kataríny Lanczovej, Stabil 
s.r.o., Kaviarne U Rozálky a 
Stavmat s.r.o.

Ing. František Buda

AKTIVITY OZ LUCERNA V ROKU 2011



 ZO Zväzu postihnutých s civilizačnými chorobami a Zväzu 
telesne postihnutých usporiadala svoju výročnú členskú schôd-
zu v mesiaci apríl v Obecnom dome. Členovia sa na zasadnutie 
dostavili v hojnom počte. Predseda ZO pán Vincent Boros sa 
po 22 rokoch rozhodol odstúpiť z funkcie a novou predsedkyňou 
ZO sa stala jej dlhoročná pokladníčka pani Tatiana Ludasová. 
Zároveň bolo zvolené aj nové vedenie ZO. V roku 2011 sa členo-
via ZO zúčastnili dvakrát kúpania na miestnom termálnom kúpa-
lisku a raz bol zorganizovaný výlet na termálne kúpalisko Vincov 
Les, ktorého sa zúčastnilo 44 členov. Ani tento rok nechýbalo 
blahoželanie jubilujúcim členom a ich obdarovanie. V tomto roku 
3. mája 2011 v priateľskej atmosfére oslávilo svoje okrúhle naro-
deniny až 13 členov ZO. Boli to:
 80 rokov – Mária Bogdányová a Katarína Szikorová

 70 rokov – Katarína Mátéová, Anna Morvaiová 

  a Zuzana Birkusová,
 60 rokov – Mária Baloghová, Anna Baranovičová, 
  Jaroslav Divéky, Zuzana Marsovská, 
  Zuzana Baloghová a Ján Sós,
 50 rokov – Monika Pintérová a Zuzana Bogdányová.

Oslavujúcim blahoželáme.

 Do konca roka sa v spolu-
práci s OZ Lucerna Tvrdo-
šovce pripravuje pre čle-
nov ZO Vianočný kultúrny 
program. Vedenie ZO plánu-
je pre rok 2012 zintenzívniť 
svoju činnosť. S pomocou 
OZ Lucerna Tvrdošovce pre 
svojich členov plánuje využiť 
možnosti zapojenia sa do 
grantových programov pre 
seniorov a nezvýhodnených 
spoluobčanov. V súčastnos-
ti má základná organizácia 
vyše 130 členov. Naďalej 
chceme pokračovať aj v tra-

dícii návštev našich chorých a uctenia si pamiatky našich členov 
na ich poslednej ceste. Hlavným cieľom je neustále rozvíjať našu 
organizáciu a plniť želania a priania jej členskej základne. Pre-
to vedenie a výbor ZO ZPCCH a SZPT privíta každú iniciatívu 
a podnet svojich členov smerujúci k obohateniu a spestreniu 
svojej ďalšej činnosti.

Tatiana Ludasová

predsedkyňa ZO ZPCCH a SZPT

 Únik zo všedných dní, bezstarostná zábava a pozdravenie ju-
bilantov bolo cieľom podujatia, ktoré sa konalo 21. októbra 2011 
v Obecnom dome v Tvrdošovciach. Miestny Klub dôchodcov 
pomocou samosprávy našej obce už tradične zorganizoval osla-
vu jubilantov v októbri. Na podujatie dostali pozvanie tí občania, 
ktorí oslavujú svoje okrúhle 70., 80. alebo 90. narodeniny tento 
rok. A veru aj prišli mnohí sedemdesiatnici i osemdesiatnici, pri-
šla aj teta Mária Vidová, ktorá oslávila svoje krásne deväťdesiate 
narodeniny v lete.
 Na podujatie, ktoré bolo zorganizované v mesiaci úcty k star-
ším, sa o kultúrny program postaral spevácky súbor Rozmaring, 
ale účastníkov skvelo zabavili aj hostia z Tatabánya-Bánhíd. 
Klub dôchodcov z Maďarska totiž srdečne pozval miestny klub 
dôchodcov. Pricestoval s nimi aj pán István Keveházi, predse-
da Slovenskej samosprávy v meste Tatabánya. Program oboch 
klubov, v ktorých odznelo viacero maďarských i slovenských 
piesní a nechýbali ani krátke veselé inscenácie a tanec, uvádzala 
Alžbeta Bujáková.
 Blahoželanie jednotlivým oslávencom nasledovalo po prího-
vore starostu obce, Ing. Mariána Tótha, ktorý sa prihovoril k jubi-
lantom týmito slovami:
 Dnešný slávnostný odznak by sme mali odliať z dvoch vzác-
nych kovov. Vaše milujúce srdcia prirovnám k  zlatu. Jeho lesk 
nevybledol ani po mnohých rokoch a starostiach. Voľakedy by 
ste si nepomysleli na to, že roky kráčajú takou rýchlou chôdzou, 
ba priam sa míňajú vedľa seba. 
 Popri zlate sa v dnešný deň leskne aj striebro. Vo Vašich strie-
borných vlasoch si veľa-veľa zím zabudlo svoju belosť. Ako aj 
v prírode je jar, leto, jeseň a zima, aj v živote človeka sa odohráva 
tento proces. Staroba je prirodzená vec v živote, je to obdobie 
plné životných skúseností a múdrostí. 
 Prosíme Pána Boha, aby Vám doprial ešte veľa jarí. Ďakujeme 
za Vašu príkladnosť, za ľudské hodnoty, ktoré ste do nás vštepi-
li. Zo srdca Vám prajeme, aby Váš život i naďalej zalialo svetlo 
dvoch vzácnych kovov – svetlo zlata a striebra.
 Po delikátnom obede nasledoval neviazaný program, družné 
rozhovory, spev, a niektorím bolo aj do tanca.
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Preteky
Tento rok bol štvrtým v poradí, čo 

sa na jazdiarni Palomino konali jaz-
decké hry usporiadané pod záštitou 
PD Tvrdošovce. Zvláštny bol možno 
práve tým, že nám konečne vyšlo 
počasie, aj keď predošlé dni dosť pr-
šalo, čo poznačilo hlavne arénu, kde 
tohto roku štartovalo až 40 jazdcov 
z rôznych kútov nášho kraja! Boli tu 
jazdci z Horných Salíb, Vlčian, Ne-
svad, Imeľa, Iže, Hurbanova, Svätého 
Petra, Nových Zámkov, Veľkej Doliny, 
Briežkov, Kamenného Mosta... Tento 
rok práve kvôli takémuto množstvu 
jazdcov boli disciplíny zúžené na tri 
druhy, kde sa štartovalo v behu okolo 
šiestich tyčí (pole bending), kľúčovej 
diere (keyhole) a behu okolo troch su-
dov (barrel race). Jazdci boli rozdelení 
do dvoch kategórií. Boli to deti do 18 
rokov - junior a jazdci nad 18 rokov 
- open. V každej súťažnej disciplíne 
mali súťažiaci šancu na dve kolá, ta-
kže keď v jednom kole niečo poka-
zili, mali šancu na druhé aby chybu 
napravili. Priebeh pretekov prebehol
v poriadku, bež väčšej ujmy na zdraví 
a tešili sme sa tomu všetci.

Putovný
pohár

Začal svoju púť v minulom roku 
s ôsmimi organizátormi. Ide vlastne 
o štyri poháre, dva v kategórii open 
a dva v kategórii junior. Preto dva, 
lebo súťažiaci bojujú v dvoch rôznych 
disciplínach. Prvá disciplína je pole 

bending, a druhá barrel race. Každá 
jedna disciplína je meraná na čas, 
kde najrýchlejší získava najvyšší po-
čet bodov a tým pádom aj možnosť 
na výhru putovného pohára. Tento 
rok putovný pohár organizovalo se-
dem rančov, medzi nimi aj jazdiareň 
Palomino pod vedením Alexandry 
Vanyovej.

Hubertova 
jazda

Už štrnásty rok jazdci obce Tvrdo-
šovce usporiadali dobre známu Hu-
bertovu jazdu pod záštitou PD Tvrdo-
šovce.

Hubertova jazda je v pod-
state symbolické ukončenie 
jazdeckej sezóny, ktorá bola 
usporiadaná vždy začiatkom 
novembra na sv. Huberta, pat-
róna poľovníkov honom na 
líšku. Zakladateľmi tejto jazdy 
v Tvrdošovciach boli Jana Ko-
hútová a Peter Šárfi czky s úz-
kou spoluprácou PD Tvrdo-
šovce. Prvá Hubertova jazda 
bola prevedená 8.11.1997, 
vo veľmi chladnom počasí. 
Nakoľko sa počasie v po-
sledných rokoch dosť rých-
lo menilo a október bol viac 
priaznivý ako pre jazdcov tak aj pre 
kone než november, organizátori sa 
rozhodli aj tento rok vybrať termín ok-
tóbrový. Neoľutovali, lebo počasie im 
vyšlo. Bola nádherná slnečná jeseň, 
ideálna na vychádzku na koni.

Stretnutie jazdcov sa konalo na 
jazdiarni Palomino v Tvrdošovciach, 

kde ich čakali chutné pagáčiky, vare-
né vínko a horúci čaj.

Úvodné slová a tým aj svoje po-
žehnanie dala prítomným predsed-
níčka družstva Ing. Szabóová Rozália 
a regulér a pravidlá jazdy prečítala 
Alexandra Vanyová, ktorá bola tento 
rok mastrom.

Líška (Erika Foltínová) bola pre-
zlečená do červeného, na ramene jej 
visel líščí chvost, regulér sa dočítal 
a jazda sa mohla začať. Jazdci mu-
seli za líškou utekať, zdolávať rôzne 
prekážky ako boli skoky, priekopy či 
neposlušné konáre, ktoré sa pripliet-
li náhle do cesty. Nakoniec sa líška 
schovala na strom, odkiaľ jej visel 
len chvost. Jazdci museli skokom 
cez prekážku tento líščí chvost chytiť 
a stiahnuť dole. Tento rok sa to po-
darilo dvom jazdcom ( Ján Vajda z Iže 
a Ladislav Mésároš z Nových Zám-

kov), nakoľko prvý pri náruživom 

skoku chvost roz-
trhol a v ruke mu 
zostal len koniec. 
Druhú polovi-
cu chvosta chytil 
druhý jazdec, tak-
že boli dvaja víťazi.

ROK 2011
V JAZDIARNI 
PALOMINO
TVRDOŠOVCE
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Spokojní s 
v í ť a z s t v o m 
odviedli sku-
pinu späť na 
jazdiareň, kde 
ich už čakal 
chutný guláš.

Na večer sa ko-
nal v športovej hale 
country bál, ktorý bol 
usporiadaný na počesť 
jazdcov, ktorí tento rok 
poctivo bojovali a sna-
žili sa o víťazný putovný 

pohár. Na prvých štyroch 
jazdcov čakali krásne dip-
lomy, stuhy no a neodmys-
liteľne krásne trofeje, ktoré si 
víťazi môžu nechať až do začatia jaz-
deckej sezóny.

Tento rok si zobrala predsedníctvo 
v putovnom pohári na seba Alexan-
dra Vanyová, čím jej pripadlo aj orga-
nizovanie ukončenia sezóny pretekov 
a tým aj slávnostné vyhodnotenie ví-
ťazov. Takže country bál bol vlastne 
tri v jednom. Slávnostné vyhodno-
tenie putovného pohára, všemožný 
súd Hubetovej jazdy a tancovačka 
do rána.

Alexandra Vanyová
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 Čerstvá vicemiss podniká 
v Tvrdošovciach už rok. Otvo-
rila si v ich rodinnom dome 
kozmetický salón. Úsmevom 
na tvári víta svojich klien-
tov, je stále veselo naladená 
a vyžaruje nekonečnú poho-
du a duševnú rovnováhu. 
Mama - Andrea, vychovávateľ-
ka na tunajšej základnej škole, 
s úsmevom rozpráva, že 

nie jedna po kráse dychčiaca 
klientka pod jej jemnými ruka-
mi pri masáži zaspáva. 

Veronikinou pomocníčkou 
a asistentkou je jej stará 
mama, Jozefína Czibulko-
vá, ktorú si mnohí pamätajú 
ako detskú sestru pôsobiacu 
v našej obci až do odchodu 
na zaslúžený dôchodok. Vraví, 
že nápad prihlásiť sa do súťa-
že krásy nebol Veronikin, ale 

jej bánovského priateľa Juraja 
Rybára. Bol to on, ktorý ju po-
smeľoval a povzbudzoval.

Dávnejšie, v roku 2008, sa 
totiž spoločne uchádzali v me-
dzinárodnej súťaži o titul „Krá-
ľovná/Kráľ ticha”, kde obidva-
ja boli úspešní. Veroniku zvolili 
nielen za krásku nepočujúcich, 
ale získala aj sympatie 

obecenstva. Dostalo sa jej 
aj titulu „Miss sympatia”. Mi-
mochodom, Jurko získal tiež 
titul „Kráľ ticha”.

Tento rok, 9. septembra 
2011, sa uskutočnila v Nových 
Zámkoch celoslovenská sú-
ťaž Miss nepočujúcich. Medzi 
9-imi najkrajšími slovenskými 
nepočujúcimi kráskami stála 
na pódiu aj naša Tvrdošov-
čanka. Súťaži predchádzalo 
týždenné sústredenie, kde si 

dievčatá nacvi-
čovali správne 
držanie tela, 
chôdzu, aby 
sa vo fi nále na 
pódiu pohy-
bovali sebaisto.
Podľa starej mamy, 
takýto výcvik bol pre 
Veroniku nevyhnut-
ný. Totiž v oblie-
kaní je skôr špor-
tový typ, nemá 
rada topánky na 
opätkoch. 

Dievčatá sú-
ťažili v štyroch 
disciplínach 
- promená-
da v kaž-
dodennom 
o b l e č e n í 
(rifl e, trič-
ko), v 
d v o j -
d i e l n y c h 
plavkách i 
večernej róbe 
a vo voľnej dis-
ciplíne. Veronika 
tancovala s Milošom, bra-
tom svojho priateľa, na pie-
seň z fi lmu Hriešny tanec. 
Je to Veronikin najobľúbe-
nejší fi lm, preto sa rozhodla 
práve pre spoločenský ta-
nec. Pri vyhlasovaní víťazov, 
Mária Borosová, druhá sta-
rá mama, tiež držala palce. 
Na veľmi milé prekvapenie ro-
diny Veronika získala miesto 
2. vicemiss. 
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Vraví sa, že keď sa jedny dvere zatvoria, otvoria sa druhé. 

22-ročná Veronika Borosová je od útleho veku nepočujú-

ca, o sluch prišla pri liečbe antibiotikami. Je však ofi ciálne 

jednou z najkrajších sluchovo postihnutých dievčat našej 

malej krajiny.

s úsmevom rozpráva, že 

b t D t l j j

Veronika so svojim priateľom

tichaKrá¾ovná 
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Kráska Vero-
nika mala iba 9 

mesiacov, keď jej 
otec prišiel o život pri 

nehode. Cieľom jej matky 
bolo, aby svojej dcére napriek 
handicapu zabezpečila plno-
hodnotný a štastný život. Prvé 
štyri ročníky základnej ško-
ly absolvovala v rodnej obci, 

neskôr navštevo-
vala Špeciálnu školu pre ne-
počujúcich v Bratislave. Tam 
aj zmaturovala. Pravidelne 
každú sobotu navštevuje v No-
vých Zámkoch Okresnú orga-
nizáciu pre nepočujúcich, tu 
sa stretla pred dvomi rokmi aj 
so svojím priateľom.

Keď ju pri odchode ešte 
spovedám, prezradí mi, že má 
výšku 167 cm a 52 kíl. „Bude-
me ešte počuť o tebe v spojení 
so súťažou krásy v budúcnos-
ti?” pýtam sa jej. Mykne ple-
cami. Neopantala ju sláva, ona 
sa do súťaže prihlásila naozaj 
len na želanie svojho priate-
ľa. Neláka ju mólo, je šťastná 
vo svojom salóne krásy, ktorý 
zveľaďujú spoločne so svojou 
mamou. Takto je salón rov-
nako pekný ako jeho vlastná 
majiteľka.           Timea Benkő

Kráska Vero
nika mala iba 

mesiacov, keď je
otec prišiel o život p

nehode. Cieľom jej matk
bolo, aby svojej dcére naprie
handicapu zabezpečila plno
hodnotný a štastný život. Prv
štyri ročníky základnej ško
ly absolvovala v rodnej obc

ČO DÁ DEŤOM VÝTVARNÁ
VÝCHOVA?

…možno si odpoviete, že umazaný pulóver, špinu 
za nechtami alebo skrátenie dlhej chvíle. Všetky odpovede 
sú čiastočne pravdivé a patria k „darom“ umenia, ale sku-
točnosť je niekde inde: jedna renomovaná inštitúcia robila 
prieskum, z ktorého zisťovala dôležitosť jednotlivých pred-
metov pre vývoj dieťaťa a jeho život. Lebo vieme, že sa učí-
me predovšetkým pre život… A inštitúcia zistila, že jedným 
z najdôležitejších predmetov v školstve je práve výtvarná 
výchova, pretože je to „formatívny predmet“ – znamená to, 
že formuje osobnosť dieťaťa, pôsobí na vývoj jeho emocio-
nality, ventiluje jeho úzkosti, učí ho vyjadrovať svoje pocity 
– radosti, starosti, strach aj hnev. A že ho učí poznávať svet 
do detailov, učí ho, že všetko na svete má svoju špecifi ckú 
krásu, svoje miesto pod slnkom a že je všetko hodné toho, 
aby sme si to všimli a výtvarne spracovali akýmkoľvek spô-
sobom. Deti vedia, že na výtvarnej v tvrdošovskej ZUŠ-ke 
nesmie nikto nikoho ohovárať (ani tú najprotivnejšiu spolu-
žiačku, aj keby bola skutočne mimoriadne protivná), že si 
práce navzájom nekritizujeme, ale pochválime, keď stoja za 
to. Teší ma, že tieto zásady deti okamžite prijali a rešpektujú 
bez menších problémov.

Výtvarná výchova je tu aj na to, aby naučila deti spomaliť. 
Poznáte ten každodenný kolobeh: rýchlo vstávaj, umývaj 
sa, jedz, ale pohni si, obúvaj sa, bežíme do školy, bežíme zo 
školy, píš si úlohy, rýchlo, nerob toto, nerob tamto, píš, čítaj 
(nie tak pomaly!), rýchlo sa najedz, do postele, spi! Rýchlo 
zaspi, ráno skoro vstávaš! Rýchlo, rýchlo…. Stop! Na vý-
tvarnej musia deti spomaliť. Musia sa sústrediť, pracovať 
a pritom rozmýšľať, rozmýšľať, rozmýšľať… Neverili by ste, 
aký je to pre mnohých problém. Niektoré deti, odrastené 
na televízii, ktorá im ponúka svoje myšlienky (takže sa ne-
musia namáhať vytvárať vlastné), zapájajú svoju fantáziu 
do práce so značnými problémami. Alebo očakávajú, že 
budú mať prácu hotovú za pár minút. Nie, nie, vytvoriť dob-
ré dielko trvá niekedy aj mesiac! A vyžaduje si dlhé sústre-
denie a trpezlivú prácu.

Výtvarná výchova poskytuje deťom aj nové informácie 
o umeleckých remeslách. V tomto školskom roku budeme 
svoju tvorbu orientovať na také tradičné remeslá, ktoré sa 
zaoberajú tvorbou alebo spracovávaním textílií. Najjedno-
duchšou a veľmi starou technikou spletania priadze je tvor-
ba tkaničiek, ktoré sa napriek komplikovanému spôsobu 
naučili robiť všetky deti. Aj tie prstíky, ktoré sú už navyknuté 
iba na ťukanie do klávesnice, spočiatku ťarbavo, ale neskôr 
stále šikovnejšie splietali dokopy nitky a priadze, až vznikla 
krásna pravidelná farebná tkanička.

Ďalším dôvodom, prečo je pre deti potrebná výtvar-
ná výchova, by sa mala písať na prvé miesto, pretože je 
podľa mňa najdôležitejšia – poskytuje deťom chvíľu, keď 
sa dobre cítia a uvoľnia. Mojím prvoradým cieľom je, aby 
deti prežili hodinu s radosťou a šťastné, lebo iba tak má 
vyučovanie zmysel – keď sa z práce tešíme, robíme ju dob-
re. Nekreslíme pre ohurujúci výsledok, ani pre umiestnenie 
na súťažiach, ale pre uspokojujúci pocit z tvorby, pre radosť 
a zážitok. 

A. Vaneková.
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Ľud, čo kráčal vo tmách, 
a ktorý symbolizujú jednodu-
chí pastieri na poli pri Betlehe-
me, uzrel veľké svetlo (porov. 
Iz 9, 1) a tma noci, zvýraznená 
slávenou polnočnou svä-

tou omšou, je prežiarená Kris-
tovým svetlom narodenia. 

Kristovo svetlo v Betleheme 
postrehli jednoduchí a nevzde-
laní pastieri a vykročili za tým-

to svetlom. 
U nich sa Kris-
tovo svetlo 
z a c h y t i l o 
o úprimnosť 

otvorené-
ho člove-
ka. 

Všetci potrebujeme Kris-
tovo svetlo. Potrebujú ho tí, 
ktorí dlhý čas kráčajú ces-
tou viery a prikázaní, aby 
zamierili ešte viac na hlbi-
nu Kristovej blahozvesti 
(porov. Lk 5, 4). Tým, ktorí 
kráčajú v šľapajach ľudu 
vo tmách, Kristovo svetlo 
prežaruje ich ďalšiu ces-
tu životného putovania 
s veľkou šancou meniť 
jednoduchých pastierov 
na tých, ktorí sa ustavične 
klaňajú večnému Bohu 
v duchu a pravde. Kris-
tovo svetlo ukazuje skrz 
pastierov, že sa dá dôjsť 
k hlbokej pravde. 

Tohtoročné vianoč-
né sviatky môžu byť 
pre každého človeka 
o prijatí Kristovho svet-
la. Nie je dobré zotrvá-
vať v temnote neistoty, 
ani v stálom zaplavení 
pracovnými povinnos-
ťami. Je čas sa zastaviť 
a nechať sa vyviesť zo 
svojho všedného ste-
reotypu a nechať sa 
nasmerovať Kristovým 
svetlom na bezpeč-
nejšiu a plnšiu ces-
tu života. Možno si 
Kristovo svetlo viac 
uvedomíme, keď sa 
počas týchto sviatkov 
zadívame do nevin-
ných detských očí, 
aby sme tam postrehli

nádheru čistej radosti z Kris-
tovho príchodu. Kristovo 
svetlo nám totiž ukazuje, či 
nie sme už príliš zostarnutí 
a ako by bolo potrebné, aby 
nás občerstvilo niečo nové 
či staronové. Prečo by to ne-
mohlo byť nové siahnutie po 
viere našich predkov? Prečo 
sa nevrátiť do detských čias 
a omladnúť v prežívanej viere? 
Prečo nevstúpiť do chrámu, 
ktorý ste navštevovali v det-
stve, hoc aj po dlhšom čase, 
a nepripomenúť si všetko 
krásne, čo ste v tomto chrá-
me niekedy prežívali? Kristovo 
svetlo je vynikajúcou receptú-
rou na omladenie mysle a ži-
votných návykov. 

Zaželajme si k týmto sviat-
kom Kristovho narodenia i do 
nového roka 2012 veľkú túžbu 
pre seba i svojich drahých 
ešte viac povyrásť v Kristo-
vej prítomnosti. Zaželajme si 
i dobré zdravie a vzájomné po-
rozumenie, ktoré je tiež darom 
Kristovej žičlivosti. Nech i po-
hľad na siluetu kostola z det-
stva nám pripomenie hrejivosť 
Kristovho svetla, v ktorom 
môžeme neprestajne „dobíjať 
batérie“ životného optimizmu, 
a ten istý optimizmus dožičme 
v plnej miere aj iným. O tom 
je Štedrý deň i Štedrý večer, 
o tom sú Vianoce.

Mgr. Baloghová Alexandra

SVETLO, KTORÉ
JE ZNAMENÍM 
VŠETKÝCH ČIAS
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Sláva Bohu na výsosti Sláva Bohu na výsosti 
Odtiaľ, kde slnko vychádza, 

k najvzdialenejším končinám 

nech zaznie pieseň Kristovi, 

ktorý sa z Panny zrodil nám. 

Pôvodca sveta blažený, 

v krehké sa telo oblieka, 

aby zachránil stvorenie 

a v tele spasil človeka. 

Panenské lono Márie 

mení sa náhle v Boží chrám; 

a slovom počne Ježiša 

tá, ktorá muža nepozná. 

Z Panny Matky sa zrodil Pán, 

ktorého anjel zvestoval, 

a v lone matky skrytý Ján 

radosťou nad ním zaplesal. 

On nepohrdol jasľami, 

pokorne leží na sene; 

o trošku mlieka prosí ten, 

čo živí všetko stvorenie. 

Zástupy v nebi plesajú, 

spievajú Bohu anjeli, 

aby pastieri Pastiera 

a svojho Tvorcu videli. 

Ježišu z Panny zrodený, 

sláva ti, Bože útechy; 

Otcovi, Duchu Svätému 

nech sa česť vzdáva naveky. 

(Z vianočného hymnu Liturgie hodín)

tlom. t
Kris-

vetlo 
i l o 

nosť 
ené-
ove-

b j me Kris-me
ti Kris
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na vianočný
stôl...stôl...

Pri plánovaní vianočného 

čísla Tvrdošovského spra-

vodaja sme sa v redakcii 

zhodli, že pomôžeme gaz-

dinkám, ktoré by na svia-

točný stôl radi pripravili nie-

čo netradičné, ale pomerne 

jednoducho pripraviteľné 

jedlo. O radu sme požiadali 

Gabrielu Halászovú a jej tím 

z Reštaurácie Kelly. 

� Gabika, tvoja rodi-

na má v obci reštauráciu 

s dobrým menom a niekoľ-

koročnými tradíciami. 
– Áno, je to už niekoľko-

ročná tradícia, budúci rok to 
bude už 20 rokov, čo sme 
otvorili reštauráciu s výča-

pom. Roky ubehli a nadobud-
nuté skúsenosti sa snažím 
využívať v prospech našich 
zákazníkov. To, že sa nám to 
darí, hovorí aj fakt, že takmer 
každý víkend organizujeme 
rodinnú oslavu, svadbu či inú 
spoločenskú akciu.

� V minulom roku si sa 

stala poslankyňou obecné-

ho zastupiteľstva. Prečo si 

sa rozhodla kandidovať na 

tento post?

– Do klubu Most–Híd som 
vstúpila na podnet jedného 
mladého podnikateľa. Páčil 
sa mi kritický, ale pravdivý 
postoj ku skutočnostiam, 
ktoré sa diali v tom období 

v obci a jeho úprimná snaha 
viesť obec a obyvateľov obce 
k zmene celkovej štruktúry 
a k vzájomnej tolerancii. Kan-
didovať za klub som sa roz-
hodla, s cieľom vniesť do prá-
ce obecného zastupiteľstva 
najmä otvorenosť, úprimnosť 
a snahu pomáhať si navzájom.

� Poznáš problémy Tvr-

došovčanov, zveria sa Ti svo-

jimi starosťami, resp. v akej 

oblasti im vieš pomôcť?

– Mojou slabosťou sú 
najmä deti a mládež. Keďže 
mám pedagogické vzdelanie 
a viem, že obdobie mladosti 
zohráva u ľudí jedno z najdô-
ležitejších období formovania 

osobnosti. Snažím sa pomá-
hať a radiť tam, kde sa len dá 
a kde to je potrebné.

� V čase nášho rozho-

voru ešte len plánujete ad-

ventné podujatia, čo pripra-

vujete tento rok?

– Aj tento rok chystáme 
s ostatnými členmi klubu 
vianočnú akciu, na ktorej bu-
deme piecť vianočné dobro-
ty a potom predávať ich na 
vianočných trhoch. Výnos sa 
použije na podporu detí zo 
sociálne slabších rodín.

V minulom roku sme robili 
vianočnú zbierku, ktorú sme 
potom venovali na liečbu jed-
ného chorého dievčatka.

SLIVKAMI PLNENÉ 

KURACIE REZNE 

SO SYROVÝMI ZEMIAKMI

Suroviny: 80 dkg kuracích 
rezňov, soľ, mleté čierne ko-
renie, 8 plátov slaniny BA-
CON, sušené slivky asi 16 ks, 
olej

Syrové zemiaky:
1 kg zemiakov
3 dkg masla
0,2 l smotany
1 vajce
0,2 l kyslej pochúťkovej smo-
tany
vegeta
ml. muškátový oriešok
15 dkg strúhaného syru

Kuracie rezne naklepeme, 
osolíme, okoreníme. Na kaž-
dý plát mäsa dáme 2 sušené 
slivky nakrájané na drobné 
kocky. Takto pripravené pláty 
mäsa stočíme a obalíme plát-
kom slaniny.
Na troške oleja prudko ope-
čieme z oboch strán a potom 
preložíme do misy na opeka-

nie. Zalejeme ich výpekom a 
dodusíme vo vyhriatej trúbe.
Medzitým si pripravíme zape-
čené syrové zemiaky. Uvare-
né zemiaky očistíme a nakrá-
jame na kolieska, osolení ich 
vložíme do vymasteného ple-
chu. Zmiešame pochúťkovou 
smotanou na šľahanie, pridá-
me vajce, štipku muškátové-
ho orechu. Pripravenú masu 
nalejeme na zemiaky, posy-
peme vegetou a strúhaným 
syrom. V horúcej rúre upečie-
me do ružova – chrumkava
Rezne podávame prekrojené, 
aby vynikla plnka a jej 
vôňa.

PUDINGOVÉ REZY 

S OVOCÍM

Suroviny: 4 vajcia, 12 lyžíc 
kryštálového cukru, 12 lyžíc 
polohrubej múky, 3 lyžice 
oleja, ½ balíčka kypriaceho 
prášku, rôzne ovocie na zdo-
benie pod želatínu (jahody, 
kivi, mandarínky), 3 balíčky 
číreho tortového želé.
Na krém 1 l mlieka, 3 bal. pu-
dingového prášku Zlatý klas, 
10 lyžíc kryštálového cukru, 
250 g masla (Palmarín).

Postup vajcia s cukrom vy-
šľaháme. Postupne pridáme 
olej a preosiatu múku zmie-
šame s kypriacim práškom. 
Cesto dobre vymiešame 
a rozotrieme do vyššieho 
plechu vystlaného papierom 
na pečenie. Pečiem vo vy-
hriatej rúre 25 až 30 minút pri 
teplote 180 C.
Z mlieka odoberiem asi 250 
ml a zvyšok uvaríme spolu 
s maslom a cukrom. 
V 250 ml studeného mlieka 
dobre rozmiešame pudingo-
vý prášok a vlejeme do vria-
ceho mlieka. Za stáleho mie-
šanie varíme do zhustnutia 
a ešte horúce rozotrieme na 
cesto.
Pokrájané a odkvapka-
né ovocie poukladáme na 
krém podľa vlastnej fantázie. 
Zo želé a z kompótovej šťa-
vy pripravíme želatínu podľa 
návodu. Polejeme ňou celý 
koláč a dáme ho do chladu 
stuhnúť.

NiečoNiečo
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Asi všetci dobre pozná-

me pocit plného žalúdka, 

veď Vianoce sú aj o bohato 

prestretých stoloch. Spýtala 

som sa MUDr. Zoltána Bor-

bélya, aké zdravotné prob-

lémy prináša toto obdobie 

hojnosti.

V období Vianoc môže 
kvalitu nášho života, hlavne 
náš tráviaci systém negatívne 
ovplyvniť prehnané jedenie 
a pitie. Viacerí si neuvedomujú, 
že rýchle jedenie, veľké porcie 
a prejedanie sa, zaťažujú ža-
lúdok a zhoršujú trávenie. Pre 
každého platí zásada, že ce-
lodennú porciu jedla si máme 
rozdeliť do 5 dávok. Nemožno 
zabudnúť ani na stres, ktorý 
môže vyčerpať náš organiz-
mus a môže porušiť rovnováhu 
tráviaceho systému. Snažme 
sa aj počas sviatkov jesť a piť 
s mierou. Nechcime „dohnať“ 
to, čo sme nestihli počas roka. 
Lepšiemu tráveniu pomáha 
pohyb ale aj oddych. Aj v tom-
to období sa oplatí absolvovať 
dlhé prechádzky na čerstvom 
vzduchu.

Vianočné prípravy často 

prekazí prechladnutie, či 

chrípka. Existuje zaručený 

recept na predchádzanie 

týchto chorôb?

Pracovné povinnosti, 
stres, behanie po obchodoch 
tiež nepomáhajú nášmu imu-
nitnému systému. V tomto 
období býva viac pacientov 
s prechladnutím. Mnohí si ne-
chávajú vybavovanie na po-
slednú chvíľu. V obchodných 
centrách, vo vlaku, v autobuse 
sa môžeme stretnúť s taký-
mito uponáhľanými a možno 
chorými ľuďmi. Riziko nákazy 
je veľké. Snažme sa týmto si-
tuáciám vyhnúť. Správnou ži-
votosprávou môžeme posilniť 
náš imunitný systém. Treba 
jesť veľa ovocia a zeleniny, 
mať dostatočný pohyb na čer-
stvom vzduchu a treba klásť 
dôraz aj na správne oblečenie.

Nie všetci prežívajú via-

nočné sviatky v pohode. Naj-

väčším problémom je zvýše-

ný stres, citlivosť, prípadne 

samota. Vieme pomôcť tým-

to ľudom? 

Vianočné sviatky by chcel 
každý prežiť v pokoji, šťastí 
a v láske. Často zabúdame že 
Vianoce sú posolstvom po-
koja, rodinnej pohody a lásky 
k blížnym. Stali sa žiaľ ko-
merčným sviatkom. Mali by 
sme preto obnoviť tradíciu a 
oživiť tento krásny kresťanský 
sviatok. Na sviatky sa treba 
pripraviť už v adventnom ob-
dobí. Byť k sebe ohľaduplnejší 
a tolerantnejší. Bohužiaľ nie 
každý človek je v tomto obdo-
bí šťastný.Zvlášť v tomto čase 
musíme dbať o chorých, sta-
rých a opustených ľudí, ktorí 
žijú sami. Niekedy stačí dobré 

slovo, úsmev, povzbudenie, 
jedným slovom ľudský prístup 
a starostlivosť. Snažme sa 
týmto ľudom pomôcť aj počas 
sviatkov. Nezabúdajme že naj-
krajšie darčeky nie sú hmotné.

Aké sú Vianoce v nemoc-

nici na oddelení kde pracu-

jete? Počas sviatkov máte 

viac pacientov, alebo izby zí-

vajú prázdnotou, veď na Via-

noce chce byť každý doma, 

medzi svojími blízkymi?

Toto je zaujímavá otázka. 
Každý rok máme podobné 
problémy. Pred sviatkami nás 
navštívi veľa pacientov s tým, 
že sa chcú vyliečiť ale rýchlo 
a keď sa dostanú do nemoc-
nice, chcú ísť čo najrýchlejšie 
domov, samozrejme zdra-
ví a vyliečení. To čo možno 

zanedbávali po celý rok, na 
sviatky chcú dať do poriad-
ku. Bohužiaľ vždy sa to nedá. 
V tomto období je na našej kli-
nike rušno ako v obchodných 
centrách. Už roky sa stávame 
svedkami nemilého javu, že 
rodiny svojich ťažko chorých 
a starých „odkladajú“ do ne-
mocnice, ktorú si zamieňajú 
so sociálnou ustanovizňou 
a sú často nepríjemní k per-
sonálu. Snažíme sa každému 
pomôcť. Pacientom radíme 
a učíme ich k správnej živo-
tospráve, aby mali čím menej 
zdravotných problémov počas 
sviatkov.

Cteným čitateľom prajem 
príjemné, šťastné, láskyplné 
sviatky, aby ich prežili v ra-
dosti a v zdraví medzi svojimi 
najbližšími. 

Rozhovor zapísala 
Lívia Borbélyová

VIANOCE Z POHĽADU LEKÁRA

Keď v zime klesá tep-

lota a zároveň vlhkosť, 

naša pleť si vyžaduje ove-

ľa väčšiu starostlivosť. Na 

čo si musíme dávať po-

zor, ak chceme, aby bola 

stále hebká a krásna?

Čo sa deje?

Spojenie chladu vonku 
a vykúrených miestností 
pleť veľmi zaťažuje. Nízka 
vlhkosť vzduchu odoberá 
tkanivu vodu. Ani látková 
premena nepracuje nad-
mieru, mazové žľazy vylu-
čujú len málo tukov. Preto 
sa stráca elasticita, ochran-
ný fi lm sa stáva krehkejším 
a pleť drsnejšou.

 
Čo pokožka potrebuje?

Aby pleť mohla udržať 
vlhkosť po celý deň, musí 
byť v dobrej kondícií. Dôle-
žité je používanie výživných 
krémov, ktoré viažu vlhkosť 
v bunkách, ukladajú ich a 
udržiavajú aj na povrchu 
pleti, ktorá tak vydrží po 

celé hodiny svieža a pruž-
ná. Nezabúdajme, že každý 
typ pokožky vyžaduje inú 
starostlivosť, preto je naj-
lepšie konzultovať s koz-
metičkou.

Pijete dostatok tekutín?

Nielen v lete treba dbať 
o správny pitný režim. Ak je 
vaša pokožka šupinatá, su-
chá alebo unavená, prav-
depodobne prísun vody je 
nedostatočný. Preto rých-
lo naplňte šálky a dopraj-
te svojmu telu denne dva 
litre minerálky, ovocného či 
bylinkového čaju. Postara-
jú sa, aby tkanivo zostalo 
elastické a bunky napnuté. 
Okrem toho zásobia orga-
nizmus minerálmi a nečis-
toty vyplavia z tela von.

Výber vhodnej pleťovej 

kozmetiky pre žiarivú pleť 

v zime.

Dôležitým krokom pre 
zdravú pleť aj v zime, je 
výber kvalitnej kozmetiky. 

Vzhľadom k tomu, že si telo 
chránime oblečením, musí-
me chrániť aj pokožku tvá-
re. Výber vhodnej pleťovej 
kozmetiky a kozmetického 
ošetrenia odporúčam kon-
zultovať s odborníkom na 
krásu, pretože práve koz-
metička vie najlepšie posú-
diť čo potrebuje Vaša pleť. 

Vyživujme svoje telo tak 
z vonka ako i z vnútra. Ne-
zabúdajme na prísun vita-
mínov a minerálov v podo-
be ovocia, zeleniny, rýb, 
byliniek, orechov a semia-
čok. Pozor na alkohol - odo-
berá pleti vlhkosť. Pohyb 
na čerstvom vzduchu je je-
den z najlepších kozmetic-
kých prostriedkov. Cievny 
systém tela je dobré tréno-
vať striedavými sprchami. 
Jemné vlásočnice pokožky 
sa tak lepšie pripravia na 
náhle a výrazné teplotné 
výkyvy. Čím lepšie je po-
kožka prekrvená, tým lep-
šie funguje jej výživa a lát-
ková výmena.  Z. Vavrecky

ZIMNÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ 
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BRIKETA - ZELENÁ ENERGIA
Briketa je mechanicky zhustený drobný horľavý materiál, ktorý 

môže mať oválny, guľatý, kvádrový, či valcový tvar. Spaľovanie bri-
kiet zo slamy je možné v štandardných kotloch, krboch a krbových 
kachľách.

Slama - vzniká ako vedľajší produkt celého radu poľnohospo-
dárskych plodín. Je jednou z najdôležitejších surovín pre výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov spaľovaním. Jej veľkou výhodou je 
nízka produkcia CO2 - uvoľňuje také isté množstvo aké akumulovala 
rastlina v procese fotosyntézy počas rastu. Ďaľšou prednosťou je, 
že obsahuje veľmi málo popoľa, neobsahuje sýru ani ťažké kovy, 
ktoré sú nebezpečné pre ľudský organizmus. Popoľ sa môže použiť 
ako hnojivo.

Výroba brikiet zo slamy prebieha v snekových lisoch, kde sa tla-
kom uvoľňujú prírodné spojivá z narezanej suroviny. Vďaka tomu 
po vychladnutí vzniká požadovaná tvrdosť brikety.

 
Náklady na ročné vykurovanie priemernej domácnosti:

Drevo  660 euro
Plyn   1200 euro
Elektrina  1800 euro
Brikety        550-600 euro
Výroba týchto ekologických palív sa začala aj v našej obci.

rod. Birkusová

DROGÉRIA
NA ŽELEZNIČNEJ CESTEMINIBAZÁRMINIBAZÁR
Príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a mnoho šťastia, 
radosti a všetko najlepšie 
do nového roku praje 
Drogéria na Železničnej ceste

Karácsonykor, a család, a szeretet 
és az örömszerzés ünnepén minden 
kedves vásárlónknak bőséges ünnepi 
asztalt, fi nom, hagyományos 
karácsonyi ételeket és süteményeket 
kíván a Minibazár nevében 
Varagya Feri és Hédi

Počas Vianoc prajeme 
každému nášmu zákazníkovi 
bohato prestretý stôl, chutné, 

tradičné jedlá a koláčiky 
na sviatočnom stole 

za Minibazár na Dolnej ulici 
František a Hedka Varagyoví

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
sikerekben és egészségben 
gazdag új évet kíván 
a Drogéria a Vasúti úton

Veselé Vianoce a úspešný nový rok 
Vám praje

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, 
boldog új évet kíván
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AKO ĎALEJ ŠPORTOVÝ KLUB TVRDOŠOVCE?
„Začínali sme bosí a s 

„handrákom”. No postupne 
sme vylepšovali podmienky 
až nadišiel čas zohrať skutoč-
ný futbalový zápas – 1. mája 
1922. Postavili sme bránky, 
vyznačili sme hraciu plochu 
- ihrisko sme vtedy ešte ne-
mali – na pasienku Akomány. 
Ďaleko od dediny. Asi dvesto 
divákov sa zvedavo, no bez 
povzbudzovania prizeralo na 
nezvyčajnú parádu.“

„V roku 1928 sme sa prihlá-
sili do regulárnej súťaže o maj-
strovské body a dva roky nato 
sme vybudovali nové ihrisko 
v parku oproti cintorínu. Na ih-
risku v parku sa začal prejavo-
vať záujem aj o iné športové od-
vetvia, nielen o futbal. No žiaľ,
ostalo vždy len pri pokusoch, 
zakladanie nových športových 
oddielov bolo neúspešné. Pre-
čo? Pre nedostatočné materi-
álne podmienky, hlavne však 
preto, že naši mladí chlapci sa 
úzkoprso zamerali len na fut-
bal. Typický zjav na mnohých 
miestach aj teraz.“

„Vo futbalovom oddiele 
bola práca živelná, neodbor-
ná. Len tak sa mohlo stať, že 
funkcionári sa snažili o naj-
lepšie výsledky zo stretnutí 
a zabudli pritom na vec naj-
dôležitejšiu – zainteresovať 
do športu čo najviac mladých 
ľudí. Boli ročníky, keď v našom 
mužstve hralo pravidelne päť, 
šesť, ba aj sedem cudzích fut-
balistov, ktorí zaberali miesto 
našim chlapcom.“

Vážení čitatelia!

Uvedené citáty zakladateľa 
Športového klubu Tvrdošov-
ce Tibora Petrín-Schranka sú
síce rokoch 1930, ale sú do-
dnes platné. 

V mojom príspevku pomo-
cou týchto myšlienok ako aj 
spomienkou na úspešné ob-
dobia posledných štyridsať ro-
kov športového klubu by som 
chcel nájsť riešenie na naše 
súčasné problémy.

Ale najprv niekoľko faktov:

Športový klub Tvrdošov-

ce je občianske združenie, 
samostatná právnická osoba, 
činnosť ktorej charakterizuje 
dobrovoľníctvo, nemôže pod-
nikať, príjmy má len z preda-
ných vstupeniek a od spon-
zorov. Najvyšším orgánom 
klubu je členská schôdza, 
ktorá zvolí zo svojich radov 
vedenie, výbor klubu. Na čele 
výboru je predseda, ktorý 
je štatutárnym zástupcom. 
Športový klub Tvrdošovce 
nevlastní žiadne nehnuteľ-
nosti, areál ŠK je majetkom 
obce. ŠK nemá ani zamest-
nancov. 

Najštedrejším sponzorom 
ŠK je obec Tvrdošovce, ktorá 
ročne cca. 60 000 EUR mi-
nie na činnosť ŠK, v prevaž-
nej miere na futbalový oddiel. 
Okrem futbalistov aktívne pra-
cuje aj stolnotenisový oddiel, 
o ich úspechoch a činností 
sa môžete viac dozvedieť na 
stránke http://www.stolnyte-
nis-tvrdosovce.estranky.sk. 
V ďalšom sa budem zaoberať 
s problémami futbalového od-
dielu.

O aktuálnom stave klubu - 
či je obdobie úspešné, alebo 
menej úspešné – najviac sved-
čí nálada fanúšikov počas zá-
pasov. 

Táto nálada závisí od úspeš-
nosti mužstva, ktorá zas je 
podmienená úrovňou spolu-
práce medzi mužstvom – ve-
dením – trénermi – fanúšikmi 
– a obcou.

Ak spolupráca uvedených 
zložiek je dobrá, dobré sú aj 
výsledky a každý je spokojný.

Podľa mojich osobných 
skúseností za posledných šty-
ridsať rokov medzi úspešné 
obdobia patrili:

- 70-té roky, keď pod vede-
ním hrajúceho trénera Štefana 
Gyureka mužstvo dospelých 
si vybojovalo postup do I.A 
triedy

- Začiatky 80-tych rokov, 
keď bolo odovzdané obnove-
né trávnaté ihrisko a mužstvo 
z okresnej súťaže postúpilo 
do I.B triedy – predsedom bol 
Szabó Ladislav

- Koniec 80-tych rokov, keď 
trénerské kormidlo prevzal 
opäť Gyurek Štefan, mužstvo 
dospelých sa stalo dvakrát 
majstrom a opäť postúpilo do 
I.A triedy. 

Po nežnej revolúcii bola 
doterajšia pravidelná štátna 
dotácia pre športové kluby 
najprv výrazne znížená a po-
tom úplne pozastavená, čím 
sa dostali tieto organizácie do 
ťažkej fi nančnej situácie. Záro-
veň citeľne poklesol aj záujem 
občanov, najmä mladých ľudí 
o šport a o futbal. Kým v polo-
vici 80-tych rokov mal ŠK viac 
ako 400 členov, v posledných 
rokoch na výročných člen-
ských schôdzach sa prezentu-
je už len niekoľko priaznivcov 
a nie je záujem ani o účasť 
vo výbore klubu. 

Posledné úspešné obdobie 
klubu na prelome tohto tisícro-
čia sa viaže k predsedovi Ágh 
Zoltánovi. Vtedy okrem prvého 
miesta mužstva v tabuľke sa 
podarilo stmeliť aj fanúšikov, 
ktorí na zápasoch vytvárali vy-
nikajúcu atmosféru.

Žiaľ od tej doby sa všeličo 
zmenilo.

Súčasná spoločensko-
-ekonomická situácia nepraje 
dobrovoľníckym spolkom a 
športový klub ako občianske 
zduženie stále ťažšie si vie 
zabezpečiť svoje pôvodné po-
slanie.

Dnes už je všetko o pe-
niazoch. Aj medzi samotnými 
hráčmi sa nájdu takí, ktorých 
viac zaujíma termín výplaty 
odmeny za tréningy a vyhraté 
zápasy, ako najbližší majstrov-
ský zápas. Štartovné za účasť 
v súťaži je niekoľko tisíc EUR, 
pokuta sa platí za žlté karty, 
ale aj za prípadné formálne or-
ganizačné nedostatky.

Slovenský futbalový zväz, 
organizátor súťaží túto situáciu 
ešte len sťažuje. Napr. od mar-
ca 2012 vyžaduje od klubov, 
aby pre rozhodcov zabezpečili 
najmenej 12 m2 samostatnú 
miestnosť so samostatným 
vchodom, sprchou a zácho-
dom. Aj mi sme boli nútený 
začať s výstavbou takýchto 
priestorov vedľa tribúny, pred-
pokladané náklady presiahnu 
5 000 EUR.

Ale zmenili sa aj diváci. 
Kým v minulosti sa snažili do-
nútiť hráčov k lepším výkonom 
povzbudzovaním „Tvrdošovce 
do toho“, dnes už dominujú 
nadávky na hráčov, trénera 
a vedenia. Potom sa čudujeme, 
že niektorí mladí hráči pred-
časne zanechajú futbal a stále 
ťažšie zabezpečujeme pred-
písaný počet usporiadateľov 
a členov do výboru.

Pravda, ani činnosť súčas-
ného vedenia nie je bezchyb-
ná. Je nás málo, stretávame sa 
len zriedkavo, v dôsledku toho 
sa viazne šírenie informácií, čo 
vyvoláva pocit bezvládia.

Napriek problémom sú 
mužstvá dorastencov a žia-
kov po jesennej časti súťaže 
na prvom mieste v tabuľke 
a mužstvo dospelých vyštartu-
je do jarnej časti súťaže z 10. 
miesta.

Vážení čitatelia!

Aj citáty na začiatku tohto 
článku dokazujú, že podobné 
problémy ako v súčasnosti boli 
aj v minulosti. Fakt, že v bu-
dúcom roku chystáme osláviť 
90. výročie existencie nášho 
športového klubu znamená, 
že Tiborovi Petrín-Schrankovi 
a jeho rovesníkom sa poda-
rilo vyriešiť problémy. Som 
presvedčený, že so spoločný-
mi silami aj nám sa to podarí 
a Športový klub Tvrdošovce 
ešte dlhé roky bude slúžiť na-
šim športovcom.

      Michal Bara, 

podpredseda ŠK Tvrdošovce
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STOLNÝ TENIS
Sezónu 2011/2012 zača-

li obe naše mužstvá o súťaž 
vyššie, nakoľko „A“ mužstvo 
postúpilo do V. ligy a „B“ 
mužstvo postúpilo do VI. ligy. 
Do tejto sezóny sme si dali 
plán udržať sa v týchto súťa-
žiach s tým istým kádrom ako 
vlani.

„A“ mužstvo hneď v prvom 
kole získalo dôležité body na 
záchranu proti mužstvu Malá 
nad Hronom „A“ po víťazstve 
14:4. Potom sa nám podarilo 
v 6 kole bodovať proti muž-
stvu Strekov „B“ s ktorým sme 
remizovali 9:9. Bohužiaľ v os-
tatných zápasoch sme ťahali 
za kratší koniec, nakoľko naši 
hráči ešte nemajú skúsenosť 
s V. ligou. Dúfam, že v nasle-
dujúcich zápasoch sa to zlepší 
a získame dostatočný počet 
bodov na záchranu. Za „A“ 
mužstvo hrajú títo hráči: Lip-

ták Miroslav, Csányi Roland, 
Vincze Peter, Matúš Dávid, 
Tomšík Peter, Vidová Zuzana. 

„B“ mužstvo začalo se-
zónu 2011/2012 víťazstvom 
v Strekove nad mužstvom „C“ 
7:11 a pokračovalo v dob-
rých výkonoch. Potom v nie-
ktorých zápasoch smoliarsky 
prehralo, ale po 7 kolách je 
v VI. lige na peknom 6. mieste. 
Za „B“ mužstvo hrajú Birkus 
Karol, Varga Ladislav, Mészá-
ros Ladislav, Bc. Borbély To-
máš a Jávor Attila. 

Na záver by som sa chcel 
poďakovať starostovi obce a 
poslancom OZ, ktorí každý rok 
prispievajú na chod stolno-
tenisového klubu. Ďakujeme 
aj sponzorom, ktorí podporili 
klub a ďakujem hráčom, ktorí 
pomáhajú a vzorne reprezen-
tujú našu obec.

Lipták Miroslav

Veselé a pokojné Vianoce v kruhu svojich 
blízkych a známych, šťastný a v zdraví 

bohatý začiatok nového roka Vám praje.

Spokojné vianočné sviatky, 

veľa šťastia, zdravia, 

osobných a pracovných 

úspechov 

v novom roku praje

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Kellemes karácsonyi

ünnepeket 

és boldog új évet

Na Vianoce a v Novom roku 

lásku, šťastie na každom 

kroku, úspechu a zdravia 

veľa Vám praje kolektív 

BT Centrum s.r.o.

Karácsonykor és az új 

esztendőben sok 
boldogságot, szeretetet 

és egészséget kíván 

a BT Centrum kollektívájapf 2012pf 2012

Vážení rodočia a priatelia školy!

Riaditeľstvo školy ZŠ Jána Amosa Komenského 
Vám úprimne ďakuje za všestrannú pomoc počas 
roka 2011.

Keď sa blíži tá noc, čo má magickú moc,
keď stíchnu navždy všetky drsné slová 
a začne nekonečná doba nová,
nech každý má na zemi miesta dosť
a plamienok lásky je večný hosť.

Krásne Vianoce a úspešný 
rok 2012 Vám prajú 
zamestnanci a žiaci školy.
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