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NOVORODENCI
Teo Seiner  25.7.
Dorina Zacharová  4. 8.
Áron Nozdrovický  10. 8.
Sebastián Rác  9. 9.
Sebastian Hanák  23. 9.
Márton Morvai  27. 10.

MLADOMANŽELIA
Ing. Róbert Balogh a Tímea Vanyová  1. 8.
Tomáš Póč a Edita Horníková  8. 8. 
Tibor Szabó a Ing. Michaela Mojzesová  8. 8. 
Peter Ivanics a Mgr. Monika Borbélyová  15. 8. 
Peter Kurucz a Ing. Erika Vanyová  29. 8. 
Attila Kurucz a Sabína Bugyíková  5. 9. 
Vladimír Lazebník a Henrieta Kissová  5. 9. 
Ing. Viktor Ešše a Mgr. Barbora Blažeková  12. 9. 
Václav Hošík a Ing. Erika Bajlová  12. 9. 
Csaba Csikós a Diana Morovičová  26. 9.
Róbert Blažek a Tímea Bihariová  10. 10. 
Tomáš Flender a Eva Kronková  17. 10.
Milan Király a Ing. Zuzana Kleisnerová  17. 10.
Gabriel Zachar a Katarína Vanyová  31. 10.

OPUSTILI NÁS
Baláž Ladislav  1951  1. 8.
Vanyová Anna  1942  12. 8.
Krajčovič Miloslav  1940  29. 8.
Vanyaová Irena  1931  3. 9.
Mészárosová Mária  1939  9.9.
Mojzesová Helena  1931  20. 9.
Lakatos Karol  1956  20. 9.
Juhászová Alžbeta  1934  21. 9.
Zsilinsky Jozef  1946  5. 10.
Vanya Ladislav  1933  13. 10.
Lakatos Ladislav  1960 24. 10.
Tóthová Irena  1945  31. 10.
Valéria Majorová  1934  3. 11.
Vincent Kurucz  1941  5. 11.

70  September: Ruzsiková Mária – Koperníkova ul. Benyík Vojtech – Orechová ul., 
  Vinczeová Anna – Jánošíkovská cesta 
  Október:  Baloghová Mária – Bratislavská cesta, Rosková Terézia – Kapustová ul., 
  Krupánszki Magdaléna – Sládkovičova ul., Galgóciová Juliana – ul. T. Vansovej,
 November:  Balažovičová Gizela - Májová ul.
 December:  Buják Jozef – Orechová ul., Bíróczi Mikuláš – Železničná cesta, 
  Mészáros Mária – Puškinova ul., Truchlá Alžbeta – Slovenská ul. 
75  September: Csányi Anton – Gorkého ul., Konečná Mária – Železničná cesta
  Október:  Czaniková Helena – Rybárska ul., Mojzesová Zuzana – Nová cesta, 
  Vojtušová Marta – Jánošíkovská cesta, Szőgyényi Fridrich – E. Adyho ul.,
  Benkő Gejza – Hviezdoslavova ul., Trembošová Jozefa – Slovenská ul. 
 November: Mojzesová Alžbeta – ul. J. Dózsu, Ágh Michal – Orechová ul., 
  Modránszká Terézia – Mládežnícka ul.
 December: Sósová Alžbeta – Májová ul., Gyureková Anna – Horná ul., 
  Borbélyová Irena – Mlynská ul. 
80  September:  Borosová Mária – Lipová ul., Vidová Anna – Nám. sv. Štefana, 
  Banyárová Anna – Bratislavská cesta, Škulibová Terézia – Sládkovičova ul., 
  Jeneiová Helena – Dolná ul., Oláh Aladár – Gorkého ul.
 Október:  Bugyíková Terézia – Železničná cesta, Sós Koloman – Májová ul.
 November:  Benczeová Ema – Štúrova ul. 
 December:  Dózsa Terézia – Čerešňová ul., Baraová Juliana – Gorkého ul., 
  Baloghová Zuzana – Rákócziho ul., Antalecová Helena – Mládežnícka ul. 
85  September:  Vidová Katarína – Puškinova ul., Szabóová Mária – Gorkého ul., 
  Baloghová Mária – Hviezdoslavova ul., Gyureková Júlia – Slovenská ul.
 Október:  Zahrádka Rozália – Horná ul. 
 November:  Trúchla Anna – Jánošíkovská cesta 
 December: Balog Štefan – Puškinova ul., Mojzesová Mária – Lipový rad 
90  Október:  Mészárosová Anna – Lipová ul.

JUBILANTI

Spoločenskú kroniku zostavila: Eva Benkőová

Milí čitatelia, 
Tvrdošovský spravodaj si môžete

naďalej predplatiť na obecnom úrade 
v kanc. č. 13 alebo v obecnej knižnici 

za výhodnú cenu: 3 € na 1 rok. 
Ďakujeme, že ste našimi čitateľmi.

Dovoľte mi zaželať Vám pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a nový rok plný šťastia a úspechov.

Ing. Marián Tóth
starosta obce

pour
féliciter 2016
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Ľudmila Kuniková Šamková

Vianočný hosťVianočný hosť
Prichádza každý rokPrichádza každý rok
v podobe dieťatka.v podobe dieťatka.
Krehký, nežný.Krehký, nežný.
Nič nežiada.Nič nežiada.
Dar lásky nosí.Dar lásky nosí.
V krehkosti je zrazu sila.V krehkosti je zrazu sila.
V nežnosti saV nežnosti sa
láska objavila.láska objavila.
Má jej pre nás Má jej pre nás 
   všetkých dosť.   všetkých dosť.
Vitaj Vianočný hosť.Vitaj Vianočný hosť.
Požehnaj lásku v nás,Požehnaj lásku v nás,
v tento Vianočný čas.v tento Vianočný čas.

Adventné programyAdventné programy
Počas adventu bude v Obecnom dome inštalovaný betlehem z fi gurín životnej veľkosti. 

29. november (nedeľa) 17.00 hod Zapálenie 1. sviečky na Adventnom venci pred Domom služieb. 

6. december (nedeľa) 14:00 hod Do našej obce zavíta Mikuláš na koči a prejde ulicami obce.

6. december (nedeľa) 16:00 hod Otvorenie výstavy s názvom Variácie na hodváb a korálky v galérii   
  obecného domu. 

10. december (štvrtok) od 8:00 hod Vianočný odber krvi v Obecnom dome. 

11. december (piatok) 17.00 hod Gitarový koncert v Obecnom dome.

12. a 13. december (sobota, nedeľa) 12:00 – 19:00 hod – Obec Tvrdošovce v spolupráci s OZ Živé tradície usporiadajú
  tradičné vianočné trhy. 

12. december (sobota) 15:00 – 17:00 hod Vianočný program, v ktorom vystúpia deti z miestnych MŠ, ZŠ,   
  kultúrne skupiny, nadaní Tvrdošovčania a formácia Clis Dance Group. 

13. december (nedeľa) 17.00 hod Adventný koncert na organe v miestnom kostole. Na organe hrá Imrich Szabó.

Bližšie informácie na www.tvrdosovce.sk

Starosta obce Tvrdošovce, 
Ing. Marián Tóth, vyhlásil v roku 
2015 už IV. ročník výtvarnej sú-
ťaže pre žiakov MŠ a ZŠ v Tvr-
došovciach. Témou boli aj ten-
tokrát Vianoce. Deti sa zapojili 
krásnymi kresbami vianočných 
pohľadníc, čím preukázali svoju 
tvorivosť.

Víťazi súťaže:
MŠ na Hlbokej ulici: 
1. Nina Csányi
2. Paulína Drgonová
3. Debora Bogdányová

ZŠ J. A. Komenského: 
1. Barbora Švecová
2. Tereza Justína Vaneková
3. Soňa Petríková

ZUŠ - kolektívne ocenenie

Vianočnú pohľadnicu staros-
tu obce bude krášliť tvorba Lu-
cie Mikulcovej (viď. na str. 2.).

Všetkým vám ďakujeme za 
účasť a víťazom blahoželáme. 

st

VIANOČNÁ POHĽADNICA

Barbara Švecová

Soňa Petríková

Nina Csányi
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STAROSTUOpýtali sme sa
Pán starosta! Obec má 

za sebou úspešné oslavy 
Dní svätého Štefana. Mys-
lím si, že aj v tomto roku 
bol program bohatý. Aké vý-
davky mala obec na oslavy? 
Môžeme vedieť, koľko stáli 
tohtoročné svätoštefanské 
oslavy?

XVII. Dni svätého Štefana 
sme sa snažili zostaviť tak, aby 
si každý v nich našiel pre seba 
najvhodnejší program. Orga-
nizátori sa každý rok usilujú 
o to, aby mohli usporiadať 
lepší program ako bol v pred-
chádzajúcom roku. Tohtoročný 
program bol opäť na vyššej 
úrovni ako ten vlaňajší. Už prí-
chodom zimy sa začína orga-
nizovanie ďalších, v poradí už 
XVIII. Dní sv. Štefana. K tomu, 
aby sa tohtoročné oslavy takto 
dobre vydarili, bola potreb-
ná aj podpora Európskej únie
vo forme 25.000,- eurovej 
dotácie, vďaka ktorej sme 
mohli privítať v našej obci zá-
stupcov družobných miest 
a obcí. K úspešnému projektu 
sme mohli pripočítať aj ďal-
ších 11.000,- € zo vstupného 
a z poplatkov platených pre 
obec, čo predstavovalo cel-
kový príjem 36.000,- €. Medzi 
výdavky počítame honoráre 
vystupujúcich a účinkujúcich 
umelcov, tlačoviny, plagáty, 
ozvučovaciu techniku, sve-
telnú techniku, občerstvenie, 
prípravu reklamných materi-
álov, zastrešenie pódia, ako 
aj ceny a iné drobné výdavky. 
Súčet týchto výdavkov je cca 
33.000,- €. Ak si to zhrnieme, 
tak môžeme konštatovať, že 
tohtoročné oslavy Dní svätého 
Štefana sme aj po fi nančnej 
stránke ukončili pozitívne. 

Na 6.strane Tvrdošov-
ského spravodaja sú uve-
dené plánované projektové 
zámery, ktoré sa už podali, 
resp. ich ešte plánuje po-

dať obec. O aké projekty ide 
a v akých objemoch?

Z posledných výziev progra-
mového obdobia 2007 – 2013 
obecný úrad informoval obec-
né zastupiteľstvo a predložil 
mu na prerokovanie niekoľko 
takých projektov, vďaka kto-
rým by sme mohli zabezpečiť 
ďalší rozvoj v obci. Medzi ta-
kéto projekty patrí rekonštruk-

cia a obnova Juhászovej kúrie 
– bývalého hostinca Rozálka. 
Žiadaná suma predstavuje 
350.000,- €, o ktoré sme po-
žiadali spoločne s Maďarskom, 
Chorvátskom a Srbskom 
v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce. Aj v tom-
to roku sme podali žiadosť 
na zorganizovanie osláv XVIII.
 Dní sv. Štefana, na ktoré 
sme opäť žiadali 25.000,- €. 
Na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia sme podali žiadosť 
v hodnote 698.690,12 €, k tomu 
prislúcha ešte 5% vlastných 
zdrojov obce. Cieľom projek-
tu je, aby boli na území obce 
vymenené doterajšie svietidlá 
za nové LED svietidlá, ktoré by 
pre obyvateľov zabezpečili väč-
ší komfort a bezpečie. V roku 
2015 sa nám podarilo zvnútra 
zrekonštruovať Dom služieb, 
zostáva nám ešte vonkajšia 
časť budovy. Na tento cieľ sme 

požiadali o poskytnutie dotácie 
vo výške 83.597,16 €. Oby-
vatelia obce mohli už viackrát 
zažiť, aké nepríjemnosti môže 
spôsobiť výpadok v dodávke 
vody. Aby sme takýmto neprí-
jemným situáciám v budúcnos-
ti predišli, podali sme žiadosť 
o výstavbu vežového vodoje-
mu, ktorého objem predsta-
vuje 794.969,64 €. Od týchto 

projektov je z hľadiska objemu 
a jeho potreby ešte väčším 
projektom vybudovanie kana-
lizácie, o ktorom mohli obyva-
telia počuť na občianskom fóre 
v septembri. Máme však sa-
mozrejme aj menšie projekty, 
na ktoré sme žiadali poskyt-
nutie fi nančnej podpory, tie sa 
zameriavajú na kultúru a šport. 

Z hore uvedeného je zrej-
mé, že obecný úrad doteraz 
vypracoval a podal žiadosti 
o podporu v objeme viac ako 
2,3 milióna €. Naša obec sa 
snaží urobiť všetko v záujme 
toho, aby zabezpečila fi nanč-
né zdroje, podieľajúc sa tým 
na ďalšom rozvoji obce. 
Už nám ostáva len dúfať, že 
naše žiadosti budú pozitívne 
hodnotené. 

Ako ste spomínali, v sep-
tembri sa konalo občianske 
fórum, ktorého hlavnou té-
mou bolo odvedenie odpa-

dových vôd – kanalizácia. 
Odznelo množstvo informá-
cií, čím by ste ich ešte dopl-
nili?

V septembri sme za účas-
ti obyvateľov obce podrobne 
hovorili o tom, čo nás čaká 
v nasledujúcom období v tom 
prípade, ak bude resp. nebu-
de vybudovaná kanalizácia. 
Informovanie bolo detailné, 
zo strany obyvateľov odznelo 
množstvo otázok, na ktoré sme 
sa snažili dať odpoveď ešte 
na občianskom fóre. Odvtedy 
sa obci podarilo zabezpečiť 
stavebné povolenie k výstav-
be, ktoré v týchto dňoch nado-
budlo právoplatnosť. Žiadosť 
o projekt sme podali koncom 
novembra. V prípade úspeš-
nosti projektu sa stavebné 
práce môžu začať už na bu-
dúci rok. Kanalizačný systém 
neslúži len na účely odvedenia 
odpadových vôd z domácnos-
tí, ale súčasne zvyšuje rating 
obce v očiach potenciálnych 
investorov, zvýši sa záujem 
o našu obec, a tým aj hodnota 
nehnuteľností v obci.

Je priam neuveriteľné, ale 
o pár týždňov sa skončí rok 
2015. Ako by ste ho v krát-
kosti zhodnotili? 

Opäť máme za sebou je-
den aktívny rok, v obci sa toho 
udialo veľmi veľa. Rekonštruo-
vali sme, stavali sme, písali žia-
dosti k projektom, záujemcom 
sme takmer každý mesiac v ro-
ku ponúkli kultúrne podujatia, 
v rámci svojich možností sme 
sa snažili pomôcť našim orga-
nizáciám a spolkom. Pozitívne 
hodnotím výstavbu 10 nových 
nájomných domov, regenerá-
ciu centra obce. Teším sa, že aj 
na termálnom kúpalisku pre-
behlo niekoľko stavebných 
úprav, ktoré sme riešili z vlast-
ných zdrojov. Považujem za dô-
ležité spomenúť, že obyvatelia 
dôverujú práci našich zamest-

4

Regenerácia centra obce
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nancov. Otvorenosť spočíva 
nielen vo vybavovaní úradných 
záležitostí, ale aj v pozitívnom 
prístupe, porozumení a ochote 
pomôcť. Verím, že aj obyvatelia 
pozitívne hodnotia našu prá-
cu, pretože my robíme všetko 
v záujme toho, aby sme po-
mohli tým, ktorí sa na nás ob-
rátia. V niektorých prípadoch 
očakávania, ktoré majú ľudia 
smerom k nám, prekraču-
jú skutočnú váhu problémov. 
Preto prosím každého, aby sa 
pokúsili riešiť problém v prvom 
rade napr. so susedom, v rám-
ci rodiny, resp. v rámci svojich 
možností. 

Ako prežíva Vaša rodina 
sviatky? Aký je duch via-
nočnej atmosféry u Vás do-
ma?

Myslím si, že v dnešnom 
uponáhľanom svete by sme si 
mali vážiť každý sviatok či voľ-
ný deň. V tomto zhone trávime 
v kruhu svojich blízkych a rodi-
ny čoraz menej času. Musíme 

sa usilovať o to, aby náš mate-
rialistický život vyplnili sviatky, 
nech sú to aj Vianoce. Vianoč-
né sviatky budem tráviť v kruhu 
svojich najbližších, spoločne 
zdobiac vianočný stromček. 

Pre moju dcéru Hannu zna-
mená atmosféra Vianoc ešte 
obdobie čarov, príchod anjelov, 
ktorí prinesú tak veľmi vytúžený 
darček. Radosť, šťastie, pokoj 
a viera charakterizuje chvíľu 
otvárania darčekov. 

Myslím si, že vzájomná úcta 
medzi blízkymi by mala vládnuť 
nielen na Vianoce, ale každý 
deň v roku. Mali by sme sa te-
šiť zo svojich úspechov i rados-
ti iných. Aj naša obec je jedna 
veľká rodina, v ktorej musíme 
mať aj naďalej za svoj prvoradý 
cieľ súdržnosť, aby sme mohli 
prekážky, ktoré nás čakajú
v novom roku spoločne a ľah-
ko prekonať. Prajem každému 
požehnané vianočné sviatky 
a šťastný nový rok!

sb

P R E H Ľ A D 
PREDPISOVÉHO ZOZNAMU NA MIESTNU DAŇ
Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSOV NA ROK 2015 

A ZAPLATENÝCH MIESTNYCH DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 
A ZA PSOV K 31.08.2015

Nájomné byty na Železničnej ceste

spojené so zberom a zneškod-
nením odpadov, ktoré vzni-
kajú z ich výrobkov a obalov. 
„To v praxi znamená, že od 
januára budeme musieť ako 
OZV prebrať existujúci systém 
triedeného zberu v obci ale-
bo meste, čiže využiť nádo-
by, respektíve vrecový systém
a frekvenciu zberu tak, ako je 
to v obci zavedené,“ vysvetľu-
je Hana Nováková, riaditeľka 
spoločnosti ENVI-PAK. Roz-
hodujúce slovo pri organizácii 
triedeného zberu bude mať aj 
naďalej obec, ktorá si nastaví 
prostredníctvom všeobecne 
záväzného nariadenia naklada-
nie s komunálnym alebo drob-
ným stavebným odpadom.

Ako ušetríte triedením od-
padu?

Nový systém fi nancovania 
triedeného zberu môže sa-
mospráve ale aj občanom pri-
niesť úsporu. A to hneď 2-krát. 
V prvom kroku, keď výrobcovia 
prostredníctvom OZV uhradia 
obci triedený zber. Druhýkrát 
tým, že ak obec vytriedi viac, 
ušetrí peniaze, ktoré by muselo 
platiť za komunálny odpad ale-
bo skládkovanie. Je len vecou 
samosprávy, aký efektívny sys-
tém zavedie.

Ďakujeme, že triedite od-
pad, a tak prispievate k zlepše-
niu životného prostredia.

Spracovala: 
Renáta Mogrovič

za 
pozemok 

za
stavby

za byty
a nebytové 
priestory

za psov Spolu 

predpis
dane na rok 

2015
150 466,73 € 27 036,41 € 1 133,36 € 2 649,78 € 181 286,28 €

zaplatená 
daň k 31.08. 

2015
70 107,29 € 21 694,75 € 1048,9 € 2 499,00 € 95 349,94 €

plnenie 
v % 

46,59 80,24 92,54 94,3 52,596

Viac vytriedeného a re-
cyklovaného odpadu, vyš-
šia zodpovednosť výrobcov
a úspora v rozpočtoch sa-
mospráv – aj tieto zmeny pri-
nesie od januára nový zákon 

o odpadoch. Ministerstvo 
životného prostredia odha-
duje, že úspora dosiahne pri-
bližne 31,5 milióna €. Náklady 
na triedený zber budú totiž 
po novom hradené výrobca-
mi prostredníctvom organi-
zácií zodpovednosti výrob-
cov (OZV). 

Prečo bol potrebný nový 
zákon?

Slovensko je v rámci EÚ 
na chvoste v triedení odpadu. 
Cieľom novely je predovšet-
kým odstrániť nevýhodné fi -

nancovanie triedeného zberu 
v mestách a obciach a zvýšiť 
tak mieru vytriedeného a re-
cyklovaného odpadu. Až 75 %
komunálneho odpadu končí 
na skládkach. Každý Slovák 

vytriedi priemerne len 8 % od-
padu. Toto číslo by sa do roku 
2020 malo zvýšiť na 50 %. 

Prečo majú byť výrobcovia 
zodpovední? 

Výrobcovia sa po novom 
starajú o svoj výrobok od di-
zajnu, cez jeho výrobu, pre-
daj, až po odpad. Hovoríme 
o obalových aj neobalových 
výrobkoch, pneumatikách, 
elektroodpade či batériách, 
obalových aj neobalových vý-
robkoch. Výrobcovia zastupo-
vaní OZV budú hradiť náklady 

TRIEDIŤ ODPAD SA OPLATÍ

Judita Hrubá
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Naša obec viac rokov úzko 
spolupracuje s Úradom prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny
v Nových Zámkoch (ÚPSVaR). 
Vďaka tejto spolupráci obec-
ný úrad i naďalej zamestnáva 
občanov v hmotnej núdzi, ktorí 
sú povinní odpracovať 32 ho-
dín v mesiaci, aby im vznikol 
nárok na štátom garantovanú 
základnú podporu vo výške 
61,60 eur. Týchto občanov 
majú na starosti štyria koordi-
nátori, aby určené práce obec-

ným úradom vykonali včas 
na požadovanej úrovni. Patrí 
sem napríklad čistenie parkov, 
údržba odtokových kanálov 
a priekop, zametanie chodní-
kov, starostlivosť o trávne po-
rasty a v zimnom období pro-
tišmykový posyp chodníkov. 
Výsledkom tejto obojstranne 
výhodnej spolupráce je fakt, 
že ďalších 35 občanov sa 
mohlo zamestnať v rámci rôz-
nych programov na dobu ur-
čitú (na šesť alebo deväť me-

siacov). Samospráva obce sa 
snaží robiť všetko preto, aby 
aj takýmto spôsobom uľahčila 
neľahkú fi nančnú situáciu ob-
čanov, ktorí z rôznych dôvodov 
stratili zamestnanie.

V prípravnej fáze uchádzania 
sa o úspešné získavanie pros-
triedkov na projekty sa vedenie 
obce snaží využiť všetky do-
stupné možnosti, čím sa snaží 
zabezpečiť úspešný chod, roz-
voj a v konečnom dôsledku aj 
skrášlenie obce. 

V roku 2015 obec úspešne 
realizovala nasledovné projekty, 
na realizovanie ktorých sme zís-
kali fi nančné prostriedky: 

- Rozšírenie ochranného ka-
merového systému (2. etapa)

- Interiérové vybavenie Obec-
nej knižnice v Tvrdošovciach

- Sanácia miest s nezákonne 
umiestneným odpadom

- Usporiadanie XVI. Dní sv. 

Štefana (projekt EÚ)
- Regenerácia centra obce 
V prípravnej fáze sú projekty: 
- Modernizácia verejného 

osvetlenia 
- Rozšírenie ochranného ka-

merového systému (3. etapa)
- Zateplenie Domu služieb
- Realizácia vežového vodo-

jemu
- Separovanie komunálneho 

odpadu
- Medzinárodný futbalový tur-

naj Juraja Szikoru pre mládež
- Remeselnícke piatky v ob-

ci Tvrdošovce
- Rekonštrukcia „Juhász kú-

ria” (projekt EÚ)
- Usporiadanie XVII. Dní sv. 

Štefana (projekt EÚ)
Podrobnejšie o výške jed-

notlivých fi nančných čiastok 
a spôsobe ich využitia je mož-
né dočítať sa v príspevku sta-
rostu obce. 

Mgr. Bálint Csermányik

SPOLUPRÁCA S ÚPSVAR V NOVÝCH ZÁMKOCH A PRÍPRAVA PROJEKTOV 

Obec Tvrdošovce sa roz-
prestiera na rozlohe 5 000 ha. 
Z toho vyplýva, že na jej území 
je vždy dostatok práce pre za-
mestnancov Podniku verejno-
prospešných služieb. O týchto 
prácach vás pravidelne infor-
mujeme na stránkach Tvrdo-
šovského spravodaja. Nebude 
tomu inak ani tentokrát. 

Počas letných mesiacov 
sme spoločne s vedením 
materských škôl uskutočnili
v škôlkach potrebné údržbár-
ske práce. V MŠ s vyuč. jazy-
kom maďarským sa obnovila 
podlaha tried, ktorú nasledo-
vala rekonštrukcia celej chod-
by. Okrem toho sme pomáhali 
aj pri renovovaní detského 
ihriska vo dvore MŠ. V MŠ 
na Hlbokej ulici bolo potrebné 
vykonať v dvoch triedach izo-
láciu stropu, ďalej sme ohradili 
verejné detské ihrisko od areá-
lu MŠ, vymaľovali sme kuchy-
ňu, upravili sme podlahy a od-
stránili sme poruchu v kotolni, 
čím sme zabránili úniku plynu. 

V areáli sme ešte vybetónovali 
chodníky a opravili kanalizač-
ný systém, obnovili parkovis-
ko pred MŠ a vykonali izoláciu 
strechy budovy MŠ. Myslím 
si, že sme tu odviedli riadny 
kus práce. Nakoľko materské 
školy s vyuč. jazykom maďar-
ským sídlia v budove, ktorá je 
majetkom cirkvi, z našej strany 
sa tu vykonávajú údržbárske 
práce v minimálnom rozsahu. 
Čo sa týka však údržby dvora, 
sme ochotní vždy pomáhať. 

Pri organizovaní svätošte-
fanských osláv priložíme vždy 
ruku k dielu aj my. Medzi naše 
úlohy patria stavanie sta-
nov, rozvoz a rozloženie lavíc 
a zabezpečenie ďalších pot-
rebných technických podmie-
nok. Pred príchodom jesene 
nás čakala oprava miestnych 
komunikácií v obci, ale mali 
sme čo robiť aj v okolí nových 
nájomných bytov. Vykonali 
sme tu úpravu terénu, ako aj 
oplotenie nájomných bytových 
domov. Na konci Železničnej 

cesty sme dali do poriadku 
miesto kompostárne, ktoré si 
našlo nového majiteľa. Preto 
bolo nutné vybudovať pri stre-
disku č. I. novú kompostáreň. 
Vo dvore za budovou obec-
ného úradu sa uložila nová 
zámková dlažba, vymenil sa 
odvodňovací systém a obnovil 
sa hromozvod. Zapojili sme sa 
aj do regenerácie centra obce. 
Úlohou PVS bola rekonštruk-
cia pomníka Holokaustu, ako 
aj práce v obecnom dome. 
Samozrejme, popri týchto 

prácach sa nesmie zabud-
núť ani na každodenné úlohy 
PVS, ako sú čistenie priekop, 
údržba mostíkov, dopravných 
tabúľ, verejného osvetlenia, 
miestneho rozhlasu, kosenie 
verejných priestranstiev, sta-
rostlivosť o odchytené túlavé 
psy, zber komunálneho a se-
parovaného odpadu a iné.

 Verím, že si obyvatelia obce 
cenia našu snahu a prácu, veď 
našim cieľom je, aby sme žili 
v pekne udržiavanej obci.

Karol Varga

O ČINNOSTI PVS

Dolná 57, Tvrdošovce | Alvég 57, Tardoskedd

POTRAVINY ÉLELMISZERBOLT

Áldott karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Varagya Hédi és Feri

Áldott karácsonyi ünnepeket  
és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Varagya Hédi és Feri

 

Hedviga a František Varagya

 

Hedviga a František Varagya
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Rady k uzavretiu 
manželstva 

ODSTRÁNENIE STAVBY A NARIADENIE NA VYKONANIE 
NEVYHNUTNÝCH ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC

Na odstránenie stavby je 
potrebné mať rozhodnutie
o povolení odstránenia stav-
by vydané stavebným úradom 
v zmysle § 88 stavebného zá-
kona č. 50/1976 Zb. v platnom 
znení.

Žiadosť o povolenie odstrá-
nenia stavby podáva vlastník 
stavby písomne. Stavebný 
úrad nariadi vlastníkovi stavby 
odstránenie závadnej stavby, 
stavby bez stavebného povole-
nia a dočasnej stavby, pri ktorej 
uplynul určený čas jej trvania.

K písomnej žiadosti žiadateľ 
priloží požadované doklady:

- doklad, ktorým sa preuka-
zuje vlastnícke alebo iné právo 
k stavbe alebo k pozemkom,

- kópia z katastrálnej mapy,
- technologický opis prác aj 

nevyhnuté výkresy úprav po-
zemku,

- stavby, vrátane statické-
ho posúdenia preukazujúceho 
zabezpečenie mechanickej 
odolnosti a stability nosných 
konštrukcií susedných stavieb 
v prípadoch, ak ide o odstráne-
nie stavby v radovej zástavbe,

- doklady o rokovaniach
s dotknutými orgánmi štátnej 
správy, správcami sietí tech-
nického vybavenia a s účast-

níkmi konania, ak sa o odstrá-
není stavby viedli vopred,

- pri stavbách, ktorých od-
stránenie nebude vykonávať 
odborne vybavená právnická 
osoba, vyhlásenie oprávnenej 
osoby, ktorá sa zaviazala vy-
konávať odborné vedenie prác 
spojené s odstránením stavby,

- rozhodnutia, stanoviská, 
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia 
alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy,

- ak sa odstraňuje nehnuteľ-
ná kultúrna pamiatka, doložiť 
fotodokumentáciu a dokumen-
tačné výkresy stavby.

Lehota vybavenia: 
30 – 60 dní

Správny poplatok: 
Fyzická osoba: 20 eur,
Právnická osoba: 50 eur

V rozhodnutí, ktorým sa na-
riaďuje alebo povoľuje odstrá-
nenie stavby, určí stavebný 
úrad podmienky na zabezpe-
čenie nevyhnutnej dokumen-
tácie odstraňovanej stavby, 
na odborné vedenie prác 
a bezpečnosti vrátane okolia 
stavieb. 

Obec Tvrdošovce v posled-
nom období rieši prípady, keď 
sú stavby v dezolátnom sta-

ve a ohrozujú okolie stavby. 
Vlastníci stavby sú v zmysle 
§ 86 stavebného zákona po-
vinní udržiavať stavbu v dob-
rom stavebnotechnickom sta-
ve tak, aby nevznikalo nebez-
pečenstvo požiarnych a hygie-
nických závad, aby nedochá-
dzalo k jej znehodnoteniu alebo 
ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa 
čo najviac predĺžila jej užívateľ-
nosť. Ak vlastník stavby zane-
dbá riadne udržiavanie stavby, 
je stavebný úrad oprávnený na-
riadiť vykonanie neodkladných 
udržiavacích a zabezpečova-
cích prác v prípade verejného 
záujmu na zabezpečenie dob-
rého stavebného stavu stavby. 
Nesplnenie povinností nariade-
ných vlastníkovi stavby v ko-
naní o nariadení udržiavacích 
prác podlieha sankciám podľa 
§ 105 ods.1 písm. d) zákona 
o priestupkoch.

V prípade, že vlastníci stav-
by nezabezpečia výkon roz-
hodnutia a nariadené neod-
kladné zabezpečovacie práce 
na stavbe nevykonajú, obec 
prostredníctvom oprávnenej 
osoby na vlastné náklady vyko-
ná nevyhnuté zabezpečovacie 
práce, ktoré budú vymáhané 
prostredníctvom exekútora od 
stavby. Spracovala: 

Katarína Čapuchová

Prvým krokom k uzavretiu 
manželstva by mala byť náv-
števa matričného úradu ale-
bo farského úradu, ak máte 
záujem o cirkevný obrad. 
Čo by ste mali vedieť pri ta-
kýchto návštevách a čo bu-
dete potrebovať?

 Príslušná je vždy tá matrika 
v meste či obci, kde máte trvalý 
pobyt. Ak má každý zo snúben-
cov iný trvalý pobyt, závisí od 
vás, ktorú z dvoch príslušných 
matrík si vyberiete. V prípade 
cirkevného sobáša na farský 
úrad si treba priniesť so sebou 
už aj vyplnenú žiadosť o uzav-
retie manželstva z matriky.

Na uzavretie sobáša sú po-
trebné tieto právne podmienky:

- dovŕšenie plnoletosti (18 
rokov),

- právoplatné rozhodnu-
tie súdu o povolení uzavrieť 
manželstvo, ak ste mladší ako
18 rokov a starší ako 16 rokov.

Pred svadbou musíte oba-
ja poznať svoj zdravotný stav 
a vaše rozhodnutie uzavrieť 
manželstvo by malo byť dob-
rovoľné. O priezvisku, ktoré 
budete používať, sa tiež musíte 
rozhodnúť ešte pred návšte-
vou matriky. Takisto musíte byť 
dohodnutí na priezvisku, ktoré 
budú používať spoločné deti. 
Na matriku treba zájsť s pred-
stihom, minimálne však 14 dní 
pred vami zvoleným termínom.

Aké dokumenty treba 
predložiť pred uzatvorením 
manželstva?

- Žiadosť o uzavretia man-
želstva – podáva sa na mat-
ričnom úrade, kde má jeden 
zo snúbencov trvalý pobyt, ak 
nemá ani jeden zo snúbencov 
trvalý pobyt v Matričnom obvo-
de, predložia snúbenci aj povo-
lenie na uzavretie manželstva
z matričného úradu posledné-
ho trvalého pobytu snúbencov.

- Platné občianske preukazy
- Rodné listy
- Právoplatný rozsudok

o rozvode (ak ide o rozvedené-
ho/ú) alebo úmrtný list (ak ide 
o vdovca/vdovu).

Po svadbe a zmene priezvis-
ka, prípadne aj trvalého po-
bytu, je potrebné obnoviť si 
doklady ako občiansky preu-
kaz, cestovný pas, vodičský 
preukaz, zdravotná karta a iné. 

 Eva Benkőová
 matrikárka

V roku 2015 som vykonala 
svoju kontrolnú činnosť na zá-
klade plánu kontrolnej činnosti 
schválenej obecným zastu-
piteľstvom. V prvom polroku 
som vykonala 5 kontrol s te-
matickým zameraním na kon-
trolu procesu inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v prí-
spevkovej organizácii Podnik 
verejnoprospešných služieb 
Tvrdošovce, dane za užívanie 
verejného priestranstva v obci 
Tvrdošovce, Obecnej polície 
v Tvrdošovciach so zamera-
ním na dodržiavanie všeobec-
ne záväzných predpisov sú-
visiacich s činnosťou obecnej 
polície, vyúčtovanie poskyt-
nutej dotácie pre Športový 
klub Tvrdošovce a plnenie 
prijatých opatrení na odstrá-
nenie nedostatkov zistených 

pri kontrolách v roku 2014. 
Predmetom kontrolnej čin-
nosti v druhom polroku 2015 
boli tematické kontroly vyba-
vovania sťažností v roku 2014,
hospodárenie Podniku verej-
noprospešných služieb v I. pol-
roku 2015, vyúčtovanie po-
skytnutej dotácie pre Športo-
vý klub Tvrdošovce, kontrola 
Obecnej polície v Tvrdošov-
ciach so zameraním na do-
držiavanie všeobecne záväz-
ných predpisov, súvisiacich 
s činnosťou obecnej polície 
(na základe poverenia obec-
ného zastupiteľstva). 

Do konca roka 2015 bude 
ešte vykonaná kontrola vede-
nia pokladne školských jedál-
ní, materských škôl a kontrola 
vyberania príspevkov zákon-
ných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s pobytom v škol-
skom klube detí. Počas vy-
konaných kontrol boli zistené 
menšie nedostatky, ktoré sa 
v budúcnosti po prijatí dôsled-
ných opatrení nebudú vysky-
tovať. Ako je zrejmé z uvede-
ných kontrol, svoju kontrolnú 
činnosť sa snažím usmerňo-
vať tak, aby kontrolnej činnos-
ti podliehali všetky zákonom 
stanovené subjekty.

Okrem spomenutých kon-
trol mám ako hlavná kontro-
lórka obce samozrejme aj ďal-
šie povinnosti, ako napr. vy-
pracovanie odborného stano-
viska k návrhu rozpočtu obce 
a k návrhu záverečného účtu 
obce. Na júlovom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva bolo 
rozhodnuté o prijatí úveru na 
fi nancovanie investičných ak-
cií obce, k čomu som tiež 
vypracovala odborné stano-
visko.                 Ing. Éva Tóth

SPRÁVA HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
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Zo zásahov hasičského zboru
23.03.2015 
Jednotke Dobrovoľného ha-

sičského zboru (DHZ) Tvrdo-
šovce nahlásil IZS Nitra požiar 
stohu slamy smerom na Palá-
rikovo. Naša jednotka vykona-
la výjazd v počte príslušníkov 
1+4. V čase príchodu sa na 
mieste nachádzala jednotka 
HS N. Zámky. Prieskumom 
bolo zistené, že sa jedná 
o požiar stohu slamy v báloch 
o rozlohe 70 m x 9 m vo výške 
4 m, ktorý bol už celý v pla-
meňoch. Nakoľko požiar nič 
neohrozoval a nehrozilo ďalšie 
šírenie, po dohode s veliteľom 
zásahu z N. Zámkov bolo roz-
hodnuté nechať stoh dohorieť. 
Na miesto sa dostavila Obec-
ná polícia Tvrdošovce, polícia 
z N. Zámkov, aj predsedkyňa 
Poľnohospodárskeho druž-
stva Tvrdošovce Ing. Rozália 
Szabóová, ktorá vyčíslila ško-
du na 15 120 €. Po dohode 
s pani Szabóovou a obecnou 
políciou, že zabezpečia moni-

torovanie požiaru sa jednotka 
vrátila na základňu. 

Pozn. obecnej polície: Po-
žiar zapálila skupinka malo-
letých detí. Po zistení pácha-
teľov (teda detí) bol prípad 
presunutý štátnej polícii v N. 
Zámkoch na skrátené vyšet-
rovanie, keďže išlo o väčšiu 
škodu. 

25.03.2015 
Jednotka DHZ Tvrdošovce 

bola požiadaná, aby vypílila 
2 staré vysoké topole vedľa 
rybníka na ul. J. Jesenského, 
ktoré ohrozovali okolité domy, 
obyvateľov a rybárov. Na od-
stránenie stromov bol vykona-
ný výjazd s potrebnou techni-
kou v počte príslušníkov 1+5. 
Po príchode na miesto bol je-
den strom spílený a následne 
odstránený. Po ukončení prác 
v dôsledku tmy sa jednot-
ka vrátila na základňu. Druhý 
strom sa odstránil 30.03.2015. 
Na miesto sa dostavil aj Ka-

terpilár z PD Tvrdošovce s pá-
nom Slávikom, ktorý pomáhal 
pri pílení a následnom odstrá-
není stromu pomocou motoro-
vej píly. Po ukončení práce sa 
jednotka vrátila na základňu. 

22. a 23.07.2015 
Jednotka bola požiadaná 

o vykonanie prevzdušnenia 
vody na jazere Bara, nakoľko 
v dôsledku dlhodobých horú-
čav hrozil hromadný úhyn rýb. 

24.07.2015 
Jednotka bola požiadaná 

o vykonanie pokropenia ciest, 
aby tým dosiahla zmiernenie 
dôsledkov mimoriadnych ho-
rúčav pre obyvateľov obce.

25.07.2015 
Jednotke DHZ Tvrdošovce 

bol nahlásený požiar suché-
ho porastu za čerpacou sta-
nicou. Po príchode na miesto 
udalosti bolo prieskumom zis-
tené, že sa jedná o menší po-
žiar suchého porastu a starej 
slamy za ohradou pre kone. 
Na lokalizáciu a následnú likvi-
dáciu bol použitý jeden lafeto-
vý prúd a jednoduché hasiace 
prostriedky. 

14.08.2015 
Jednotke DHZ Tvrdošovce 

bol nahlásený požiar na ceste 
smerom na Palárikovo. Po prí-
chode na miesto udalosti bolo 
zistené, že v dôsledku požiaru 
z minulého dňa zostali tlejúce 
drevá, ktoré nahlásil strojvedú-
ci vlaku. Na mieste už zasaho-
vala jednotka HS Šurany, ktorá 
už niekoľko podobných ohnísk 
zlikvidovala. Jednotka zo Šu-
rian po odovzdaní požiarovis-
ka sa vrátila na základňu. Naša 
jednotka vykonala prieskum 
a zistila ďalšie ohnisko, ktoré 
následne zlikvidovala. 

09.09.2015 
Jednotke DHZ Tvrdošov-

ce bol nahlásený požiar vedľa 
trate Palárikovo smerom na 
Trnovec n/Váhom. Po prícho-
de na miesto udalosti bolo zis-
tené, že v dôsledku poruchy
na rušni vzniklo viac ohnísk 
vedľa trate. Na mieste už zasa-
hovala jednotka HS N. Zámky. 
Na lokalizáciu a následnú lik-
vidáciu jednotlivých ohnísk bol 
nasadený jeden lafetový prúd 
a jednoduché hasiace pros-
triedky. Po uhasení požiaru
sa jednotka vrátila na základ-
ňu.         Ing. Tibor Menyhárt

Požiar pri železnici
Tento rok sme mali ozaj tropic-

ké horúčavy a neraz naši občania 
zbystrili svoju pozornosť na húka-
nie sirén požiarnych vozidiel. 

Požiar najväčšieho rozsahu, 
ktorý sa týkal územia Tvrdošo-
viec bol zaznamenaný 13. augus-
ta 2015, keď horel suchý porast
a tŕstie vedľa železničnej trati až 
od obce Jatov po Šurany. Oheň 
zapríčinila pokazená brzda na voz-
ňovej súprave premávajúcej zo 
Zvolena smerom do Bratislavy. 
V dôsledku brzdenia rýchlik chrlil 
iskry, od čoho sa zapálil a horel su-
chý porast na viacerých miestach 
na úseku takmer 10 km. 

V blízkosti Tvrdošoviec vznik-
li štyri lokálne požiare. V mieste 

výskytu týchto požiarov vzhľa-
dom na ich rozsah, zasahoval 
veľký počet jednotiek Hasičské-
ho záchranného zboru, vrátane 
Dobrovoľných hasičských zborov 
a obyvateľov našej obce. Občania 
prišli pomáhať pri hasení na výzvu 
obecného rozhlasu. Vďaka tomu 
sa za pomerne krátky čas podari-
lo zlikvidovať požiare. Do hasenia 
sa okrem tvrdošovských dobro-
voľných hasičov zapojili HS Nové 
Zámky, Štúrovo, Nitra, Vráble, Ko-
márno, Šaľa, Selenec a DHZ Jatov,
Palárikovo, Rastislavice. Násled-
ne po uhasení požiaru bolo zabez-
pečené monitorovanie požiaro-
viska obecnou políciou a bola vy-
členená hotovosť pre prípad ďal-
ších požiarov. Ďakujeme všetkým, 
ktorí prišli a pomáhali.       

sb
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Obecná polícia v Tvrdo-
šovciach (OP) riešila od apríla 
2015 viac nahlásených a zis-
tených prípadov, z ktorých si 
teraz môžete prečítať tie „naj-
zaujímavejšie.“ 

9.4.2015 príslušníci OP 
usvedčili z krádeže 4 malole-
té osoby, ktoré nechodili do 
areálu športového klubu (ŠK) 
na futbalové tréningy alebo 
zápasy, ale so zámerom, aby 
sa tam poobzerali, čo možno
z areálu odcudziť a potom 
speňažiť. Dňa 4.4.2015 sku-
pinka týchto mladistvých vošla 
do areálu ŠK a odcudzila 17 m 
štvoržilového kábla zo zavla-
žovacieho systému. Ešte dob-
re, že kábel nebol pod napätím 
elektrického prúdu, totiž ho pri 
zavlažovacom stroji surovo 
odsekli ostrým predmetom. 
Touto krádežou prerušili na
2 dni zavlažovanie trávnika 
na futbalovom ihrisku. Väčši-
nou za vidinou zisku pri kráde-
ži pár kíl, či dekagramov fareb-
ného kovu, páchatelia dokážu 
spôsobiť oveľa väčšie škody 
poškodenému, než samotnou 
krádežou. Keďže išlo o malo-
leté osoby, zákon ich minie, 
ale ich rodičia museli uhradiť 
vzniknutú škodu. 

Na margo tohto prípadu: 
o pár dní tá istá skupinka sa 
vlámala do bývalej kaviarne 
Rozálka v areáli ŠK a vytrhala 
všetky káble zo steny a odre-
zala z elektrických spotrebi-
čov. 

30.4.2015 privolal správ-
ca cintorína príslušníkov OP 
do kostola na cintoríne, na-

koľko pracovníci pohrebných 
služieb si všimli poškode-
né okno a stopy od topánok 
na podlahe. Niekto sa vlámal 
do kostola. Neznámy pácha-
teľ/-ia zo zadnej časti budovy 
vytlačil sklenenú výplň okna, 
vošiel otvorom do kostola
a ukradol mikrofón z kazateľ-
ského stola, od klavíra ako aj 
zosilňovač od elektrického 
klavíra. 

Od našich občanov máme 
viac oznámení, že sa v našom 
cintoríne kradne. Kradnú sa 
umelé kvety, vence, živé kve-
ty, stromčeky, vázy, svietniky, 
sviečky. Možno sa čudujete, 
načo sú niekomu sviečky, ale 
poslúžia občanom zo sociál-
ne slabšej sféry, ktorí doma 
nemajú elektrinu ani plyn a so 
sviečkami si svietia a zapaľujú 
oheň v kachliach. Naposledy 
práve v deň vlámania sa do 
kostola nám nahlásil oby-
vateľ Š. Sz., že z hrobu jeho 
svokrovcov niekto vytrhol tri 
trpasličie ihličnany. V tomto 
prípade sa nám síce nepo-
darilo páchateľov dolapiť, ale 
v minulosti sa niektoré krádeže 
objasnili. Stáva sa, že títo pá-
chatelia s ukradnutými strom-
čekmi skrášľujú okolie svojho 
domu a umelé kvety (niekedy 
vo veľkom množstve) dávajú 
do váz a vystavujú vo vitríne 
svojho rodinného domu. 

Dňa 16.6.2015 obecnej po-
lícii bolo oznámené pánom 
R. M., že sa mu niekto vlámal 
do jeho osobného motorového 
vozidla, ktoré poobede odsta-
vil pri železničnej stanici. Keď 

sa na druhý deň ráno v čase 
o 08.00 hod. vrátil z roboty, 
zbadal pri svojom aute rozbi-
té bočné sklo zo strany šoféra 
a v aute mal rozhádzaný obsah 
úložného priestoru. Z auta mu 
chýbal CD prehrávač a min-
covník s drobnými peniazmi. 
V tomto prípade sa OP po-
darilo dolapiť bezočivého pá-
chateľa, o ktorom sa OP ne-
skôr dozvedela, že aj v obci 
Palárikovo vykradol takýmto 
spôsobom tri autá a bicykle 
zo stanice. 

Počas nočnej služby, dňa 
23.6.2015, keď OP vykonávalo 
pravidelnú kontrolu zaparko-
vaných vozidiel pri železničnej 
stanici a bicyklov v stojane, si 
všimla na jednom motorovom 
vozidle, že z okna auta visí tes-
niaca guma pri bočnom okne 
zo strany spolujazdca. Vznik-
lo podozrenie, že auto mohlo 
byť násilím otvorené. Keď 
príslušníci vystúpili zo služob-
ného vozidla, ich podozrenie 
sa naplnilo. Na aute bolo ozaj 
odtrhnuté spomínané tesnenie
a na zemi malé kúsky rozbité-
ho skla. V tej tme si príslušníci 
na prvý pohľad ani nevšimli, 
že v aute leží na predných 
sedadlách schúlená osoba 
a v ruke drží autorádio. Bol 
to ten istý zlodej, 24-ročný 
M. Gy., ktorý aj pánovi M. R. 
ukradol pred pár dňami CD 
prehrávač. Príslušníci OP 
osobu obmedzili na slobode 
a k prípadu privolali železnič-
nú políciu. Neskôr OP zaistila 
aj ukradnuté autorádiá v dome 
páchateľa na Železničnej ces-
te. Keď M. Gy. po výsluchu
štátna polícia prepustila ne-
uplynul ani týždeň, a dopustil 
sa v obci aj k násilnej trestnej 

činnosti. Po tomto ohavnom 
čine sa schovával v chotári. 
Bolo po ňom vydané celoštát-
ne pátranie a dňa 2.7. 2015 
s pomocou kriminálnej polície 
NZ bola táto osoba zadržaná 
v našej obci a vzatá do väzby. 
Už aj v minulosti ako maloletý 
15-ročný chlapec sa dopus-
til podobnej násilnej činnosti 
v inej obci. 

OP už pravidelne chodí 
k jednej nemenovanej ro-
dine, kde ich 18-ročný syn 
K. S. každý víkend so sekerou 
rozbíja zariadenie v rodinnom 
dome. Vyhráža sa rodičom 
so zabitím a odrezaním ich 
hlavy. Otec udával, že ich 
syn sa zbláznil, pretože lezie 
na stromy, na strechu domu 
a modlí sa. Myslí si o sebe, 
že je nindža. Šteká, chodí 
po štvornožky a oblizuje zem. 
Verí v Alahovi a všetko zlo mu 
prikazuje Alah. Pri poslednom 
výjazde napadol vlastného 
otca, ktorému spôsobil ťažké 
zranenie. Občan bol zadržaný 
a prepravený na psychiatrické 
vyšetrenie. Napokon vysvitlo, 
že tento mladý pán sa nezbláz-
nil a Alah ho len tak bez príčiny 
nevedie. Mal abstinenčné prí-
znaky po užívaní omamných 
látok (drog). Rodičia nevedeli, 
že ich syn podľahol drogám 
a keď si ich z fi nančných dô-
vodov nevedel zaobstarať, 
dostal záchvaty zlosti, pričom 
rozbíjal so sekerou sklenené 
výplne okien, nábytok, te-
levízor, počítač a zahnal sa
aj na otca a matku. Osoba 
bola umiestnená na psychiat-
rickom oddelení na ďalšie lie-
čenie, odkiaľ neskôr poputoval 
na výkon trestu. 

Peter Marenčák
príslušník OP

Z ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
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OSLAVA PRE JUBILANTOV

RADOSŤ Z ČÍTANIA
Všetci milovníci literatú-

ry určite budú so mnou sú-
hlasiť, že dlhé zimné večery 
sú ako stvorené na čítanie.
V spoločnosti dobrej knihy sa 
ľahšie prekoná dlhé obdobie 
zamračených sychravých dní 
až do príchodu prvých jarných 
slnečných lúčov. Keď už vo 
svojej súkromnej zbierke ne-
nachádzate nič nové na číta-
nie, môžete navštíviť obecnú 
knižnicu, kde po zaplatení re-
gistračného poplatku si môže-
te vybrať spomedzi množstva 
titulov. Fond knižnice sa snaží-
me priebežne dopĺňať v snahe 
vyhovieť požiadavkám našich 
čitateľov, aby si každý našiel 
knihu podľa vlastného záujmu.

Deti a mládež majú okrem 
klasikov detskej literatúry 
k dispozícii aj diela súčasných 
autorov. Odporúčam knihy 
Gabriely Futovej, ktorá píše 
pútavým spôsobom, a pre-

to sa k jej vtipným príbehom 
vracajú aj deti, ktoré pôvodne 
prišli do knižnice iba pre „po-
vinné“ čítanie. Z domácich 
autorov pre deti je veľmi obľú-

bený Roman Brat. V našej po-
nuke nájdete aj jeho najnovšiu 
knihu Zlo nemá na kúzlo. Veľ-
kej obľube sa tešia aj príbehy 
Grázlika Gaba, či Geronima 
Stiltona. Pre násťročné môžu 
byť dobrým výberom knihy 
Zuzky Šulajovej, či Jacqueli-

ne Wilsonovej. Mládež môže 
siahnuť po ktoromkoľvek ro-
máne Johna Greena, každý sa 
číta na jeden dych.

Dospelí majú možnosť vý-
beru z viacerých žánrov. Fanú-
šikov detektívok určite uspo-
koja tituly od Dominika Dána, 
Jo Nesboa alebo kniha Na 
zimu zatvorené od Jorn Lier 
Horsta. Favoritkou romantic-
kejšie naladených čitateľov je 
Danielle Steel, ale odporúčam 
im aj román britskej autorky 
Jojo Moyesovej Predtým ako 
som ťa poznala. Ak zatúžite po 
vážnejšej téme, odporúčam 
román Markusa Zusaka Zlo-
dejka kníh alebo román Petra 
Pišťaneka Rukojemník.

Uvedené knihy sú samo-
zrejme iba malou ukážkou 
z ponuky obecnej knižnice. 
Ak sa rozhodnete navštíviť 
nás, nájdete ešte veľa zaují-
mavých titulov, ktorými si mô-
žete spestriť svoj voľný čas.

Katarína Ruzsik

18. októbra 2015 usporiadala Samospráva obce Tvrdošov-
ce v spolupráci s miestnym Klubom dôchodcov oslavu pre 
70, 80 a 90-ročných jubilantov našej obce. Táto slávnosť má 
v Tvrdošovciach už dlhoročnú tradíciu a teší sa veľkej obľube 
u našich skôr narodených spoluobčanov. 

 

V roku 2015 sa dožili 90. rokov dvaja naši obyvatelia, kto-
rí síce neboli prítomní na slávnosti, ale blahoželania, ktoré tam 
odzneli, patrili aj im. O slávnostný program sa postaral tak ako 
vždy, spevokol Rozmarín pôsobiaci pri klube dôchodcov. 

 Jubilantom blahoželáme, prajeme im veľa lásky, zdravia 
a šťastia do ďalších rokov života.                 sb

Naši 80-roční jubilanti
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ODTIENE AFGANISTANU
Keď sa povie Afganistan, 

mnohým okamžite prebeh-
nú mysľou pojmy ako zbrane, 
vojna alebo Taliban. Možno si 
niektorí spomenú aj na fakt, 
že v krajine pôsobia sloven-
skí vojaci, no len málokto si 
predstavuje fotenie, prípadne 

výstavu fotiek z Afganistanu. 
Niet sa čomu diviť, nakoľko ci-
vilná návšteva jednej z najdrs-
nejších krajín sveta, ktorú stá-
ročia sužujú vojnové konfl ikty, 
hraničí so zdravým rozumom 
a je životu nebezpečná, hoci 
jej úžasná scenéria, majestát-
na príroda a veľká časť obyva-
teľstva sú nemalým lákadlom 
mnohých fotografov - dob-
rodruhov.

Vnášanie nových myšlienok, 
prístupu k životu a inovatívnych 
spôsobov riešenia elementár-
nych záležitostí sú typickým 
znakom občianskeho združe-
nia Sport Friends Tvrdošovce 
2013. V duchu netradičného
a inovatívneho sme prostred-
níctvom žiadosti starostu obce 
Ing. Mariána Tótha oslovili 
komunikačný odbor Kancelá-

rie ministra obrany Minister-
stva obrany SR so žiadosťou 
o poskytnutie putovnej výstavy 
nadporučíka Ing. Petra Poldru-
háka s názvom Odtiene Afga-
nistanu.

Peter Poldruhák je v súčas-
nej dobre príslušníkom 12. me-

chanizovaného práporu Nitra
a v Afganistane pôsobil dva-
krát. V roku 2011 bol vyslaný 
ako príslušník ženijnej jednot-
ky slovenského kontingentu 
a v roku 2013 ako člen pora-
denského tímu, v rámci výcviku 
afganských národných bez-
pečnostných síl. 

Odtiene Afganistanu je 
putovná výstava, ktorú tvorí 
50 autentických fotografi í, kto-
rých cieľom je priblížiť verejnos-
ti náročnosť a dôležitosť misie 
ISAF, v ktorej pôsobili prísluš-
níci Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. Myšlienka predstaviť 
prácu našich vojakov v Afganis-
tane vo forme putovnej výstavy 
fotografi í sa zrodila v hlave au-
tora fotografi í. „Tieto fotografi e 
dokumentujú naše pôsobenie 
a výcvik afganských bezpeč-

me npráp. v. v. Ladislavovi Va-
nyovi, pplk. v. v. Ing. Františkovi 
Budovi, pplk. v. v. Ing. Vojtecho-
vi Mojzesovi, mjr. Ing. Marianovi 
Batykovi a rtn. Arnoldovi Pet-
récsovi.

Počas otvorenia výstavy sa 
širokému vekovému spektru 
obyvateľov obce prihovoril sám 
autor fotografi í, ktorý sprevá-
dzal prítomných hovoreným 
slovom počas premietania 
krátkych fi lmov z pôsobenia 
vo vojenskej operácii. Na záver 
sa celá sála preniesla do kaž-
dodenného života našich voja-
kov pôsobiacich v Afganistane 
prostredníctvom dokumentár-
neho fi lmu Sám vojak v poli.

Autor textu: 
Ing. Marian BATYKA

predseda OZ Sport 
Friends Tvrdošovce 2013

nostných zložiek, zachytávajú 
však aj život Afgancov. Chcel 
som, aby tieto momenty mohlo 
vidieť aj čo najviac ľudí na Slo-
vensku. Najväčším úspechom 
fotografa je ukázať svoju prácu 
ľuďom, čo sa mne aj za pomoci 
Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky podarilo. Verím, že
v nej nájdete odpovede, čo slo-
venskí vojaci v Afganistane do-
kázali,“ povedal Peter.

Odtiene Afganistanu spre-
vádzala výstava vojenských 
vyznamenaní tvrdošovských 
aktívnych vojakov a vojenských 
dôchodcov. Za pestrú paletu 
hodnotných artefaktov ďakuje-

Kalanetika pondelok a utorok 18.30 – 19.30 Viera Borbélyová  
Cvičenie Meridián pondelok 17.30 – 18.00 Mária Drančíková
 utorok 13.30 – 14.00 Mária Drančíková
Bodyreform utorok 19.00 – 20.00 Iveta Birkusová
 piatok 18.00 – 19.00  Iveta Birkusová
Zumba streda a piatok  19.00 – 20.00 Iveta Birkusová
Kick-box aerobick pondelok a utorok 19.30 – 20.30 Tomáš Málnási

Vyberte si a urobte správny krok!  Lívia Borbélyová

Pohybom k pohode

Ponúkam Vám zoznam cvičení, ktoré sa konajú 
pravidelne v obecnom dome:

Pohyb uvoľňuje nervové napätie a má pozitívny vplyv na du-
ševnú sviežosť, pôsobí antidepresívne, pomáha vyrovnať sa 
so stresom. Cvičenie je základom pre zdravý životný štýl. 

Všetci dobre vieme, aký je dôležitý a nevyhnutný pohyb pre 
zdravie, no napriek tomu ľahko nájdeme výhovorku, prečo toto 
poznanie ignorujeme. V zime je zlé počasie, cvičiť sa nedá. 
Samozrejme, že prechádzky v daždi sú zakázané. Skoro nikdy 
nie je čas, veď v telke dávajú často výborný fi lm. Výhovorky by 
som mohla menovať donekonečna, veď ich sama dôverne poz-
nám. Zabudnite na výhovorky a vyberte si akýkoľvek šport, či už 
kolektívny alebo individuálny, choďte na prechádzku, zacvičte si 
vo fi tklube. Najťažšie je urobiť prvý krok, potom už treba len zo-
trvať.
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Vďaka našej obci mali mož-
nosť naši obyvatelia zúčastniť 
sa počas celého roka na rôz-
nych kultúrno-spoločenských 

podujatiach. Vydareným rodin-
ným programom bol II. ročník 
Tekvicového festivalu organizo-
vaný Klubom občianskej stra-
ny Most-Híd. Festival sa konal 

24. októbra 2015 v parku na 
Hornej ulici za krásneho sl-
nečného počasia, hýriacej sa 
farbami jesene. Deti zavítali 

so svojimi rodičmi na miesto 
podujatia v hojnom počte 
a pripravili tekvicové lampáše 
najrozličnejších druhov. Vyre-
zalo sa takmer 70 lampášov, 

z ktorých vedela porota len ťaž-
ko vybrať tie najoriginálnejšie. 
Napokon sa predsa rozhodlo 
o troch víťazoch, ktorí sa mohli 
tešiť z bohatého darčekového 
balíčka.
1. miesto – Lilien Keleová
                   Millian Dömeová
2. miesto – René Nozdrovický
3. miesto – Teodóra Ivanics

Ani ostatní súťažiaci však 
neodišli s prázdnymi rukami. 
Dostali sladké odmeny. 

Spestrením podujatia bola 
ponuka rôznych pochúťok 
z tekvíc počas celého popo-
ludnia: tekvicová bábovka, 
muffi ny, cestoviny s tekvicou, 
tekvicová krémová polievka. 
Samozrejme, nechýbala ani 
pečená tekvica s medom. 

Večer, keď sa už riadne zo-
tmelo, lampáše sa previezli do 

parku na Széchenyiho ulici, kde 
boli zapálené a svietili dlho do 
noci. 

Tešíme sa na Vás aj v roku 
2016!                                       bs

II. TEKVICOVÝ FESTIVAL V TVRDOŠOVCIACH

V našej Materskej ško-
le na Hlbokej ulici čaká deti 
vždy nejaké prekvapenie.
Či už v podobe nových hra-
čiek, vynovených priestorov 
tried a šatní, nového detského 
nábytku, či zaujímavých akcií 
pre deti. 

V tomto školskom roku 
deti strednej a veľkej skupiny 
navštívili ovocný sad. Už sa-
motná cesta autobusom bola 
pre nich zaujímavá, veď videli 
časť dediny z iného pohľa-
du. V sade sa im veľmi páči-
lo. Pomáhali oberať jabĺčka 

a skúsili, ako chutia priamo 
zo stromu. Milé tetušky im pri-
pravili jablkové hody vo forme 
zákuskov, džúsikov a jabĺčok. 
Dozvedeli sa zaujímavosti 
o pestovaní rakytníka a ako 
z neho vzniká zdravá šťa-
vička. 

 Jeseň bola bohatá na zá-
žitky. Všetky vekové skupiny 
s radosťou vytvárali papiero-
vých šarkanov. Na dvore si s ni-

mi veselo pobehali a v pred-
stavách aj zalietali. 

 Zážitkové učenie sa však 
pre deti ešte nekončí. Blíži sa 
koniec roka a deti sa chcú po-
ďakovať všetkým, ktorí im po-
máhajú, aby mali krajšiu MŠ 
a zaželať im pokojné vianočné 
sviatky, veľa šťastia a zdravia 
v novom roku. 

M. Csányiová 
a kolektív MŠ

ZÁŽITKOVÉ UČENIE...
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OKIENKO DOPRAVNEJ VÝCHOVY, ŠPORTU A TURISTIKY:

OKIENKO ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY:

OKIENKO RODINNEJ A REGIONÁLNEJ  VÝCHOVY:

OKIENKO OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA, EXKURZIE, PROJEKTY:

Pootvorenou bránou, cestou fotografi í, 
Vás pozývame nazrieť do okienok zákulisia 
života školy. Paleta ponuky je veľmi pes-
trofarebná a rôznorodá. Škola sa aktivitami 
snaží osloviť mladších aj starších žiakov. 
Nie je dostatočný priestor ukázať Vám 
všetky aktivity, ale aj tieto nám prináša-
jú cez fotografi e radosť, zážitky, empatiu, 
nové poznatky a informácie, sprostredko-
vané žiakom. Teraz ich ponúkame aj Vám.

PaedDr. Iveta Mészárosová
zástupkyňa riaditeľky

Keď budete sadať Keď budete sadať 
k štedrovečernému stoluk štedrovečernému stolu

nech láska, radosť nech láska, radosť 
a porozumeniea porozumenie

naplní Vaše srdcia.naplní Vaše srdcia.

Hojnosť zdravia a pokoja
v novom roku Vám zo srdca

želajú žiaci a všetci zamestnanci 
Základnej školy

Jána Amosa Komenského. 

PALETA FOTOGRAFIÍ ZO ŽIVOTA ŠKOLY V PRVOM ŠTVRŤROKU ŠKOLSKÉHO ROKU 2015/2016

Beh zdravia

Exkurzia v ovocnom sade PD

Program z úcty k starším v stacionári

Exkurzia v Mochovciach

Medzinárodný deň školských knižníc

Projekt Včielka medonosná

Exkurzia v kláštore v Nesvadoch

Európsky deň cudzích jazykov

Európsky deň rodičov a škôl

Na cestách bezpečne

Projekt Hovorme o jedle

Podpora a pomoc Únii nevidiacich
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ŽIVOT POĽOVNÍCKEHO ZDRUŽENIA TVRDOŠOVCE
Poľovnícke združenie Tvr-

došovce uskutočnilo za uply-
nulé obdobie viacero aktivít, 
medzi nimi aj brigády.

V mesiaci marec prebiehalo 
jarné sčítanie zveri a konala sa 
chovateľská prehliadka trofejí 
v Palárikove. Zo strany PZ Tvr-
došovce sme mali trofej strele-
nú pánom Jurajom Zelenkom 
ocenenú zlatou medailou. 

Na jar sa konala brigáda 
v rámci akcie „Deň zeme“, 
na ktorej sa zúčastnili členovia 
nášho poľovníckeho združe-
nia. V rámci nej sa uskutočnila 
výsadba stromov na podnet 
Poľnohospodárskeho družstva 
Tvrdošovce a obce. 

V máji sa konala ďalšia bri-
gáda, v rámci ktorej sa opra-
vovali poľovnícke zariadenia 
a posedy.

Počas XVI. osláv Dní sv. Šte-
fana sme sa zapojili do súťaže 
vo varení guláša, aby sme zvý-
šili úroveň slávnostných dní. 

Z kynologických podujatí 
sa tento rok uskutočnil VI. roč-
ník súťaže „Dunajský pohár“. 
Z iniciatívy klubu chovateľov 
nemeckých krátkosrstých sta-
vačov sa uskutočnili skúšky 
ohľadom vodných prác tých-
to psov v revíri Poľovníckeho 
združenia Tvrdošovce. O pod-
ujatí bola informovaná aj širo-
ká verejnosť, záujemcovia si 
mohli prísť pozrieť prácu psov
na vode.

Medzi naše povinnosti 
patrí predovšetkým sta-
rostlivosť o zver, zabezpe-
čenie dostatočného množ-
stva krmiva na zimné prikr-
movanie zverí.

Život PZ má svoje čaro, 
ale potrebuje aj tvrdú prácu 
počas poľovníckej sezóny.

Každý, koho zaujíma na-
še združenie, môže získať 
viac informácií na stránke 
www.facebook.com

Poľovnícke združenie 
Tvrdošovce

V tomto roku sa nám poda-
rilo zorganizovať detský denný 
tábor „KELLY“ už po 5-krát. 
Aj tentokrát sme mali veľa de-
tičiek, takže sme mohli vytvoriť 
2 turnusy. Termíny tábora sme 
sa snažili prispôsobiť tak, aby 
v tom čase nebol žiadny iný 
tábor v obci a aby sme ním 
vypomohli rodičom, ktorí sú 
zamestnaní aj v letných mesia-
coch. 

Záujem bol skutočne veľký! 
I. turnus navštevovalo 20 detí, 
II. turnus 16 detí. O detičky sa 
starali 2 veľmi milé, pedago-
gicky kvalifi kované pani uči-
teľky, Lenka Michačová a Niki 
Dojčanová. Deti si ich obľúbili 
a s radosťou sa zúčastňovali 
každodenných hier, činností 

a aktivít, ktoré pre ne pripra-
vovali. Jedálniček som im zo-
stavila tak, aby sa v ňom na-
chádzali pre deti zaujímavé, 
príťažlivé, ale zároveň zdra-
vé a chutné jedlá. Vyšli sme
v ústrety aj tým, ktorí mali neja-
kú diétu, resp. iné požiadavky. 

Deti si v tábore vyhotovili 
množstvo zaujímavých darče-
kov, pomôcok a drobností. Tri-
krát do týždňa chodili jazdiť na 
koníky do miestnej jazdiarne 
Palomino a takmer denne (keď 
bolo pekné počasie) navštevo-
vali Termálne kúpalisko v Tvr-
došovciach. Chodili tam veľmi 
radi. Vyšantili sa (veď o to išlo), 
poobede som im tam zobrala 
olovrant, ktorý zjedli na mies-
te vo voľnej prírode a zábava 

mohla pokračovať. Jeden deň 
strávili na výlete v Branove, 
kde si pozreli gazdovský dvor, 
zvieratá a spôsob života na ta-
kejto farme. Dúfam, že sa tam 
deťom páčilo. 

Touto cestou by som chce-
la vyjadriť poďakovanie vede-
niu obce na čele s pánom sta-
rostom, Ing. Mariánom Tóthom 
za poskytnutie dopravy pre 
deti a zároveň ďakujem za 
bezplatný každodenný vstup 
na termálne kúpalisko. Zvlášť 
by som chcela poďakovať 

Ing. Rozálii Szabóovej, pred-
sedkyni Poľnohospodárske-
ho družstva Tvrdošovce, že 
sme mohli využívať služby jaz-
diarne Palomino bezplatne. 

Boli to nádherné 2 týždne, 
plné detského džavotu, pes-
trosti, veselosti a živosti na-
šich detí. A hoci sme sa už ku 
koncu s pani učiteľkami trošku 
unavili, rozhodli sme sa, že to 
o rok zopakujeme znova. Teší-
me sa na vás!

Gabriela Halászová

Detský tábor „KELLY“
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V školskom roku 1954/55 sme ukonči-
li osemročnú školskú dochádzku s počtom 
žiakov 41. V predchádzajúcich školských 
rokoch v 6. a 7. ročníku boli dve triedy, ale 
v 7 ročníku veľa žiakov vekove ukončilo škol-
skú dochádzku a preto sa vytvorila jedna 
ôsma trieda s triednym učiteľom pánom Ru-
dolfom Žatkom a dlhoročným riaditeľom ško-
ly, pánom Karolom Polákom. 

  Učili nás veľmi svedomití a milí učitelia, od 
ktorých sme získali do ďalšieho života veľmi 
veľa dobrých rád a poznatkov. 

  Po úspešnom ukončení školskej do-
chádzky sme ďalej pokračovali na stredných, 

odborných a učňovských školách, kde po 
ukončení sme nastúpili do zamestnania alebo 
pokračovali v štúdiu. 

  Naša stretávka po 60-tich rokoch sa 
uskutočnila vo veľmi príjemnej atmosfére 
a pohode. Zaspomínali sme si na ušlé škol-
ské roky a na roky ubehlé v zamestnaní aj 
v rodinnom kruhu.

Žiaľ, nemohli sme sa stretnúť všetci, lebo 
mnohí nás opustili, na ktorých nostalgiou 
spomíname. 

  Dúfame, že po roku sa znova stretneme. 

Irena Borbélyová

Stretávka 
po 60-tich rokoch Kellemes 

karácsonyi ünnepeket, 
jó egészséget és boldogságot 

kívánok mindenkinek 
az új esztendőben. 

Mészáros Imre

Veselé Vianoce, 
veľa zdravia, šťastia 

a spokojných dní 
v novom roku Vám praje.

Imrich Mészáros

Železničná 2, Tvrdošovce,
tel. č.: 035-6492-204

Minden kedves
vásárlónknak 

kívánunk kellemes 
karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet
Sztíszkala pékség

Každému ctenému 
zákazníkovi praje 

veselé Vianoce 
a šťastlivý nový rok
Pekáreň Sztíszkala 

VI.A trieda (1953/54) VI.B trieda (1953/54)

Branné cvičenie na Cergáte (1955)

Spolužiaci v roku 2015

Požehnané vianočné sviatky 
a úspešný nový rok vám praje 

Pohrebníctvo-Kamenárstvo Bogdány
Zároveň vám ďakujeme 

za prejavenú dôveru 
počas celého roka.

Áldott karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag új évet kíván

a Bogdány Temetkezési Vállalat
Egyúttal köszönjük 

az egész évi bizalmukat.
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Vianočné ozdoby Evy Sza-
bovej som videla prvýkrát na 
minuloročnom jesennom reme-
selníckom trhu. Zlatý a bron-
zový kovový lesk, bielo-strie-
borný trblet, v prekrásnom 
vianočnom mäkkom blyskote 
sa ligocú bohato zdobené ven-
ce, vianočné gule, čapíky. 

 Podišla som k stolu a zve-
davo si prezerala tieto krásne 
dekoratívne vecičky. Prečo sú 
také, z čoho sú zhotovené?! 
„Z cestovín … predovšetkým

z cestovín a je na nich aj deko-
račné korenie“, odvetila Evka 
so šibalským úsmevom a is-
krou v očiach. Vedela, čo bude 
nasledovať. Čože? A kdeže sú 
tu cestoviny a korenie? Nože, 
nech sa pozriem bližšie !

Rok prešiel a znova sú tu 
Vianoce. Tak som si povedala, 
že zistím, ako sa robia ozdoby 
z cestovín. V Evkinej príjemnej, 
pohodlnej kuchyni sa zhovára 
nádherne. 

Mala si vždy rada ručné 
práce?

Samozrejme! Pliesť, háčko-
vať a vyšívať ma naučila babka. 
Ručné práce som mala vždy 
rada, mala som i mám trpezli-
vosť. Vždy ma veľmi tešilo, že 
dokážem sama urobiť pekný 
obrus – háčkovaný, či upliesť 
šál alebo niečo iné. Neskôr, keď 
som sa vydala a narodil sa nám 
syn, potom i dcérka, piekla som 
veľa medovníkov. Aj tie sa dajú 
prekrásne vyzdobovať. Pri nich 
som mohla odskúšať všetky 

moje nápady, pridať kreativitu 
do rôznorodosti tvarov i neob-
vyklej dekorácie. Som neúnav-
ná pekárka a nadšená dekora-
térka medovníkov. 

Lenže zaujímali ma aj iné 
druhy ručných prác. Lákalo ma 
spoznať a vyskúšať niečo ne-
všedné, nové, použiť zaujímavé 
techniky. Našťastie je tu internet 
a tam sú možnosti nekonečné. 
Zhruba pred dvoma rokmi som 
natrafi la na niečo skutočne ne-
obyčajné, na dekoráciu z ces-

tovín. Vyskúšala som to a drží 
ma to dodnes. A hlavne, dá sa k 
tomu všetko kúpiť hneď na rohu 
v potravinách. Doslova som 
si napakovala nákupný košík 
všelijakými cestovinami, okrem 
špagiet a makarónov, lebo tie 
sú dlhé a nevhodné. Všetky 
ostatné druhy a tvary cestovín 
sa dajú použiť: trúbky, mašličky, 
klobúčiky, mušle, slimáčiky, vre-
tienka, špirály ... Výber je ob-
rovský. A potom korenie: čierne 
i biele korenie, klinčeky, mušká-
tový oriešok, zázvor (prirodzene
v celku a nemleté), všetko, 
čo sa hodí na dekorovanie. 
Prázdny veniec alebo guľa, 
kužeľ z tvrdého papiera, pištoľ 
na lepenie dekorácií, farby, lak 
a fi xačný materiál – no áno, tieto
veci som si nakúpila v „hobby” 
obchodoch. Dnes si už po-
trebné veci objednávam na in-
ternete, lebo je to výhodnejšie 
– a všetko ostatné je na mne. 

Nápady z internetu som si 
už dávno prispôsobila, pre-
pracovala a rozvinula podľa 

vlastného vkusu. Rôzne vzory 
a ornamenty si vytváram podľa 
vlastných predstáv, vidím, kam 
dať korenie a aké, ktoré a ako 
sformované cestoviny kam na-
lepiť. Maľujem a lakujem hoto-
vé výrobky. Používam rozprašo-
vač na farby; s tým sa najlepšie 
pracuje. Samozrejme na terase, 
inak by boli už všetky steny rôz-
nofarebné. 
Čím viac som prišla cesto-

vinovej dekorácii na chuť, tým 
viac dekoračných elementov 
som objavila a používam. Napr. 
lístky či perly. Vianočné ozdoby 
sú vtedy prekrásne, keď sa li-
gocú, žiaria navôkol. 

Je to neuveriteľne zaujíma-
vá práca. Práca? Ale kdeže 
práca! Pre mňa nie. Pre mňa 
je to záľuba, skoro vášeň. 
Na začiatku, ako to už chodí, 
sa z mojej novej záľuby rado-
vala len moja rodina. Až sa 
postupne moje hobby rozšírilo
i v kruhu príbuzenstva a zná-
mych, veď niet väčšej radosti 
než darovať vlastné výrobky. 
Veľmi ma tešilo, že sa páčia aj 
iným, že môžem rozdávať ra-
dosť. I dcérka darovala moje 
vianočné ozdoby svojim kama-
rátkam. Vlastne, takto som bola 
„objavená“. Dostala som po-
zvánku od Občianskeho zdru-
ženia Lucerna na remeselnícku 
výstavu, kde som mohla ukázať 
všetkým, čo viem. Veľmi som 
sa tešila. Možnosť presvedčiť 
sa, že moje práce sa návštev-
níkom výstavy páčia, bol úžas-
ný pocit. Opatrne sa dotýkali 
ozdôb, prekvapene si ich ob-
zerali, vypytovali sa, uznanlivo 
prikyvovali...Z tej minuloročnej 
kolekcie zostalo len pár kusov. 
Že ľudia kúpia i moje ozdoby,
je pre mňa vyjadrením uznania. 

Teraz premýšľam o tom, že 
nezostanem len pri vianočných 
ozdobách. Na jar bude Veľká 
noc, svieže, usmievavé jarné 
farby, drobné vajíčka, zajačiko-
via, kuriatka... potom nádher-
ná jeseň, so zlatistou farebnou 
rôznorodosťou lístia. Prečo by 

som to neskúsila? Myslím si, 
že dekorácia sa hodí pre každé 
ročné obdobie. 

Zúčastnila som sa aj troj-
dňového seminára pod názvom 
Tvorivé dielne v Osvetovom 
stredisku v Nových Zámkoch. 
Oslovovali sa predovšetkým 
deti, ja som mala možnosť 
predviesť, ako zhotovujem oz-
doby. Deti boli šikovné a s ra-
dosťou vyskúšali všetko nové. 
Opatrnosť si vyžiadala len prá-
ca s lepiacou pištoľou, lebo 
tá sa prehrieva a páli. Dodám 
ešte, že na tejto akcii sa zúčast-
nili i postihnuté deti. Mala som 
možnosť pracovať aj s nimi. 
Ak aj bol vo mne pocit neisto-
ty, bol nakoniec zbytočný. Bola 
som veľmi prekvapená, aké 
boli deti vnímavé k remeselnej 
práci, aké boli šikovné, zručné. 
Bolo až dojemné pozorovať, 
s akým nadšením skúšali rôzne 
techniky, proste všetko, čo sa 
dalo. Mala som neskutočný po-
cit šťastia, byť tam medzi nimi, 
usmerňovať a pozorovať ich 
prácu. Bola to obrovská skúse-
nosť. 

Rodina ma podporuje v mo-
jej kreatívnej záľube. Manžel 
a dospelý syn si ani nevedia 
predstaviť, že by to bolo inak.

O krehkej Evke s dievčen-
ským úsmevom si ani neviem 
prestaviť, že má dospelého 
syna...

Dcérka Veronika ma onedlho 
predstihne. Teraz je v siedmej 
triede a je mimoriadne zruč-
ná. Má zlaté ruky a nekonečnú 
fantáziu. Zhotoví čokoľvek: stri-
há, lepí, kreslí, maľuje, navlieka 
korále... Možno sa stane raz výt-
varníčkou…

Ďakujem za rozhovor a pra-
jem nádherné, šťastné vianoč-
né sviatky!

Magdaléna Birkus

nene vvzozoryryyy 
m m popodľdľaa

díím,m kkamam  
ré a ako 
kam na-

em hoto- som m toto nneseskúkúsisilala?? MyMyslslímím ssi,i, 

Vianočné ozdoby inak
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V nedeľu sa objavil na bráne 
kostola tento oznam:

Prosíme všetkých, aby na 
budúcu nedeľu prišli do kosto-
la. Zorganizovali sme „špeciál-
nu nedeľu bez výhovoriek.“

V sakristii sme rozložili po-
stele pre všetkých, ktorí vra-
vievajú: „Nedeľa je jediný deň
v týždni, keď si možem pospať.“

Pre tých, ktorým sa zdalo, 
že lavice sú príliš nepohodlné, 
sme zariadili špeciálnu časť 
s mäkkými kreslami. Tým, ktorí 
majú oči príliš unavené z večer-
ného pozerania televízie, ponú-
kame očné kvapky.

Všetkým, ktorí hovorievajú: 
„V kostole by mi mohol spad-
núť na hlavu strop,“ daruje-
me vystužené oceľové prilby. 
Mäkké prikrývky poskytneme 
tým, ktorí vravievajú, že v kos-
tole býva priveľmi chladno,
a ventilátory zase tým, ktorým je 
v kostoloch priveľmi teplo.

Pre tých, ktorí si chcú rozde-
ľovať ľudí na takých, čo „cho-

dievajú do kostola pravidelne, 
ale sú horší od ostatných”, sme 
pripravili kartičky, na ktoré si 
môžu zapisovať počty.

Ženám, ktoré nemôžu sú-
časne prísť do kostola i variť 
obed, zavolamé na pomoc prí-
buzných a priaťelov.

Všetkým, ktorí sa obávajú, 
že budú musieť prispieť „do 
zvončeka“, rozdáme odznaky 
s nápisom: „Už som dal“.

V bočnej lodi sme vysadili 
stromy a kvety pre tých, ktorí 
hľadajú Boha len v prírode.

O ľudí, ktorí ochorejú vždy 
práve v nedeľu, sa už starajú 
lekári a zdravotné sestry. Tým, 
ktorí nepočujú kázeň, sme za-
obstarali načúvacie strojčeky, 
a pre tých, ktorí počujú pridob-
re, štuple do uší.

Kostol sme súčastne vyzdo-
bili vianočnými hviezdičkami 
a veľkonočnými ľaliami pre tých, 
ktoré majú tieto sviatky stále.

Do obchodu s potravinami 
vošla žena zababušená do šiat, 
ktoré jej boli priveľké. Podišla 
k vedúcemu obchodu a po-
nížene sa ho tichým hlasom 
spýtala, či by nemohla zobrať 
nejaké potraviny na dlh. Vy-
svetľovala mu, že jej manžel 
je vážne chorý a nemôže pra-
covať a ona potrebuje nakŕmiť 
štyri deti.

Muž odvrkol a povedal jej, 
aby zmizla.

Žena ho žalostne prosíka-
la: „Prosím vás, pane! Peniaze 
prinesiem hneď ako budem 
môcť.“ Vedúci obchodu tvrdo 
trval na tom, že on na dlh nedá-
va a nech si nájde iný obchod 
v okolí.

Jeden zákazník, ktorý bol 
svedkom tejto scény, pristúpil 
k vedúcemu a poprosil ho, aby 
pomohol tej úbohej žene.

Obchodník sa naduto opýtal 
ženy:

„Máte zoznam vecí, čo chce-
te kúpiť?“

S náznakom nádeje v hlase 
žena odvetila: „Áno, pane.“

„Dobre!“ povedal muž. „Po-
ložte váš zoznam na váhu. Dám 
vám toľko tovaru, koľko váži 
váš lístok.“

Žena so zvesenou hlavou 
chvíľku váhala, potom vybrala 
z tašky kúsok papiera, rýchlo 
naň čosi naškriabala a potom 
ho so stále sklonenou hlavou 
opatrne položila na váhu.

Obchodník i zákazník od údi-
vu vyvalili oči, pretože zbada-
li, ako miska váh náhle klesla. 
Obchodník zablokoval váhu 
a zahundral: „To je neuveriteľné!“

Zákazník sa usmial a ob-
chodník začal na druhú mis-
ku váh ukladať balíčky s po-
travinami. Ukladal škatule 
a plechovky, no jazýček váh sa 
nehýbal. A tak, zjavne so stá-
le väčšou nechuťou, nakladal 
a nakladal. 

Napokon od rozčúlenia cel-
kom zbrunátnel a zmätene 
schmatol lístok. Nebol to lístok 
s nákupom. Bola to modlitba: 
„Bože môj, vieš, v akej som 
situácii, a vieš, čo potrebujem: 
všetko zverujem do tvojich 
rúk“.

Nastalo rozpačité ticho a ob-
chodník dal žene všetko, čo 
potrebovala. 

Žena sa poďakovala a vyšla 
z obchodu. 

Len Boh pozná váhu našich 
modlitieb.           Bruno Ferrero

BEZ VÝHOVORIEK LÍSTOK S NÁKUPOM 

PRÍBEHY PRE POTEŠENIE DUŠE

Veselé Vianoce
a v novom roku dobré zdravie a veľa šťastia praje 

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce

Szechényiho 10,  
941 10 Tvrdošovce 
www.pd-tvrdosovce.sk
www.zlatyrakytnik.sk

Boldog karácsonyt,
az új évben pedig jó egészséget és sok boldogságot kíván 

a Tardoskeddi Mezőgazdasági Szövetkezet
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Tieto duchovné netelesné 
bytosti priniesli Márii posol-
stvo o príchode a narodení 
Ježiša Krista - Božieho syna. 
Anjeli rozprestierajú nad všet-
kými ľuďmi svoje ochranné 
krídla, pomáhajú im a chránia 
pred zlom. Mať v domácnosti 
akéhokoľvek anjela - malého 
či väčšieho, skleneného či 
hlineného znamená dobro pre 
všetkých ľudí pri štedrovečer-
nom stole.

Oplátky symbolizujú, že 
kresťania pristupujú k svä-
tému prijímaniu. Keďže Via-
noce sú kresťanským sviat-
kom, telo Ježiška predstavuje 
práve oplátka, ktorá sa je na 
Štedrý deň s medom a cesna-
kom. Dievčatám robili rodičia 
krížiky na čelo, aby boli krásne
a deťom, aby poslúchali.

Cesnak bol považovaný
za všeliek proti chorobám, 

hoci nemusí veľmi chutiť pre 
svoju prirodzenú arómu. Do-
konca ho ľudia používali ako 
ochranu proti upírom či zlým 
duchom. Dnes sa už oplátky 
pečú len v niektorých rodi-
nách, kde krásne rozvoniava-
jú, ale dostať ich kúpiť bežne 
v obchode.

V 19. storočí však mali vý-
sadu piecť vianočné oplát-
ky len učitelia či organisti. 
Oplátky sa formovali horúci-
mi kliešťami a začali sa piecť 
hneď po Lucii. Dva či tri dni 
pred Vianocami ich školopo-
vinné deti roznášali do rodín. 
Odovzdávanie oplátok spre-
vádzali vinšom. Napríklad ta-
kýmto – Vinšujem vám šťast-
ný Štedrý večer, aby vám 
dal Pán Boh zdravia, šťastia
a hojného Božského požeh-
nania!

Vianočná ruža pochádza 
zo Strednej Ameriky a v prí-
rode kvitne po celý rok. Je zná-
ma aj pod menom Poinset-
tia. Tieto rastliny sú inak na-
zývané i „rastliny krátkych 
dní”, pretože kvitnú iba vtedy, 
ak nie sú vystavené svetlu 
viac ako 12 hodín. Vianoč-
né ruže neznášajú vlhkosť, 
preto by sa nemali často za-
lievať. V čase Aztékov bola 
symbolom nového života pre 
bojovníkov, ktorí padli. Krík 
vianočnej ruže pochádza
z Mexika, kde ho indiáni volali 
„vetom s listami pevnými sťa 
koža.“ Rozširovali ho brazílski 
misionári, ktorí ho vysádzali 
pri kostoloch.

Zvyk zapáliť sviečku pre-
brali kresťania od pohanov, 
ktorí verili, že svetlo sviečky 
posilní oslabnuté slnko. Ne-
skôr sa sviečky stali symbo-
lom solidarity. V dobe narode-
nia Ježiša Krista bola sviečka 
v okne údajne odkazom, že 
Jozef a Mária sú v dome víta-
ní. Takisto v časoch nábožen-
skej perzekúcie takto veriaci 
pozývali do svojich domov 
kňaza, aby slúžil omšu.

Vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc je nerozlučne spätá 
s Vianocami a jej melódia i slová sa nesú našimi príbytkami. 
Táto krásna svetoznáma pieseň vznikla v Rakúsku na Vianoce 
v roku 1818 a bola preložená do viac ako 200 jazykov sveta. 

Miestny učiteľ a organista Kostola sv. Mikuláša Franz Gru-
ber sa tesne pred Vianocami rozhodol skontrolovať organ
a zistil, že si z neho urobili kostolné myši slávnostnú predvia-
nočnú večeru. Poprosil teda o pomoc milovníka hudby, kaplá-
na Josepha Mohra, aby mu k jeho básni skomponoval vhodnú 
melódiu. Keďže organ vypovedal službu, učiteľ sa rozhodol 
vziať si so sebou gitaru a po svätej omši vianočnú pieseň na-
cvičil s veriacimi.

Tá sa stala svetoznámou, obľúbenou a začala sa rýchlo ší-
riť. V roku 1840 prekročila hranice Drážďan, o ďalších 30 rokov 
dobyla Ameriku a presadila sa v ďalších krajinách sveta. One-
dlho jej ľudia prisúdili dokonca titul „najkrajšej vianočnej pies-
ne sveta.“ Dodnes je symbolom pokoja i lásky medzi ľuďmi 
a dotvára ozajstnú vianočnú náladu.                      Spracovanie

Rastlina, ktorá je vždy zele-
ná, pripadala tajomná už na-
šim predkom. Rastie vysoko 
v korunách stromov a plody 
imela, ktoré sa podobajú per-
lám, dozrievajú práve v de-
cembri. Ľudia doteraz veria, 
že imelo chráni pred ohňom 
alebo pred zlým duchom
a prináša veľké šťastie. Po-
bozkanie svojho partnera pod 
vetvičkou imela prináša trva-
lú lásku! Imelo však nemôže 
kupovať pani domu, ale musí 
ním byť obdarovaná. Iba tak 
vraj prinesie lásku a šťastie.

Symboly Vianoc

Anjeliky

Oplátky

Vianočná ruža

Ako sa vlastne dostala až k nám?

Pieseň Tichá noc, svätá noc...

Vianočné 
sviečky

Imelo

kňkňazaza,a  aby sslúlúžiž l omšu..
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Vianočné 

stromy
HISTÓRIA, TRADÍCIA, SYMBOLIKA

A DRUHOVÁ ROZMANITOSŤ
Vianočné stromčeky sú neodmysliteľným symbolom 

najkrajšieho kresťanského sviatku, kedy sa stávajú ozdo-
bou takmer každej domácnosti. Zdobíme ich spolu s na-
šimi najbližšími a sú svedkami rodinnej lásky, pohody
a radosti. Aká je história a tradícia zdobenia stromov, 
čo tieto stromy symbolizujú a aké druhy sa v súčasnosti 
používajú?

Na Vianoce dekorujeme naj-
častejšie vždyzelený ihličnatý 
strom, napr. jedľu, borovicu 
alebo smrek. Tradícia zdo-
benia vianočného stromčeka 
pramení v Nemecku a siaha až 
do 15. storočia, pričom popu-
lárnou sa stala najmä v druhej 
polovici 19. storočia, najprv 
vo vyššej spoločenskej trie-
de. Stromy boli tradične zdo-
bené jedlými ozdobami, napr. 
jablkami alebo orechmi. 
Už v 18. storočí začali byť zdo-
bené sviečkami, ktoré v súčas-
nosti nahradili pestré svetielka. 
Medzi najčastejšie ozdoby 
patria pestrofarebné girlan-
dy, či vianočné gule. Na vrch 
stromu sa tradične osádza 
podobizeň Archanjela Gabrie-
la alebo Betlehemská hviezda 
z biblického príbehu o Naro-
dení Pána, ale v súčasnosti 
ich nahrádzajú novodobé mo-
tívy - stuhy, mašle, či špicaté 
ozdoby. 

Vždyzelené stromy boli od-
jakživa považované za symbol 
života uprostred zimy. Prvé 
vianočné stromy - ihlična-
té stromy ovešané ovocím - 
symbolizovali strom z Rajskej 
záhrady a boli osádzané naj-
mä na verejných priestoroch. 
Postupne sa tradícia zdobenia 
„rajských stromov” preniesla 
do interiérov, kde boli zdobe-
né okrúhlym sladkým pečivom 
symbolizujúcim Eucharistiu.

V súčasnosti vianočné stro-
my často zdobia aj naše verej-
né priestory - námestia, pešie 
zóny, predpolia významných 

a jedľa srienistá; smrek oby-
čajný, smrek pichľavý, smrek 
biely, smrek omorikový a bo-
rovica čierna. Smreky pichľavé 
a jedle srienisté sa vynímajú 
výrazným striebristým sfarbe-
ním ihličia a hustou korunou. 
Slovenskou klasikou je jedľa 
biela. V posledných rokoch sa 
stala veľmi populárnou aj jedľa 
Nordmannova, ktorá zaujme 
hustou a plnou korunou. Ce-
novo najdostupnejším strom-
čekom býva smrek obyčajný, 
ktorého nevýhodou je však 
rýchle zhadzovanie ihličia, naj-
mä v teplých miestnostiach. 
Borovice udržia svoje ihličie 
dlhšie a sú výrazné svojou prí-
jemnou vôňou podčiarkujúcou 
vianočnú atmosféru, avšak 
majú redšiu korunu a menej 
kompaktnú textúru a štruktúru. 

Ing. Attila Tóth, PhD.
krajinný a záhradný architekt

budov, ale aj interiéry našich 
kostolov. Na verejných priesto-
roch sú v niektorých prípadoch 
ozdobené aj listnaté opadavé 

stromy. Medzi najobľúbenej-
šie vianočné stromy patrí jed-
ľa biela, jedľa Nordmannova, 
zriedkavejšie jedľa ušľachtilá 

Pri rodinnom kozube , v teple a pohodePri rodinnom kozube , v teple a pohode
prežite Vianoce čo Vás chytia za srdce.prežite Vianoce čo Vás chytia za srdce.

Šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkovŠťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov
a všetko dobré do Nového roku 2016a všetko dobré do Nového roku 2016

praje firma BERGENDI.praje firma BERGENDI.

www.bergendi.skwww.bergendi.sk
0905 598 7970905 598 797
0907 985 2300907 985 230

Radostné prežitie 
vianočných sviatkov 
a do nového roka 
veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti prajeme 
našim zákazníkom,
priateľom a známym

Gabriela Halászová 
      a kolektív 
  Kelly reštaurácie
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Stolný tenis je druhým a zá-
roveň posledným športovým 
odvetvím našej obce organi-
zovaným v rámci Športového 
klubu Tvrdošovce. Je verej-
ným tajomstvom, že sa jeho 
členovia bijú nielen so súper-
mi, ale aj s tieňom, ktorý naň 
vrhá najrozšírenejší šport Slo-
venska. 

Občianskemu združeniu 
Sport Friends Tvrdošovce 
2013 neprináleží hodnotiť ne-
ľahkú situáciu stolnotenistov, 
no ako športovým nadšen-
com, ktorí podporujú pohyb, 
rôznorodosť a masovosť, nám 
situácia tvrdošovských rytie-
rov á la Don Quijote de la Man-
cha nie je ľahostajná. 

Uvedené fakty, slabá publi-
cita, nedostatok mladých „pin-
gpongistov“ a rešpekt, ktorým 
vzhliadame na ich odhod-
lanosť, vytrvalosť, nadšenie 
a lásku k športu, boli základnou 

myšlienkou založenia tradície 
turnaja s názvom Stolnoteni-
sový „preborník“ obce, ktorý 
je určený pre všetkých oby-
vateľov obce bez akéhokoľ-
vek rozdielu. Dňa 15.11.2015 
si dvadsiatka pingpongových 
nadšencov zmerala sily v rám-
ci 2.ročníka turnaja v priesto-
roch sály Termálneho kúpalis-
ka. V priebehu troch hodín sa 
v troch skupinách, na 
troch stoloch odohralo 
vyše 60 zápasov, v kto-
rých nikto nikomu nič 
nedaroval. V amatérskej 
časti turnaja sme sa 
meno nového prebor-
níka obce dozvedeli až 
po päťsetovej dráme. 
Z víťazstva sa napokon 
tešil Dominik Vincze 
pred vlaňajším víťazom 
Adriánom Mészárosom 
a Jurajom Baloghom. 
V druhej vetve turnaja 

súťažili registrovaní tvrdošov-
skí stolnotenisti, medzi ktorý-
mi zvíťazil Tomáš Borbély pred 
Miroslavom Liptákom a La-
dislavom Mészárosom. V zá-
verečnom exhibičnom zápase 
sa proti sebe postavili najlep-
ší z najlepších. Napriek tomu, 
že Dominik kládol hrdinský 
odpor, Tomáš nemá v súčas-
ných Tvrdošovciach konku-
renciu. Víťazi si okrem trofejí 
odniesli aj hodnotné balíky 
Tvrdošovského zlata od Poľ-

nohospodárskeho družstva 
Tvrdošovce.

Sme presvedčení, že pro-
pagácia stolného tenisu na-
pomôže k jeho popularizácii 
a zvýšeniu záujmu o jeho roz-
voj v našej obci a aj v to, že 
v jeho podpore naše občian-
ske združenie neostane osa-
motené. Víťazom blahoželáme 
a tešíme sa o rok na 3. ročník. 
VICTIS HONOS PRIATELIA!

Ing. Marian Batyka

Stolnotenisový „preborník“ obce

Podľa metódy prof. Zhu Zong-XiangaPodľa metódy prof. Zhu Zong-Xianga
V Číne, kde v živote človeka jedným

z hlavných cieľov bolo zachovanie zdra-
via, vytvoril dnes 93-ročný prof. Zhu 3-1-2 
meridiánové cvičenie. Vo viere, že východ-
ná a západná medicína v záujme chorých 
bude spolupracovať, odovzdal možnosť 
rozšírenia cvičenia jednému maďarskému 
lekárovi Dr. Eőry Ajándokovi. Dr. Eőry Aján-
dok je výnimočnou osobnosťou, nie je len 
lekárom, liečiteľom, akupunkturistom, ale 
je aj domácim lekárom a dobrovoľníkom 
Maltézskej pomoci a lekárom bezdomov-
cov. V Maďarsku ho volajú aj doktorom 
chudobných.

V roku 2007 vycestoval so svojimi spo-
lupracovníkmi do Pekingu k prof. Zhu, učil 
sa a doniesol domov poznatky o 3-1-2 
meridiánovom cvičení. Dnes už v Číne 
toto cvičenie cvičí viac ako milión ľudí, 
v Maďarsku sú už desaťtisíce nadšencov. 
Hlavným cieľom Dr. Eőryho je to, aby toto 
jednoduché cvičenie pomáhajúce zacho-

vať zdravie, a ktoré môže vykonávať každý, 
sa naučilo čo najviac ľudí. Vyškolil viac ako 
sto dobrovoľníkov v Maďarsku, ale niekoľ-
kých aj z okolitých štátov. Takto sa dostalo 
toto cvičenie nielen na Slovensko, ale aj 
do našej obci, do Tvrdošoviec.

Meridiánové cvičenie je ľahké, nie je 
nudné, osvieži, aktivuje všetky meridiány 
na našom tele a odporúča sa pre všetky 
vekové skupiny.

Meridiány sú dráhy, v ktorých prúdi ži-
votná energia. Počas choroby sa energia 
v meridiánoch zablokuje, ale ak ich prime-
raným cvičením aktivujeme, dá sa zdravie 
zachovať. Cvičiť sa odporúča aspoň raz 
denne, najlepšie je však dvakrát denne. 

My, Tvrdošovčania, cvičíme týždenne 
dvakrát spoločne v Obecnom dome: v pon-
delok o 17.30 hod a v utorok o 13.30 hod. 

Čo znamená názov 3-1-2 ?
V krátkosti:
3 - počas cvičenia vykonávame masáž 

troch hlavných bodov,
2 - vykonávame brušné dýchanie,
1 - posilňujeme nohy.
Cvičenie je bezplatné, odovzdávajú ho 

dobrovoľníci s humanitárnou ponukou.
Svoj článok by som chcela ukončiť myš-

lienkou Dr. Eőryho.
„Odporúčam toto cvičenie každému, 

pretože buduje telo aj dušu, dlhodobo 

zlepšuje a zachováva zdravie. Je nesmier-
ne dôležité, aby sme sa dokázali zamyslieť 
nad tým, prečo sme ochoreli a čo by sme 
mali zmeniť v našej doterajšej životosprá-
ve. Ak si zvolíme toto cvičenie, urobili sme 
už jedno správne rozhodnutie. Chceme sa 
stať aktívnymi účastníkmi nášho uzdrave-
nia, čiže nečakáme pasívne na zázrak.“

dm

Prívrženci meridiánového cviče-
nia v Tvrdošovciach sa 5. septem-
bra 2015 zúčastnili meridiánového 
stretnutia v Budakalásze, kde sme 
sa mohli stretnúť a spoločne cvičiť 
s Dr. Eőry Ajándokom a jeho spolu-
pracovníkmi. Touto cestou sa chcem 
poďakovať Ing. Mariánovi Tótho-
vi, starostovi Tvrdošoviec, ktorý 
nás podporil, Ing. Rozálii Szabovej, 
predsedníčke Poľnohospodárskeho 
družstva Tvrdošovce a drevorezbár-
skemu majstrovi Vincentovi Bujáko-
vi, Rytierovi maďarskej kultúry, ktorý 
obdaroval Dr.Eőryho a jeho spolu-
pracovníkov jednou krásnou drevo-
rezbou. Ďakujem nadšencom, ktorí 
sa stretnutia zúčastnili a želám kaž-
dému pevné zdravie, dobrú náladu 
a vytrvalosť v cvičení.

3-1-2 MERIDIÁNOVÉ CVIČENIE PRE DLHÝ ZDRAVÝ ŽIVOT
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Po dlhých rokoch športo-
vania a venovania sa cvičeniu 
v domácich priestoroch, či
v pivničných priestoroch u ka-
maráta, prišiel nápad vytvoriť 
v Tvrdošovciach fi tness cen-
trum pre širokú verejnosť, teda 
pre mladých i starších. Táto 
myšlienka mi viackrát prebehla 
hlavou a trvalo pár mesiacov, 
kým som sa odhodlal na prvé 
kroky - hľadanie fi tness strojov 
a zháňanie vhodných priesto-
rov. Po tom, čo som spomenul 
môj nápad kamarátovi Rolan-
dovi, hneď prišla odpoveď: 
„Pusťme sa do toho a urobme 
prvé kvalitné fi tness centrum 
v našej dedine!“

Hneď sme začali spájať na-
še nápady a návrhy. V jeden 
deň pri pozeraní motivačných 
videí sa zrodil názov LIFESTY-
LE FITNESS. Na internete sme 
natrafi li na inzerát s predajom 
kompletného fi tness centra, 
ktoré sme nakoniec priviezli 
na Slovensko. Mali sme vy-
hliadnuté priestory bývalého 
kina, ktoré po menších úpra-
vách boli ako stvorené pre 

fi tness centrum. Približne po 
dvojmesačných prácach sme 
začali so sťahovaním stro-
jov. Ihneď prichádzali telefo-
náty od kamarátov, či by si 
mohli prísť zacvičiť. Nerobilo 
im problém ani to, že sa písal 
mesiac október a kúrenie ešte 
nebolo dorobené a zapnuté. 
Prvý novembrový týždeň sme 
dolaďovali už len drobnosti 
a chystali sme sa na otvo-
renie. 

Deň D sa uskutočnil 9. no-
vembra 2013. Prvý deň bol 
v znamení akcií a voľného 
vstupu pre verejnosť. Naše 
očakávania sa naplnili, prišlo 
veľa ľudí a bolo veľa ohlasov, 
z ktorých sme usúdili, že robí-
me dobrú vec, v ktorej musí-
me pokračovať. Naším cieľom 
bolo vytvoriť skvelé podmien-
ky a zariadiť miestnosť plnú 
kvalitných fi tness strojov, kto-
ré podľa možností dodnes 
stále pribúdajú a modernizujú 
sa. Približne po roku sme sa 
s Rolandom dohodli, že pre-
vezmem aj jeho časť fi tness 
centra. Jeho pracovné povin-
nosti v zahraničí totiž brzdili 
našu spoluprácu. 

Pri stálej komunikácii s náv-
števníkmi padol návrh, spraviť 
letnú akciu a vytvoriť fi tness 
pod holým nebom. Nápad 
prišiel z akcie, ktorú sme boli 
pozrieť v Maďarsku v roku 
2014. Po predložení návrhu 
starostovi obce, ktorý s akciou 
súhlasil, sa začali prípravné 
práce. LIFESTYLE MUSCLE 
BEACH sa udialo na Termál-

nom kúpalisku v Tvrdošov-
ciach koncom júla. Bola to ak-
cia v znamení slnečných lúčov, 
vyšportovaných postáv a sú-
ťaží. Vzhľadom na prvý ročník 
tejto akcie som bol nadmieru 
spokojný s návštevnosťou 
a záujmom o tento druh špor-
tu. Snažím sa vytvárať a or-
ganizovať akcie pre spoluob-
čanov, aby začali športovať, 
a tým urobili niečo pre svoje 
zdravie. Fitness odporúčam 

všetkým vekovým kategóriám. 
Za najväčší úspech v tomto 
roku považujem, že Lifestyle 
Fitness reprezentovala v Ma-
ďarsku na súťaži Scitec 
Muscle Beach Noémi Mészá-
rosová v kategórii Bikini Fit-
ness. Tvrdo pracovala na svo-
jom tele, aby sa v čo najlepšej 
forme predviedla na súťaži pl-
nej konkurencie. Na súťaž sme 
ju prišli podporiť s viac ako 
10-členným tímom z fi tness. 
Hoci sa jej nepodarilo umiest-
niť sa na stupni víťazov, pre 
nás bola aj tak víťazkou. 

Poslednou významnou ak-
ciou v tomto roku boli druhé 
narodeniny Lifestyle Fitness, 
a to 9. novembra 2015. Aj ten-

to rok sa organizovala súťaž 
v Štvorboji. Vyplývajúc už zo 
samotného názvu, súťaž po-
zostávala zo štyroch základ-
ných cvikov (zhyby na hrazde, 
drepy, bench press a bicep-
sové zdvihy s činkou). Dúfam, 
že spolu s návštevníkmi oslávi-
me ešte veľa ďalších narodenín 
a počet návštevníkov sa rokmi 
bude stupňovať. Podrobnej-
šie informácie o fi tness centre
a o blížiacich sa akciách a sú-
ťažiach sa dozviete osobne 
v Lifestyle Fitness, ktoré sa na-
chádza na Námestí sv. Štefana 
v budove bývalého kina, alebo 
na Facebook stránke Lifestyle 
Fitness SK.

Bc. Lukács Balogh

LIFESTYLE

FITNESS
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Takto nejako sa začala moja 
„kariéra tvrdošovského meteo-
rológa“. Predpoveďami prícho-
du a trvania dažďa kolegyniam 
a kolegom som si získal povesť 
„meteorológa“, a tak keď nie-
kto potreboval zistiť, aké bude 
počasie alebo, či náhodou ne-
zmokne, obrátil sa na mňa. 

Poďme však pekne od za-
čiatku. Meteorológiou ako ve-
dou som sa zo začiatku veľmi 
nezaoberal, skôr ma bavilo 
fotenie búrok a bleskov, pri-
čom táto záľuba trvá dodnes. 
Počas vysokoškolských štúdií 
geografi e som mal v priebe-
hu dvoch semestrov možnosť 
osvojiť si základy tejto vedy. 
Ako hádam každý začínajú-
ci amatérsky meteorológ, aj 
ja som si začal zaznamená-
vať priebeh teplôt a počasia 
v mojom okolí. Najväčší prie-
lom v tejto mojej záľube prišiel 
s príchodom internetu a stále 
väčšej dostupnosti rôznych 
meteorologických stránok. Po-
čas posledných desiatich rokov 
vzniklo množstvo amatérskych 
združení a na ich stránkach 
je dostupné veľké množstvo 
údajov a na ich fórach veľa 
cenných vedomostí. Okrem 
nich sú dnes voľne dostupné 
kvalitné satelitné a radarové 
snímky, archívy či počítačové 
predpovede. Po dlhých rokoch 
využívania týchto skúseností 
a vedomostí pre vlastnú potre-
bu a úzky okruh ľudí som sa 
rozhodol podeliť sa o informá-
cie aj verejne na web stránke 
i pomocou facebook-u, kde ma 
nájdete pod logom -NFmeteo.

Predpovedať však počasie 
nie je žiadna sranda, ako sa to 
môže na prvý pohľad zdať, a už 
tobôž nie pre známych či ne-
známych ľudí. Predstavte si len 
situáciu, keď mi zavolá priateľ, 
že „servus,  potreboval by som 
vedieť, či bude zajtra večer
o šiestej pršať, lebo chceme 

vonku grilovať“. Ak mi o dva dni 
zazvoní telefón, že „však si ho-
voril, že nebude pršať a zmokli 
sme”, nie je to práve najlepší 
pocit. Tu sa ale znovu zastavme 
a objasnime si niečo o moder-
nej meteorológii. 

Meteorológia ako veda skú-
ma atmosféru a deje v nej pre-
biehajúce, teda aj počasie. Na-
priek tomu, že za posledných 
sto rokov sa extrémne zdo-
konalila a hlavne posledných 
20 rokov sa predpovede veľmi 
spresnili, mnoho ľudí má do-
jem, že niekedy meteorológovia 
nevedia predpovedať počasie 
ani jeden deň dopredu. Také-
to dojmy pramenia väčšinou 
z toho, že sme veľmi nároč-
ní, leniví, ale aj zaneprázdnení 
a nemáme čas nájsť si kvalitné 
informácie a vystačíme si s po-
vrchnosťou. V tomto momente 
nastupujú „kvázi meteorológo-
via“,  ktorí vedia dopredu všet-
ko. Chceli by sme vedieť pres-
ne, kde a kedy bude búrka,
či bude o mesiac teplo, alebo 
aká bude tohtoročná zima. Na-
priek tomu, že dnes sa na „vý-
počet“ počasia používajú naj-
lepšie počítače, stále nie sme 
schopní, a pravdepodobne 
nikdy nebudeme vedieť úplne 
presne predpovedať niektoré 
javy na dlhé obdobie dopre-
du. Má to viac príčin a jednou 
z nich je aj to, že počasie ako 
také sa priatelí aj s teóriu cha-
osu – však viete, keď motýľ 
zamáva krídlami a na druhom 
konci sveta spŕchne. 

Nechajme však teóriu teraz 
bokom a vráťme sa do Tvrdo-
šoviec. Mojou výhodou oproti 
meteorológom predpovedajú-
cim počasie pre celé Sloven-
sko je v tom, že to robím iba 
pre obec a jej okolie. Podrobná 
predpoveď pre Tvrdošovce sa 
aj pri veľkej variabilite počasia 
zmestí do 1. minúty, prípad-
ne do niekoľkých riadkov tex-

tu, kým pre celé Slovensko 
by to boli desiatky minút, no 
a kto by to už len počúval, či 
čítal.Zo začiatku som spraco-
vával týždenné predpovede, 
avšak teraz sa sústreďujem 
skôr na zaujímavé situácie
a načrtávam vyhliadky na na-
sledujúce obdobie. Je to aj 
pre nedostatok času, pretože 
príprava týždňovej predpovede 
(iba pre Tvrdošovce a okolie) 
mi niekedy zabrala aj viac ako 
hodinu času. Možno teraz nie-
komu napadne, načo to robím. 
V dobe, keď na každom lepšom 
mobile je dostupná aplikácia 
s predpoveďou počasie a ešte 
k tomu práve pre Tvrdošovce. 
Počasie je mojím hobby a rád 
sa podelím o svoje skúsenos-
ti, vedomosti a v neposlednom 

rade o fotky. Okrem toho rád 
prinášam zaujímavosti o po-
časí a súvislosti, ktoré ľudí za-
ujímajú. Naostatok vyznať sa 
v meteogramoch a automatic-
kých predpovediach bez zna-
lostí a skúseností, nás môže 
niekedy doviesť k nepríjemným 
záverom, hlavne keď si myslí-
me, že my to vieme lepšie ako 
meteorológovia. Zoberme si 
už len tú situáciu zo začiatku 
tohto článku, sedíte v kance-
lárii, je pol štvrtej popoludní 
a mračí sa. Pohľad na mobil, 
svieti ikonka slniečka, kontro-
la na webe, tiež žiadna búrka
a predsa ste nakoniec zmokli.

www.facebook.com/NFmeteo
www.nfmeteo.webnode.sk

Mgr. Peter Csányi

Peťo, bude o štvrtej pršať ?
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NOVINKY V KOZMETIKE

ZLE DOKRESLENÉ 
OBOČIE

Tie, ktoré si ho musia kres-
liť, by si mali dávať dobrý po-
zor na to, ako si obočie do-
kresľujú. Najdôležitejší je totiž 
jeho tvar, ktorý by mal jemne 
kopírovať prirodzenú líniu oka. 
Žiadne oblúky, ani ostré hrany 
v tomto prípade nie sú v kurze!

PRÍLIŠ VEĽA 
ŠPIRÁLY

Zhluky, hrudky, zlepence... 
Všetko toto vám hrozí, keď si 
budete maskaru vrstviť hla-
va- nehlava. K tomu, aby vaše 
mihalnice pôsobili hustým
a dlhým  dojmom, si môžete 
dopomôcť klieštikmi či kefkou. 
Príliš veľa farby na riasy pôsobí 
umelo.

OČNÉ TIENE V RYHE
Mnohé ženy robia chybu 

pri nanášaní tieňov. Málokedy 
očné viečka poprášia púdrom, 
vďaka ktorému tieň na očiach 
vydrží dlhšie. Bez tohto triku 
sa tieň často rozmaže a zhluk-
ne do čiar. Ak sa dá, vyhnite sa 
tomu.

VIDITEĽNÉ PÓRY
Nečistíte si pravidelne pleť? 

Chyba! Pokožka je potom 
mastnejšia, póry otvorenejšie 
a celý výsledný efekt je na-
koniec celkom iný ako oča-
kávame. Póry, ktoré sú vidieť 
na prvý pohľad, pôsobia „ne-
čisto“ a neupravene. Čistite si 
pleť, odvďačí sa vám zama-
tovým vzhľadom bez nečistôt
a nedokonalostí.

A. Ivaničová

PRIVEĽA PÚDRU
Ak nechcete pôsobiť ako 

vosková fi gurína, nemali by 
ste púder vrstviť.  Naneste si 
kvalitne základný mejkap, kto-
rý poprášite nie kompaktným, 
ale sypkým púdrom, ktorý na-
nesiete kvalitným štetcom. Ten 
je základ všetkého!

MARFUŠKINE LÍCA
Priveľa lícenky pôsobí 

smiešne a lacno. Vyberte si 
radšej bronzový alebo marhu-
ľový odtieň, ktorý nebude pô-
sobiť rušivo.

„PREMAĽOVANÉ“ 
ÚSTA

Kontúrovacie ceruzky, lesky, 
ktoré sa zvyknú rozmazať ale-
bo permanentný mejkap, kto-
rý vybočuje z pôvodných ob-
rysov? Veľký prešľap, ktorý by 
sa nemal stávať. Dajte pozor, 
aby ste pri maľovaní pier dodr-
žali ich pôvodný tvar a v snahe 
zväčšiť objem nepôsobili ako 
klaun.

MEJKAP AKO MASKA
Ženy zabúdajú na prechod 

medzi tvárou a krkom. Prá-
ve v týchto miestach vznikajú 
najväčšie nerovnomernosti, čo 
sa týka mejkapu. Farebné od-
chýlky nevyzerajú dobre, preto 
nezabúdajte prejsť mejkapom 
aj na krk. Celý výsledok bude 
pôsobiť celistvejšie.

Bola som oslovená napísať pár riadkov o trendoch v kozmetických ošetreniach, no povedz-
me si... Dá sa o kozmetike len pár riadkov? Koho to nezaujíma, aj tak si článok neprečíta a koho 
to naopak zaujíma, tomu bude pár riadkov málo. Trendy v kozmetike?!

4D mihalnice už asi pozná každá druhá (možno tretia) žena. Volume mihalnice?? To už je 
niečo! Prečo už nie 3D, 4D, 5D, 6D …... nie, rovno Volume! Znamená to lepenie ultraľahkých 
mihalníc na jednu mihalničku v množstve od 2 do 6 ks.

Prejdime po tvári trochu nižšie, napríklad na bradu. Ste spokojné? Máte podbradok alebo 
nebodaj dvojitú bradu?! Tak poďme cvičiť! Dvojitá brada je vlastne tuková zásoba, ktorá sa dá 
odstrániť podobne ako tuk v inej oblasti tela, cvičením! Počuli ste už o tvárovej gymnastike? 
Dokáže vás omladiť o niekoľko rokov. Pri pravidelnom cvičení dosiahnete neuveriteľné výsled-
ky, podobne ako pri cvičení svalov tela vo fi tness centrách. Jeden z najčastejších problémov 
žien i mužov je takzvaná dvojitá brada. Môže sa vytvoriť vo veľmi krátkej dobe vďaka genetike, 
veku alebo rýchlemu chudnutiu či priberaniu.

Okrem cvičenia je veľmi dôležitá pravidelná starostlivosť o pleť. Jedna dôležitá zásada pri 
nanášaní krémikov a sérumov večer pred spaním - nenaťahovať si pokožku! Na pokožku celý 
deň pôsobí gravitácia, večer sa snažte pri nanášaní prípravkov o opačný efekt. Čiže nanášame 
krém na krk smerom zdola nahor.

Pokiaľ ste už spevnili kontúry tváre, je čas sa pleti povenovať aj z vonkajšej strany. Prichádza 
množstvo noviniek na trhu.. Ale ako vedieť, čo ktorej pleti prospieva najviac? Chemický píling 
nahrádza diamantová mikrodermabrázia, ktorá je šetrnejšia k pokožke. Pokožka je po ošetrení 
síce červená, ale začervenanie zmizne do 24 hodín, čo po chemickom pílingu trvá niekedy 
aj 36 hodín a je sprevádzané zlúpaním pokožky. Mezoterapia je vpravovanie účinných látok 
do hlbších vrstiev pokožky, ozonizér slúži na dezinfekciu pokožky... Spomenula som len malé 
množstvo z najnovších trendov. Na všetky otázky vám určite rada odpovie vaša kozmetička.

Prichádza čas plesov, vianočných večierkov, na ktorých chceme vyzerať čo najlepšie, tak si 
povedzme pár slov o večernom a taktiež dennom bežnom líčení.

Každá z nás sa občas dopustí nejakého kozmetického prehrešku, no prečo ich robiť, keď sa 
im môžete vyhnúť a vyzerať naozaj skvele?

nad zlato!Každá rada
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HLAVOLAM

VYMAĽOVÁNKA NÁJDI 5 ROZDIEĽOV!

HÁDANKY

DETSKÝ KÚTIK

Doplňte do okienok písmená podľa znakov nad písmenami a zistíte, po čom túžia snehuliaci.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

Veselé Vianoce a šťastný nový rok
Do čižmičiek sladkosť dáva,

plné vrece odmien máva.

Dobrým deťom cukríky,

neposlušným uhlíky.

(Mikuláš) (Snehuliak)

Počas mrazu hrdo stojí,

tepla sa však veľmi bojí.

Miesto nosa mrkvičku,

zo snehu má hlavičku.


