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pf  2017
Dovoľte mi zaželať Vám pokojné prežitie vianočných 

sviatkov a nový rok plný šťastia a úspechov.
Ing. Marián Tóth

starosta obce
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MLADOMANŽELIA
Adrián Forró a Ing. Klaudia Czaniková 16.04. 
Gabriel Fugli a Ulrike Hartz 30.07.
Ing. Jozef Török a Mgr. Beáta Aghová 06.08.
Michal Boros a Ing. Angela Kollárová 03.09.
Oto Bugyík a Monika Baloghová 03.09.
Roman Herceg a Gabriela Bujáková 10.09.
Joachim Walter Pötsch a Janette Farkašová 10.09.
Árpád Szapu a Mgr. Anita Borosová 17.09.
Mgr. Radovan Mikláš a Mgr. Beáta Borbélyová 24.09.
Ing. Tomáš Mészáros a Ing.Veronika 
Birkusová  01.10.
Bc. Gustáv Szapu a Ing. Andrea Vasová  08.10.
Gabriel Morvai a Kristína Birkusová  15.10.
Ing. Martin Paulech a Mgr. Barbora Pšenáková 15.10. 

OPUSTILI NÁS
Mária Árendášová  (1933)  10.08.
Juraj Bugyik  (1954)  11.08.
Magdaléna Virágová  (1936)  18.08.
Zdeněk Balogh  (1952)  18.08.
Ladislav Borbély  (1952)  21.08.
Ladislav Vas  (1956)  25.08.
Ľudovít Domaniža  (1955)  29.08.
Katarína Batyková (1959)  29.08.
Margita Zsilinszká  (1926)  07.09.
Magdaléna Benczeová (1931)  07.09.
Vladimír Lazebník  (2004)  10.09.
Mária Magdaléna Vidová  (1921)  13.09.
Helena Marenčáková  (1928)  17.09.
Štefan Mészáros  (1981)  23.09.
Róbert Simonics  (1961)  28.09.
Júlia Vanyová  (1936)  29.09.
Zuzana Birkusová  (1941)  04.10.
Oto Számel  (1960)  24.10.
Karol Gulogi  (1957)  29.10.
Ladislav Szőgyényi  (1929)  07.11.
Juraj Maršovský  (1958). 10.11.
Oto Bara  (1974) 11.11.

VÁŽENÍ ČITATELIA!

Oznamujeme vám, že 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 nám verní.

70  September:  Mária Vanyová (Ovocná ul.), Monika Mészárosová (Novozámocká c.)
 Október:  Jozef Čirik, Imrich Buják, Anna Bahorecová  
 November:  Ján Bédi, Július Rosko 
 December:  Alžbeta Krupánszka, Štefan Póč, Mária Tóthová (Novozámocká c.)

80  September:  Helena Kopečná, Rozália Baloghová
 Október:  Karol Borbély (Školská ul.) 
 November:  Jozef Bogdány, Vincent Bogdány,  Karol Jakubík, Anna Švancárová 
 December:  Štefan Csányi (Orechová ul.), Jolana Siposová

85  September:  Helena Vanyová (Marhuľová ul.), Katarína Szikorová

90  September:  Helena Vanyová (Záhradnícka ul.)
 Október:  Rozália Takácsová, Anna Baloghová

JUBILANTI

Spoločenskú kroniku zostavila 
Eva Benkőová

Vážení mladomanželia a rodičia!
Televízia Carisma plánuje v januári 2017 predstaviť vo svojom tvrdo-

šovskom programe mladomanželov a novorodencov našej obce z roku 
2016. Preto Vás žiadame, aby ste do 30. decembra 2016 poslali e-mai-
-lom 2 svadobné fotografi e resp. 2 fotky o svojom dieťatku na adresu: 
tktv@tvrdosovce.sk.               Ďakujeme. 

OZNAM

Jázmin Tamás  30.07.
René Tóth  01.08.
Dániel Kollár  03.08.
Laura Bédiová  06.08.
Elizabeth Spevák  10.08.
Viktor Vasko  15.08.
Damián Buda  18.08.
Ondrej Hrabovsky  18.08.
Amélia Poláková  16.09.
Emma Benkő  30.09.
Lara Szpeváková  18.10.

NOVORODENCI
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Dňa 27. novembra 2016, v 1. adventnú nedeľu sa zapálila
1. sviečka na adventnom venci našej obce už po šiestykrát. 
Táto sviečka nám symbolizuje to, že pomaly, ale iste sa blížia 
Vianoce. Náš veniec bude žiariť každým týždňom viac a viac 
a bude naznačovať príchod nášho Spasiteľa. Na Vianoce vám 
prajeme, aby svetlo, ktoré žiari teplom, sa dostalo do každého 
domova, aby nežiaril len vianočný strom, ale aj ľudská láska.    sb

6. január Kelly Night Run

20. január Stretnutie priateľov pálenky

28. január Batôžkový ples MO Csemadok

4. február Ples rodičov a priateľov 
 ZŠ J. A. Komenského

8. február Fašiangové posedenie členov Klubu
 dôchodcov

11. február Ples rodičov a priateľov ZŠ K. Szemeré-
 nyiho s vyučovacím jazykom maď.

11. február TABL Cup

18. február Ples darcov krvi

20 - 24. február Jarné prázdniny v obecnom dome

25. február Ples Spolku železničiarov „Zástava“

4. marec Zabíjačkový festival

11. marec  Cergát RUN

19. marec Spomienková slávnosť na národnooslobod-
 zovacie boje v roku 1848/49

24-26. marec Knižná burza

22. apríl Brigáda za krajšie Tvrdošovce

22. apríl Turnaj starých pánov

28. apríl Gyurekov pohár

29. apríl Majáles

29. apríl Rybárske a strelecké preteky

13. máj Rodinná cyklistika

15. máj Otvorenie výstavy medzinárodnej 
 a regionálnej amatérskej súťaže výtvarných 
 prác a fotografi í

jún III. CARP CUP

3. jún  Deň detí a otvorenie letnej sezóny 
 na termálnom kúpalisku

17. jún Iron Family

23. jún Rozlúčková slávnosť v ZŠ K. Szemerényiho
 s vyuč.j.maďarským

24. jún Moder Cup a knižná burza

29. jún Rozlúčková slávnosť v ZŠ J.A.Komenského

Kalendár podujatí

Advent v TvrdošovciachAdvent v Tvrdošovciach

PLÁNOVANÉ KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
V I. POLROKU 2017 V OBCI TVRDOŠOVCE

TVRDOŠOVCE
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STAROSTUOpýtali sme sa  
Pán starosta! Blíži sa ko-

niec roka a zároveň sme v po-
lovici volebného obdobia našej
samosprávy. Ako by ste vede-
li stručne charakterizovať rok 
2016? Čo sa podarilo našej 
samospráve v tomto roku do-
siahnuť?

Myslím si, že rok 2016 bol 
z pohľadu samosprávy opäť jed-
ným z úspešných rokov. V januári 
sme odovzdali do užívania nové 
nájomné byty na Železničnej ces-
te, v apríli sme slávnostne odo-
vzdali zrekonštruované centrum 
obce. V mesiaci júl sme po nie-
koľkotýždňových prípravných 
prácach spustili zberný dvor 
a v auguste sme zahájili výstav-
bu vežového vodojemu, ktorý 
bude slúžiť na zabezpečenie do-
dávky pitnej vody do našej obce 
v dostatočnom množstve a tlaku. 
V rámci možností a výziev sme 
väčšinu týchto veľkých investícií 
fi nancovali z dotácií. Popri týchto 
aktivitách sme samozrejme zre-
alizovali množstvo ďalších akcií. 
Medzi ne patria napr. brigáda 
Za krajšie Tvrdošovce, Majáles, 
Deň detí, Dni sv. Štefana, spo-
mienkové slávnosti atď.

V polovici volebného obdo-
bia nekončí práca starostu ani 
poslancov obecného zastupi-
teľstva. Samospráva pracuje 
na nových projektoch. Aké sú 
nové plány, projekty?

V augustovom čísle Tvrdo-
šovského spravodaja som spo-
menul viacero projektov, ktoré 
by mala obec záujem využiť 
k ďalšiemu rozvoju. Niektoré spo-
medzi nich sa už dostali do štádia 
realizácie. Za zmienku stojí poda-
nie projektu rekonštrukcie býva-
lého kaštieľa v areáli termálneho 
kúpaliska, ktorý t.č. chátra. Cel-
ková hodnota tohto projektu je 
382.000,- €. Je pritom potrebné 
vedieť, že tento projekt by sa re-
alizoval v rámci výzvy cezhranič-
nej spolupráce Interreg. To zna-

mená, že ho bolo potrebné po-
dať s partnerom z Maďarska. 
My sme sa na spoločnú prácu 
odhodlali s družobnou obcou 
Környe. Cieľom je nielen rekon-
štrukcia samotnej budovy, ale aj 
vybudovanie prístupového chod-
níka a vstupnej časti budovy, 
následne jej využitie na kultúrne 
a spoločenské podujatia, orga-
nizovanie výstav a zriadenie mú-
zea v budove. V rámci Interregu 
sa naša obec s ostatnými členmi 
Miestnej akčnej skupiny Dolné 
Považie uchádza aj o dotácie 
na organizovanie Dní sv. Štefana 
v roku 2017. Ako som už nazna-
čil, v auguste sme zahájili výstav-
bu vežového vodojemu, na ktorý 
sme v roku 2016 dostali dotáciu 
z Environmentálneho fondu v ob-
jeme 150.000,- €. Keďže samot-
ná investícia je v hodnote 
701.000,- €, zvyšnú časť máme 
záujem tiež realizovať z dotá-
cie z Environmentálneho fondu. 
Projekt budovania kanalizácie 
v obci je v štádiu ukončovania 
verejného obstarávania a čaká-
me aj na pridelenie fi nančných 
prostriedkov. Popri tom sme po-
dali žiadosť na Projekt obnovy 
dediny na rok 2017, v rámci kto-
rého by sme skrášlili okolie jazera 
Bara.

Spomedzi ďalších plánov ob-
ce by som spomenul zámer vý-
stavby novej materskej školy 
s jaslami s VJM. Ako je známe, 
naše materské školy s vyučova-

cím jazykom maďarským vyko-
návajú svoju činnosť v cirkev-
nej budove. Bohužiaľ, v letnom 
období v dôsledku prasknutia 
potrubia vznikli škody, ktoré nás 
donútili konať. Rozhodli sme sa 

pre postavenie novej budovy. 
Potrebný je aj ďalší rozvoj nášho 
termálneho kúpaliska, rozšírenie 
zberného dvora. Popri celkovej 
rekonštrukcii Domu služieb zo-
stalo ešte jej zateplenie, ktoré 
budeme realizovať v roku 2017. 
V pláne máme aj budovanie cyk-
lotrás a projekt odvádzania daž-
ďovej a spodnej vody z obce.

V uplynulom období po-
slanci obecného zastupiteľ-
stva odsúhlasili vypracovanie 
nového územné plánu obce. 
Prečo to bolo potrebné?

Vzhľadom k tomu, že aktuál-
ny Územný plán (ÚP) obce bol 
schválený v roku 2006 a niekto-
ré časti od tohto obdobia stratili 

svoju aktuálnosť, bolo potrebné 
zahájiť vypracovanie nového ÚP. 
Je však potrebné vedieť aj to, 
že ako nevyhnutná podmienka 
realizácie nových stavebných zá-
merov v obci je súlad dokumen-
tácie s ÚP. Práve z tohto dôvodu 
a z dôvodu vyššie spomenutých 
projektových zámerov obce je 
potrebné ÚP obce prepracovať. 
Budú v ňom obsiahnuté existujú-
ce, ale aj nové plány obce, ktoré 
budeme mať záujem v budúc-
nosti riešiť.

S blížiacim sa koncom roka 
sa blíži čas zostavovania nové-
ho rozpočtu na rok 2017. Ako 
by ste z tohto pohľadu zhrnuli 
aktuálne obdobie?

Rok 2016 nebol jednodu-
chým rokom, a to i kvôli realizo-
vaným investíciám a ich fi nanč-
nému vysporiadaniu. Napriek 
tomu môžem konštatovať, že sa 
nám podarilo naše záväzky vy-
plývajúce z obchodného styku 
v tomto roku vysporiadať. Jedi-
ným záväzkom zostávajú nevy-
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platené nájomné byty z dôvodu 
neposkytnutia úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, ktoré sa 
však do konca roka ešte snažíme 
doriešiť. Vďaka šetrnému hospo-
dáreniu sa nám podarilo vytvoriť 
v roku 2016 rezervy na bežných 
účtoch vedených v banke, a to aj 
pri plnení si množstva povinnos-
tí smerom k obyvateľom. Čo sa 
týka budúcoročného rozpočtu, 
odzrkadľuje všetky dôležité oča-

kávania a predpoklady k ďalšie-
mu rozvoju obce tak v príjmovej, 
ako aj vo výdavkovej časti. Mys-
lím si, že hospodárenie obce aj 
v roku 2017 umožní posilnenie po-
stavenia našej obce medzi silný-
mi a úspešnými samosprávami. 

Ako sa Vy a Vaša rodina pri-
pravujete na najkrajší sviatok 
v roku, Vianoce?

Vianočné sviatky predstavujú 
obdobie spolupatričnosti, lásky, 

obdarovania našich najmilších 
a stretávania sa rodín a priate-
ľov. Vianočné oslavy sú oslavou 
nielen narodenia Ježiša Krista, 
ale aj okamihom, ktorý môžeme 
prežiť v tomto uponáhľanom sve-
te. Okamih, keď sa rodina môže 
opäť stretnúť, nosí v sebe neo-
pakovateľné, neopísateľné spo-
mienky. Na každého z nás vplýva 
atmosféra sviatku, vône chut-
ných jedál, vianočné trhy, via-

nočné piesne a nádeje. Na chvíle 
Vianoc sa naša rodina pripravuje 
spoločným zdobením vianoč-
ného stromčeka, ale nemôžeme 
vynechať ani prípravu tradičných 
jedál, pochúťok. Okamih obdaro-
vania snáď najviac prežíva moja 
dcéra Hanna. S blížiacimi sa 
sviatkami prajem každému v kru-
hu rodiny strávené požehnané 
vianočné sviatky! Stretnime sa
v zdraví v roku 2017!             S.B.

Používanie pyrotechnických výrobkov v Tvrdošovciach
Blížiacim sa Silvestrom sa 

častejšie používajú pyrotech-
nické výrobky, hlavne zábavná 
pyrotechnika. Oplatí sa však 
byť opatrný pri manipulovaní. 
A to nielen pre možné ublíženie 
na zdraví, ale aj z hľadiska do-
držania predpisov vyplývajúcich 
zo zákona. V decembri 2015 
totiž nadobudla účinnosť novela 
zákona č. 58/2014 o výbušni-
nách, výbušných predmetoch 
a munícii, ktorá ustanovuje, že 
z dôvodu ochrany verejného 
poriadku obec môže prijatím 
VZN obmedziť alebo zakázať 
používanie pyrotechnických vý-
robkov. 

V zmysle novely uvedeného 
zákona schválilo Obecné za-
stupiteľstvo v Tvrdošovciach 
v októbri VZN č. 6/2016, ktoré 
zakazuje používanie pyrotech-
nických výrobkov kategórie F2, 
F3, P1 a T1 na území obce od 
04.00 hod dňa 1.1. kalendárne-
ho roka do 12.00 hod dňa 31.12. 
kalendárneho roka. To zname-
ná, že zábavná pyrotechnika 
sa môže používať v obci me-
dzi 12.00 hod dňa 31.12. ka-
lendárneho roka a 04.00 hod 
1.1. kalendárneho roka. Zákaz 
neplatí na kultúrne, športové 
a iné slávnostné podujatia orga-
nizované obcou. 
Čo sa týka rodinných a iných 

súkromných osláv, na zákla-
de písomnej žiadosti fyzickej 
a právnickej osoby môže sta-
rosta obce v súčinnosti s obec-
nou políciou povoliť používanie 
pyrotechnických výrobkov na 
zábavné a oslavné účely.

Do kategórie F2 patrí zábavná 
pyrotechnika, ktorá predstavuje 
nízke nebezpečenstvo a má
nízku hladinu hluku. Možno ju 
používať vonku v obmedzených 
priestoroch.

Do kategórie F3 patrí zábav-
ná pyrotechnika, ktorá predsta-
vuje stredne veľké nebezpečen-
stvo, je určená na používanie 
vonku na veľkých otvorených 
priestranstvách a ktorej hladina 
hluku nie je škodlivá pre ľudské 
zdravie.

Do kategórie T1 patria pyro-
technické výrobky určené na 

používanie na javisku. Predsta-
vujú nízke nebezpečenstvo.

V kategórii P1 sú pyrotech-
nické výrobky iné ako zábavná 
pyrotechnika a scénická pyro-
technika, ktoré predstavujú níz-
ke nebezpečenstvo.

Pre svoju bezpečnosť a bez-
pečnosť iných je dôležité, aby 
sme dodržali pravidlá pri použí-

vaní pyrotechnických výrobkov. 
Zábavná pyrotechnika, ktorá 
je skladovaná resp. používaná 
nesprávne, môže spôsobiť váž-
ne zranenia. Preto dodržujme 
všetky predpisy a návody pri ich 
manipulovaní. V žiadnom prípa-
de nekupujme zábavnú pyro-
techniku od nelegálnych predaj-
cov!         Mgr. Judita Veresová

Povolenie rozkopávky na miestnych komuni-
káciách, verejného priestranstva a spevnených 
plôch na území obce za účelom zriaďovania, 
vykonávania plánovanej opravy a údržby nad-
zemných a podzemných vedení každého druhu 
v telese komunikácie, verejnej zelene a spevne-
ných plôch vydáva obec Tvrdošovce na základe 
písomnej žiadosti. Jedná sa napr. o výkop na 
položenie káblov na vybudovanie prípojky vody, 
plynu, elektriky a pod. V prípade, ak sa jedná 
o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, príslušné 
povolenie vydáva príslušný orgán štátnej správy 
podľa osobitného zákona. Bez povolenia nie je 
možné vykonať rozkopávkové práce.

Potrebné doklady:
1. Žiadosť o vydanie rozkopávkového povole-

nia.
2. Situačný výkres rozkopávky.
3. Vyjadrenie správcov inžinierskych sietí.
4. Vyjadrenie Okresného dopravného inšpek-

torátu Nové Zámky.
5. List vlastníctva dotknutých nehnuteľností – 

fotokópia.
6. Odsúhlasené dopravné značenie, overený 

ODI OR PZ SR Nové Zámky.
7. Doklad o úhrade správneho poplatku podľa 

sadzobníka správnych poplatkov.
8. Stavebné povolenie, resp. ohlásenie drob-

nej stavby na inžinierske siete.

Žiadosť je potrebné podať spolu s prílohami na 
tunajší obecný úrad. Doba vybavenia: do 30 dní 
od podania žiadosti. Správny poplatok: 80,00 €.

Podrobné informácie záujemcovia môžu zís-
kať na tunajšom Obecnom úrade v Tvrdošov-
ciach.                                    Katarína Čapuchová

POVOLENIE ROZKOPÁVKY NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH 
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH NA ÚZEMÍ OBCE

STAVEBNÉ OKIENKO
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PAPIER NÁŠ ODVEKÝ, NE-
HÁDZAŤ ZMOKNUTÝ

Papier je možné recyklovať 
5 až 7 krát za sebou. 10 časo-
pisov sa môže zmeniť na 1 kra-
bicu pre TV. Papier triedime su-
chý a čistý. Mokrý papier rýchlo 
plesnivie, preto ho netriedime. 

Do zberu patria papierové 
obaly, noviny, časopisy, knihy 
bez pevnej väzby, zošity, listy, 
kancelársky papier, reklamné 
letáky, lepenka, zošliapnuté pa-
pierové krabice, rozložené kar-
tóny, katalógy, plagáty, obálky, 
pohľadnice, ba aj krepový pa-
pier a papier s kancelárskymi 
sponkami alebo skartovaný pa-
pier.

(Pozn. Kartónovú škatuľu naj-
prv rozoberme, až potom ju 
vyseparujme. Dosiahneme tak 
výrazné úspory v nádobách na 
triedený zber. Nezošliapnuté 
škatule zaberajú zbytočne veľa 
priestoru a zvoz odpadu je ne-
efektívny.)

Nepatria sem nápojové kar-
tóny, silne znečistený či mastný 
papier, papier s hliníkovou fó-
liou, väzbové obaly kníh, vosko-
vaný papier, obaly na mrazené 
potraviny, škatuľky od cigariet 
(s výnimkou kartónovej časti), 
kopírovací papier, termopapier 
(používaný najmä na účtenky), 
použité plienky a hygienické 
potreby, alobal, celofán. 

PLASTOVÚ FĽAŠU ZO-
ŠLIAPNUŤ PRED TRIEDENÍM

Čo sa týka plastov, mnohé 
sú objemné, zaberajú značnú 
časť v kontajneroch resp. vo 
vreciach. Preto skôr než pôj-
deme separovať plastové fľaše 
alebo tetrapakové obaly, zmen-
šime ich objem. Napríklad ruč-
ným stlačením, zlisovaním ale-
bo zošliapnutím. Obaly z po-
travín nie je potrebné umývať 
úplne do čista, tým by sme boli 
z hľadiska plytvania vody nee-
kologickí, skôr tu hrá rolu zá-
pach, hlodavce a možné náka-
zy. Pri recyklácii plasty prejdú 
čistiacim procesom. Nemali by 
však byť hrubo znečistené od 
mastných olejov, nebezpeč-
ných látok, zeminy a farieb. Ve-
deli ste, že z 30 PET fl iaš môže 
byť vyrobená fl ísová bunda?

liekov (bez plastových či kovo-
vých uzáverov), sklenené črepy 
alebo okenné sklo bez rámov. 

Nepatria sem zrkadlá, po-
zlátené a pokovované sklo, žia-
rovky a žiarivky, drôtené sklo, 
autosklo, technické sklo, sklo 
s obsahom chemických látok, 
TV obrazovky a monitory, por-
celán, keramika, dymové sklo 
a ani plastové štuplíky a korky 
zo sklenených fl iaš.

Bioodpad a stavebný od-
pad sa zbiera v Tvrdošovciach 
na zbernom dvore pri bývalom 
str. č. III.

Použitý kuchynský rastlinný 
olej je možné odovzdať v bu-
dove obecného trhoviska: uto-
rok až piatok: 8.00 – 16.00 hod, 
sobota: 8:00 – 12.00 hod.

Textil, ošatenie – V obci sú 
rozmiestnené 4 kontajnery na 
zber tohto druhu odpadu: pri 
predajni Coop Jednota na Že-
lezničnej ceste, pri nájomných 
bytoch na Ul. Jozefa Ludasa, 
na Adyho ulici a pri predajni 
Coop Jednota na Vinohradníc-
kej ul.

Takže, nebuďme leniví, 
trieďme odpad!

Spracovala: 
Renáta Mogrovič

Ako triediť plasty? Do plas-
tov patria číre aj farebné fólie, 
igelitové tašky, fľaše a fľaštič-
ky z kozmetických a čistiacich 
prípravkov, plastové a mikro-
ténové vrecká, baliace fólie, 
tégliky z jogurtov, obaly z CD 
i polystyrén, ktorý vám zostal 
doma po nákupe elektroniky
a iných tovarov. 

Určite do plastov nepatria
pneumatiky, duše z bicyklov 
a iné gumené predmety, pod-
lahové krytiny, obaly z nebez-
pečných látok , ako napr. mo-
torových olejov, farieb a pod..

SKLO MOŽNO RECYKLO-
VAŤ DONEKONEČNA

Vratné fľaše sú už dnes na 
ústupe. Napriek tomu je dô-

ležité sklo zhodnocovať. Je to 
totiž surovina, ktorú možno re-
cyklovať donekonečna. Napr. 
5 pohárov stačí na výrobu vázy.

Pri separovaní skla sa zbie-
rajú rôzne sklenené nádoby, 
nevratné fľaše alkoholických 
a nealkoholických nápojov, po-
háre, fľaštičky z kozmetiky či 

leniví,leniví,NebudmeNebudme  ’’

TRIEĎME ODPAD!
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európske-

ho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje 
len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa 
kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj na 
nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ 
v nakladaní s odpadom. Preto by sme vám chceli pripome-
núť závažnosť separovania odpadu i to, ktoré druhy odpadu 
sa majú separovať.

ZA POZEMOK ZA STAVBY ZA BYTY A 
NEBYTOVÉ 
PRIESTORY

ZA PSOV S P O L U 

predpis dane                                        
na rok 2016

151 356,03 € 27 273,98 € 1 099,14 € 2 601,66 € 182 330,81 €

zaplatená daň                      
k 30.09.2016

94 711,73 € 24 123,69 € 979,95 2 384,66 € 122 200,03 €

plnenie 62,58% 88,45% 89,16% 91,66% 67,02%

PREHĽAD PREDPISOVÉHO ZOZNAMU NA MIESTNU DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSOV 
NA ROK 2016 A ZAPLATENÝCH MIESTNYCH DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSOV K 30.09.2016

Judita Hrubá
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Z práce obecnej polície

NA STRETNUTÍ POŽIARNIKOV V ZETELAKE

Prinášame Vám niekoľko ku-
riozít za uplynulý polrok, ktoré 
sa udiali na pôde Obecnej polí-
cie v Tvrdošovciach. 

Hodové slávnosti sa v našej 
obci udiali bez väčších prob-
lémov. Obecná polícia mala 
nahlásené dva prípady straty 
peňaženiek, ktoré sa na kon-
ci svätoštefanských dní našli 
(samozrejme bez obsahu fi -
nančnej hotovosti) a vrátili sa 
majiteľom. V dvoch prípadoch 
zasahovali príslušníci obecnej 
polície pri výtržnostiach po-
čas kultúrnych podujatí. Takže
v celku nedošlo k mimoriadnym 
nezvyčajnostiam, až na prípad, 
ktorý sa stal dňa 20.08.2016 
(v sobotu), keď policajti o 02.15 
hod. započuli hlasné buchnu-
tie, pripomínajúce zvuk nárazu 
motorového vozidla do nejaké-
ho predmetu. Následne po pár 
sekundách bolo počuť hlasné 
zavrčanie motora a pískanie 
pneumatík. Vtedy už bolo zrej-
mé, že sa stala nejaká doprav-
ná nehoda a vodič z miesta 
činu uniká. Zhodou okolností 
sa v tom čase obecná polícia 
i služobné vozidlá štátnej polí-
cie, ktoré boli na výpomoc pri 
svätoštefanských oslavách, 
nachádzali v blízkosti diania 

a skoro celá udalosť sa odohra-
la pred očami strážcov záko-
na. Auto vyštartovalo s veľkou 
rýchlosťou od Jednoty Super-
market a nasmerovalo na Nové 
Zámky. Následne ho začalo 
prenasledovať policajné auto. 
Keď policajti pristúpili k pre-
dajni Jednota, na mieste našli 
dve osoby, ktoré sa oprašovali 
a prezerali si jeden druhého. 
Policajtom povedali, že boli 
zrazení autom, ktoré ich od-
hodilo. Našťastie vážne sa ne-
zranilo ani dievča, ani chlapec. 
Z nárazu vyviazli s odreninami 
a s menšími pomliaždeninami. 

Unikajúce vozidlo značky 
Suzuki zelenej farby sa poda-
rilo príslušníkom štátnej polície 
zadržať pri ovocných sadoch 
pred Novými Zámkami. Vo-
dičovi v dychu namerali 0,48 
mg/l alkoholu, čo je 1,1 promile 
alkoholu v krvi. Po tomto dvo-
jitom trestnom čine poputoval 
do cely predbežného zaistenia 
a vyčkával na rozsudok. 

V letných mesiacoch v centre 
obce dochádza často k ruše-
niu nočného pokoja, ktoré sa 
musí riešiť na základe oznáme-
nia alebo vlastného zistenia 
Obecnej polície. Tu mám na 
mysli letné terasy niektorých 

podnikov, ktoré sú otvorené 
do neskorej noci, resp. do sko-
rého rána. 

Dňa 05.09.2016 obecná po-
lícia dostala oznámenie, že tú-
lavé psy vnikli do dvora pána 
J.Z., kde mu roztrhali desať ku-
sov chovných plemenných mo-
riek. Pri tomto útoku psov mu 
vznikla škoda vo výške 2500 až 
3000 €. 

Od leta tohto roku sa v našej 
obci opäť objavili pouliční pre-
dajcovia, ktorí ponúkajú holia-
ce strojčeky a pánsku kozme-
tiku. Prichádzajú na osobných 
motorových vozidlách s NR, 
LV, TT poznávacou značkou. 
Autá si neustále menia, aby 
zavádzali políciu. Pristúpia ku 
starším občanom s ponukou
predaja, pri ktorom ich pre-
sviedčajú o výhodnej kúpe 
a pritom im z peňaženky či 
z vrecka vytiahnu peniaze 
a z miesta ujdú. Toto sa nám stá-
valo v posledných mesiacoch 
v pravidelných týždňových in-
tervaloch. Naposledy tieto oso-
by vyčíňali v susednej obci Pa-
lárikovo, kde si vyhliadli staršiu 
pani pri bankomate. Počkali, 
kým si z bankomatu vyberie 
peniaze, vyčkali na vhodnú 
chvíľu a ukradli jej 600 €. Opä-

tovne žiadame našich starších 
občanov a seniorov: „Buďte 
na pozore! Nedajte šancu tým-
to podvodníkom! Nedajte sa 
do reči na ulici s neznámymi 
osobami, ktorí vám silou-mo-
cou chcú predať nejaký tovar, 
či vás presviedčajú o výhodnej 
kúpe a pritom vám z vrecka 
alebo z peňaženky zákerne vy-
trhnú váš dôchodok!” 

Taktiež skoro už na denno-
dennom poriadku rieši obec-
ná polícia priestupky a trestné 
činy maloletých osôb, ktorí 
sa vlámu do domov, objektov 
a vykrádajú ich. 

Spomeniem aj osoby, ku 
ktorým nás privolajú občania 
s obavou a strachom, že ich 
zrazilo auto a pritom sú len pod 
sladkým opojením z alkoholic-
kých nápojov a s menšou jaz-
vou na hlave. Ľudia so snahou 
pomôcť zrazenému človeku 
volajú políciu. Keď vysvitne, že 
ide len o opitú osobu, občania 
čakajú, že ich obecná polícia 
odvezie domov. Nie! Obecná 
polícia nemá v náplni práce vo-
ziť domov osoby pod vplyvom 
alkoholu a je to aj zakázané. 

Peter Marenčák
poverený náčelník OcP

Členovia Hasičského zboru 
Tvrdošovce boli v dňoch od 
02-04.09. 2016 pozvaní dob-
rovoľnými hasičmi z družobnej 
obce Zetelaka (Sedmohradsko) 
na medzinárodnú konferenciu 
spojenú s výmenou skúseností 
a účasťou na požiarnickej sú-
ťaži. Podujatia sa z našej obce 
zúčastnila 6-členná posádka 

v zložení Tibor Menyhárt st., 
Tibor Menyhárt ml., Štefan Bu-
ják, Rajmund Borbély, Kristián 
Tóth a Attila Vida.

Po príchode do tejto maleb-
nej obce sme sa hneď ubyto-
vali a následne sa zúčastnili 
slávnostného zahájenia podu-
jatia. Zároveň sme sa zoznámili 
s ostatnými jednotkami, ktoré 

prišli z Bozsók, 
Nagymányok , 
Tiszanána (Ma-
ďarsko) a zo Ze-
telaky. Na druhý 
deň nás čakal 
na športovom 
ihrisku slávnost-
ný program spo-
jený s ukážkami 
a požiarnickým 
športom, ktorý trval 
do poobedňajších 
hodín. V nedeľu sme 
sa s ostatnými jed-
notkami vydali na výlet 
po okolí Zetelaky. Učarila 
nám neopísateľná krásna ta-
mojšej prírody. Vo večerných 
hodinách nás čakali hostitelia 
s chutnou rozlúčkovou veče-
rou. Na spiatočnú cestu sme 
sa vydali v pondelok po raňaj-
kách. 

V Zetelake sme strávili prí-
jemné dni v kruhu už známych, 
ale i nových priateľov. Ďaku-
jeme hostiteľom za pozvanie 
a tešíme sa na ďalšie stretnutie 
v Tvrdošovciach v roku 2017.

Mgr. Tibor Menyhárt
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Mať pokročilý vek nezname-
ná, že sa človek má pripravovať 
na to najhoršie, veď skúsenosť 
a múdrosť dosahujú svoje hra-
nice v živote človeka v starom 
veku. Tento stav vystihuje naj-
lepšie krása mesiaca októbra, 
nazývaného aj Mesiacom úcty 
k starším. Naša obec si pri tejto 
príležitosti v spolupráci s miest-
nym klubom dôchodcov už ro-
ky - rokúce pripomína sviatok 
jubilujúcich seniorov oslavou 

na ich počesť. Tohtoročná 
slávnosť sa konala 19. októbra
vo veľkej sále obecného domu. 
Na podujatie zavítalo takmer 
80 oslávencov, ktorí v roku 
2016 dovŕšili 70, 80 a 90 ro-
kov života. Kultúrny program 
v podaní členov spevokolu 
Rozmarín si získal priazeň na-
šich skôr narodených, ktorí 
s radosťou prijali aj gratulácie 
a darčeky od samosprávy 
obce. Teraz by sme sa s Vami po-

delili o milé slová jubilujúceho 
manželského páru: 

„V mene všetkých jubilan-
tov by sme sa chceli poďako-
vať ctenému pánovi starostovi 
a Samospráve obce Tvrdošov-
ce, vedeniu Klubu dôchodcov 
a všetkým, ktorí sa podieľali na 
organizovaní oslavy pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším. 
Zvlášť ďakujeme spevokolu 
Rozmarín za krásny a dojímavý 
program a Reštaurácii Kelly za 

chutný olovrant. Mnohí z nás 
počas tejto oslavy pociťovali, 
že sa na nich nezabudlo, že sa 
na nich myslí. Starý človek je 
ako dieťa, ktoré sa teší na dar-
čeky a na úctu. Nech vás spre-
vádza Božie požehnanie, aby 
ste mohli aj nasledujúce roky 
usporadúvať túto krásnu oslavu 
na počesť tvrdošovských se-
niorov. Ešte raz vám veľmi pek-
ne ďakujeme. Pán Boh vám za-
plať za vašu dobrotu!“

S.B.

Úcta k šedinám

Od septembra sa v obecnom 
dome opäť rozbehli aktivity 
rôznych druhov, či už vzdelá-
vacie, kultúrne alebo športovo 
- kondičné. Pre všetkých, ktorí 
sa chcú venovať štúdiu cu-
dzích jazykov, sa otvorili kurzy 
anglického a nemeckého jazy-
ka. Zabezpečuje ich Jazyková 
škola Elli. Pre umelecké duše 
slúži kurz výtvarného umenia 
pod vedením Mgr. Švecovej 
zo ZUŠ Nové Zámky. Mož-
nosť študovať hru na klavíri 
a na gitare majú naši budúci 
hudobníci. Literatúra všetkých 
žánrov je dostupná v obecnej 
knižnici, ktorá svojich čitateľov 
očakáva každodenne počas 
otváracích hodín. Pre milov-
níkov vizuálneho umenia sú 
organizované rôzne výstavy, či 
už umeleckých remeselníkov, 
výtvarníkov alebo fotografov. 
Naposledy sa konala v galé-
rii autorská výstava fotografi í, 
v decembri to bola výstava 
s názvom Adventné variácie. 
V obecnom dome sa nachádza 
aj izba Csemadoku, ktorú vy-

užívajú kultúrne skupiny činné 
pri ZO Csemadoku. 

Avšak obecný dom neslúži 
„len“ na kultúrne vyžitie, ale na 
svoje si prídu aj milovníci pohy-
bu. Pravidelne sa tu konajú ho-
diny kalanetiky, jogy, cvičenia 
meridian, piloxing alebo hodiny 
zumby. Mamičky na materskej 
dovolenke a ich ratolesti sa 
tu stretávajú každý štvrtok od 
10-tej hodiny. 

Do tohto nabitého programu 
sa musia zmestiť každoroč-
ne organizované spoločenské 
podujatia, ako oslava jubilan-
tov, vianočný program, uvíta-
nie novorodencov, ako aj prí-
ležitostné súkromné podujatia, 
a to rodinné oslavy, prednášky 
a svadby. Veľká sála obecné-
ho domu bola v tomto roku od 
apríla do konca októbra kaž-
dý víkend obsadená, veď veľa 
mladých párov si zvolilo práve 
tieto priestory na usporiadanie 
svojej svadobnej hostiny.

Na záujemcov sa tešíme aj 
v budúcnosti!  

Lívia Borbélyová

obecnéhodomu
VYUŽITIE 

V dňoch 13-14. augusta 2016 
sme na pozvanie našich milých 
priateľov vystúpili na Festivale 
„Tarka-marha“ v Bonyháde, kde 
náš spoločný spev s tamojším 
spevokolom zožal veľký úspech.

20. augusta sme sa zúčastnili 
tradičných osláv Dní sv. Štefana 
a hodových slávností našej obce. 
Na oslavách sme sa stretli s člen-
mi klubu dôchodcov z Bánova, 
ktorí prvýkrát vystúpili v kultúr-
nom programe našich obecných 
slávností. 

27. august bol nezabudnuteľ-
ným dňom pre náš súbor. Mali 
sme tú česť, že sme mohli byť 
prítomní na svätoštefanských 
oslavách vo Viedni.

6. septembra sme navštívili na-
šich priateľov v Szákszende. Pre-
žili sme spolu krásny deň, ktorý 
bol spestrený piesňami a priateľ-
skými debatami.

19. októbra pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším sme pozdra-
vili našich 70,80 a 90-ročných 
spoluobčanov kultúrnym progra-
mom. 

Každoročne ukončujeme daný 
rok vystúpením na vianočných 
trhoch našej obce. Tentokrát sa 
pripravujeme opäť krásnou via-
nočnou piesňou. V roku 2016 
sme sa nezaháľali a pevne verí-
me, že aj rok 2017 bude pre nás 
bohatý na podujatia. Už sa na to 
tešíme.            Mária Puskásová

LETNÉ A JESENNÉ
VYSTÚPENIA SPEVOKOLU ROZMARÍN

Klub mamičiek a detičiek

70-roční jubilanti
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ce podporila tento 
projekt z vlastných 
zdrojov sumou 
vo výške 170 €. 
Z dotácie sme za-
obstarali celkom 
143 kníh, ktoré budú 
po knižničnom spra-
covaní k dispozícii 
čitateľom knižnice. 
Každého čitateľa sr-
dečne očakávame 
a prajeme príjemné 
zážitky z čítania. Katarína Ruzsik

SLÁVNOSŤ PRIJATIA SVIATOSTI 
BIRMOVANIA V NAŠEJ FARNOSTI

spásu“. Stali sa pravými sved-
kami Krista, súčasťou živej 
viery a dospelými kresťanmi. 
Dali Pánovi svoje „áno“, čím 
prijali Jeho ponuku priateľstva 
a sľúbili, že budú brániť vieru 
a pravdu Evanjelia. Rozpále-
ní láskou Ducha Svätého sa 

oddali moci Božej lásky, stali 
sa poslami Jeho lásky. Chcú 
túto lásku rozdávať a prijímať 
ako niečo dôležité, ako pra-
meň živej vody. Vstúpili tak do 
Kristovho živého spoločenstva 
lásky, ako to sami uviedli v zá-
verečnom poďakovaní.

Sviatosť birmovania je svia-
tosť, počas ktorej podľa náuky 
katolíckej cirkvi zostupuje na 
adeptov prijatia Duch Svätý. 
Birmovanie je jednou zo sied-
mich sviatostí katolíckej cirkvi. 
Je ustanovená Ježišom Kris-

tom, prostredníctvom nej kres-
ťan od Boha dostáva sedem 
darov Ducha Svätého – múd-
rosť, rozum, rada, sila, pozna-
nie, nábožnosť a bázeň voči 
Bohu. Ovocím týchto darov 
sú: láska, radosť, pokoj, trpez-
livosť, zhovievavosť, dobrota, 

láskavosť, vľúdnosť, vernosť, 
skromnosť, zdržanlivosť, čis-
tota (Gal 5,22-23). Dar Ducha 
Svätého Ježiš prisľúbil svo-
jim učeníkom (Jn 14) a prvá 
zmienka o modlitbe za Ducha 
Svätého sa nachádza v Skut-
koch apoštolov (Sk 8,14 – 17). 
Birmovanie je spolu s krstom 
a eucharistiou jednou z iniciač-
ných sviatostí (tzv. vstupných 
sviatostí). V rímskokatolíckej 
cirkvi sa birmovanie v prípa-
de dospelého udeľuje spolu 
s krstom – obvykle ich udeľuje 

Sviatosť birmovania je vyvr-
cholením duchovnej prípravy 
kandidáta na prijatie Ducha 
Svätého, ktoré prebieha vkla-
daním rúk biskupa ako nezma-
zateľný znak. Apoštoli prežili 
vôbec prvý raz zoslanie Du-
cha Svätého na Turíce (Sk 2,1-
4). Touto sviatosťou je veriaci 
ako keby schopný na službu 
v Kristovej Cirkvi. Prijíma dary 
Ducha Svätého a stáva sa 
skutočným apoštolom, ktorý 
bude niesť evanjelium, priná-
šať svojím životom Krista do 
svojho okolia a pracovať na 
úlohách, ktoré Boh pre neho 
pripravil. Na to je potrebné po-
znať Krista, teda poznať Bibliu, 
tráviť čas v Božej prítomnosti 
a modlitbe.

Tomuto jedinečnému a ne-
opakovateľnému aktu v živote 
kresťana zodpovedal aj prie-
beh celej svätej omše v jesen-
nú nedeľu 2. októbra 2016. 
Slávnostnú svätú omšu celeb-
roval nitriansky generálny vikár 
Mons. Peter Brodek za asis-
tencie miestneho kňaza Mgr. 
Tomáša Kürthyho a ďalších 
pozvaných kňazov i diakonov. 
Po dvojročnej aktívnej prípra-
ve pristúpilo k sviatosti birmo-
vania spolu 70 kandidátov - 
chlapcov i dievčat základných 
a stredných škôl. Výnimočnou 
slávnosťou dostali birmovan-
ci prístup k nevyčerpateľným 
darom Ducha Svätého a len 
v jeho sile sa mohli pripojiť 
k zástupom novej generácie 
apoštolov, ktorí majú všade 
šíriť Evanjelium a napĺňať krs-
tné motto: „...aby náš život bol 
Bohu na slávu, rodičom na ra-
dosť, svetu na osoh a nám na 

kňaz. Pokiaľ sú krstené malé 
deti, je zvykom ich birmovať 
až v staršom veku (obvykle od 
13 rokov) – v tomto prípade 
birmuje biskup. Spolu s krs-
tom a sviatosťou svätenia bir-
movania podľa katolíckej ná-
uky vtláča do vnútra človeka 
nezmazateľný znak. 

Želáme všetkým novo po-
birmovaným chlapcom a diev-
čatám, aby „znak daru Ducha 
Svätého“ hrdo niesli na sebe, 
vo svojich srdciach a vo svo-
jich skutkoch.

Modlitba k Duchu Svätému 
od sv. Augustína (nielen pre no-
vo pobirmovaných):

Dýchaj vo mne, Duch Svätý, 
aby moje myšlienky boli sväté!

Povzbudzuj ma, Duch Svä-
tý, aby moje skutky boli sväté!

Pomáhaj mi, Duch Svätý, 
aby som miloval, čo je sväté!

Opatruj ma, Duch Svätý, 
aby som chránil, čo je sväté!

Posilňuj ma, Duch Svätý, 
aby som nikdy nestratil, čo je 
tvoje sväté! Amen.

Mgr. Alexandra Baloghová

. 
-
e
é 

Katarína Ruzsik

KNIHU PRE KAŽDÉHOKNIHU PRE KAŽDÉHO
Pre obecnú knižnicu, podob-

ne ako aj vlani, tak aj tento rok 
sme podali žiadosť o fi nančnú 
podporu. Tentokrát sa nám po-
darilo získať dotáciu z Fondu 
na podporu umenia verejno-
právnej inštitúcie, ktorá zabez-
pečuje podporu umenia, kul-
túry a kreatívneho priemyslu. 
V rámci svojho dotačného sys-
tému poskytuje fi nančné pros-
triedky aj verejným knižniciam. 

Cieľom nášho projektu „Knihu 
pre každého“ bolo doplnenie 
knižného fondu, aby sme vy-
hoveli požiadavkám všetkých 
našich čitateľov. Fond na pod-
poru umenia Obecnej knižnice 
v Tvrdošovciach poskytol fi -
nančné prostriedky vo výške
1200 €, ktoré sme použili na ná-
kup literatúry pre deti a dospe-
lých v slovenskom aj maďar-
skom jazyku. Samospráva ob-

„Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svä-
tého, ktorého sme dostali!“ (Rim 5,5)
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V SKRATKE V SKRATKE O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE....O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE....
V materskej škole sa usku-

točňuje predprimárne vzdelá-
vanie v slovenskom jazyku pre 
deti od 3 do 6 rokov. V mater-
skej škole sa uplatňuje celo-
denná forma vzdelávania, ale 
v prípade záujmu rodičov po-
skytujeme aj poldennú formu 
vzdelávania. Tento školský rok 
sme začali pracovať s novým 
školským vzdelávacím progra-
mom, ktorý nám pomáha ľah-
šie sa orientovať v jednotlivých 
oblastiach.

Materská škola je priesto-
rovo rozdelená v štyroch 
priestranných prízemných pa-
vilónoch, z ktorých každý má 
svoju vstupnú halu, detskú šat-
ňu, spálňu, herňu, jedáleň a ku-
chynku. Po materiálnej stránke 
je materská škola veľmi dobre 
vybavená novými učebnými 
pomôckami, IKT technológiou 
a interaktívnymi tabuľami. Mo-
mentálne máme 83 detí. 

Materská škola sa nachádza 
na Hlbokej ulici v príjemnom 
prostredí, neďaleko od cen-
tra našej obce, je obklopená 
krásnou prírodou. Práve preto 
sme sa rozhodli tento školský 
rok zamerať na environmentál-
nu výchovu, ktorú realizujeme 
plnením cieľov stanovených 
plánom činností.

Naša materská škola po-
núka deťom rôzne záujmové 
činnosti ako sú anglický jazyk 
a hudobno-pohybový krúžok 
„Tanečníček“. Spolupracujeme 
aj s logopedičkou, ktorá na za-
čiatku školského roka vykoná 
depistáž u detí podľa záujmu 
rodičov. Následne pravidelne 

navštevuje našu školu a pre-
vádza tréning komunikačných 
schopností s deťmi, ktoré si 
vyžadujú v tomto smere indivi-
duálnu starostlivosť. Ponúka-
me taktiež možnosť rodičom 
detí, ktoré ešte nenastúpili do 
materskej školy, adaptačný 
program, v ktorom pomáhame 
malým deťom lepšie sa začle-
niť do kolektívu, spoznať pani 
učiteľky a nové prostredie.

Pre deti pripravujeme počas 
roka rôzne výchovno-vzdelá-
vacie predstavenia, čím sa 
snažíme dosiahnuť 
ľahšie začleňova-
nie sa do spoloč-
nosti.

Organ izu jeme 
rôzne výlety a be-
siedky. Snažíme 
sa budovať spolu-
prácu aj s rodičmi 
a starými rodičmi. 
V októbri sme si 
pripomenuli úctu 
k starým rodičom, 
ktorých sme pri-
vítali v triedach. 
So starými rodič-
mi si deti upiekli 
štrúdľu, kde pri 
práci nadobudli 
deti zručnosti ako 
vaľkať cesto, ako 
strúhať jablká a pracovný po-
stup pri pečení. Keďže máme 
jesenné obdobie, babičky pri-
niesli rôzny materiál, s kto-
rým tvorili jesenné ikebany. 
Dedkovia si pripravili materiál, 
z ktorého vyrobili búdku pre 
vtáčikov za pomoci detí. Ako 
poďakovanie všetkým starým 

rodičom deti odovzdali darče-
ky, ktoré zhotovili s pani uči-
teľkami a rozlúčili sa peknými 
básničkami a pesničkami. Vý-

borná spolupráca materskej 
školy a rodiny sa ukázala 
v ochote starých rodičov pri-
niesť veľké množstvo materi-

álu. Esteticky prestreté 
stoly s dekoráciou je-
senných plodov a prí-
jemná atmosféra pozi-
tívne vplývala na cel-
kový zážitok, ktorý si 
odnášali domov starí 
rodičia i deti.

pedagogický 
kolektív MŠ 

na Hlbokej ulici

10

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet!
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Základná škola Jána Amo-
sa Komenského oslávila 40. 
výročie otvorenia novej budo-
vy školy. Počas uplynulých ro-

kov prešla rôznymi zmenami. 
Toto obdobie sme si pripome-
nuli programom na slávnostnej 
akadémii.

ZO ŽIVOTA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH
 „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred 

sebou jasnú cestu života, po nej opatrne kráčal, pamätal 
na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.”

(Ján Amos Komenský)

Krásne Vianoce a hojnosť 
zdravia a pokoja 
v novom roku Vám 
zo srdca želajú žiaci 
a všetci zamestnanci ZŠ 
Jána Amosa Komenského

Tanec najmenších

Odovzdanie šatky dospelým

Zbor

Ruské piesne

Krstenie CD nahrávky

Prvý máj

Stavanie mája

Výstava vo vestibule školy
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Deň železničiarov sa oslavuje 27.septembra. Tak ako mnoho 
iných dôležitých dátumov, aj tento má svoje korene v histórii. 
V roku 1840 v tento deň otvorili prvý úsek konskej železnice 
na trati Bratislava – Svätý Jur, ktorá bola zároveň prvou verej-
nou železnicou, a to nie len na Slovensku, ale v celom bývalom 
Uhorsku.

Z príležitosti Dňa železničiarov Tvrdošovský spolok železni-
čiarov „ZÁSTAVA“ zorganizoval svätú omšu. Celebroval nám ju 
ThDr. Ostrák Ladislav. Ako už býva zvykom, na svätej omši sa 
zúčastnili zástavníci z Prešova, zo Smižian, z Kysaku, z Demjaty 
a z Raslavíc.

Po spoločnom obede sme navštívili obecný dom, výsta-
vu železničiarov, novú železničnú stanicu, železničiarsky park 
a p. Rozália Baloghová našim hosťom ochotne poukazovala 
kúsok našich dejín v múzeu. Pri príjemnej prechádzke po Tvr-
došovciach sme sa s našimi priateľmi mohli kochať krásne ob-
noveným priestranstvom našej obce. Hostia skonštatovali dobrú 
spoluprácu s obecným úradom.

Ako bonus a vďaku za ich návštevu sme im vybavili plavbu 
po vodnom diele Gabčíkovo, kde si mohli pozrieť plavebné ko-
mory. S krásnymi zážitkami sa vrátili domov a odkázali nám, 
že táto akcia nebola len obyčajná oslava Dňa železničiarov, ale 
zároveň prepojenie “ východu Slovenska s juhom“. 

Vanyová Zuzana 
predsedníčka Spolku tvrdošovských železničiarov ZÁSTAVA

DEŇ ŽELEZNIČIAROV III. TEKVICOVÝ 
FESTIVAL

Vedeli ste, že tekvicu priviezol do Európy Krištof Kolumbus 
z Ameriky? Už dávno ju však pestovali Indiáni a semienka 
tekvice sa našli aj v starých peruánskych hroboch. Táto vy-
nikajúca a zdraviu veľmi prospešná plodina sa v uplynulom 
období dostáva čoraz viac do povedomia ľudí. Pripravujú sa 
z nej chutné jedlá a v neposlednom rade strašiaky a lampáše.

Dňa 24. septembra 2016 vďaka miestnemu Klubu strany 
Most-Híd sa vyrábali tekvicové lampáše aj v Tvrdošovciach, 
a to na III. ročníku Tek-
vicového festivalu.
Do parku na Hornej uli-
ci zavítali detičky rôz-
nych vekových kategó-
rií, aby využili slnečné 
jesenné popoludnie 
a v spoločnosti rodičov, 
starých rodičov vyrezá-
vali svetlonosy podľa 
vlastnej fantázie a ši-
kovnosti rúk. Väčšina 
z nich neostala pri jed-
nom lampáši, vyrezali 
hneď viac. Niektorí do-
razili na festival už s ho-
tovým lampášom, ktorý 
si vyhotovili doma. Túto 
možnosť využili aj naše 
materské školy. Ich 
snaha bola odmenená 
darčekmi. Organizátori 
mysleli aj na to, že deti 
nevydržia dlho sedieť 
a tvoriť, preto sa posta-
rali o atrakcie - nafuko-
vací hrad a trampolínu.

Na pohostenie boli 
pripravené slané i slad-
ké jedlá z tekvice, me-
dzi nimi aj novinka: bravčové koleno s tekvicami. Tu by sme 
pre zaujímavosť pripomenuli, že tekvica sa nehodí len na prí-
pravu strašiakov na Halloween, ale prospieva aj nášmu telu. 
Upravuje hladinu cholesterolu, podporuje imunitu a pomáha 
vyplavovať toxické látky z tela. Obsahuje vlákninu, vitamíny 
A, C a má veľké zastúpenie vitamínov zo skupiny B. Je bo-
hatá aj na minerály, akými sú draslík, vápnik, zinok, železo či 
horčík. Neobsahuje takmer žiadne alergény. Je vhodná aj pri 
redukčných diétach, pretože obsahuje minimálny tuk. Blaho-
darne vplýva aj na pokožku, ktorá bude vďaka vitamínu E 
vyzerať mladšie.

 Súťaž o najoriginálnejší tekvicový lampáš vyhodnotila po-
rota. Autorov troch najkrajších výtvorov neminula odmena 
v podobe bohatých darčekových balíčkov. Výhercami sa stali:

3. miesto: Lili Keleová a Milian Dömeová (Lampáš „Sova”) 
2. miesto: Tímea Bračová (Lampáš Princezná noci)
1. miesto: Dóra Bírócziová (Lampáš „Striga”)
Ostatní súťažiaci boli tiež odmenení, dostali sladkú odme-

nu, jablká a hru pexeso.
Ozdobené a vyrezané tekvičky sa neskôr previezli do parku 

na Széchenyiho ulici, kde v nich boli zapálené sviečky a stali 
sa krásne svietiacimi ozdobami celého okolia.

Silvia Bračová

Milian Dömeová a Lili Keleová
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Neuveriteľných takmer 10 ro-
kov uplynulo odvtedy, čo 22. ok-
tóbra 2006 za kostolom v Palá-
rikove bol postavený kríž z ma-
sívneho duba na kamennom 
podstavci z ružového ryolitu 
na počesť úmrtia grófa Alojza 
Károlyiho, významného diplo-
mata a politika európskeho 
významu. Zub neúprosne ply-
núceho času sa podpísal aj 
na dubovom dreve barokovo-
-rokokovo-empírového kríža, 
ktorého autorom je miestny 
umelecký stolár Erich Berkeš. 
Prijateľná patina dreveného krí-
ža vplyvom poveternostných 
podmienok pomaly prechádza-
la do nevzhľadnej černe, navy-
še aj kamenný blok rozleptával 
lišajník, preto bolo treba zaujať 
nejaké stanovisko na záchranu 
a podujať sa na reštauráciu 
tejto miestnej pamätihodnosti, 
aby sa drevorezbárske dielo 
zachovalo aj pre budúce gene-
rácie. 

Na prekvapenie, iniciatíva ob-
novy kríža prišla z nečakanej 
strany. Jeden z členov mužské-
ho speváckeho súboru v Tvr-
došovciach, Imrich Tóth, už asi 
20 rokov bývajúci v Palárikove, 
ma požiadal o vybavenie admi-
nistratívnych formalít k usku-
točneniu reštaurovania, lebo 
kríž je umeleckým dielom za-
písaným v zozname kultúrnych 
pamätihodností obce, nachá-
dza sa na území pod správou 
LESOV SR, š. p. OZ Levice, na-
vyše v chránenom anglickom 
parku so IV. stupňom ochrany. 
Povolenie od riaditeľa LESOV 
SR š. p. OZ Levice Ing. Jána 
Mizeráka som získal prostred-
níctvom Ing. Jána Danka a 
s prácami sa mohlo začať. 

Na odbornú konzultáciu sme
prizvali drevorezbárskeho umel-

vzťahy. V mene Palárikov-
čanov im vyjadrujem úctu 
a vďaku – a vyslovujem to 
staré známe, ale veľavravné: 
Pán Boh zaplať! 

V nedeľu, 18. septembra 
2016, sa členovia mužského 
speváckeho súboru v Tvrdo-
šovciach slávnostne oblečení 
v pôvodnom tvrdošovskom kro-
ji a Spoločenstvo veriacich Pa-
lárikova spoločne zúčastnili 
svätej omše o 10.00 hod a po 
nej sa presunuli do parku na 
pobožnosť posvätenia obno-
veného kríža. Po krátkom ob-
rade zamestnanec LESOV SR, 
š. p. Ing. Ján Danko spevákom 
umožnil návštevu vodárenskej 
veže – kultúrnej pamiatky eu-
rópskeho významu. Hostia sa 
potom podpísali do pamätnej 
knihy.

Pre tých neskôr narodených 
uvediem ešte niekoľko poznat-
kov a symbolík o kríži, súvi-
siacich s dátumom narodenia, 
úmrtia a dĺžky života grófa Aloj-
za, t. j. 8.8.1825–26.12.1889, 
ktoré doň zapracoval autor:

Vrchná časť kríža tvorí po-
myselný trojuholník znázorňu-
júci Božie oko, námet častého 
umeleckého stvárnenia. Vzdia-
lenosť hrotov ramien je 64 cm, 
dĺžka života 64 rokov. Polomery 
polkružnice na ramenách krí-
ža majú 8 cm, t. j. 8.8., dátum 
narodenia. Vzdialenosť medzi 
polkružnicou na ramene kríža 
a symbolickým klinom je 25 cm, 
druhé dvojčíslie roku narodenia 
1825. Celé dvojrameno obsahu-
je dátum narodenia 8. 8. 1825. 
Šírka ramena kríža je 18 cm,
prvé dve čísla roku narodenia 
a úmrtia 1825–1889.

Spodná rozšírená časť kríža 
znázorňuje zvon. Hĺbka a výš-
ka zvona je 26 cm, t. j. 26., deň 
úmrtia. Hrúbka kríža je 12 cm, 
úmrtie v dvanástom mesiaci. 
Vzdialenosť výšky kríža po ko-
niec dovnútra vyrezanej ozdoby 
je 89 cm, posledné dvojčíslie 
úmrtia 1889, šírka kríža je 18 cm,
prvé dvojčíslie narodenia i úmr-
tia 1825 – 1889. Súčet šírky 
ozdôb ramien kríža je 89 cm, 
posledné dvojčíslie roku úmrtia 
29,6666… plus 29,6666… plus 
29,6666… rovná sa 89. 

K číselnej symbolike a maj-
strovskému prevedeniu diela 
už naozaj niet čo dodať… 

Ing. Imrich Szabó
Palárikovo-Tvrdošovce

ca Vincenta Bujáka z Tvrdošo-
viec, autora nespočetných rez-
bárskych plastík a sôch, spo-
lutvorcu aj nášho obľúbeného 
štylizovaného koníka spred tor-
za pôvodnej priemyselnej že-
lezničky pred mostom. Vedenie 
LESOV SR prisľúbilo zakúpiť 
potrebný materiál a vhodné ná-
tery na drevo a kameň. 

Práce na kríži pod dozorom 
Vincenta Bujáka urobili dvaja 
doslova „všehomajstri” Imrich 
Tóth a Juraj Bara. Pod ich usi-
lovnými rukami sa kríž čosko-
ro zbavil nánosov a zaskvel sa 
v pôvodnej kráse. Okrem čiste-

nia bolo potrebné drevo i kameň 
ošetriť niekoľkými ochrannými 
nátermi, takže reštaurovanie 
s nutným prerušením trvalo viac 
dní. Azda ani netreba pripomí-
nať, keďže „nielen zo slova Bo-
žieho je človek živý” (citát z Pís-
ma svätého som si upravil), že 
skvelá kuchárka pani Georgína 
Tóthová pre zručných majstrov 
každý deň pripravila chutné 
pohostenie. Ani vdp. farár Cyril 
Lieskovský sa nedal zahanbiť 
a majstrov – spevákov ponúkol 
kávou a malým občerstvením. 
Lesk celému dielu dodal miest-
ny kamenár Štefan Čapucha 
a nápis na mramorovej tabuli 
pozlátil plátkami 24-karátové-
ho zlata. O nejakom fi nančnom 
vyrovnaní nechcel ani počuť. 
Patrí mu za to naša vďaka. 

Hovorí sa, že dobrý sused je 
často lepší ako rodina. V tomto 
prípade sa to naozaj potvrdilo. 
Aj členovia mužského spevác-
keho súboru v Tvrdošovciach 
svoju prácu urobili bezodplat-
ne, iba z lásky a úcty ku krížu 
– symbolu kresťanstva, našej 
viery, spásy a európskej kul-
túry, ktorá spája naše národy. 
Vážme si ústretovosť našich 
susedov a pestujme naďalej 
vzájomné, už tradične dobré 

Krí ž Krí ž 
je znakom spásy je znakom spásy 

– aj pre našich  – aj pre našich  
susedovsusedov
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A hlavne, keď tú električku 
sama šoférujem. To je to pra-
vé orechové! Ale toto o sebe
v Tvrdošovciach môže pove-
dať naozaj iba málokto. Vlastne 
– v súčasnosti iba pani Magda 
Vargová, rodená Bugyiková, 
jediná, ktorá má toto dosť ne-
zvyklé zamestnanie. Poznáme 
sa už niekoľko desaťročí, na-
priek tomu sa stretávame iba 
zriedka. Pred rokom  či dvoma 
sme sa náhodou stretli na pre-
chádzke po dedine. „Ááále, no, 
sevas…, ako sa máš, kde robíš, 
čím sa zaoberáš?” Magdi mi 
odpovedala najprirodzenejším 
spôsobom na svete: „Som vo-
dičkou električky v Bratislave. 
Prosím? Čo? Kde? Na električ-
ke?” Magdi sa len zhovievavo 
usmievala. Zrejme si už zvyk-
la na možno trošku netaktné 
otázky, ktoré jej položí azda 
každý, kto takéto niečo prvý-
krát počuje. 

Električka! Hrmotajúca, tak-
mer vždy preplnená, vyzváňa-
júca (hlavne v zákrutách), šinú-
ca sa po koľajniciach, hrgľujúca 
sa sem a tam (vtedy je dobre 
kŕčovito sa držať držiakov). Ta-
kýto dojem mi v pamäti utkvel 
ešte z gymnaziálnych čias. 
Dnešné električky typov 29/T 
a 30/T Škoda Holding Plzeň 
sú už samozrejme iné, moder-
nejšie. Magdi Vargová jazdí na 
červenej elegantnej 32-metro-
vej súprave. Rozhodla som sa, 
že ju troška vyspovedám. „Veď 
hovor! Porozprávaj mi, ako si sa 
k tomu vlastne dostala?“ 

„Pravda je taká, že ja svoju 
prácu nevnímam ako mimoriad-
nu, trošku „exotikou” zaváňajú-
cu, veď v podstate iba som sa 
vrátila na svoje pôvodné praco-
visko. Áno, už v rokoch 1985–
1988, som pracovala v Brati-
slavskom MHD. Na električke 
som jazdila už ako 21-ročná, 
ale robila som aj revízorku. Po-
tom som sa vydala, narodili sa 
mi synovia, viedla som domác-
nosť… Popri malých deťoch 
som už nemohla dochádzať za 
prácou do Bratislavy, hlavne 
vykonávať takúto profesiu: sko-
ro ráno začínať alebo neskoro 
v noci odstavovať vozidlo. Hľa-
dala som si iné uplatnenie. Tri-
násť rokov som pracovala v no-
vozámockej fi rme OSRAM, kde 
ma pred štyrmi rokmi prepustili 
kvôli znižovaniu stavu. Vtedy 
som znova vyhľadala Dopravný 
podnik mesta Bratislavy. Prijali 

ma. Mala som obrovskú výho-
du v tom, že ma už nebrali ako 
novopečeného zelenáča – za-
čiatočníka. Samozrejme, znova 
som absolvovala všetky skúšky, 
veď odvtedy sa toho v profesii 
veľa zmenilo. Prešla som kom-
pletnými lekárskymi prehliad-
kami aj psychologickými tes-
tami. Všetko bolo v najväčšom 
poriadku, znova som si sadla 
za volant. Skúšky na vodičské 
oprávnenie je potrebné obno-
vovať si každé tri roky, lekár-
ske prehliadky podľa životných 
medzníkov, po 50-ke každé dva 
roky, po 55-ke každoročne. 

Pracujem v smenách 4-2-
4. To znamená, že po štyroch 
dňoch pripadne na mňa ra-
ňajšia smena. Vtedy začínam 
o 3.30, prípadne o hodinu či 
dve neskôr, podľa zadelenia 
a cestovného poriadku. Na štvr-
tý deň poobede odstavím vo-
zidlo a idem domov. Cestujem 
vlakom, našťastie bývame blíz-
ko železničnej stanice, v mo-
jom prípade to znamená veľkú 
výhodu. Nasledujúce dva dni 
som doma, mám tzv. dlhé voľ-

no, lebo až na tretí deň okolo 
obeda idem znova do Brati-
slavy – vtedy sa mi začínajú 
poobedňajšie smeny. Vtedy 
pracujem do večera, prípadne 
dlho do noci – taktiež podľa 
zadelenia a cestovného poriad-
ku. Na štvrtý deň sa mi občas 
podarí chytiť posledný nočný 
vlak, ale keď končím o 0.50 po 
polnoci, vtedy sa domov do-
stanem až prvým raňajším spo-
jom. Na druhý deň večer zno-
va cestujem do Bratislavy, aby 
som mohla nastúpiť na raňajšiu 
štvordňovú smenu. Vtedy mám 
to tzv. krátke voľno. Veľa z nás 
zďaleka dochádzajúcich pra-
cuje v takýchto štvordňových 
intervaloch – vodiči električiek, 
trolejbusov, autobusov. Nemá-
me možnosť cestovať domov 
denne, preto počas štvord-
ňových služieb prespávame 
v Bratislave. Väčšinou v pod-
nájmoch, lebo DPMB nemá 
vlastnú ubytovňu. Určitú časť 
nájomného nám uhrádza fi rma, 
lebo dochádzajúci zamestnanci 
nemajú inú možnosť ako bývať 
v prenajatých bytoch. Prispie-

vať na nájomné pracovníkom 
je aj v záujme fi rmy, lebo my 
nemáme inú možnosť; inak by 
sme nemohli vykonávať svoju 
profesiu. Okrem toho nám fi r-
ma dvakrát mesačne uhrádza 
aj cestovné. Moji synovia sú 
už dospelí. 23-ročný Benjamin 
aj 19-ročný Nikolas študujú 
v Brne. Benjamin je posluchá-
čom Masarykovej univerzity 
na Fakulte informatiky, Nikolas 
študuje manažment na Mende-
lovej univerzite. 

Mne takýto rozvrh práce 
veľmi vyhovuje, navyše, prácu 
vodičky električky mám rada. 
Nenudím sa ani okamih. Hlavne 
v tej povestnej bratislavskej pre-
mávke nie. Mám viacero trás 
– tiež podľa zadelenia: Hlavná 
stanica – Petržalka, Ružinov – 
Rača, Ružinov – Karlova Ves, 
Zlaté piesky – Dúbravka a späť. 
Tieto nové električky oveľa 
viac vyhovujú bezpečnostným 
predpisom, sú pohodlné, pl-
noautomatické. Jednou rukou 
obsluhujem riadiaci pult, druhú 
ruku držím na tzv. „gombíku 
bdelosti”. Toto je veľmi dôle-
žité. Keby som tam náhodou 
nemala ruku, systém po nie-
koľkých sekundách na to upo-
zorní. Podobné zariadenie je aj 
v rušňoch. Ak by sa stalo, že 
vodič električky sa zle cíti, ale-
bo by sa stala nepredvídaná 
situácia a ruku by nemal na 
gombíku, súprava sa zastaví. 
Kabína pre vodiča je zamknu-
tá, teda cítim sa tam bezpečne. 
No, a cestujúci… nuž áno, sú 
rôzni, ale ja som (našťastie) do-
teraz s nikým nemala vážnejší 
konfl ikt. Už sa mi stalo, že som 
musela „vypoklonkovať” z elek-
tričky hulákajúcich pubertiakov, 
ktorí vyrušovali a obťažovali 
svojím správaním ostatných 
cestujúcich. Nezľakla som sa 
ich. V spätnom zrkadle pozorne 
sledujem, čo sa deje v priesto-

Ako sa jazdí 
na električke
v Bratislave…

016

vať nana nájommnééné pprracocovnvníkí om 
je aj v zázáujujmeme fifirrmymy, lebo my 
nemáme inú možnosť; inak by 
sme nemohli vykonávať svoju 
profesiu Okrem toho nám fir



WWW.TVRDOSOVCE.SK

15

Naša predajňa GB HYDINA sa nachádza na Obchodnej ulici 
č 3, v budove Trhoviska od augusta 2016. Predajná doba je 
ut. – pi. od 7.30 -12.30 hod. a 14.00.-17.00 hod, v sobotu od 
7.00.-12. 00 hod. 

Hlavnou náplňou je predaj hydiny. Ponúkame kuracie, kačacie 
a husacie mäso. Tovar si sami dovážame z Maďarska. Všetko je 
chladené vzduchom a vákuovo balené. Pri výbere dodávateľov 
sme hlavný dôraz kládli na to, aby chov bol voľný a hydina nebola 
dokrmovaná žiadnymi rastovými stimulátormi. Po tovar chodíme 
každú stredu. Ponúkame aj možnosť tovar si objednať, a to pria-
mo v predajni alebo na kontaktných číslach. Ďalej vykonávame aj 
rozvoz tovaru priamo k zákazníkovi domov. 

V ponuke máme aj ďalšie produkty – klobásy, slaninu, paštéty, 
zaváraniny v netradičnom prevedení.

Okrem toho vám ponúkame aj základné druhy potravín – múku, 
olej, cukor, mlieko, cukrovinky , minerálnu vodu a nepotravinový 
tovar – obrúsky, kuchynské utierky, kahance. Ponuku aktualizuje-
me podľa sezóny.

Radi vás obslúžime v našej predajni a dúfame, že budete našimi 
spokojnými zákazníkmi.

Ing. Gabriel Bányi
konateľ spoločnosti

GB 
HYDINA

roch pre cestujúcich. Raz som 
už zďaleka videla hromadnú 
bitku, presnejšie, keď jedného 
mlátili viacerí, zabrzdila som, 
postála, otvorila dvere a obeť 
napadnutia som doslova vtiahla 
dnu. Ten potom vystúpil na nie-
ktorej z nasledujúcich zastávok. 
Stáva sa všeličo, ale našťastie, 
zatiaľ som nemusela volať po-
líciu a v ohrození som nebola 
ani ja. Mala som iba menšiu 
kolíziu s osobným vozidlom. 
Vletelo mi do cesty a nestihla 
som zabrzdiť. Škoda na aute 
bola minimálna. Šoféri si často 
neuvedomujú, že v zimnom ob-
dobí alebo v daždi sú koľajnice 
šmykľavejšie a brzdná dráha 
dlhšia. 

Raz, vtedy som veľmi zľak-
la… Videla som, že nejaký člo-

vek na chodníku vychádza 
z bočnej ulice a navidomoči 
nesleduje premávku, ani blížia-
cu sa električku. Krátko som 
zacengala, zdalo sa mi, že to 
nepočul. Pokračoval v ceste 
rovnakým tempom, presne do 
mojej jazdnej dráhy. Vtedy som 
dlaňou udrela na zvonec a brz-
dila som. Vedela som však, ak 
nezastane, zrazím ho. V duchu 
som ho už videla pod kolesami. 
Na moment som mimovoľne 
aj oči privrela, nech nevidím, 
ako mi vstúpi do jazdnej dráhy. 
Zrážka našťastie nebola. Po-
stála som, otvorila oči a videla 
som, ako mi chodec s úklonom 
ďakuje, že sa mu – nám nič 
nestalo. Vystúpila som, nohy 
sa mi chveli. Ledva som stála. 
V jazde som mohla pokračo-
vať až po niekoľkých minútach. 
Cestujúci boli milí, neprotesto-
vali. Iba sa ma spýtali, či nepo-
trebujem pomoc a či je všetko 
v poriadku. Našťastie to dopad-
lo dobre a súprava mohla po-
kračovať v jazde. 

Veľmi dobre sa cítim v elek-
tričke – možno práve preto, že 
ju riadim. A svoju prácu mám 
rada.” 

Magdi Vargová bola dob-
rým respondentom. Vyrovna-
ná, svieža, optimistická, v dob-
rej nálade, rada rozprávala 
o svojej práci. Manžel a synovia 
môžu byť na ňu hrdí. Prajem jej 
veľa zdravia, tisícky bezpečne 
najazdených kilometrov a ce-
lej rodine požehnané vianočné 
sviatky! 

Magdaléna Birkus

  Na Vianoce
a v novom roku,

.

Tvrdošovce



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ DECEMBER 2016

16

Každý rok (aj tento) sa te-
šíme najviac na Vianoce. Hoci 
žijeme v USA, snažíme sa do-
držať tradíciu našich Vianoc 
tak, ako sme ich oslavovali 
doma v Tvrdošovciach. Via-
nočný stromček sme zvykli 
zdobiť týždeň pred Vianocami, 
ale posledné dva roky sa nám 
zapáčila tradícia mnohých 
amerických rodín – ozdobiť si 
stromček hneď po Dni vďaky-
vzdania, na konci novembra. 

Na našom štedrovečernom 
stole nechýbajú oplátky s me-
dom a cesnakom, vianočné 
bobalky, halászlé, kyslá hubo-
vá polievka, zemiakový šalát
s vyprážanou rybou, kapust-
nica, vianočná torta, zákusky, 
ovocie a maďarské víno. 
Po štedrej večeri si rozbaľuje-
me darčeky, sedíme pri osvet-
lenom stromčeku, pozeráme 
tradičné rozprávky s vianoč-

nou tematikou a oddychuje-
me. V štáte New Jersey sú 
štyri ročné obdobia a niekedy 
sú Vianoce naozaj aj biele.

Je pre nás už každoročnou 
tradíciou zájsť si pred Viano-
cami do mesta New York City 
na Vianočnú Broadway show 
„Christmas Spectacular” v Ra-
dio City. Je to show, ktorá 
mala premiéru v roku 1933. 
Počas show na javisku sa 
vystrieda viac ako 120 účin-
kujúcich. Témou sú samo-
zrejme Vianoce. Hlavnými 
účinkujúcimi a ozdobou 
muzikálu sú ‘Rockettes’ 
(Rokety), ktoré s precíznos-
ťou predvádzajú dychvy-
rážajúcu choreografi u. 

Týždeň pred Štedrým 
dňom, obyčajne v pia-
tok, navštívime Vianočnú 
show Comcast Centra 
v meste Philadelphia. 
Je to televízna káblová 

a internetová spoločnosť, 
ktorá na obrazovke veľkosti 
190 m2 premieta každú pol 
hodinu vianočnú show pre 
svojich návštevníkov od kon-
ca novembra do začiatku ja-
nuára. Zastavíme sa aj na via-
nočných trhoch pri klzisku, 
ktoré je vytvorené pri mestskej 
radnici a prejdeme sa nočnou 
vysvietenou a vyzdobenou 
Philadelphiou.

V sobotu ráno, pred 3. ad-
ventnou nedeľou v mestečku 
Audubon, kde bývame, nás 
zobúdzajú sirény a obrovské 
hasičské auto vyzdobené via-
nočnými motívmi sa presúva 
uličkami. Na hasičskom aute je 
usalašený vo svojich saniach 
Santa Claus. Trúbenie hasič-

ského auta počuť už z diaľky 
a hasiči, prezlečení ako Santa 
Clausovi pomocníci chodia po 
chodníku a rozdávajú sladkos-
ti postávajúcim deťom. Deti 
kývajú Santa Clausovi dúfajúc, 
že ich 25. decembra navštívi aj 
s batohom darčekov.

Kým na Slovensku je Šted-
rý večer 1. a 2. sviatok vianoč-
ný, v USA je na tento sviatok 
vyčlenený iba jeden jediný deň 
– 25. december. V mnohých 
amerických rodinách si darče-
ky otvárajú deti aj dospelí až 
v toto ráno. Deň predtým 
i potom je obyčajný pracov-
ný deň. Za najväčší sviatok 
v USA sa totiž pokladá Deň 
vďakyvzdania, ktorý sa oslavu-
je 4. štvrtok v novembri. Tento 
sviatok oslavujú všetky rodiny 
bez ohľadu na vierovyznanie. 
Je to najtichší deň v roku, ticho 
je priam hmatateľné, kedy na 
ulici nepočuť skoro žiaden po-
hyb. Tradičné jedlo v rodinách 
je v tento deň pečená morka, 
sladké zemiaky a brusnico-
vá omáčka. Miestne kostoly 
a dobrovoľnícke organizácie 
sa snažia priniesť toto tradičné 
jedlo na ulice bezdomovcom 
i do rodín, ktoré si ho nemôžu 
dovoliť. 

Cez víkend po Dni vďaky-
vzdania si americké rodiny 
zdobia svoje domy a záhrady 
vianočnou tematikou. Veľa ro-
dín si dokonca stavia a zdobí 
aj svoj vianočný stromček, aby 
svietil až do Vianoc. (Veľa oby-
vateľov zas vyhadzuje vianoč-
ný stromček hneď 26. decem-
bra.) V nákupných centrách sa 
objaví Santa Claus, s ktorým je 
tradícia vyfotiť sa na pamiatku.

Jednou z vianočných zaují-
mavostí vo veľkých aj malých 
mestách je zapaľovanie sve-
tiel prvý decembrový týždeň. 

Naše Vianoce

torá 
933. 

sa 
čin-
mo-

mi 
ou 
s’
s-
-

m 

tiel prvý decembrový týždeň. 

Náš vianočný stôl

nou tematikou a oddychuje-
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V susednom mestečku Col-
lingswood, tradične mestom 
prechádza vianočný sprievod 
v podobe vyzdobených a vy-
strojených hasičských áut 
a školských autobusov. Keď 
sa zotmie, Santa Claus zostúpi 

z „oblakov“ cez strechu mest-
ského úradu priamo na posled-
né vyzdobené hasičské auto 
v sprievode. Deti pozorujú, ako 
Santa Claus všetkým kýva, 
a jeho pomocníci (hasiči) roz-
dávajú naokolo stojacim obľú-
bené cukrovinky (candy-cane) 
či ‘gingerbread man’ (podobné 
našim medovníčkom) a slad-
kosti. Hasičské auto so Santa 
Clausom sa ešte v ten večer 

odoberie v sprievode hlasnej 
vianočnej hudby na návštevu 
všetkých ulíc.

Americké deti píšu list pre 
Santa Clausa, nechajú ho v ok-
ne s jedným ‘cookie’ (zákus-
kom) a pohárom mlieka, kto-

rý si list do druhého rána zo-
berie. Keďže v USA žijú ľudia 
mnohých vierovyznaní, v ško-
lách sa prihliada na to, aby 
ani jedno vierovyznanie ne-
bolo diskriminované, či pre-
ferované a miesto „Šťastné 
a veselé Vianoce“ učitelia prajú 
študentom „Šťastné a veselé 
sviatky“. Deti v školách (aspoň 
na prvom stupni ZŠ) sú vede-
né k tomu, aby vlastnoručne 

vyrobili ozdobu na vianoč-
ný stromček pre spolužiaka. 
Je to vraj pekná spomienka na 
detstvo a mnoho dospelých si 
tieto detské ozdoby zo svojich 
školských lavíc uschová aj nie-
koľko desiatok rokov.

Kým na Slovensku trvajú 
zimné prázdniny do 6. januára, 
v USA sa ide do školy po via-

nočných prázdninách, hneď 
po novom roku, t.j. 2. januára. 
Sviatok Troch Kráľov oslavujú 
možno iba kresťania, pretože 
6. január v USA sviatkom nie 
je. Pre nás je to však deň, keď 
tradične dávame ozdoby z via-
nočného stromčeka dole a te-
šíme sa opäť na tie ďalšie.

Ing. Csilla Brenkusova 

Csilla býva so svojou ro-
dinou, manželom a so 6-roč-
nou dcérkou Rominou v štá-
te New Jersey, v mestečku 
Audubon. V USA žije od leta 
1999. Jej motív bol naučiť 
sa angličtinu za rok, vrátiť sa 
na Slovensko a pokračovať 
v postgraduálnom štúdiu, ale 
život to zariadil inak. Najprv 
bola rok v štáte Arizona ako 
au-pair a chodila do školy, 
potom bola 7 rokov zamest-
naná vo fi nančnej sfére. 

Od r. 2011 pracuje v det-
skej nemocnici vo Philadel-
phii ako analytik (väčšinou má 
nočné a víkendové smeny) 
a cez deň/týždeň má súkrom-
nú poradňu. Robí konzultácie 
na základe osobných horo-
skopov ako vyučený pro-

fesionálny astrológ). Môže sa 
pýšiť celkom širokou klien-
telou. Občas píše aj osobné 
horoskopy na objednávku, 
a tri roky dozadu začala robiť 
aj prednášky - workshopy.

Jej manžel je Slovák, pô-
vodom z Banskej Bystrice. 
Pracuje ako softvérový inži-
nier vo Philadelphii. Doma sa 
rozprávajú výlučne po slo-
vensky, Csilla sa snaží aj 
po maďarsky. Pani učiteľka
v škôlke vie, že Rominka je bi-
lingválna, a že v doma nepo-
užívajú angličtinu. Prvýkrát
sa s angličtinou stretla ako 
3 a pol ročná, keď začala na-
vštevovať škôlku. Zo začiat-
ku to bolo pre ňu čudné, ale 
dobehla veľmi rýchlo ostatné 
deti v jazyku.
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Vianoce – najkrajšie kresťan-
ské sviatky. Slávia sa v mnohých 
krajinách po celom svete. Ľu-
dové zvyky a tradície, ktoré sú 
s nimi spojené, sa líšia od národa 
k národu a sú veľmi rozmanité.

Vianočné obdobie na Sloven-
sku sa začína podľa našich pred-
kov už mesiac pred Štedrým 
dňom. Počas tohto obdobia na-
zývaného advent ľudia chodia 
do kostola, kupujú alebo pripra-
vujú darčeky pre svojich blíz-
kych, ozdobujú si svoje príbytky 
dekoráciami. Svoje nezastupi-
teľské miesto má adventný ve-
niec ozdobené štyrmi sviecami. 
Umocňuje vianočnú atmosféru 
v období pred Štedrým dňom. 
Je znamením nádeje a holdom 
tomu, ktorý k nám onedlho pri-
chádza. 

U detí je veľmi obľúbený ad-
ventný kalendár, ktorý prináša 
iskry radosti v očkách detičiek. 
Každý deň, od 1. decembra, si ot-
voria okienko a nájdu v ňom 
nejakú dobrôtku. Štedrý deň je 
jeden z najkrajších dní v celom 

roku. Okrem neopakovateľných 
chvíľ strávených v kruhu najbliž-
ších je jeho atmosféra spojená 
aj s rúškom tajomnosti. S tým-
to dňom sa totiž už po stáročia 
spájajú tradície a zvyky, ktoré 
praktizovali už naši predkovia. 
Na štedrovečernom stole pod-
ľa týchto povier nemôžu chýbať 
niektoré dôležité drobnosti, pre-
tože z ich neprítomnosti by mohli 
plynúť po celý nasledujúci rok 
pre rodinu - negatíva.

Štedrosť tohto dňa sa nespá-
ja len s hodovaním, ale aj s najob-
ľúbenejším zvykom, ktorý pred-
stavuje nádielka darčekov pod 
vianočným stromčekom. V sú-
časnosti sa vianočný stromček 
ponecháva v rodinách obyčajne 
do Troch kráľov. 

Jedlá, ktoré sa podávajú na 
štedrovečerný stôl, líšia sa pod-
ľa zvykov a tradícií v rôznych 
regiónoch Slovenska. Spravidla 
sa však nesmie chýbať cesnak, 
med, oplátky, kapustnica, prí-
padne rybacia polievka, zemia-
kový šalát, kapor, koláče, ovocie. 

Treba si pripomenúť, že v mno-
hých rodinách aj v súčasnosti 
majú miesto niektoré tradície. 

Šupiny z kapra – majú zabez-
pečiť pribúdanie peňazí v budú-
com roku.

Cesnak – symbol zdravia, má 
zabezpečiť zdravie celej rodiny 
počas nasledujúceho roka.

Med – tento sladký produkt 
má zabezpečiť dobrotu, aby sme 
celý budúci rok boli k sebe milí 
a dobrí.

Jablko – po večeri sa rozkrojí 
priečne na polovicu. Ak je jadrov-
ník v tvare hviezdy, znamená to 
pre rodinu šťastie a zdravie. Ak je 
jadrovník v tvare kríža, podľa tra-
dície rodinu čaká choroba alebo 
dokonca smrť. 

Orechy – po večeri sa nahá-
džu do každého kúta, aby bola 
v dome hojnosť.

Spoločná modlitba – symbol 
vďaky.

Jeden tanier navyše – podľa 
starej zvyklosti by sa mal jeden 
tanier prestrieť pre náhodného 
hosťa. Jedná sa o symbol milosr-
denstva a spolupatričnosti.

Štedrý deň sa končí účasťou 
mnohých ľudí na polnočnej omši, 

aby oslávili narodenie Ježiša Kris-
ta a zaspievali si najkrajšiu via-
nočnú pieseň „Tichá noc, svätá 
noc.“ Ďalšie dva vianočné sviat-
ky rodiny zostávajú spolu alebo 
navštevujú svojich príbuzných 
a priateľov. 

Aké posolstvo by mali priná-
šať Vianoce v roku 2016?

1. Nech vládne šťastie a láska 
v rodinách.

2. Nech úsmev stále zdobí ľud-
skú tvár.

3. Nech dobro zvíťazí všade 
okolo nás.

Prajem Vám, aby ste prežili via-
nočné sviatky v roku 2016 v kru-
hu vašich najbližších a v duchu 
vzácnych myšlienok. 

Mgr. Helena Horáčeková

Santa Claus na hasičskom aute

Naše najkrajšie sviatky
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Károly Kopecsni sa narodil 
dňa 23. septembra 1919 v Tvr-
došovciach. V roku 1940 bol 
ako branec odvedený k 15. cyk-
listickému práporu maďarskej 
kráľovskej armády do Kiskun-
halasu a odtiaľ bol premiestne-
ný do blízkej vojenskej posádky
v meste Szeged. Prvýkrát bol 
odtiaľto odvedený na ruský 
front k mestu Odesa a druhýkrát 
k močaristým oblastiam za Var-
šavou. Do ruského zajatia sa 
dostal dňa 8.decembra 1944 pri 
maďarskej dedinke Ercsi v blíz-
kosti Budapešti. Károlya v zajatí 
jeden mesiac každý deň vypo-
čúvali a bili, až ho nakoniec dňa 
5. januára 1945 vojenský proku-
rátor 108. gardového strelecké-
ho pluku odsúdil za špionáž na 
nútené práce v pracovnom tá-
bore NKVD – gulagu. Z územia 
Maďarska ho previezli do repat-
riačného tábora paradoxne opäť 
k mestu Odesa, ale teraz už nie 
ako vojaka, ale ako politického 
väzňa. Tu bol väznený asi rok 
a následne ho previezli ďalej do 
Dnetropetrovska. 

Na jar roku 1946 Károlya s os-
tatnými väzňami opäť naložili do
vagónov a po Trans-sibírskej 
magistrále sa dostal do mesteč-
ka Nakhodka v blízkosti Vladi-
vostoku. Na desať hektárovom 
pozemku tu bolo sústredených 
12 000 rumunských, ukrajin-
ských, poľských, českých, slo-
venských, talianskych, juhoslo-
vanských a maďarských vojen-
ských zajatcov. V pracovnom tá-
bore, ktorý bol obohnaný elek-
trickým drôtom, spočiatku zajat-
ci prebývali pod holým nebom 
bez prikrývok a prístrešia. Každý 

deň tu zbierali kamene, o kto-
rých im domáci tvrdili, že to bol 
volfram. Zajatci tu nemali žiadne 
mená, boli len väzenskými čís-
lami, ktorých počet sa na konci 
každého dňa len spočítal. Bol 
to akýsi prechodný likvidačný 
tábor pre fyzicky slabšie vyba-
vených zajatcov, lebo neskôr 
nasledoval presun tu preživších 
do oveľa drsnejších klimatic-
kých podmienok na nové núte-
né práce. 

Po nejakom čase všetkých za-
jatcov nahnali do prístavu k nák-
ladnej lodi, ktorá ich po oboplá-
vaní Kamčatky vyložila v Ana-
dyrskom zálive na polostrove 
Čukotka. Mesto Anadyr, jedno 
z najchladnejších oblastí býva-
lého Sovietskeho zväzu, privítal 

Károlya s - 60 °C. Zajatci tu boli 
„ubytovaní“ v nevykurovaných 
drevených barakoch, kde boli 
neopracované drevené prične 
pokryté miesto látky machom. 
Strava tu bola najhoršia zo všet-
kých, aké dovtedy Károly skú-
sil a aj to vo veľmi skromných 

dávkach. Na pričnách sa zajatci 
zohrievali len vlastnými telami 
a ich úlohou tu malo byť vybudo-
vanie cesty z mestečka Anadyr 
do najvýchodnejšej osady Uelen,
na úplnom konci polostrova. 
Ako náhle vonkajšia teplota kles-
la pod -50 °C, už boli zajatci vy-
hnaní na práce. S výbušninami 
rozbíjali nekonečný zľadovate-
ný sneh a ľad, aby si ho mohli 
potom použiť aj na varenie, pitie 
a osobnú hygienu. Kým postavili 
kilometer cesty, zamrzlo alebo 
sa v snehovej víchrici „stratilo“ 
nemálo zajatcov. Z 1500 člennej 
skupiny zostalo po prvej zime 
približne iba 100 zajatcov. Tí, čo 
nezamrzli, zomreli od vysilenia, 
chorôb a celkového vyčerpania. 
Veľakrát boli nebožtíci pocho-
vaní iba do snehu alebo do vý-
bušninami vyhĺbených plytkých 
jám. Z dôvodu blízkosti americ-
kej Aljašky sa vyskytlo aj viacero 
pokusov o útek, ale všetci sa 
stratili v nekonečnej zamrznutej 
tajge. Buď ich za pomoci domá-
ceho obyvateľstva rýchlo chytili, 
alebo ich roztrhala divoká zver. 
Niektorí padli za obeť aj vlastné-
mu kanibalizmu. 

Po vybudovaní asi 35 kilomet-
rového úseku aj Károly schudol 
na 42 kilogramov. Následne 
ochorel a dostal sa v Anadyre 
do jedinej nemocnice na polo-

strove. Od skorbutu mu tu po-
vypadávali zuby a priniesol si do 
nemocnice aj omrznuté konce 
prstov na nohách. Keď sa ako 
tak pozviechal, pridelili ho na 
práce do práčovne nemocnice
a potom do jej pitevne. Tu mu-
sel veľakrát sám vykonávať pit-

vy podľa príkazu lekárov. Vo veľ-
kých mrazoch miestni lekári 
všetku prácu na patológii ne-
chávali na neho. V nemocnici 
sa zoznámil s ukrajinským vo-
jenským lekárom nadporučíkom 
Vasilijom Sergejevičom, ktorý si 
ho odviedol z nemocnice do-
mov ako pomocníka do svojej 
domácnosti. Károly tu pral, varil, 
upratoval, staral sa a vychovával 
nadporučíkovu štvorročnú dcér-
ku. Po nejakom čase ale bol ako 
politický väzeň odvedený do 
Jakucka k sútoku riek Indigirka 
a Kujdusun, kde bol pracovný 
tábor Su Kujdunin. Tu pracoval 
ako drevorubač a ako jediný 
maďarský zajatec spolu s jed-
ným Litovčanom a Estóncom. 

V roku 1955 dostal z Maga-
danu správu od istého Feren-
ca Mórica, že sa môže loďou 
dostať domov. Na margo tejto 
správy sa bez peňazí, jedla, do-
kladov vybral pešo do prístavné-
ho mesta Magadan. Osem me-
siacov putoval od jednej dediny 
k druhej. Občas sa mu podarilo 
odviesť aj na korbe nákladného 
auta, ale väčšinou si túto 800 ki-
lometrovú vzdialenosť absolvo-
val pešo. Počas tohto putovania 
sa živil ako kuchár, čašník, ošet-
rovateľ zvierat, pomocný lekár, 
opatrovateľ a pomocník farára. 
Bol skrátka všetkým, k čomu 
ho jeho každodenný život pri-
nútil. A práve jeho všestrannosť 
mu zabezpečila prežitie, obživu 
a strechu nad hlavou. 

Keď prišiel do Magadanu, Ká-
rolya tu nečakala žiadna loď 
a ani neznámy Ferenc Móric. 
Preto musel počkať v mes-
te do nasledujúceho leta, kým 
mala prísť do prístavu nová loď. 
V tejto dobe už nemal status 
vojnového zajatca, ale už bol 
slobodným mužom. V meste 
sa opäť stretol s nadporučíkom 
Vasilijom Sergejevičom, ktorého 
sem premiestnili do nemocnice. 
Ukrajinský lekár mu opäť pomo-
hol, prichýlil ho a Károly rodine 
znova vypomáhal vo vedení ich 
domácnosti. Odtiaľto mu po-

70-ročný Károly Kopecsni s manželkou v Bonyháde

Károly (v strede) so svojimi priateľmi z Ukrajiny a Lotyšska

13 rokov v zajateckých táboroch ZSSR
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mohli napísať aj prvý list domov 
od jeho zajatia v roku 1944. Ten-
to sa po dlhých 11 mesiacoch 
putovania dostal do rodných 
Tvrdošoviec, kde v tom čase 
bývali už iba dve Károlyove ses-
try, Anna a Rozália. Zvyšnú časť 
rodiny úrady totiž v roku 1948 
deportovali do Maďarska. Preto 
sestry obratom poslali list svoj-
im súrodencom a matke, ktorí 
v tej dobe už bývali v Bonyhá-
de – Börzsöni. Veľká bola radosť 
jeho matky a súrodencov, lebo 
keď v roku 1951 zomrel Káro-
lyov otec Vince, rodina symbo-
licky pochovala s otcom aj Ká-
rolya na cintoríne v Bonyháde. 
Podľa ofi ciálneho vyrozumenia 

Medzinárodného červeného krí-
ža totiž Károlya dlhodobo viedli 
ako nezvestného, ktorý sa stratil 
zo všetkých úradných zázna-
mov a de facto ho považovali 
za mŕtveho. 

Pre urýchlenie komunikácie 
so strateným Károlyom rodina 
požiadala o pomoc maďarské-
ho študenta Palotáša, ktorý v tej 
dobe študoval v Moskve. Rodi-
na odvtedy posielala svoje listy 
do Moskvy a odtiaľ potom puto-
vali ďalej ku Károlyovi do Maga-
danu a späť. Maďarskí študenti 
v Moskve rodine pomáhali aj
s korešpondenciou s úradmi pri 
vybavovaní rôznych povolení 
a dokladov potrebných pre ná-

vrat do vlasti. Keď už boli všetky 
doklady zaobstarané, maďarské 
veľvyslanectvo v Moskve pa-
radoxne pre revolučné udalosti 
v roku 1956 dlhšiu dobu odmie-
talo vystaviť Károlyovi posledný 
doklad - jeho cestovný pas. Po-
čas doby čakania na jeho vyda-
nie Károly pracoval s pomocou 
študentov v jednej reštaurácii 
ako nočný strážnik a neskôr ako
čašník. Nakoniec, keď dňa 4. má-
ja 1957 nadišiel čas jeho odcho-
du, musel predať aj svoje ho-
dinky, aby mal peniaze na jedlo 
počas dlhej cesty domov. Osem 
dní a nocí cestoval vlakom, kým 
dňa 12. mája 1957 v starých čiž-
mách a ruskej bufajke prekročil 

maďarské hranice na hraničnom 
priechode v Záhonyi. Na želez-
ničnej stanici ho už čakal István 
Csabai, manžel jeho sesterni-
ce, s ktorým sa cez Budapešť 
a Dombóvár konečne vrátil k svo-
jej matke a súrodencom. 

V Bonyháde sa oženil a do 
roku 1979 pracoval v miestnej 
továrni. Bodku za jeho 13-roč-
ným zajatím a nútenými prácami 
urobilo rozhodnutie Najvyššieho 
súdu ZSSR zo dňa 28. februára 
1983, ktoré zrušilo jeho obvine-
nie zo špionáže a následné od-
súdenie s odôvodnením, že sa 
tento skutok nikdy nestal. Károly 
Kopecsni zomrel v júni 1996.

Ing. František Buda

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.

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

Minden kedves vásárlónknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk
Sztíszkala pékség

Každému ctenému zákazníkovi prajeme veselé 
Vianoce a šťastný nový rok

Pekáreň Sztíszkala 

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

Vianočné 

pranostiky

• Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasle-
dujúce dni.

• Biele Vianoce, zelená Veľká noc.

• Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.

• Keď je na Štedrý deň večer mnoho hviezd, je 
mnoho zemiakov.

• Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na bu-
dúci rok je veľa kureniec.

• Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľ-
ko bude trvať po Vianociach.

• Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, 
že zima bude dlho trvať.

• Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radost-
né oberačky.
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V salóne poskytujeme našim 
klientkám len tie najkvalitnejšie 
výrobky, ktoré používajú známy 
profesionálny kaderníci a nech-
tový dizajnéri z celého sveta. 
O ich kvalite sa môžete presved-
čiť na vlastnej koži v našom saló-
ne V salóne poskytujeme našim 
klientkám len tie najkvalitnejšie 
výrobky, ktoré používajú známy 
profesionálny kaderníci a nech-
tový dizajnéri z celého sveta. 
O ich kvalite sa môžete presved-
čiť na vlastnej koži v našom saló-
ne Viktória.

Milé dámy, iste niektoré z Vás 
uvažujete o zmene Vášho účesu, 
či už je to strih, poprípade far-
ba vlasov, alebo by ste si rady 
skrášlili svoje nechty aktuálnymi 
trendmi. Prostredníctvom tohto 
článku nám dovoľte priblížiť Vám 
„hity“ tejto zimy. 

„Aká farba vlasov by mi naj-
viac pristala? Niečo do červena, 
do hneda alebo blond?“ Túto 
otázku si kladieme asi všetky, 
ktoré sa chystáme na zmenu far-
by vlasov a priznajme si, nie vždy 
je rozhodovanie jednoduché. 
Ak sa nevieme rozhodnúť, čas-
to si vyhľadáme na internete ak-
tuálne trendy a inšpirujú nás na-
toľko, že rozhodovanie je pre 
nás oveľa ľahšie. Keď už je reč 
o farbách na vlasy, viete, aké 

farby teraz letia? Hitom celého 
tohto roka sú a zrejme istú dobu 
aj budú jemné prirodzené farby 
s ľahkým melírom. My, kader-
níčky, to nazývame HIGHLIGHT, 
čo v preklade znamená zvýraz-
nenie, osvetlenie. Klientky si 
vlasy môžu upraviť na strapaté 
vlnky, ktoré daný účes ešte viac 
nadvihnú. Zároveň to je nená-
ročný účes do každého poča-
sia. Sú, samozrejme, klientky, 
ktoré majú vlastnú predstavu 
o svojom účese a rady experi-
mentujú, a tým nám dávajú mož-

nosť na nové výzvy, čomu sa my 
obzvlášť tešíme a máme ich veľ-
mi radi. 

Bojíte sa, že pri odfarbovaní či 
farbení sa Vám ešte viac poško-
dia vlasy? Máme pre Vás dobrú 
správu. U nás v salóne máme 
skvelú novinku, ktorá s vašimi 
vlasmi dokáže priam zázraky. 
Viac informácii ohľadom výrobku 
dostanete u nás v salóne.

Avšak nezabúdajme na jednu 
zásadnú a veľmi dôležitú vec! 
O naše vlasy sa treba stále pat-
rične starať, či už v lete pred sln-
kom, alebo v zime pred mrazom. 
Na to slúžia špeciálne prípravky 
na ochranu vlasov. Asi najúčin-
nejším prípravkom na ochranu 
vašich vlasov pred zimou sú 
určite masky, ktoré sa hlboko 

vsiaknu, a tým zabránia poško-
deniu a vysušeniu.

O pár mesiacov tu máme fa-
šiangové obdobie, teda aj ple-
sovú sezónu. Už viete, aký účes 
by ste chceli mať na plese? Radi 
Vám pomôžeme aj v tomto sme-
re. Aktuálne sa preferujú voľné, 
ľahko vlnité, kučeravé alebo za-
pletané účesy, sú však, samo-
zrejme, aj dámy, ktoré chcú na 
plese ohúriť krásnym elegant-
ným účesom. Nech si vyberie-
te hocijaký účes, my Vám vašu 
predstavu určite naplníme.

A aké trendy sú vo svete 
nechtového dizajnu? U našich 
klientiek je azda najpopulárnejší 
tzv. BABY BOOMER. V struč-
nosti by sme Vám to vedeli opí-
sať ako nový štýl francúzskej 
manikúry len s prirodzenejším 
nádychom. Má dokonalú konzis-
tenciu, prirodzenú jemne naružo-
velú farbu a jemnú textúru, ktorá 
zaručuje jednoduchosť používa-
nia. Samozrejme u nechtov sa 
fantázii rozhodne medze nekla-
dú. Môžete si na ne dať čokoľ-
vek od kvetiniek, trblietok až po 
vianočné motívy či rozprávkové 
postavičky.

Najviac „in” farby sú v posled-
nom čase lososová, hnedá, sivá 
alebo bordová.

Máte gélové nechty a chce-
te, aby vám vydržali čo najdlhšie 
v perfektnom stave? V tom prí-
pade je možno dobré zapamätať 
si pár rád, vďaka ktorým vaše 
nechty určite vydržia až do naj-
bližšej návštevy u nechtového 
dizajnéra. Keď 
sa chystáte 
na modeláciu 
nechtov, určite 
si predtým ne-
krémujte ruky,
nakoľko vaše 
nechty osta-
nú mastné. 
Pozor, mast-
nota sa však 

nenachádza len v krémoch. Po-
čas samotného tvarovania si ur-
čite dávajte pozor na to, aby ste
sa napr. neprehrabávali vo vla-
soch, nepodopierali hlavu a ani
netelefonovali, pretože mastno-
ta sa nachádza vo vlasoch, ale
aj na tvári. Nezabúdajte, na 
mastných nechtoch žiadna mo-
delácia nedrží na 100%. Radšej 
majte po celý čas ruky na stole, 
tam mastnota iste nehrozí. 

Čo v prípade, ak vás trápi 
chrípka a vy máte termín u vašej 
nechtárky? Nechajte sa preob-
jednať. Pri modelácii sa môže 
stať, že si potrebujete vyfúkať 
nos a kúsok papierovej vrec-
kovky sa prilepí na vaše nech-
ty. Chemikálie alebo čistiace 
prostriedky tiež nerobia vašim 
nechtom dobre, preto ak doma 
upratujete a používate spomí-
nané výrobky, dajte si pre istotu 
rukavice, čím nechty ochránite 
pred poškodením.

Veríme, že naše rady ohľa-
dom vlasov alebo nechtov sú 
pre vás aspoň trocha užitočné. 
A ak by ste nás radi navštívili, 
nájdete nás v Nových Zámkoch, 
ale vyhľadať si nás viete aj na 
facebooku - Csilla&Aniko salon 
Viktoria. Budeme sa na Vašu 
návštevu tešiť!

Na záver nám dovoľte v mene 
celého nášho kolektívu popriať 
krásne prežitie vianočných sviat-
kov v kruhu Vašich najbližších 
a šťastný nový rok.

Csilla Alföldiová
Anikó Dreninová

Profesionálne kaderníctvo 
a nechtový dizajnSalón

Viktória
íctvo 
izajn

„Byť krásnou je dobré, ale byť pôvabnou je ešte lepšie.“
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Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám praje 

Teta drogéria Tvrdošovce.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Kellemes karácsonyt és szerencsés, boldog új évet 
kíván önöknek 

a Teta drogéria Tardoskedd.

Köszönjük a megtisztelő bizalmukat.

Aj mliečne zuby sú zuby
V minulom čísle sme si pove-

dali niečo o starostlivosti o stá-
le zuby. V krátkosti zopakujem: 
čistenie zubov mäkkou kefkou 
aj ½ hodiny bez pasty, potom 
krátko preleštiť pastou. Použí-
vať medzizubné kefky a niť.

Dnes by som sa chcela za-
merať na naše detičky. Ako 
názov napovedá, aj o mliečne 
zúbky sa treba starať rovna-
ko dôsledne. Tvoria totiž zá-
klad zdravých stálych zubov. 
Na toto zabúda mnoho rodi-
čov. Zvyčajná reakcia je: „Veď 
aj tak vypadnú!“ Áno vypadnú, 
ale kazotvorné bacily zostanú 
a nové zuby rastú už do infekč-
ného prostredia.

Zúbky začínajú bábätkám 
rásť okolo 6. mesiaca. Samo-
zrejme, sú výnimky smerom 
hore aj dolu. Do 2. roku života 
by mal byť ich vývoj ukončený. 
Vtedy by mali mať 20 zúbkov. 
V šiestich rokoch sa začínajú 
tlačiť stále zuby. A to nielen 
predné, ale aj zadné stoličky, 
tzv. 6-ky.

Deti sú nedôsledné, a preto 
je na nás rodičoch, aby sme 
dbali na dodržiavanie ústnej 
hygieny. Dôraz by sme mali 
klásť na dodržiavanie správnej 
techniky čistenia. Starostlivosť 
by mala začať ešte keď zúb-
ky nie sú vyrastené. Po papa-
ní by sa mali vytierať ústočká
a trošku vymasírovať ďasienka. 
Keď vyrastie prvý zúbok, mali 

by sme mať k dispozícii malú 
kefku s jemnými štetinkami. 
Netreba používať pastu. V tom-
to čase úplne postačí večerné 
čistenie. Postupne treba die-
ťa naučiť pravidelnosti (okolo 
2. roku, keď už vníma súvislos-
ti). Je dôležité vypestovať u detí 
návyky. Už od mala nepopusti-
te a dozerajte na to, aby dieťa 
nezanedbávalo svoje povin-
nosti.

Technika čistenia je presne 
taká istá ako u dospelých. Po-
užívanie mäkkej kefky a dlhé 
čistenie. Treba si predstaviť 
zub samostatne a umyť ho 
zo všetkých strán. Staršie deti, 
6 a viacročné, by už mali vedieť 
používať medzizubné kefky. 
Dieťa by sa malo naučiť čistiť 
si zuby samé a dospelý by mal 
skontrolovať a prípadne dočis-
tiť. A to aj u 12-ročných detí. 
Dôležitá je motivácia – rôzne 
kefky, pesničky, odmeny za 
každé čistenie (napr. lepenie 
smajlíkov), dokonca sú aj apli-
kácie na mobily.

Prvý zúbok je signál aj pre 
rodiča, aby s dieťaťom absol-
voval prvú návštevu u zubára. 
K zubárovi by rodičia s die-
ťaťom mali prísť ešte pokým 
ho zuby nebolia. Návšteva by 
nemala byť stresujúca. Ak raz 
príde dieťa s bolesťou a zubár 
mu spôsobí čo i len najmenšiu 
boliestku, darmo ho budete 
presviedčať o príjemnom zážit-

Zubnej ambulancie MUDr. F. 
Kraka pokojné prežitie najkraj-
ších sviatkov. 

Andrea Cingelová
diplomovaná zdravotná 

sestra

ku. S deťmi je potrebné chodiť 
na preventívne prehliadky kaž-
dých 6 mesiacov t.j. 2x ročne. 
U detí sa zubný kaz šíri veľmi 
rýchlo.

Ako prebieha prvé vyšetre-
nie u zubára? Do kresla si sadá 
rodič a dieťa si mu sadne na 
kolená. Zoznámime ho s pro-
stredím, povozíme na kresle, 
vložíme do ruky vyšetrovacie 
zrkadielko a spočítame zúbky. 
Môže aj jazyk vyplaziť na le-
kára, prípadne oblízať si nos. 
Návšteva končí malou odme-
nou – omaľovánkou.

Keďže sa blíži koniec roka, eš-
te niekoľko informácií: Na pre-
hliadku treba prísť 1x ročne. 
Preventívne prehliadky urobe-
né v r. 2016 platia od 1.1.2017. 

Na záver Vám prajem v mene 
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Čokoládové očkáVianočné rezy
Cesto: 5 vajec, 150g práškového cukru, 150g polohrubej 
 múky, 2 lyžice kakaa, 1 kávová lyžička perníkového 
 korenia, 3 lyžice teplej vody, 3 lyžice oleja, 1 kávová 
 lyžička kypriaceho prášku do perníka, strúhaná 
 pomarančová kôra z pol pomaranča.

Príprava: Bielky vyšľaháme s cukrom do pevnej peny, zašľa-
 háme žĺtky ,vodu ,olej a pomarančovú kôru. Múku, 
 kakao, korenie, kypriaci prášok premiešame a po-
 stupne primiešame do vaječnej zmesi. Plech 30x40 -
 vystelieme papierom na pečenie, na plech vylejeme 
 cesto a zarovnáme.
 Pečieme pri teplote 180 stupňov pri spodnom 
 a vrchnom ohreve asi 20-25minút. Záleží od trúby, 
 treba odsledovať.

Plnka: 3 žĺtky,1dl mlieka, 100g práškového cukru, 200 g 
 70% čokolády, 250g masla, pomarančový džem

Príprava: Žĺtky rozhabarkujeme v mlieku, pridáme cukor a šľa-
 háme nad parou do zhustnutia cca 15 minút.
 Nalámeme čokoládu do teplej vaječnej hmoty a roz-
 pustíme. Po vychladnutí zašľaháme maslo. Cesto 
 rozdelíme na dve rovnaké časti. Jeden plát natrie-
 me pomarančovým džemom a plnkou. Lyžicu plnky 
 si necháme na potretie vrchu, prikryjeme druhým 
 plátom. Natrieme zvyšok plnky a polejem čokoládo-
 vou polevou. Po stuhnutí môžeme nakrájať.

Potrebujeme: 180gr hladkej múky, ½ balenia prášku do pečiva, 
 140 g masla/margarínu, 2 žĺtky, 70 g práškového 
 cukru, 2 lyžice kakaa, 50g mletých orechov, 
 80 g sekaných orechov na obaľovanie

Príprava: Zo surovín si pripravíme cesto, ktoré zabalené vo fó-
 lii necháme aspoň hodinu odpočívať v chlade. 
 Z cesta si spravíme dva rovnaké šúlčeky a každý 
 šúlček rozdelíme na 30 rovnakých častí. Každý die-
 lik vytvarujeme do guličky a obalíme v sekaných 
 orechoch. 
 Guličky poukladáme na plech vystlaný papierom 
 na pečenie. Guličku trochu sploštíme a do stredu 
 spravíme jamku, najlepšie koncom varešky. Pečie-
 me vo vyhriatej rúre 180 °C dolný horný ohrev, 
 teplovzdušná 160 °C asi 15 minút.
 Vychladnuté naplníme marhuľovým džemom a po-
 frkáme čokoládou. 

Gabriela Szpeváková

V DENNOM 
ŽIVOTE

Defi nícia jogy 
Defi nícia jogy vyjadruje dis-

ciplínu tela, mysle, emócií a ro-
zumu. Je v nej zahrnutá aj ne-
vyhnutnosť výcviku. Pataňdžalí 
vo svojich veršoch o kráľovskej 
joge defi nuje jogu takto: „Ovlá-
dať funkcie mysle – to je joga.“ 
Doslova joga znamená rovno-
váhu, vyrovnanosť, súlad, har-
móniu (BRONISLAWSKÁ, 1991). 

Joga je rozčlenená na via-
cero subsystémov. Sú to napr. 
„Biram joga, Vini joga Iyengar 
joga, Dance joga, Sivanaanda 
joga, Kundalini joga“. U nás je 
najzaužívanejšia HATHAJOGA.
Cieľom hathajogy je prečiste-
nie a ozdravenie celého orga-
nizmu, zvýšenie jeho celkovej 
zdatnosti a vnímavosti (Polá-
šek,1988). Hathajoga sa stala 
veľmi populárna na celom sve-
te. Namiesto slova hathajoga sa 
dnes často používa názov joga, 
a to aj v samotnej Indii, kde sa 

táto časť pôvodného učenia 
pre svoje priaznivé zdravotné 
účinky stále teší veľkej obľube. 
Je to dômyselný systém, ktorý 
obsahuje všestranné praktické 
návody, ako sa postarať o svo-
je zdravie vlastným pričinením. 

Majstri jogy v indickom stre-
doveku vytvorili ucelený cvičeb-
ný systém ako súčasť a dopl-
nok meditačnej jogy. Jej tech-
nika vychádza zo somatickej 
roviny, preto sa nazýva joga 
tela. Vyznávali hlavnú zásadu 
a tou je zharmonizovania tela. 
Zamerali sa najmä na rozvinu-
tie cvikov a cvičebných zostáv 
na podporu trávenia a látkovej 
výmeny. Metódy hathajogy sa 
v posledných desaťročiach za-
čali skúmať na vedeckom zá-
klade a odhalili nové možnosti 
pri zvyšovaní celkovej zdatnos-
ti človeka. (Polášek, 1988). 

Najnápadnejším vonkajším 
znakom systému jogy sú rôzne 

polohy a pozície tela, ktoré sa 
v sanskrte nazývajú ásany. Keď 
sledujeme pohyby zvierat, vtá-
kov, rýb, plazov a iných živo-
číchov a porovnáme ich s po-
zíciami jogy, ktoré sa nazývajú 
podľa nich napr. pozícia kobry, 
vrany, opice, medveďa a iné, 
vidíme, že všetky pohyby tvor-
stva sú vlastne pozíciami jogy 
(BRONISLAWSKÁ, 1991). Pozí-
cie jogy posilňujú telo, rozvíjajú 
silu svalstva a upokojujú myseľ. 
Zlepšujú funkciu žliaz v orga-
nizme, peristaltiku čriev, zaží-
vanie, vylučovanie a dýchanie. 
Umožňujú zlepšovanie činnosti 
mozgu. V modernom chápaní 
nie je joga náboženstvom, ale 
vedou prepracovanou dávnymi 
mudrcmi s veľkými duševnými 
kvalitami, ktorí poznali najvyš-
šie zákonitosti prírody a ľudskej 
prirodzenosti.

Pozitívne účinky cvičenie jogy 
sa dosahujú kombináciou troch 
zložiek v každej cvičebnej jed-
notke a často i v jednotlivom cvi-
čení. Sú to: 
• ásany – riadený pohyb 
 s výdržou v nehybnosti,
• relaxácia – vedomé uvoľnenie,
• pranajáma – veda o dýchaní.

Jogové cvičenia majú zdra-
votný význam, preto sa cvičia 
pomalšie. Cvičiaci má takto 
možnosť vnímať nielen pokyny, 
ale aj polohu svojho tela a svoj 
výkon. Joga sa necvičí striktne 
jednotne ani metódou „všetci 
naraz“. Tiež sa pozície nedoťa-
hujú na doraz podľa učebnice. 
Cvičí sa pozvoľna vzhľadom 
na anatomické danosti (štíhly, 
obézny) a vždy len toľko, koľ-
ko im telo dovolí. Určité úsilie 
je potrebné vynaložiť, ale nikdy 
nevytvárame žiadne násilie.

Joga v dennom živote priná-
ša myšlienky ľudskosti, ekoló-
gie, etiky a zdravotný rozmer.

Vypracovala: Mária Vargová

V obecnom dome sa cvičí joga 
každý utorok od 17.30 hod 
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Vianočný turnaj (ZOLI-KAP)Zdobenie
vianočného

stromčeka
Obdobie medzi jesennou a jarnou časťou sezóny mnoho fut-

balistov trávi vo vykurovaných halách aktívne vyčkávajúc na roz-
topenie zamrznutých trávnikov. Jasne žiariace svetlá miestneho 
multifunkčného ihriska Jozefa Módera však vyššie uvedené pra-
vidlo vyvracajú na plnej čiare. Prechádzajúc popri základnej škole 
človek môže nadobudnúť pocit, že oslňujúce neóny počas zim-
ných mesiacov nikdy nezhasínajú. Je úplne jedno, či sneží, mrzne, 
mrholí, dokonca aj keď sa toto všetko deje súčasne, nič z toho 
neodradí futbalových „šialencov“ obuť si kopačky a vybehnúť
na umelý trávnik s odhodlaním zvíťaziť. 

Práve títo mrazuvzdorní futbaloví nadšenci motivovali občian-
ske združenie Sport Friends Tvrdošovce 2013 vytvoriť tradíciu 
Vianočného turnaja, ktorý je organizovaný vždy posledný víkend 
pred Vianocami.

Turnaj je usporiadaný a vedený pre oslavu futbalu a priateľské-
ho stretnutia početnej futbalovej rodiny v duchu fair-play. Jedi-
nečnú atmosféru blížiacich sa Vianoc dotvárajú neutíchajúce tóny 
vianočných piesní, všadeprítomná vôňa vareného vína, horúci čaj, 
neodolateľný chlieb s masťou a cibuľou, vynikajúci guláš či tradič-
ná kapustnica.

Realizačný tím občianskeho združenia privítal dňa 17.12.2016 
hráčov už po 4.-krát, ktorí statočne popasovali o „zamrznuté“ ví-
ťazstvo.

Ing. Marián Batyka

Krok za krokom:

1. Vianočný stromček dajte do stojanu a postavte ho 
na miesto, kde by mal počas sviatkov stáť.

2. Na vrchol stromčeka dajte špic či hviezdu, prípadne 
inú obľúbenú ozdobu a začnite so zdobením.

3. Ako prvé zoberte vianočné svetielka, rozpleťte ich 
a natiahnite na zemi, zapojte ich do elektriny a skontroluj-
te, či všetky žiarovky svietia. Pokazené žiarovky vymeňte. 
Ak sú všetky žiarovky v poriadku, nájdite stred svetelnej 
reťaze a ten prichyťte pod vrchol stromčeka. Potom obi-
dve ramená reťaze rozviňte symetricky po stranách strom-
čeka – jedno rameno spredu, druhé zo zadnej strany.

4. Ak holdujete čokoládovým ozdobám, tie začnite ve-
šať hneď po umiestnení svetelnej reťaze. Najprv povešajte 
veľké fi gúrky, rovnomerne po celom stromčeku ideálne na 
každú vetvičku. Ak bude stáť stromček pri stene, najprv 
zdobte predok. Zadnú časť v takom prípade môžete vyrie-
šiť menšími fi gúrkami.

5. Po čokoládových ozdobách prichádzajú na rad ne-
rozbitné ozdoby – teda plastové, slamené či textilné.

6. Ako posledné zaveste na stromček 
krehké ozdoby. Veľké vianočné gule za-
veste skôr do spodnej časti stromče-
ka, na vrchnú časť zaveste menšie 
ozdoby. Aj tu platí pravidlo, že na 
každej vetvičke by mala byť aspoň 
jedna sklenená ozdoba. Ideálne ich 
zaveste tak, aby boli čo najbližšie 
k svetielkam. Najprv však rozvešajte 
klasické sklenené gule a až potom 
ozdoby ostatných tvarov.

7. Nakoniec prichádzajú na rad 
ozdobné girlandy. Dnes už do-
stanete kúpiť rôzne retiazkové, 
korálkové girlandy. Opatrne 
ich oviňte dookola po celom 
obvode stromčeka, nemu-
sí to byť symetricky, ale 
začnite odhora smerom 
nadol.

 8. Ak sa vám bude 
zdať stromček ešte 
málo ozdobený, pri-
dajte salónky vo fa-
rebných či jedno-
farebných papie-
rikoch.

Spracovanie

nej časti stromče
zaveste menšie
pravidlo, že na
mala byť aspoň 
oba. Ideálne ich 
oli čo najbližšie
 však rozvešajte 
ule a až potom 
arov.

ádzajú na rad 
Dnes už do-
retiazkové, 

Opatrne 
po celom 

nemu-
ky, ale 
erom 

de 
e 
-
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Vianočný stromček

Labyrint

Snehuliak
PRE DETI

Vyfarbite si vianočný stromček podľa svojej fantázie!

Pomôže nájsť snehuliakom veci! Pozor ale, musia byť vždy dve 
rovnaké. Na záver si snehuliakov vyfarbite!

Ktorou cestou sa dostane Mikuláš k svojmu sobíkovi?


