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MLADOMANŽELIA
Ferdinand Farkaš a Michaela Kulmanová         2.3

OPUSTILI NÁS
2018

Zuzana Tomanová (1976) 7.11
Tibor Tóth  (1956)  14.11
Anna Baloghová  (1936)  18.11
Helena Juhászová  (1936)  7.12
Marta Borbélyová  (1956)  10.12
Anton Pósa  (1946)  13.12
Marián Bulla  (1956)  1.12

2019
Valéria Ludasová  (1936)  17.1
Oľga Vanyová  (1956)  17.1 
Viktória Bédiová  (1929)  28.1
Mária Vargová  (1943)  21.2
Anton Mészáros  (1960)  22.2
František Mogrovics  (1951)  1.3
Gizela Balažovičová  (1945)  2.3
Zuzana Vargová  (1962)  15.3
Štefan Bugyík  (1939)    15.3
Emma Dózsová  (1932)  16.3

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  Január:  Arpád Tanka, Imrich Hegyi, Štefan Brenkus 
 Február:  Mária Terézia Vaňová (Štúrova ul.), Irena Borosová, Rudolf Vanya 
 Marec:  Július Svetko, Alžbeta Vasová, Mária Halászová (Vinohradnícka ul.)
 Apríl:  Mária Vinczeová (Kollárova ul.), Alžbeta Ludasová (Školská ul.)

75  Január:  Gizela Szárazová, Rozália Baloghová (Ružová ul.), Ing. Gabriel Kozma, 
  Katarína Csányiová (Novozámocká cesta)
 Február:  Mária Szőgyényiová (Školská ul.), Mária Bogdányová (Ružová ul.), Ida Birkusová
 Marec:  Juliana Kuruczová, Jozef Csányi (ul. Kossutha), Karol Ludas (Školská ul.)

80  Január:  Pavol Černák, Magdaléna Baloghová (Kollárova ul.)
 Február:  Mária Zsilinszká (Čerešňová ul.)
 Marec:  Zuzana Tóthová (Dolná), Terézia Vanyová (Kinizsiho ul.), Margita Vargová
 Apríl:  Matilda Csernáková, Karol Mészáros (Nám. sv. Štefana)

85  Január:  Terézia Pintérová, Mária Mészárosová (Mládežnícka ul.)
 Apríl:  Gizela Mojzesová

JUBILANTI 

Spoločenskú kroniku zostavila Silvia Bračová a Eva Benkőová

Jar sa vezie v pestrom koči,
v šatách z kvetov odetá, 
slnkom má zaliate oči, 

vôňu šíri do sveta. 
Svojou veľkou silou budí 
nový život, mnoho krás, 

rozbúši nám srdce v hrudi, 
je to predsa lásky čas. 

Sme ti vďační za tvoj dar, 
tak tu vitaj, milá jar!

ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV 
TVRDOŠOVIEC 

V uplynulom roku mali Tvrdošovce spolu
5 330 obyvateľov, je to o 50 občanov menej, 
ako v roku 2017. Narodilo sa 41 novorodencov 
– 17 dievčat a 24 chlapcov - a 40 mladých pá-
rov si sľúbilo vernosť. Do obce sa prisťahovalo 
40 nových obyvateľov a 81 sa odsťahovalo 
z Tvrdošoviec. 

2018
Stella Vincze                 26.11
Timotej Žigo                  27.11
Anna Benkő                   11.12
Jozef Zoltán Török  19.12
Emma Cibulková            25.12

2019
Sofi a Slažanská              10.1
Daniel Kubeník              11.1
Kornél Vida                     1.2
Bianka Vavrečanová        1.3
Michal Vanya    12.3
Oliver Vanya     12.3
Alex Dózsa    17.3

VÍTAJTE MEDZI NAMI
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PÁNA STAROSTU
Opýtali sme sa 

Na poslednom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva ste 
divákom prezentovali infor-
mácie v oblasti nakladania 
s komunálnym odpadom
v obci. Zhrnuli by ste prosím 
tieto informácie?

Nakladanie s komunálnym 
odpadom v obci sa za uplynu-
lé roky vo veľkej miere zmenilo 
pozitívnym smerom. Tendenciu 
usmerňujú globálne potreby 
a predpisy prijaté Európskou 
úniou. Tieto pravidlá premie-
tajú jednotlivé členské krajiny 
únie na danú krajinu prijatím 
vlastných zákonov. Na Sloven-
sku bol prijatý zákon č.79/2015 
o odpadoch vypracovaný Mi-
nisterstvom životného prostre-
dia Slovenskej republiky. Tento 
zákon (vrátane neskorších no-
velizácií) vymedzuje, že každý 
z nás je producentom odpadu. 
Stanovuje pravidlá na zníženie 
resp. separované množstvá 
komunálneho odpadu, pravidlá 
zvyšovania množstiev recyklo-
vaného odpadu. Stanovuje po-
vinnosť občana platiť za odpad 
vyzbieraný z domácností, veď 
aj obec platí poplatok za ulože-
nie odpadu. 

Od 1.1.2019 je v platnosti 
vyhláška, ktorá každým rokom 
zvyšuje tieto poplatky pre tie 
samosprávy, ktoré nepodniknú 
kroky v oblasti separovania od-
padu. V našej obci sme tento 
proces zahájili už skôr. Dôleži-
tosť separovania už niekoľko 
rokov zdôrazňujeme, preto sú 
výsledky už citeľné. 

Porovnaním rokov 2013 
– 2018 si môžeme všimnúť 
(Tabuľka č.1), že kým množ-
stvo komunálneho odpadu 
v dlhodobom horizonte rastie 
(v r. 2013 to bolo 1536,21 ton, 
v r.2018 to bolo už 1816,63 
ton), zatiaľ množstvo odpadu 
pochádzajúceho z kuka nádob 
klesá (v r.2013 to bolo 1140,10 
ton, v r.2018 to bolo už 1075,16 
ton). V tomto zohral dôležitú 

úlohu aj zber veľkoobjemového 
odpadu , ktorý bol v r. 2013 ešte 
na úrovni 233,94 ton, v r. 2018 
to bolo už na úrovni 313,47 ton. 
Podiel množstva vyseparova-
ného odpadu sa vďaka pozitív-
nemu prístupu našich obyva-
teľov postupne zvyšoval. Kým 
v r. 2013 bolo množstvo vyse-
parovaného odpadu 162,18 
ton, v roku 2018 toto množstvo 
narástlo na úctihodných 428 
ton.

Z horeuvedených údajov je 
jednoznačne vidieť opatrenia 
v oblasti separovania prijaté 
samosprávou obce. Medzi ne 
patrí aj tá skutočnosť, že okruh 
separovaných zložiek priebež-
ne rozširujeme. V súčasnosti 
môžu naši obyvatelia okrem 
PET fl iaš, obalových fólií a hli-
níkových obalov zbieraných
do žltých vriec zbierať aj sklo 
do zelených vriec, ale je mož-
nosť bezplatne odovzdať aj 
pneumatiky, ďalej zelený od-
pad pochádzajúci z domác-
ností, zo záhrad, ale aj sta-
vebnú suť na zbernom mieste, 
tiež elektroodpad, batérie, 
použité oleje, papier a po no-
vom aj drevené dielce pochá-
dzajúce z nábytku. Popri tom 
všetkom zohľadniac celoslo-
venskú tendenciu nebudeme 
vedieť predísť tomu, aby sme 
nezvýšili poplatok za odvoz ko-
munálneho odpadu pripadajúci 

na jedného obyvateľa. Bude 
záležať len na nás a na našom 
prístupe, v akej miere sa tento 
poplatok zvýši. Skutočné rie-
šenie nám môžu priniesť dve 
opatrenia: jednak predchádza-
nie vzniku odpadu a na druhej 
strane selektívne nakladanie 
s odpadom (ako aj prostredníc-
tvom selektívneho nakladania 
druhotné spracovanie odpa-
du). Predchádzanie vzniku od-
padu si vyžaduje pozornosť a 

uvedomenie si problematiky. 
Zámerom našej samosprávy je 
zachovanie čistého a zdravého 
životného prostredia. Využite aj 
Vy možnosti a separujte!

Touto cestou sa chcem po-
ďakovať každému občanovi, 
ktorý sa dňa 13.apríla zúčastnil 
v poradí už deviateho ročníka 
brigády Za krajšie Tvrdošovce. 
Aj tento rok sa akcie zúčastnilo 
niekoľko stoviek našich oby-
vateľov a vďaka tomu sa nám 

Tabuľka č.1: Vývoj nakladania s komunálnym odpadom 

Vývoj nakladania 
s komunálnym odpadom 
v tonách 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Komunálny odpad spolu 1536,21 1784,94 1527,55 1656,09 1695,22 1816,63

Komunálny odpad 
zneškodňovaný

1374,04 1618,58 1342,75 1406,69 1384,70 1388,63

- z toho veľkoobjemový 
zber

233,94 237,52 169,58 218,46 259,72 313,47

Odpad z kukanádob 1140,10 1381,06 1173,17 1188,23 1124,98 1075,16

Odpad zneškodňovaný 
(vyseparovaný)

162,18 166,36 184,80 249,40 310,52 428,00

podarilo vyčistiť naše verejné 
priestranstvá, poľné cesty, vy-
sadiť v obci nové kvety a okras-
ný kríky a tým skrášliť naše 
okolie. Ďakujem!

V marci sa na Slovensku 
konali voľby prezidenta SR, 
v máji sa budú konať voľby do
europarlamentu. Čo by o nich 
mali naši čitatelia vedieť?

Demokratické priame voľby 
poslancov Európskeho par-

lamentu (EP) sa uskutočňu-
jú v členských krajinách EÚ 
od roku 1979, vždy po piatich 
rokoch systémom pomerného 
zastúpenia. Voľby do Európ-
skeho parlamentu zabezpečujú 
prostredníctvom volených po-
slancov reprezentáciu obča-
nov v rozhodovacom procese 
Európskej únie a zaisťujú jej 
demokratické fungovanie. Eu-
rópsky parlament je práve vďa-
ka tomuto volebnému procesu 

Ďakujem každému občanovi, ktorý sa dňa 13.apríla zúčastnil bri-
gády Za krajšie Tvrdošovce.
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OZNAM
Okresný úrad Nové Zámky 

pozemkový a lesný odbor in-
formuje, že dňa 11.2.2019 bol 
v Zbierke zákonov vyhlásený 
nález Ústavného súdu Slo-
venskej republiky č. 33/2019 
Z.z., podľa ktorého stráca-
jú účinnosť § 4 až 6 zákona 
č. 140/2014 Z. z. o nadobúda-
ní vlastníctva k poľnohospo-
dárskemu pozemku týkajúce 
sa postupu pri prevode vlast-
níctva poľnohospodárskeho 
pozemku. Okresné úrady pre-
to

a) nebudú prijímať žiadosti 
o vydanie osvedčenia, 

b) nebudú vydávať tieto 
osvedčenia, 

c) zastavia začaté konania 
o vydaní osvedčenia, 

d) žiadateľovi o osvedčenie, 
resp. účastníkovi konania o ne-
vydaní osvedčenia oznámia, 
že § 4 až 6 spomínaného zá-
kona stratili dňom vyhlásenia 
nálezu účinnosť, v čoho dô-
sledku nadobúdateľ poľnohos-
podárskeho pozemku nemá 
povinnosť podľa týchto usta-
novení postupovať, najmä nie 
je povinný žiadať o vydanie 
osvedčenia, a okresný úrad 
nie je oprávnený viesť konanie 
o vydaní osvedčenia, resp. ko-
nanie o nevydaní osvedčenia. 

Katarína Čapuchová

OPATROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ
Obec Tvrdošovce od 1.1.2019 realizuje projekt "Opatrova-

teľská služba v obci Tvrdošovce", kód projektu: 312041R965. 
V rámci projektu obec získala z operačného programu Ľudské 
zdroje nenávratný fi nančný príspevok vo výške 74.100,00 €.
Dotácia z Európskeho sociálneho fondu, v rámci prioritenej osi 
sociálne začlenenie s cieľom prechodu z inštitucionálnej na 
komunitnú starostlivosť bude použitá počas 26 mesiacov na 
zamestnanie 5 opatrovateliek, ktoré budú poskytovať sociál-
ne služby pre odkázaných občanov v ich domácnostiach, a to 
pomoc v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti 
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. 

Bc. Borbélyová Lívia

ZBERNÝ DVOR
Oznamujeme obyvateľom obce, že od 1. marca 2019 je opäť 

otvorený zberný dvor na bývalom stredisku č. 3 Poľnohospo-
dárskeho družstva Tvrdošovce. 
Otváracia doba: utorok až piatok 13.00 – 17.00 hod,
 sobota 9.00 – 13.00 hod a 13.30-17.00 hod

Na zberný dvor sa môže uložiť zelený odpad z domácností 
a stavebná suť. Žiadame obyvateľov,  aby pred uložením vyse-
lektovali stavebný odpad, t.j. zvlášť betón, zeminu  a ostatný 
odpad, ako sú tehly, kvádre,  škridle. 
ĎAKUJEME, ŽE SA STARÁTE O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

A SEPARUJETE!                                 Renáta Mogrovič

Opatrovateľská služba v obci Tvrdošovce
Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 01/2019 – 02/2021
Miesto realizácie: Tvrdošovce

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 

Operačného programu Ľudské zdroje“ 

TVRDOŠOVCE

TARDOSKEDD

www.esf.gov.sk            www.employment.gov.sk/sk            www.ia.gov.sk

hlasom občanov. Keďže výraz-
ná časť legislatívy členských 
štátov je transformovaná z eu-
rópskej legislatívy, majú voľby 
do EP pre členské štáty veľký 
význam. 

V poradí dvanáste voľby 
do EP, zároveň štvrté na Slo-
vensku, sa uskutočnia v EÚ 

v dňoch 23. až 26. mája 2019. 
Termín konania volieb do EP
na Slovensku je sobota 25. máj 
2019. V posledných voľbách 
do EP v roku 2014 zazname-
nalo Slovensko najnižšiu účasť 
v celej EÚ. Volieb sa zúčastnilo 
len 13,05 % oprávnených voli-
čov, čo znamená, že možnosť 

vstúpiť do rozhodovacieho 
procesu EÚ prostredníctvom 
volieb vtedy využilo len približ-
ne 560 tisíc ľudí. 

V Tvrdošovciach v roku 
2014 z celkového počtu 4 397 
oprávnených voličov využilo 
možnosť odovzdať svoj hlas 
(len) 462 obyvateľov, čo pred-
stavovalo 10,50 % účasť, pri-
čom počet platných hlasov bol 
450. Vzhľadom k úlohe a miere 
zodpovednosti, ktorú zastá-
vajú slovenskí europoslanci je 
veľmi dôležité, aby sa volieb 
do EP zúčastnilo čo najviac 
oprávnených voličov a to ako 
na Slovensku, tak aj v našej 

obci. Preto by som touto ces-
tou chcel využiť možnosť a po-
žiadať našich občanov, aby sa 
dňa 25.5.2019 zúčastnili volieb 
a prišli vyjadriť svoj názor odo-
vzdaním hlasu svojmu kandi-
dátovi. Každému z nás predsa 
záleží na tom, akú budúcnosť 
zabezpečíme našim deťom.

Pri príležitosti blížiacich sa 
sviatkov prajem v mene svo-
jom, ako i v mene samosprá-
vy obce Tvrdošovce každému 
čitateľovi a obyvateľovi Tvrdo-
šoviec príjemné prežitie veľko-
nočných sviatkov, rodinnú po-
hodu a dievčatám veľa šibačov.

(sb)
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PRÁVO VOLIŤ
Právo voliť do Európskeho 

parlamentu na území Sloven-
skej republiky má občan Slo-
venskej republiky, ktorý má 
na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku a občan iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý má 
na území Slovenskej republiky 

trvalý pobyt a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Právo voliť do Európskeho 
parlamentu na území Sloven-
skej republiky má aj občan Slo-
venskej republiky, ktorý nemá 
na území Slovenskej republiky 
trvalý pobyt a ani na území iné-
ho členského štátu Európskej 
únie, najneskôr v deň konania 

volieb dovŕši 18 rokov veku 
a v deň konania volieb sa zdr-
žiava na území Slovenskej re-
publiky.

Voliť do Európskeho parla-
mentu v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom 
štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zá-
konom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia.

PRÁVO BYŤ VOLENÝ
Za poslanca Európskeho 

parlamentu môže byť zvolený:
• občan Slovenskej republiky, 
 ktorý najneskôr v deň kona-
 nia volieb dovŕši 21 rokov 
 veku a má trvalý pobyt 
 na území Slovenskej repub-
 liky,
• občan iného členského štátu 
 Európskej únie, ktorý naj-
 neskôr v deň konania volieb 
 dovŕši 21 rokov veku, nebol 
 zbavený práva byť volený 

 v členskom štáte Európskej 
 únie, ktorého je štátnym ob-
 čanom, a má na území Slo-
 venskej republiky trvalý po-
 byt.

Kandidovať za poslanca Eu-
rópskeho parlamentu v tých is-
tých voľbách možno len v jed-
nom členskom štáte Európskej 
únie.

Prekážkou práva byť volený 
je:
• výkon trestu odňatia slobo-
 dy,
• právoplatné odsúdenie za ú-
 myselný trestný čin, ak od-
 súdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti 
 na právne úkony.

V našej obci máme vytvore-
né 4 volebné miestnosti:

1. Základná škola, 
 Nová cesta 9

2. Obecný úrad, 
 Obchodná 6
3. Obecný úrad, 

 Obchodná 6
4. Materská škola 

 na Hlbokej č. 19.

Využite svoje právo voliť!
Mgr. Judita Veresová

Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 28/2019 Z. z. Vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich kona-
nia na sobotu 25. mája 2019, voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Do pozornosti vysokoškolákom !!! – Zmena
Dávame do pozornosti vysokoškolákom, 

že Obec Tvrdošovce poskytuje fi nančný 
príspevok vysokoškolákom po úspešnom 
ukončení vysokoškolského štúdia I. alebo 
II. stupňa.

Podmienkou poskytnutia fi nančného 
príspevku je:

- fotokópia vysokoškolského diplomu,
- trvalý pobyt v obci,

- žiadateľ nemá voči obci žiadne nevy-
 rovnané záväzky.

Výška fi nančného príspevku je:
- pri úspešnom ukončení prvej vysokej 

 školy I. stupňa - 50,00€
- pri úspešnom ukončení prvej vysokej 

 školy II. stupňa – 70,00€.
O príspevok môžu požiadať študenti 

dennej alebo externej formy štúdia.

Pri poskytovaní fi nančného príspevku 
nastala zmena – príspevok je možné žia-
dať jednorázovo do konca kalendárne-
ho roka, v ktorom vysokoškolské štú-
dium dokončili.

Dúfame, že čoraz viac študentov využije 
túto podporu a samospráva našej obce aj 
s týmto spôsobom prispeje k úspešnému 
ukončeniu štúdia.

Eva Benkőová
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Z činnosti PVS
V období január – marec 

2019 sme okrem prác, ktoré 
padajú do činnosti Podniku ve-
rejnoprospešných služieb, vy-
konali nasledujúce rozsiahlejšie 
práce:

Začali sme s obnovou miest-
ností na poschodí budovy bý-

valého zdravotného strediska 
na Železničnej ceste. V ďalšom 
období dôjde aj k rekonštrukcii 
dolnej časti budovy. V uplynu-
lých rokoch prešla rekonštruk-
ciou vonkajšia časť budovy 
obecného úradu, preto bola 
aktuálna aj obnova jeho inte-

V zmysle uznesenia OZ bola 
v novembri roku 2017 ukonče-
ná v Tvrdošovciach prevádzka 
turistickej ubytovne, nakoľko 
bola už zastaralá. K demontáži 
budovy došlo vo februári tohto 
roka. Takto vzniknutý priestor 
ponúkne obci nové možnosti, 
o ktorých vás budeme infor-
movať.

Turistická ubytovňa bola 
v prevádzke od roku 1996 
s kapacitou 52 lôžok. Jej prvý-
mi hosťami boli deti z okolia 
Čadce a Kysuckého Nového 
Mesta, z oblastí postihnutých 
v tom čase povodňami. Obec 
poskytla deťom bezplatnú re-
kreáciu. V nasledujúcich ro-
koch tu prenocovalo ešte veľa 
hostí aj detí z letných táborov, 

ako i detské folklórne skupiny 
z Maďarska, ktoré mali sú-
stredenie v našej obci. Mnohé 
z nich, napr. detská dychovka 
z Oroszlánya boli pravidelnými 
hosťami ubytovne. V posled-
ných rokoch poskytla turistická 
ubytovňa nocľah skôr robotní-
kom. Okrem Slovákov a Ma-
ďarov tu prenocovali väčšinou 
brigádnici z Rumunska i Srb-
ska. Niekoľko dní tu pobudli 
aj pracovníci z Afgánska i hosť 
z Brazílie. 

Počas 20-ročnej prevádzky 
boli vedúcimi turistickej uby-
tovne Mária Csabaiová a po nej
Mária Borbélyová až do odcho-
du do dôchodku. Ešte raz im 
ďakujeme za ich oddanú prá-
cu.  S.B.

DEMONTÁŽ TURISTICKEJ 
UBYTOVNE

riéru. Tieto priestory neboli ob-
novené od výstavby obecného 
úradu, t.j. od roku 1947, boli 
iba vymaľované. Práce sme 
začali vo februári montážou 
sadrokartónov a vydláždením 
podláh. Následne sa vymenili 
všetky kancelárske dvere, zá-
bradlie, osvetlenie a, samozrej-
me, prebiehalo aj vymaľovanie 
stien. 

Akonáhle to počasie umož-
nilo, pokračovali sme v terén-
nych úpravách na pozemku 
vedľa obecného úradu, kde 
bude vytvorené dočasné par-
kovisko. V hore uvedenom ob-
dobí sme vyčistili járky v intravi-
láne obce, pokosili sme rákosie 
pri jazerách Bara a Putnoki, 
ako aj v areáli MŠ na Hlbokej 
ulici. Okrem toho pravidelne 
prebieha aj čistenie a pozame-
tanie miestnych komunikácií na 
hlavných ťahoch. 

Určite si všimli naši obyvate-
lia, že sa začala rekonštrukcia 
verejného osvetlenia v obci. 
V niektorých uliciach už doš-
lo k výmene starých svietidiel 
za nové LED diódy. Tieto práce 
budeme vykonávať postupne 
a do konca roka sa vymenia 
pouličné svetlá v celej obci.

Rozsiahle práce sa vyko-
návali aj na území termálneho 
kúpaliska, aby sme po zahájení

letnej sezóny mohli privítať náv-
števníkov kúpaliska v peknom, 
obnovenom prostredí. Prebieha
komplexná rekonštrukcia veľ-
kej sály, kde sa vybudujú šat-
ne a sprchy. Odstránil sa be-
tón okolo bazénov a na jeho 
miesto pribudla zámková dlaž-
ba. Ohradili sme územie pri 
učiteľských bytovkách, kde sa 
nachádzali garáže a pripojili 
sme ho k areálu kúpaliska, čím 
sa rozšíril už existujúci areál. 
Demontážou turistickej ubytov-
ne a následnou úpravou terénu 
sme rozšírili priestor pri Juhás-
zovej kúrii.

Máme za sebou len prvý 
štvrťrok 2019, preto nás čaká 
do konca roka ešte množstvo 
povinností, ktoré sa budeme 
snažiť splniť pre spokojnosť 
Tvrdošovčanov.      Zoltán Ágh
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NÁRODNÝ PROJEKT „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ NÁRODNÝ PROJEKT „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ 
TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE 
KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“

Ministerstvo vnútra SR 
prostredníctvom odboru 
prevencie kriminality kance-
lárie ministra vnútra realizuje 
Národný projekt: „Zlepšenie 
prístupu obetí trestných či-
nov k službám a vytvorenie 
kontaktných bodov pre obe-
te".

V rámci projektu prebieha 
viacero aktivít zamerané na 

vzdelávanie rôznych cieľových 
skupín, od občanov po zamest-
nancov verejnej správy. Tak-
tiež sa realizuje sieťovanie jed-
notlivých subjektov v mestách 
a okolitých obciach, v krajoch 
ako i preventívne aktivity za-
merané v pilotnej fáze pro-
jektu na seniorov - besedy na 
tému “AKO SA NESTAŤ OBE-
ŤOU TRESTNÉHO ČINU“. 

V rámci projektu je v kaž-
dom krajskom meste zriade-
ný kontaktný bod, teda infor-
mačno-poradenská kancelá-
ria. Kontaktné body zriade-
né v každom krajskom meste 
poskytujú občanom viaceré 
služby. Ide o špecializova-
né poradenstvo pre obete 
a ich blízkych, sociálne a psy-
chologické poradenstvo či 

právne usmernenie a pod-
poru:

- špecializované poraden-
stvo pre obete a ich blízkych,

- sprevádzanie obetí počas 
trestného konania voči pácha-
teľom trestného činu,

- právna pomoc a právne 
zastupovanie,

- sociálne poradenstvo, 
- ekonomické poradenstvo.
Obetiam trestných činov má 

byť k dispozícii kontaktná oso-
ba – koordinátor a jeho dvaja 
asistenti. Tí na základe iden-
tifi kovaných potrieb každého 
jedného prípadu zabezpečia 
obeti alebo potenciálnej obeti 
prístup k poskytnutiu pomo-
ci, a to vo forme poradenstva 
v závislosti od identifi kova-
ných potrieb obetí a poten-
ciálnych obetí. Zahŕňať bude 
najmä komunikáciu s obe-
ťami a ich blízkymi, nasme-
rovanie na právnu pomoc 
a právne zastupovanie, so-
ciálne, psychologické alebo 
ekonomické poradenstvo či 
sprevádzanie obetí počas 
trestného konania voči pá-
chateľom. 

Pri práci v prípade potreby 
sú k dispozícií špecialisti, a to 
osoby z oblasti sociálnej, psy-
chológie, kriminalisti či práv-
nici. Pôjde o odbornú pomoc. 
Pomoc v týchto kontaktných 
priestoroch je primárne určená 
obetiam z radov seniorov, obe-
tiam nenávistných trestných 
činov, extrémizmu či obcho-
dovania s ľuďmi. 

Ak však budú ľudia potre-
bovať pomoc v iných témach, 
ktoré súvisia s kriminalitou, 
pracovníci si ich vypočujú 
a pokúsia sa ich poslať tam, 
kde im poskytnú adekvátnu 
starostlivosť.

Sídlo kontaktného bodu 
pre obete v krajskom meste: 
Kontaktný bod pre obete 
(Nitriansky kraj) 
Okresný úrad,
kancelária 71
Štefánikova 69, 
949 01 Nitra 
Tel.:+ 421 37 65 49 324

Mgr. Milan Lakatoš 
Valéria Domaracká
+421 908 793 590 
+421 908 798 671
milan.lakatos@minv.sk 
valeria.domaracka@minv.sk
milan.lakatos37@gmail.com 
domarackav@gmail.com

SPOLOČNÉ STRAVOVANIE SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 
OBČANOV NAŠEJ OBCEOBČANOV NAŠEJ OBCE

V našej obci je možnosť po-
žiadať o poskytnutie sociálnej 
služby – spoločného stravova-
nia. Túto službu zabezpečuje 
obec ako dobrovoľnú sociál-
nu pomoc pre občanov v dô-
chodkovom veku a občanom
s ťažkým zdravotným po-
stihnutím v zmysle § 1 ods. 2 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov.

Spoločným stravovaním sa 
rozumie stravovanie - jedno 
teplé jedlo denne pozostávajú-
ce spravidla z polievky a z hlav-

ného jedla podľa jedálnička, 
bez možnosti výberu. V našej 
obci zabezpečujeme stravova-
nie prostredníctvom reštaurá-
cie Gabriela Halászová-Kelly. 
O túto službu môžu požiadať 
obyvatelia, ktorí sú pobera-
teľmi starobného dôchodku 
alebo pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav sú odkázaní 
na spoločné stravovanie, resp. 
sú sociálne odkázaní na spo-
ločné stravovanie. 

Obec poskytuje spoločné 
stravovanie z rozpočtu obce. 
Príspevok na spoločné stra-

vovanie sa poskytuje vo výške 
0,99 eur na jedno teplé jedlo 
denne pre okruh stravníkov, 
ktorých príjem nepresiahne 
272,26 eur, v ďalšom obdo-
bí podľa percenta zvyšovania 
dôchodku žiadateľa. 

O túto službu treba požia-
dať osobne, buď na Obecnom 
úrade v Tvrdošovciach ale-
bo priamo v reštaurácii. Teplé 
jedlo sa obyvateľom doručí 
do ich domov prostredníctvom 
reštaurácie v doobedňajších 
hodinách. Toto stravovanie nie 
je nárokovateľné. V prípade 
akýchkoľvek otázok sa, pro-
sím, obráťte na Obecný úrad 
v Tvrdošovciach, kde Vám radi 
poskytneme bližšie informácie.

Ing. Erika Šípošová
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Ocenení dobrovoľní Ocenení dobrovoľní 
darcovia krvidarcovia krvi

Dňa 2.marca 2019 sa uskutočnil v Tvrdošovciach pri obec-
nom dome v poradí už V. Zabíjačkový festival. Pre hostí bola 
v toto dopoludnie pripravená ukážková zabíjačka, súťaž v pl-
není klobásy, rodinné programy, folklórne vystúpenia. 

Pokračovaním plesania bola 
v Tvrdošovciach tanečná zába-
va dobrovoľných darcov krvi,
ktorá sa usporiadala 16. febru-
ára 2019. V prvej časti podujatia 
sa odovzdali Jánskeho plakety 
10-, 20-, 30/40- a 80-násob-
ným darcom krvi, ktoré oce-
neným odovzdali Mgr. Margita 
Geróová, predsedníčka MS 
Slovenského červeného kríža 
a hlavná organizátorka taneč-
nej zábavy, resp. Ing. Marián
Tóth, MBA, starosta našej 
obce.

Bronzový stupeň Jánskeho 
plakety: Lukács Balogh, Anett 
Bogdány, Viktor Bögi, Albína 
Csányiová, Henrieta Chmelo-
vičová, Róbert Ladics, Attila 
Ruzsik, Barbora Vranová

Strieborný stupeň Jánske-
ho plakety: Štefan Bogdány, 
Mária Gulogiová, Michal Ku-
beník

Zlatý stupeň Jánskeho pla-
kety: Jaroslav Brodsky, Jozef 
Bugyik, Attila Mészáros 

Diamantový stupeň Ján-
skeho plakety: Patrik Hudec

Všetkým darcom krvi ďaku-
jeme za prejavenú ochotu da-
rovať krv. Ľudská krv je nena-

hraditeľná. Z krvi sa získavajú 
prípravky, ktoré sa používajú 
na liečbu viacerých ochorení. 
Z krvi jedného darcu možno 
vyrobiť lieky pre viacerých pa-
cientov. Spracovaním krvnej 
plazmy sa získava celá škála 
liekov, ktoré sa nedajú nahra-
diť. Ľudia s poruchou zráža-
nia krvi sú napríklad odkázaní 
na niektoré z týchto liekov celý 
svoj život. Bez darcov krvi by 
však ich liečba bola nemysli-
-teľná.          S.B.

V. ZABÍJAČKOVÝ FESTIVAL

Na festivale sa priblížila at-
mosféra niekdajších dedin-
ských zabíjačiek. Tradičná zabí-
jačka sa začala hneď v ranných 
hodinách a následne sa vyko-
nalo aj spracovanie ošípanej. 
Medzitým si najmenší návštev-
níci mohli vyskúšať rôzne hry 
a hračky na šikovnosť. Dospe-
lých zabávali so svojimi spevmi 
spevokol Rozmarín pri Klube 
dôchodcov, ženský spevokol 
Biely agát a tvrdošovskí citará-

ši. Mnohí prišli aj preto, aby si 
vypočuli Móniku Rigó, kráľov-
nú cigánskych piesní, ktorá za-
spievala svojím úžasným hla-
som pesničky v maďarskom, 
slovenskom i rómskom jazyku. 
Prítomným sa popri všetkom 
ponúkali tradičné zabíjačko-
vé špeciality v podobe jedál 
i nápojov. Nechýbali jaternice, 
klobása, pečienka, chrumka-
vé oškvarky, chutná žobrácka 
kaša, kapustnica, pálenka či 
varené víno.  

Neodmysliteľnou súčasťou 
každého zabíjačkového festi-

valu v Tvrdošovciach je súťaž 
v plnení klobásy. Našťastie kaž-
dý rok sa nájdu skupiny z na-
šej obce, z okolia, ale i spoza 
hraníc, ktoré sú ochotné zapo-
jiť sa do súťaže. Tento rok ich 
bolo osem: Spolok tvrdošov-
ských železničiarov Zástava, 
obce Tardos, Környe a Poľný 
Kesov, skupina „Mink”, Harley 
Davidson Pub, MO Csemadok 
a Dobrovoľný hasičský zbor 
Tvrdošovce. Základné suroviny 

– 5 kg mäsa a k tomu potrebné 
črevá - zabezpečili organizá-
tori, koreniny a všetko ostatné 
súťažiaci. A tak mohli všet-
ci pripraviť a dochutiť mäso 
na klobásu podľa svojich chu-
tí. Každé súťažiace družstvo 
obdržalo pamätný list a darček 
na pamiatku. Víťazi sa mohli 
tešiť z darčekových košíkov 
a z pamätnej tabule, ktorú vy-
hotovil Arpád Tanka z dosky 
na krájanie.

Trojčlenná porota (Pavol 
Csernák, Karol Varga a Rená-
ta Domonkošová) nemala ani 

tento rok ľahkú úlohu. Musela 
hodnotiť vzhľad, farbu a chuť 
pripravených klobás, a to v su-
rovej i v pečenej podobe. Vý-
sledok súťaže:
1. miesto: Dobrovoľný hasič-
ský zbor Tvrdošovce
2. miesto: Spolok tvrdošov-
ských železničiarov Zástava

3. miesto: Skupina mladých 
tvrdošovských motorkárov 
„Mink“
Mimoriadna cena: Obec Kör-
nye za stolovanie.

Kto prišiel, mal možnosť za-
žiť doobedie bohaté na udalos-
ti – kto neprišiel, môže ľutovať. 

Mgr. Csilla Rybárová

8
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ho rôzne techniky a zaviedol ho 
do hlbín maľovania a kreslenia. 
Pomocou výtvarnej výchovy 
a výtvarných činností žiak spo-
znáva svet, vizualizuje svoje 
myšlienky, prostredníctvom vý-
tvarného jazyka spoznáva a in-
terpretuje okolitý svet.

Na návrh pána profesora Kro-
šláka pokračoval Peter Csányi 
v štúdiu na Strednej škole 
úžitkového výtvarníctva Joze-
fa Vydru v Bratislave v odbo-
re propagačná grafi ka. Počas 
štúdia sa veľa naučil o rôznych 
technikách a hlavne o tradičnej 
tlači. Napriek tomu, že ho veľmi 
zaujímala hĺbkotlač a iné techni-
ky, svoju pozornosť predsa len 
upriamil na počítačovú grafi ku. 
Po skončení strednej školy po-
kračoval v štúdiu na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici v od-
bore grafi ka. Už počas štúdia 
Peter Csányi začal uplatňo-
vať svoje vedomosti aj na trhu 
s umením a remeslami. Vďa-
ka možnostiam internetu začal 
predávať svoje práce ako pro-
fesionál a doteraz robí grafi c-
ké návrhy na objednávku. Ako 
sám hovorí, v súčasnosti kreslí 
väčšinou digitálne, ale z času 
na čas je aj preňho osviežujúce 
vytiahnuť náčrtník alebo plátno 
a nakresliť alebo namaľovať nie-
čo tradične. 

Myslím si, že všetci súhlasíte 
s tým, že grafi cká tvorba Petra 
Csányiho nie je každodenná, 
jeho výtvory sú veľmi detailne 
vypracované a odrážajú špe-
ciálnu predstavivosť, osobitný 
výraz podľa vlastnej predstavy. 
Voľnú grafi ku chápe ako jeden 
z možných spôsobov vyjadrenia 
sveta a používa na to špecifi cké 
výrazové prostriedky. Prakticky 
skúša, ako využiť stopy gra-
fi ckých nástrojov, ako uplatniť 

kontúry či vyvážiť výrazné plo-
chy, objavuje a uplatňuje v pre-
jave grafi cký rytmus.

Na výstave, ktorá je otvorená 
do 3. mája 2019, okrem tradič-
ných grafi ckých žánrov môžete 
vidieť počítačovú grafi ku a iné 
inovatívne riešenia poznačené 
technickým pokrokom, tvor-
by, ktorými kritizuje popkultú-
ru, ale môžete získať aj náhľad 
do sveta komixu.

Organizovaním tejto výstvavy 
bolo naším prvoradým cieľom 
prezentovanie grafík a kresieb 
Petra Csányiho pre širokú verej-
nosť. Po druhé Peter Csányi vidí 
výstavu ako umeleckú misiu, 
pomocou ktorej chce inšpirovať 
čo najviac ľudí a povzbudiť ich 
k tvoreniu. Jeho hlavným cie-
ľom je povzbudiť mladých ľudí, 
aby sa nebáli realizovať svoje 
sny. 

Milý Peter, ďakujem Ti, že si sa 
s nami podelil o tieto výnimoč-
né, neobvyklé grafi ky a kresby. 
Prajeme Ti ešte veľa tvorivých 
prác a ďalšie profesionálne 
úspechy!

Mgr. Csilla Rybárová

V galérii obecného domu pra-
videlne organizujeme také vý-
stavy, kde autorom je Tvrdo-
šovčan/-ka alebo má nejaký 
blízky vzťah k našej obci. Aj dňa
8. marca 2019 sme otvorili vý-

stavu Mgr. Art. 
Petra Csányi-

ho, ktorá ne-
sie názov 
„Iná iden-

tita“. Táto 
výstava je mi-
moriadna aj 

preto, lebo vystavené grafi ky 
majú moderné vízie, nie sú kaž-
dodenné. Dovoľte mi teda, aby 
som Vám predstavila autora:

Mgr. Art. Peter Csányi sa na-
rodil v Šali, ale krátko po jeho 
narodení sa jeho rodina presťa-
hovala naspäť do Tvrdošoviec, 
kde žijú doteraz. Peter svoje 
štúdium začal na Základnej ško-
le Károlya Szemerényiho s vyu-
čovacím jazykom maďarským. 
Už v tomto mladom veku rodi-
čia zbadali jeho talent a spolu 
s učiteľmi sa ho snažili v tom 
podporovať. Práve preto ho 
zapísali do Základnej umelec-
kej školy v Nových Zámkoch. 
Tu sa zoznámil s pánom pro-
fesorom Mgr. Simeonom Kro-
šlákom, ktorý ho inšpiroval 
a uvidel v ňom potenciál, učil 

Výstava Petra Csányiho v obecnom dome

Obecná knižnica vlani, reagujúc na výzvu Fondu na podpo-
ru umenia, podala žiadosť o fi nančnú podporu projektu „Poď-
me do knižnice”. Na náš projekt sme získali dotáciu vo výške
1200 €, ku ktorej samospráva obce prispela z vlastných zdrojov 
sumou 80€. Finančné prostriedky sme mohli použiť na nákup 
detskej a mládežníckej literatúry v slovenskom aj maďarskom 
jazyku. Vďaka dotácii sa fond Obecnej knižnice v Tvrdošov-
ciach rozrástol o 157 detských a mládežníckych kníh. Počas 
skupinových návštev knižnice, ktoré sa konali z príležitosti 
marcových týždňov kníh, si deti s radosťou listovali nové roz-
právkové knihy, mládežnícke romány aj náučné knihy a mnohé 
z nich si už aj vypožičali. Cieľom tohto projektu bolo prebudiť 
v deťoch záujem o knihy a čítanie a prilákať ich do knižnice, 
kde na ne čaká mnoho pestrých a zaujímavých publikácií.

Katarína Ruzsik

8. marca 2019 sme otvorili vý
stavu Mgr. Art.

Petra Csányi-
ho, ktorá ne-
sie názov 
„Iná iden-

tita“. Táto
výstava je mi-
moriadna aj
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ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO 
PRE OBECNÚ POLÍCIU V TVRDOŠOVCIACHPRE OBECNÚ POLÍCIU V TVRDOŠOVCIACH

Obecná polícia v Tvrdošov-
ciach dostala vo februári 2019
nové, plne elektrické služob-
né vozidlo Nissan Leaf N–
Connecta. Zakúpenie elek-
tromobilu fi nančne podporil 
Environmentálny fond Minis-
terstva životného prostredia SR 
z programu J1 – podpora elek-
tromobility. Dotácia na elek-

tronické vozidlo bola poskyt-
nutá vo výške 30.000,00 €, 
za účelom zníženia množstva 
vypustených znečisťujúcich 
látok prostredníctvom využí-
vania elektromobilu. Aj takto 
chce naša obec propagovať 
a podporiť rozšírenie elektro-
mobilov a tiež plánuje umiest-
nenie nabíjacej stanice v obci. 

Vozidlo bolo označené nadpis-
mi obecná polícia, refl exnými 
prvkami a vybavené svetelno-
-zvukovými výstražnými za-
riadeniami. Členom obecnej 
polície prajeme veľa šťastných 
kilometrov a úspešné používa-
nie nového elektronického vo-
zidla pri výkone služby.

Bc. Lívia Borbélyová

Práčka CANDY
od 299€

Energetická trieda: A +++
Kapacita (bavlna): 7 kg
Maximálne otáčky 1000

Práčka CANDY
od 279 €

Energetická trieda: A+++, 
Kapacita (bavlna): 7 kg
Maximálne otáčky 1300

Akciu „5 rokov záruka” možno získať po registrácii, do 30 dní od kúpy.

Predajňa TIBI v Tvrdošovciach: Obchodná 3  •  tel: 035/64 921 49  •  web: www.tibi.sk

Sušička CANDY
od 239€

Energetická trieda: B
14 programov

Informujeme obyvateľov 
obce, že poruchy komunál-
nych služieb, a to poru-
chy na verejnom osvetlení, 
na miestnom rozhlase, prí-
padné pripomienky k zberu 
separovaného a komunálne-
ho odpadu alebo k uloženiu 
odpadu na zbernom dvore 
môžu nahlásiť na telefón-

nom č. 0905 602 338. 
Ďakujeme.

Hlásenie 
porúch 

komunálnych 
služieb

j
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Paleta fotografi í aktivít a úspechov za tretí štvrťrok školského roku 2018/2019

ZO ŽIVOTA ZŠ JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy

Ponožkový deň - Deň Downovho syndrómu

3. miesto v krajskom kole 
Dejepisnej olympiády 

1. miesto v okresnom kole 
Hviezdoslavov Kubín 3. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády

Maškarný ples

Vedomostný kvíz "Dobre vedieť" na roč. 5.- 9.

Deň otvorených dverí

Burza kníh v základnej škole

Deň ľudovej rozprávky
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25. VÝROČIE ZALOŽENIA 
ŽENSKÉHO SPEVÁCKEHO 
SÚBORU BIELY AGÁT

Karpatskej kotliny Lajosa Vassa. 
Okrúhle 25. výročie si spe-

váčky tentokrát chceli vychutnať 
do dna a predstavili sa pred 
domácim obecenstvom. Ale vy-
stúpiť iba „samostatne”, to by 
nebolo to pravé orechové. Na-
šťastie v Tvrdošovciach majú 
dosť spojencov ochotných zú-
častniť sa spoločných vystúpení. 
Účasť na kultúrnom programe 
im prisľúbil Mužský spevácky 
zbor a Citarový súbor. Člen Muž-
ského speváckeho zboru Imrich 
Szabó si pre speváčky prichys-
tal dlho utajované prekvapenie. 
S organovým doprovodom Ma-
túša Hlozáka zaspieval na me-
lódiu známej piesne Sorrento 
dojemný, vlastnoručne upravený 
text. Venoval ho predovšetkým 
speváčkam z Bieleho Agátu, 
ale aj všetkým tvrdošovským 
matkám. Dojemné slová krásnej 
piesne vylúdili slzy nielen v ra-
doch ženského, ale i mužského 
obecenstva. Na slávnosť pozvali 
aj pôvodné členky spevácke-
ho zboru. Bývalá vedúca zboru 
83-ročná Kati néni Vargová nie-
lenže vystúpila spolu so ženským 
zborom, ale dvakrát prekvapila aj 
sólovým spevom. Konferenciér-
mi slávnostného popoludnia boli 
dvaja gymnazisti – druháci Enikő 
Benkő a Alex Végh. Obecenstvo 
si vypočulo aj prierez histórie 
spevokolu od jeho začiatku až 
po dnešok.

Hlavné účinkujúce hudobné-
ho popoludnia boli speváčky 
zo súboru Biely Agát. Predvied-
li sa populárnymi gajdošskými 
piesňami, ktoré vyvolali úsmev 
aj smiech na tvárach obecen-
stva. Vystúpili aj s piesňami 
z iných regiónov, nezľakli sa 
ani piesní iných žánrov. I Muž-
ský spevácky zbor s Citarovým 
súborom prispeli k slávnostnej 
atmosfére kyticou svadobných 
a beťárskych piesní. Prekva-
pením bol najmä sólový spev 
Gábora Oraveka a Bianky Ha-
lászovej. Po vystúpení súbo-
rov vedúca spevokolu Alžbeta 
Mojzes poďakovala všetkým, 
ktorí za uplynulých 25 rokov 
akýmkoľvek spôsobom prispeli 
k úspechom speváckeho zboru. 
Na záver vyzvala účinkujúcich, 
aby na javisku za harmonikové-
ho doprovodu Imricha Szabóa 
spolu s obecenstvom zaspievali 
Poloveckú hymnu. Počas na-
sledujúcej prestávky si účastníci 
slávnosti mohli pozrieť vystave-
né artefakty a prierez 25-ročnej 

Základná organizácia Csema-
doku v Tvrdošovciach 29. de-
cembra 2018 usporiadala Hu-
dobné popoludnie. Nebola to 
premiéra, podobná akcia sa 
uskutočnila aj koncom minulého 
roka. Toto Hudobné popoludnie 
bolo však predsa len iné, nieslo 
sa vo výnimočnej a slávnostnej 
atmosfére. Ženský spevácky 
súbor Biely Agát pod záštitou 
Csemadoku práve v tomto roku 
oslavoval 25. výročie svojho za-
loženia. 

Vráťme sa však na začia-
tok. V septembri roku 1993 sa 
z miestneho Klubu dôchodcov 
vyčlenilo sedem miestnych dám 
– speváčiek a pod vedením pani 
Kataríny Vargovej založili samo-
statný ženský spevácky zbor. 
Predsavzali si, že zozbierajú, za-
píšu a naučia sa ľudové piesne 
miestnej proveniencie s cieľom 
zachovať ich v autentickom pre-
vedení pre súčasnú i budúce 
generácie. Ich vystúpenia spo-
čiatku zdobili iba domáce kultúr-
ne podujatia; spievali pre svoje 
potešenie i radosť blízkych – ro-
dákov. V roku 1999 po získaní 
skúseností spevácky zbor poslal 
prihlášku na prvé kolo folklórno 
– speváckej súťaže s názvom 
Purpurovo-červená ruža s mož-
nosťou postupu na poloprofesi-
onálnu celoštátnu úroveň. Vtedy 
sa zrodila myšlienka prezentovať 
rodnú obec výberom pôvodných 
ľudových piesní. 

V roku 2000 na pokyn fol-
kloristky pani Margity Méry sa 
prihlásili na spevácku súťaž 
s názvom Polovecký gálavečer, 
kde sa obecenstvu predvied-
li vychýrené gajdošské piesne 
z Tvrdošoviec. Naše dámy spo-
čiatku o takých piesňach nech-
celi ani počuť, pýrili sa čo i len 
pri myšlienke, že by pred nezná-
mym obecenstvom mali vysloviť 
bez červenania sa jednoznačne 
dvojzmyselné pikantné slová. 
„Hadam len nemáme spívat 
také nemóresné pesňičky pred 
cudzíma luďma!?!? Móresné – 
nemóresné, ná, ale šak sú naše, 
taroškeďské, tak čo…” Zaspie-
vali ich a piesne mali obrovský 
úspech. Dodnes tvoria súčasť 
repertoáru spevokolu. 

Uplynulo 25 rokov. Štvrťstoro-
čie sa nieslo v znamení úspechu, 
uznania, úcty. Predchádzalo 
tomu bezpočet skúšok, vystú-
pení, cestovania. Postupne sa 
museli priučiť všetkému; orga-
nizovať, vytvoriť akcieschopný 
funkčný spevokol, zostaviť výber 
okruhov piesní, naučiť sa ich, za-
dovážiť si krásne kroje, rovnoša-
tu. Veď starou overenou pravdou 
je, že ženy sú najpôvabnejšie 
vo vekmi overených krojoch. 

Ženský spevácky zbor podpo-
rovala miestna organizácia Cse-
madoku, ale i vedenie obce. Laj-
os Kele, vtedajší starosta obce 
dal spevokolu priliehavé meno 
Biely Agát, vraj podľa ich kro-

ja pripomínajúceho rozkvitnuté 
agátové kvety. Aj nasledujúci 
starostovia Michal Bara, Györ-
gy Juhász a súčasný starosta 
obce Marián Tóth urobili všetko 
pre to, aby spevokol prospe-
roval, mohol cestovať, vystupo-
vať. 

Neúprosný čas však zanechal 
aj na ženskom speváckom zbore 
svoje stopy. Niektoré speváč-
ky nás predišli do večnosti, iné 
zostarli, nedokázali držať krok 
s dobou a náročnými, i keď 
povznášajúcimi výzvami, ktoré 
museli zvládnuť… Do kolektívu 
prichádzali ďalšie ochotné duše, 
pripravené niesť štafetu spevác-
kej kultúry obce ďalej. 

V roku 2006 sa vedúcou spe-
váckeho zboru stala Alžbeta 
Mojzes. A ďalšie úspechy nedali 
na seba dlho čakať. Zbor vystu-
poval na mnohých spoločen-
ských podujatiach a pochodeň 
speváckeho umenia rozniesol 
nielen do okolitých dedín, ale aj 
do Maďarska či Rakúska. Pravi-
delne a úspešne sa zúčastňovali 
na súťažiach, kde žali úspechy 
a získali množstvo ocenení. Tie 
najvzácnejšie ich hrejú najviac. 
V roku 2003 v Bratislave získali 
Cenu Zlatého páva, v roku 2005 
si z mesta Mezőtúr v Maďar-
sku priniesli Veľkú cenu Zlatého 
páva. V roku 2008 v Budapešti 
dostali Cenu KÓTA a v roku 2014 
si z Ľudovej hudobnej súťaže 
v Budapešti priniesli Veľkú cenu 

HUDOBNÉ POPOLUDNIE V TVRDOŠOVCIACH 
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činnosti ženského zboru Biely 
Agát.

Po prestávke program po-
kračoval ďalej. V druhej časti 
programu vystúpili profesionáli 
z budapeštianskej Operety, tvr-
došovský rodák Róbert Vanya 
so svojou manželkou Veronikou 
Lőrincz. S brilantnou ľahkosťou 
a umeleckým prejavom zaspie-
vali obecenstvu známe operetné 
melódie a predviedli priam akro-
batické tance. 

Hudobné popoludnie, na kto-
ré Tvrdošovčania budú ešte dlho 
spomínať, malo veľký úspech. 
Sálou sa niesol neutíchajúci 
búrlivý potlesk, spev, smiech, 
niekedy i slzy a radosť z neza-
budnuteľného zážitku. Speváčky 
Alžbeta Vass, Terézia Vaňová, 
Katarína Bogdány, Magdaléna 
Mogrovičová, Izabella Szpevák, 
Katarína Móder, Marta Fialková 
a vedúca súboru Alžbeta Moj-

zes prípravám slávnosti venovali 
dlhé mesiace. Úspech podujatia 
a uznanie obecenstva však stálo 
za to. 

Hovorí sa, že dobrý chýr a ús-
pech našich speváckych súbo-
rov ide do sveta. A naozaj. Čle-

novia Mužského speváckeho 
zboru udržujú intenzívny pria-
teľský vzťah so spisovateľom 
Istvánom Feketeom mladším 
z Chicaga v USA, synom jedné-
ho z najčítanejších maďarských 
spisovateľov 20. storočia Istvá-

na Feketeho, ktorý sa zaujíma 
o kultúrne dianie v Tvrdošov-
ciach. Vydáva knihy v maďar-
skom jazyku, prispieva do ča-
sopisov a posiela ich členom 
Mužského speváckeho zboru, 
ktorí ich čítajú a požičiavajú si 
ich medzi sebou. Tentokrát aj 
naši speváci pošlú balík časopi-
sov Hírmondó, Terra a Vasárnap 
spolu s DVD-nosičmi s nahráv-
kami úspešných vystúpení žen-
ského, mužského a citarového 
súboru z Tvrdošoviec. Kultúra 
našej obce sa aj touto cestou 
bude šíriť medzi maďarskými 
krajanskými spolkami v Chicagu 
v USA. 

Ženskému speváckemu zboru 
Biely Agát k ich výročiu zo srdca 
gratulujeme a prajeme veľa síl, 
vytrvalosti a ešte veľa – preveľa 
úspechov na vystúpeniach.

Ing. Imrich Szabó
Magdaléna Birkus

V súčasnom európskom pries-
tore je pre každú spoločnosť 
a komunitu veľmi dôležité pravdi-
vo poznať svoju vlastnú minulosť, 
aby jej nové generácie zdravo 
hrdé a zároveň poučené z chýb 
minulosti mohli na reálnych zák-
ladoch budovať svoju budúcnosť. 
Nie je mnoho miest na území 
dnešného Slovenska, ktoré by 
príroda obdarovala takou výhod-
nou polohou ako Tvrdošovce. 
Tu sa premietla celá jej anabá-
za so všetkými jej špecifi kami 
od prvopočiatkov až po súčas-
nosť. A okrem toho tu nachá-
dzame aj bohatý pramenný zdroj 
informácií. 

Rodina, rodná zem, rodná obec 
a mesto sú pojmy, ktoré sprevá-
dzajú človeka po celý jeho život. 
Ako dieťa ich spoznáva a zároveň 
si ich uvedomuje spolu s okolitým 
svetom a prírodou. Od rodičov 
najprv počúva rozprávky, legendy 
či príbehy spojené s jeho rodinou 
a rodiskom. Potom v dospelosti, 
keď človek hľadá životné hodnoty 
a samotnú pravdu, začína znova 
objavovať a vracať sa k svojim 
koreňom. Miesta, lokálna história 
majú jedinečnú schopnosť vytvá-
rať, dotvárať ucelený a autentický 
obraz o všeobecných dejinných 
udalostiach, a tak pomáhajú kaž-
dému nachádzať a lepšie v nich 
pochopiť súvislosti. Som pre-

svedčený, že poznanie a záujem 
o miestnu a vlastnú históriu má 
pre každého mimoriadne dôležitú 
úlohu a význam. Okrem toho, že 
to človeka vnútorne obohacuje, 
prebúdza v ňom aj pocit lokálpat-
riotizmu, hrdosti a spolupatrič-
nosti ku komunite a miestu, kde 
vyrastal a žije. Je to mimoriadne 
dôležité najmä pre súčasnú mla-
dú generáciu, ktorá vyrastá v ne-

kompromisnej konzumnej spo-
ločnosti a sama by pritom mala 
nadväzovať na hodnoty a dosiah-
nuté výsledky svojich predkov.

Pre nich venujem túto knihu 
ako dar, aby si mohli rozšíriť do-
teraz dostupné poznatky o našej 
obci, ľuďoch a udalostiach a záro-
veň pochopili, že nikdy nič samo 
od seba nevzniklo a nič sa samo 

od seba neobjaví v ich interneto-
vom prehliadači. Na všetko bolo 
a je potrebné vynaložiť veľké úsi-
lie a v reálnom živote sa treba 
vždy popasovať s množstvom 
prehier, kým sa človek môže po-
tešiť z úspechu a víťazstva. 

V knihe, ako tomu napovedá 
aj jej samotný názov, predsta-
vujem na zhruba 450 stranách 
v slovenskom a maďarskom jazy-
ku zaujímavosti z každej oblasti 
našej histórie. Zaujímavosti, okolo 
ktorých každý deň prechádzame 
a pritom si ich nevšímame alebo 
im neprikladáme väčší význam 
a pritom sú to jedinečné, zaují-
mavé veci a míľniky našej histó-
rie. Sú to napríklad zaujímavosti 
z archeologických vykopávok, 
prvé písomné zmienky o obci, 
obecná heraldika, ľudová archi-
tektúra, notári, žandári, lekári, 
a hasiči v obci, významní rodáci 
a osobnosti obce, ale aj napríklad 
Rákócziho pamätník, Juhászov-
ská kúria, kostol, krypta kostola, 
poštovníctvo, železnice, knižnice, 
školy a škôlky, družstevníctvo, 
krčmy, obchody, ochotnícke di-
vadlá, šport, udalosti revoluč-
ných rokov 1848 – 1849, 1. – 2. 
svetovej vojny i osudy Židov po 
roku 1942. Snažil som sa skrát-
ka predstaviť rozmanitosť našej 
histórie v chronologickom rade 
historických udalostí od najstar-

ších čias po súčasnosť a pred-
staviť netradičné a doposiaľ nik-
de nepublikované zaujímavosti. 
Za každou tabuľkou a konkrét-
nym údajom sa skrýva nespo-
četné množstvo času a práce. 
Predovšetkým časti venované 
svetovým vojnám sú toho jasným 
príkladom. Tu som musel nao-
zaj veľmi dlho pátrať po každom 
údaji o našich predkoch. Názor-
nosť publikácie som sa snažil 
doplniť hodnotnými prílohami 
a bohatým obrazovým materiá-
lom, vďaka ktorým si môže každý 
vytvoriť ucelený a autentický ob-
raz o histórii našej obce. Verím, 
že predkladaný materiál viace-
rých prekvapí ale aj zaujme, nie-
komu možno pomôže pri hľadaní 
vlastných predkov, niekoho pre-
budí k ochrane našich pamiatok 
a niekoho možno aj vyprovokuje 
k záujmu o veci spoločné, veci 
verejné. V každom prípade pra-
jem každému dobré čítanie. 

Pri tejto príležitosti by som sa 
rád poďakoval okrem svojej rodi-
ny za trpezlivosť a hlavne za ne-
zištnú pomoc Magdaléne Birkus, 
Mgr. Eve Vinceovej, Mgr. Angelike 
Vanekovej, Ing. Gabrielovi Fuja-
sovi, Ľudovítovi Benkőovi, Fran-
tiškovi Tóthovi a Imrichovi Més-
zárosovi.

Ing. František Buda
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Spomienka 
na 100-ročnú sestru 

TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ

Rehoľná sestra Juventina od-
išla z Tvrdošoviec ako dvad-
saťjedenročná a desiatky rokov 
slúžila Pánu Bohu v Maďarsku. 
Pred 20-mi rokmi sa nasťaho-
vala do Domu senioriek Nagy-
boldogasszony Háza v Pilišskej 
Čabe, kde žila do posledných 
rokov svojho života. Za tých 
100 rokov toho prežila naozaj 
veľa. Vyrastala vo veriacej rodi-
ne, kde členovia rodiny chodili 
každú nedeľu na svätú omšu. 
Doma sa modlilo 6 detí kaž-
dý večer kľačiac na kolenách. 
Mladá Ilona sa 12. februára 
1940 v deň Poklony najsvätej-
šej sviatosti rozhodla, že bude 
rehoľnou sestrou. Matka sú-
hlasila, ale otec bol spočiatku 
proti. Mladá Ilona však bola 
taká odhodlaná, že Veľkú noc 
už strávila v Soprone ako kan-
didátka. Po uplynutí skúšobnej 
lehoty v máji 1941 sa stala re-
hoľnou sestrou a prijala meno 
Juventina. Nasledujúce 3 roky 
pracovala v nemocnici v Koši-
ciach, nakoľko predtým absol-
vovala 2-ročný opatrovateľský 
kurz. Pracovala na každom od-
delení, ale najradšej sa jej pra-
covalo na detskom oddelení. 

V jedno ráno roku 1945 mi-
litaristi odviedli z nemocnice 
maďarské rehoľníčky do Ma-
ďarska a nechali ich tam na-
pospas osudu. Sestra Juven-
tina mala vtedy ešte slovenské 
štátne občianstvo, takže mohla 
zostať. Ale nie dlho, na Turíce 
musela odísť z Košíc aj ona. 
S ďalšou rehoľnou sestrou od-
išli do Maďarska. Prácu si našla 
v Nemocnici sv. Štefana v Bu-
dapešti na detskom oddelení. 

Cítila sa tu veľmi dobre, mala 
rada malých pacientov. Keď 
bolo treba, pomáhala aj pa-
cientom po dopravných neho-
dách. Keď mala nočné služby, 
modlila sa a spievala chorým. 
Pokiaľ bolo treba, privolala 
kňaza k ťažko chorým, aby im 
udelil sviatosť pomazania. 

Večný sľub zložila 3. mája 
1948. O dva roky neskôr, po zru-
šení reholí, sa nasťahovala k ro-
dine svojej staršej sestry, ktorá 
bola vysídlená z Tvrdošoviec do 
maďarského Györköny. Každý 
boží deň chodila pešo na svä-
tú omšu do 3 km vzdialeného 
Nagydorogu. Dedinčania sa jej 
posmievali, notár ju udal, hoci 
sa s nikým nestretávala, nikoho 
nenútila nasilu k viere. Napriek 
tomu ju odviedla štátna polí-
cia, a to cez celú dedinu pred 
zrakmi zvedavých dedinčanov. 
Nasledovali nepríjemné vypo-
čúvania a týždeň na samotke. 
Potom ju previezli do zberného 
tábora v Pilišskej Čabe a odtiaľ 
spolu s ďalšími 80-mi sestrami 
do Zircu nákladnými vozidlami 
pokrytými plachtami. Zišlo sa 
tu 600 rehoľných sestier, ktoré 
tu žili v ťažkých podmienkach. 
Kostol strážili policajti, sestry 
nemohli opustiť ani záhradu 
kostola. Štát sa o ne nesta-
ral, preto im jedlo nosili veriaci 
do kostola a uložili do košíkov 
na oblečenie. 

Potom sestra Juventina 
odišla do Budapešti za prácou, 
ale keď povedala, že je rehoľná 
sestra, nikde ju nezamestnali. 
Napokon v roku 1951 ju prijali 
na detské oddelenie nemocni-
ce v Miškovci. Pracovala s me-

dikmi a so začínajúcimi zdra-
votnými sestrami. Starala sa 
o ťažko choré detičky. Spočiat-
ku to mali ťažké, pretože ne-
bolo dostatok plienok ani krvi. 
Štyri ťažko choré detičky ležali 
v jednej posteli... Stalo sa, že 
malému chlapčekovi, ktorý po-
treboval akútne krv, poskytla 
priamu transfúziu krvi, keďže 
mali rovnakú krvnú skupinu. 

V roku 1980 odišla do dô-
chodku a od roku 1997 žila 
v Domove Nagyboldogasz-
szony ház v Pilišskej Čabe. Kým 
vládala, pomáhala klientom 
domova, modlila sa za nich. 
Celý svoj život verila v Boha, 
a to jej dávalo silu k prekoná-
vaniu duševných a fyzických 
ťažkostí. Tvrdila, že keď sa 
človek dostane do ťažkej si-

tuácie, môže sa spoliehať len 
na Boha, lebo všetci sme v Bo-
žích rukách.

Kým jej to zdravie umožnilo, 
každý rok prišla do rodnej obce, 
navštívila svojich príbuzných 
a zúčastnila sa na každej svä-
tej omši. 30. novembra 2018 jej 
z príležitosti životného jubilea 
zablahoželala v domove naj-
bližšia rodina, vrátane 95-roč-
nej sestry Rozálie. V mene Tvr-
došoviec zagratulovali Marián 
Tóth, starosta našej obce a Im-
rich Mészáros, poslanec OZ. 

Po oslave storočnice žila 
sestra Juventina ešte tri mesia-
ce v pokoji a v láske, až naveky 
zaspala. Posledný odpočinok 
našla v Miškovci. Nech jej dá 
Pán Boh večný pokoj!

Silvia Bračová

Rodáčka našej obce, rehoľná sestra Juventina Ilona Benkő oslávila
30. novembra 2018 okrúhle 100. narodeniny. Keďže v tom čase už bola 
ukončená uzávierka vianočného čísla Tvrdošovského spravodaja a pre-
biehalo zalamovanie magazínu, rozhodli sme sa, že si jubilejné narodeni-
ny rehoľnej sestry pripomenieme vo veľkonočnom čísle. Ale ako sa ho-
vorí „Človek mieni, Pán Boh mení“, 3. marca 2019 sestru Juventinu si Pán 
Boh privolal k sebe. Z blahoprajného článku vznikla táto spomienka. 

14



1511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

Jazdeniu na koni sa venujem 
deväť rokov. Základy som zís-
kala v miestnej jazdiarni JK Pa-
lomino. Mala som len osem ro-
kov a zo začiatku som musela 
dokázať inštruktorke, že mám 
na to. Nejednalo sa len o jazde 
na koni, ale i o čistení, sedla-
ní, upratovaní stajní, nakladaní 
a fúrikovaní sena či slamy, ho-
diny vynášania koní na pastvinu 
a večer späť do boxov. Nebra-
la som 

to ako povinnosť, ale 
ako samozrejmosť. 

Viacerí ,,nejazdci” považu-
jú tento šport za jednoduchý, 
pretože čo iné sa dá robiť na 
koni okrem sedenia a vozenia 
sa? Kiež by to bolo také ľahké 
a jazdci by nepociťovali mož-
no ich posledné minúty pri 
každom vysadaní. Ale potom 
by jazdectvo stratilo to čaro, 
ten adrenalín, pocit slobody 
a hlavne lásku k živému stvo-
reniu. Mnohí považujú lásku ku 
koňom za odjazdenie, pohla-
denie alebo odmenu maškr-
tou, v mojom prípade to bolo 
skoré vstávanie, práca v staj-
niach celé predpoludnie, krátka 
jazda, celodenná údržba ostat-
ných koní a neskorý večerný 
príchod domov po podávaní 
večere koňom. Kedy som sa 
učila do školy? V aute cestou 
domov, cez prestávky v ško-
le, len aby som celé poobedie 
mohla stráviť s koníkmi. 

Zo začiatku som sa venovala 
jazdeckému smeru parkúr, no 
neskôr som presedlala na wes-

ternové jazdenie. Mojím cie-
ľom bolo účasť na pretekoch 
v rýchlostných disciplínach. 
Rodičia mi s ťažkým srdcom 
a obavou, či ma tento šport ne-
prestane baviť, darovali koňa, 
ktorého mám dodnes. Asi prá-
ve vtedy som si uvedomila, akú 
cenu má toto štvornohé zviera, 
o ktoré sa treba každý deň sta-
rať, hlavne, ak chceme s ním 

niečo dosiahnuť. 
Mnohokrát sa 
ma ľudia pýtajú, 
koľko peňazí 
stojí približne 
kôň. Môžem 
povedať, že pri 
kúpe sa ceny 
odlišujú. No 
cena koňa 
nespadá len 
do čiastky 
na začiatku 

kúpy. K tomu treba prirátať 
výdavky na veterinára, kováča, 
auto a vozík na prevoz koňa, 
postroje, krmivo, štartovné 
na preteky a ešte ďalšie ved-
ľajšie výdavky. Zvláštne je, že 
na náročnosť tohto športu nikto 
nie je zvedavý. Popritom vyža-
duje zodpovednosť, silu, výdrž, 
talent i spoluprácu s koňom. 

Ja s mojou kobylou sme sa 
zaľúbili do seba na prvý po-
hľad. Je členkou našej rodiny 
od začiatku nášho spoločného 
dobrodružstva. Začiatky boli 
ťažké, každý deň som cho-
dila za ňou i keď bola päťde-
siat kilometrov odo mňa. Učili 

a rozvíjali sme sa spolu, mladé, 
besné, ale pracovali sme tvr-
do. Po dvoch mesiacoch sme 
sa zúčastnili našich prvých 
pretekov v kategórii amatérov 
a následne prestúpili k profe-
sionálom. Sny plniace, úspeš-
né roky, ktoré nasledovali, boli 
ozaj zážitkom. Chodili sme 
na rôzne workshopy, tréningy 
a pomaly sme si vytvorili samo-
statnú techniku na barrel race 
(preteky okolo troch sudov) 
a pole bending (kľučkovanie 
medzi šiestimi tyčami) - sú-
ťažné disciplíny, v ktorých sme 
pretekali, ktorá bola kľúčom 
výhier. Dnes sa môžeme pýšiť 
ako trojnásobní šampióni Slo-
venskej republiky + Maďarskej 
republiky, ja dvojnásobným 
Jazdcom roka a Fany dvojná-
sobným Koňom roka a mnoho 
ďalšími významnými ocenenia-
mi. Taktiež sme dosiahli rekord, 

ktorý ešte zostáva ne-
prekonaný na Slovensku 
v kategórii mládeže. 

Pretekaniu sa už ne-
venujeme štyri roky. Pre 
nás je oveľa dôležitejšia 
naša duševná a fyzická 
rovnováha ako medai-
ly. Súťaže nás stáli veľa 
času, peňazí, stresu, tak-
tiež i šťastia, príjemných 
chvíľ, ktoré sme mohli strá-
viť s mojimi rodičmi a pria-
teľmi. Posledné roky odpo-
čívame, hráme sa, chodíme 
na vychádzky do prírody. Moja 
desaťročná kobylka je spokoj-

ná, šťastná, má krásny život. 
Týmto článkom by som chcela 
podporiť mladú generáciu, ale 
i dospelých, aby vyskúšali ten-
to úžasný šport. Či už vyhľa-
dávate relax alebo adrenalín, 
na konskom chrbte určite ne-
budete sklamaní.

Monika Pálová
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TELO POTREBUJE TELO POTREBUJE 
VÝŽIVU a OČISTUVÝŽIVU a OČISTU

Je jar, príroda sa prebúdza. 
S ňou tak isto aj my ľudia. 
Náš organizmus je oslabený 
a prahne po doplnení živín. 
Aj ja som už dávnejšie hľadala 
tú "najlepšiu" alternatívu, ako 
doplniť chýbajúce vitamíny 
a minerály v prirodzenej podo-
be, bez chémie. Mne a môjmu 
telu sa najviac zapáčili a osved-
čili zelené potraviny. A to kon-
krétne zelený jačmeň a chlorel-
la. Kombinácia týchto potravín 
mi dodáva nielenže dostatok 
živín, ale aj veľké množstvo 
energie. Hlavne teraz, na za-
čiatku jari, je dôležité dodať 
organizmu tieto zelené života-
budiče, ktoré doplnia chýbajú-
ce vitamíny a enzýmy. V tomto 
článku uvediem veľké výhody 
a benefi ty týchto zelených "zá-
zrakov". 
Ľudský organizmus môžeme 

prirovnať k veľkému kompli-
kovanému "stroju" zloženého 
z mnohých systémov (dýchací, 
tráviaci, imunitný...), kde jed-
notlivé jeho "súčiastky" (bunky) 
prechádzajú nepretržite opaku-
júcimi sa cyklami znovuzrode-
nia, života a smrti. Napríklad 
kožné bunky odumierajú pribl. 
po 28 dňoch, kostné bunky 
majú životnosť niekoľko rokov... 
Priebežne vznikajú nové bunky 
a nahrádzajú tie odumreté. 
V akej kvalite?

Aké silné a zdravé budú 
tieto naše novovzniknuté 
bunky, závisí:

• od paliva, na ktoré tento 
stroj ide, hmoty = stravy, ktorú 
dennodennne prijímame,

• od kvality živín, ktoré sú 
časťou stravy,

• od spôsobu ich dennej 
očisty, ktorá odplavuje toxíny 
a bunkový odpad.

Zmena stravy dokáže v ho-
rizonte niekoľkých mesiacov
alebo rokov vytvoriť telo v úpl-
ne inej kvalite - môže ho omla-
diť, zregenerovať, ozdraviť 
až uzdraviť alebo poškodiť, 
zdegradovať až zničiť.

Kvalita potravín (i doma pes-
tovaných a chovaných) klesá 

hlavne z dôvodu znečistenia 
životného prostredia a pre-
chemizovania. Doplniť živiny 
môžeme veľmi jednoduchým 
spôsobom:

• kúpiť si výživové doplnky, 
ktoré by však nemali byť syn-
tetického pôvodu a mali by byť 
v správnom množstve a kom-
binácii, aby sa vstrebali a telo 
ich dokázalo využiť a nie vylúčiť 

alebo
• doplniť zelené, na chlorofyl 

a živiny bohaté, ľahko vstreba-
teľné potraviny, jačmeň a chlo-
rellu.

5 dôvodov, prečo jesť zele-
né potraviny:

1. Čistia a sýtia (čistia 
bunky od ich splodín
a toxínov a sýtia ich ži-
vinami).

2. Obsahujú chlo-
rofyl (dôležitý o.i. pre 
správnu krvotvorbu 
a energiu).

3. Obsahujú enzý-
my (pre porovnanie 
liek WOBENZYM 
obsahuje 8 enzýmov 
a mladý jačmeň až 
24 enzýmov).

4. Upravujú PH 
faktor (pomer kyse-
lín a zásad v orga-
nizme, neutralizujú 
prekyslené vnú-
torné prostredie). 

5. Antioxidačná ochrana.
 
Tak, ako máme na trhu veľké 

množstvo, napr. jogurtov a nie 
všetky sú v dostatočnej kvali-

te i keď možno dobre chutia, 
tak i zelené potraviny nájdeme 
v rôznej kvalite - treba si vybrať 
tie, ktoré nám budú prospievať 
a pomôžu v "prebudovaní náš-
ho stroja".

Niekedy namiesto liekov 
a syntetických výživových do-
plnkov stačí dúšok jačmennej 
šťavy a hrsť chorellových cuk-
ríkov.

Ak Vás článok zaujal a chceli 
by ste sa viac dozvedieť o tých-
to zelených potravinách, veľmi 

radi pre Vás všetkých, ktorým 
nie je ľahostajné svoje zdra-
vie, zorganizujeme prednášku, 
besedu alebo konzultáciu. Zá-
roveň by som sa chcela po-
ďakovať p. Daniele Gubánovej 
za spolutvorbu tohto článku. 
Je to úžasná osoba, ktorej veľ-
mi pekne ďakujem, že som ju 
stretla a ktorá mi odkryla ta-
jomstvá zelených potravín.

Bližšie informácie: 
0915 176 337, 0944 337 508

Zuzana Vidová
Ing. Daniela Gubánová

„Vyvážené a preto funkčné potraviny poskytuje iba príroda sama.”
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FARMASI KOZMETIKAFARMASI KOZMETIKA
prírodná kozmetikaprírodná kozmetika

Úspech nie je len produktom 
šťastia, ale je výsledkom obe-
tavej práce a vrcholom skúse-
ností. V roku 1950 Dr. C. Tuna 
s rodinou založil kozmetickú fi r-
mu, ktorá prinášala ľuďom kva-
litné a zdravé výrobky a zabez-
pečovala stabilnú budúcnosť. 
Fabrika je postavená v Omerli 
v Istanbule. 

FARMASI produkuje viac 
ako 2000 druhov výrobkov. Vy-
rábajú širokú škálu produktov, 
od dekoratívnej kozmetiky 
a parfumov, produktov pre 
starostlivosť o pleť a telo, 
dentálnu starostlivosť a ekolo-
gické čistiace prostriedky pre 
domácnosť. Všetky výrobky 
boli vyrobené podľa receptúr 
Dr. C. Tunu, spĺňajú najvyš-
šie štandardy ochrany zdravia 
spotrebiteľa a sú certifi kované 
v nezávislých medzinárodných 
spoločnostiach. 

Od roku 2010 fi rma zmeni-
la systém predaja a vytvorila 
vlastný Multi-Level Marketing, 
ktorý dynamicky naštartoval 
predaj výrobkov. V súčasnosti 
sa systémom MLM predávajú 
produkty v 15 krajinách a pre-

daj a krajiny sa zvyšujú veľmi 
rýchlym tempom. FARMASI 
nielen drží krok s novými sve-
tovými trendmi, ale vo vlast-
ných vývojových laboratóriách 
dokáže vyvíjať nové výrobky 
rýchlejšie ako konkurencia. 

Ja osobne by som odporuči-
la produkty:

Detský krém proti zapare-
niu - bráni podráždeniu z plie-
nok a popraskanej pokožke 
vášho bábätka. S vitamínom E 
a výťažkom z lanolínu hĺbkovo 
hydratuje a intenzívne sa stará 
o pokožku. S provitamínom B5 
a mandľovým olejom hĺbkovo 
vyživuje detskú pokožku a robí 
ju jemnejšou. Máme skvelé re-
cenzie, naše produkty používa-
jú detičky, ktoré trápia atopické 
ekzémy.

Detské mlieko s harman-
čekom a olivovým olejom 
- vhodné pre citlivú detskú 
pokožku. Obsahuje výťažok 
z harmančeka, ktorý hydratuje 
a upokojuje. Stačí po kúpeli 
jemne natrieť pokožku dieťaťa. 

Detský šampón harmanče-
kový - je dermatologicky tes-
tovaný, s jemnou receptúrou 
umýva vlásky a pokožku hlavy 
bez vysušovania, harmanček 
poskytuje upokojujúci a rela-
xačný účinok. 

Cesnakový šampón na vla-
sy - moja vlastná skúsenosť 
so šampónom je spred dvoch 
rokov, kedy táto kozmetika 
vstúpila na trh v SR. Mala som 
problémy po pôrode mladšieho 
dieťaťa, rapídne mi vypadávali 
vlasy, mala som dokonca malé 
plešinky na hlave. Pred samot-
nou spoluprácou s fi rmou Far-
masi som si povedala, že naj-
skôr si skúsim sama na sebe 
produkty, a potom keď mi budú 
vyhovovať, ich budem odporú-
čať aj ostatným. A tu je vlast-
ne odpoveď na to, či je tento 
šampón dobrý. Je vynikajúci, 
po prvom umytí spozorujete, 
že vlasy sú silnejšie, hrubšie. 
A po pár týždňoch vidno roz-
diel. Vhodný je pre všetky typy 
vlasov aj pre ženy, mužov a deti 
nad 3 roky. Šampón obsahuje 
látku capixyl, ktorej vďačíme 

za rast a hustejšie vlasy. 
Je vynikajúci aj proti lupinám, 
dá sa použiť aj pri psoriáze 
(keď sa nachádza na pokožke 
hlavy), hlavne však zaručuje 
rast a hustotu vlasov, obme-
dzuje vypadávanie vlasov. 

Koncentrát na vodný ka-
meň - novo vytvorené zloženie 
čističa jednoducho odstraňu-
je nazbieranú hrdzu, vápenec 
a nečistoty. Poskytuje čistenie 
plôch bez námahy. Nezane-
cháva stopy a ľahko sa zmý-
va. Vápenec sa môže objaviť 
na rôznych miestach kvô-
li prúdeniu vody v prístrojoch 
na ohrev vody ako sú ohrie-
vače, čajníky, kávovary, špáry 
atď. Je vynikajúci na čistenie 
sprchového kúta od zaschnu-
tých vodných kvapiek.

Viac info na:
www.farmasigroup.sk

  Lea Švancárová

Určite poznáte aj vy svetoznámu Pavlovu tortu, ktorá 
patrí v súčasnosti medzi trendové dezerty. O jej pôvode sa 
dodnes vedú polemiky. Cukrári v Austrálii aj na Novom Zé-
lande sú presvedčení, že pochádza práve z ich domovských 
krajín. V oboch sa totiž tento lahodný dezert považuje za ná-
rodné jedlo. Torta nesie názov po slávnej ruskej baletke Anne 
Pavlovovej, ktorá v rámci svojho turné navštívila Austráliu 
i Nový Zéland. O baletke sa vravievalo, že netancuje, ale 
sa vznáša, akoby mala krídla. Táto torta je presne taká istá 
- jemná a ľahká, ako keby sa vznášala. 

Samozrejme, aj v Tvrdošovciach je známa Pavlova torta. 
Renata Kollárová ju pečie s radosťou nielen pre svoju rodi-
nu, ale pre všetkých, ktorí o to majú záujem. „Viacerí sa ma 
pýtajú, čo ma tak chytilo na pečení Pavlových tort? Začalo to 
tým, že sme mali v októbri jednu oslavu za druhou a keďže 
som bola v tom čase časovo ešte veľmi obmedzená svo-
jou malou dcérkou, rozmýšľala som nad ľahkým, no predsa 
skvelým receptom. 

Upiekla som svoju prvú Pavlovu tortu, ktorá mala ob-
rovský úspech a keďže aj mne veľmi chutila, spravila som 
ju ďalšie tri víkendy za sebou. Táto torta je veľmi podobná 
penovej torte, avšak je plnená ľahkým krémom a na vrch 
dostáva miesto čerstvé ovocie. Práve ľahký krém a naj-
mä ovocie robia z tejto torty skvelého spoločníka ku káve, 
po obede ako dezert. V našej rodine si našla svoje miesto 
aj ako olovrant. Pavlova torta je od ostatných tort odlišná aj 
tým, že cesto netvorí žiadna múka, tým je tento dezert ľahko 
stráviteľný a kedykoľvek si z neho dáte aj dve porcie. Ešte 
sa mi nestalo, že by sa torta nezjedla hneď ako ju začnem 
krájať a to ju robí výnimočnou. Zbožňuje ju moje blízke okolie 
a v poslednej dobe už aj zákazníci - ktorým ju pečiem - si ju 
veľmi obľubujú, čo ma veľmi teší.“        (sb)
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plaviť sa po jazere, ktorému 
hovoria i Galilejské more. Kapi-
tán lode vztýčil národnú vlajku, 
zaznela hymna. Plavbu jaze-

rom nám spríjemňovali melo-
dické židovské piesne v jiddiš 
a hebrejčine. Popoludní sme 
navštívili ruiny starovekého 
mesta Kafarnaum. Hovoria mu 
i Ježišovo mesto, lebo ho mal 
rád, často ho navštevoval a ká-
zal v synagóge, ktorej zvyšky 
sa zachovali dodnes. Tu od-
zneli aj slová, ktoré sú dodnes 
súčasťou kresťanskej liturgie: 
„Pane nie som hoden, aby si 
vošiel pod moju strechu...“ 
Ešte v ten deň sme vyhľada-
li Jardenit pri rieke Jordán. 
Na brehu rieky pokropený 
vodou sme si obnovili krst-

né sľuby a pomodlili sme sa 
za svojich rodičov a krstných 
rodičov.

Tretí deň našej púte po Svä-
tej zemi sme sa vyviezli na horu 
Tábor. Kým sme čakali na taxí-
ky, so záujmom sme sledovali, 
koľko predstaviteľov rôznych 
národov sveta sa tu zišlo. Tam 
sme po prvýkrát ochutnali šťa-
vu z granátových jabĺk. Čerstvý 
osviežujúci lahodný nápoj nám 
veľmi chutil. Kupodivu, vo Svä-
tej zemi sme nemali skoro žiad-
ne problémy s komunikáciou. 
Takmer každý predavač ovlá-
da angličtinu a ruštinu, čo nás 
dosť prekvapilo. V chráme na 
hore Tábor sme sa zúčastnili na 
svätej omši. Celou cestou nás 
sprevádzal páter ThDr. Szlávik. 
V Evanjeliu sa píše, že Ježiš 
na horu Tábor vzal so sebou 
troch učeníkov: Petra, Jakuba 
a Jána, aby sa s nimi pomodlil. 
Pri modlitbe jeho odev zbelel 
a zažiaril. Naša púť pokračo-
vala na Pole pastierov. Práve 
tam pásli pastieri svoje stáda, 
keď sa im zjavil anjel a zvesto-
val im Božie narodenie. Ocitli 
sme sa na mieste, kde zaznelo 
to známe: „Gloria in excelsis 
Deo! -Sláva Bohu na výsos-
ti!“ Tieto slová sú napísané aj 
na stene nádherného kostola 
vyprojektovaného talianskym 
majstrom Antoniom Barluzzim. 
Ďalšia zastávka bola v tzv. Jas-
kyni mlieka. Hovoria jej aj Biela 
jaskyňa. Podľa tradície tu Svätá 
rodina našla prístrešie pri úteku 
do Egypta pred krutým vlád-
com Herodesom, ktorému 
pripisujú smrť povraždených 
neviniatok v snahe zahubiť no-
vonarodeného židovského krá-
ľa. Toto miesto po celé stáro-
čie navštevujú neplodné ženy 

Navštíviť štát Izrael nie je také 
jednoduché, ako by sa na prvý 
pohľad zdalo. Už na letisku 
v Budapešti sme prešli bez-
pečnostnou previerkou izrael-
ských úradov. Príletová hala le-
tiska Ben Gurion v Tel Avive je 
naozaj impozantná. Návštevník 
tu má možnosť stretnúť turistov 
azda z celého sveta. Miesi sa 
tu mnoho rás, národov, počuť 
rôzne jazyky sveta. Pri vstu-
pe na izraelskú pôdu čakanie 
na vybavenie nevyhnutných 
formalít dôkladne preverilo 
našu trpezlivosť. Po zdĺhavom 
čakaní sme sa konečne ocitli 
na území - ako sa hovorí - naj-
bezpečnejšej zemi na svete. 
Pred letiskovou halou nás čakal 
šofér. Nezabudol na starý dob-
rý nomádsky zvyk - privítal nás 
fľašou čistej vody. 

Prvá zastávka bola v meste 
Tiberias, ktoré leží na juhozá-
padnom pobreží Genezáret-
ského jazera. Založil ho židov-
ský kráľ Herodes Veľký. Mesto 
dostalo názov podľa mena rím-
skeho cisára Tiberia. Dnes je to 
moderné izraelské mesto. Na-
šou prvou zastávkou bola Hora 
Blahoslavenstiev, tu Ježiš pred-
niesol blahoslavenstvá svojim 
učeníkom. Jedno z najznámej-
ších je: „Blahoslavení chudobní 
v duchu, lebo ich je kráľovstvo 
nebeské. „Cesta nás potom 
viedla ku Genezaretskému ja-
zeru. Záujemci mali možnosť 

rôznych vierovyznaní v snahe 
vymodliť si plodnosť. V kaplnke 
sme sa pomodlili za všetky deti 
našej obce.

Nasledujúcim programom 
nášho zájazdu bola návšteva 
pamiatok Jeruzalema. Mesto 
sa rozprestiera na troch pa-
horkoch: Sion, Olivová hora 
a Golgota. Doobeda sme na-
vštívili Getsemanskú záhradu, 
kde sa podľa evanjelia Ježiš 
v predvečer svojho utrpenia 

a smrti modlil a v smrteľnej úz-
kosti krvou potil. Majestátna 
Bazilika Agónie si získala náš 
obdiv. Postavená je na mies-
te, kde Ježiš krvou potil a kde 
ho zajali rímski legionári. Tento 
chrám často nazývajú aj Bazili-
kou národov. Spred chrámu sa 
nám naskytol nádherný výhľad 
na Staré mesto Jeruzalema. 
Páter nám vysvetlil, že staré 
mesto má osem brán. Najlep-
ší výhľad sme mali na Zlatú
a Svätoštefanskú bránu. Zlatá 
brána je zamurovaná, podľa 
proroctva sa otvorí až na konci 
vekov. Z Olivovej hory sme mali 
veľmi pekný výhľad na najstarší 
a zároveň najdrahší židovský 
cintorín na svete v údolí Cheb-
ron. Miesta na uloženie zosnu-
lých v tomto cintoríne sa zdedia 
vo významných židovských ro-
doch po celé generácie. Veľký 
záujem byť pochovaný práve 
na tomto cintoríne vychádza 
z tradície, ktorá hovorí, že Po-
sledný súd na konci vekov sa 
bude konať práve tu.

Do starého mesta Jeruza-
lem sme vošli Bránou svätého 
Štefana-mučeníka. Prešli sme 
Krížovou cestou tzv.Via Dolo-
rosa s pätnástimi zastavenia-
mi, ktoré nás nakoniec doviedli 
do najsvätejšieho miesta kres-
ťanov-Baziliky Svätého hrobu 

Svätej 
zeme

Jeruzalem

Olivová hora
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na Golgote. Každý turista sa tu 
musí obrniť trpezlivosťou, lebo 
čakacia doba pre návštevníkov 
sa niekedy predĺži aj na dve či 
tri hodiny.

Na šiesty deň našej návšte-
vy Svätej zeme sme navštívili 
najposvätnejšie miesto židov-
ského národa - Múr nárekov, 
kde Židia dodnes oplakávajú 
zánik Chrámu a spustošenie 
Jeruzalema rímskymi légiami. 
Múr nárekov tvorí pozostatok 
podporného múru pôvod-
ného Herodesovho chrámu. 
Priestranstvo pred Múrom ná-
rekov je rozdelené na dve časti. 
Pravá časť je určená pre ženy, 
ktoré si musia zahaliť hlavu ruč-
níkom a ľavá časť pre mužov, 
tí taktiež musia mať na hlave 
klobúk alebo predpísanú pri-

krývku hlavy-kipu, iným slovom 
jarmulku.. Po návšteve Múra 
nárekov sme putovali na horu 
Sion, kde sa nachádza Bazilika 
Usnutia Panny Márie a Veče-
radlo-miesto poslednej večere 
Ježiša s apoštolmi. Pôvodne 
to bol dom evanjelistu Marka. 
Večeradlo neoplýva výzdobou, 
ale nachádza sa v ňom dar pá-
peža sv. Jána Pavla II., ktorý 

v roku 2000 navštívil Jeruza-
lem. Neďalekým schodiskom 
sme sa dostali do malej miest-
nosti, ktorá je podľa Evanjelia 
miestom zoslania Ducha Svä-
tého. Pod Večeradlom v dol-
nej miestnosti sa podľa ústnej 
tradície nachádza hrob veľkého 
kráľa Dávida. Bazilika Usnu-
tia Panny Márie sa nachádza 
v blízkosti Večeradla. 

V siedmy deň púte sme 
navštívili dve historické loka-
lity: Národný park Massadu 
a Kumrán. Pevnosť Massada 
sa rozprestiera na neprístup-
nej rozľahlej skalnej plošine 
s výhľadom doširoka-ďale-
ka. Vyviezla nás tam lanovka. 
Vo výške 450 metrov nad Mŕt-
vym morom tu na prelome le-
topočtov žila početná židovská 

komunita. Po páde Jeruzale-
ma títo Židia urputne odolá-
vali Rimanom a nevzdali sa. 
Rímskym vojskám sa podarilo 
pevnosť dobyť až po dvoch 
rokoch obliehania. Židia nech-
celi padnúť do zajatia, a preto 
spoločne spáchali samovraždu 
napriek tomu, že podľa židov-
skej viery je to prísne zakáza-
né. Zachránilo sa iba osem žien 

a detí, tie našli úkryt vo vod-
ných nádržiach. Zrúcaniny 
pevnosti Massada sú dodnes 
symbolom odporu Židov voči 
všetkým nepriateľom židov-
ského národa. Neďaleko sa 
nachádza archeologická loka-
lita Kumrán. V 20. storočí tu 
mladý pastier pri hľadaní zatú-
lanej ovce objavil jaskyne s uni-
kátnymi nálezmi starovekých 
zvitkov. Vedci až neskôr oce-
nili výnimočnosť tohto nálezu.
V objavených hlinených nádo-
bách našli mnohé biblické texty 
zo Starého zákona ako i ďalšie, 
dovtedy neznáme náboženské 
texty. Potvrdilo sa, že Biblia sa 
úplne zhoduje s týmito doteraz 
najstaršími objavenými tex-
tami. Ich autormi z čias rokov 
150 pr.n.l. až 70 n.l. boli členovia 
asketickej sekty Esejcov. Naj-
známejším objaveným textom 
z Kumránu je Kniha Izaiášova 
obsahujúca proroctvo o prí-
chode Mesiáša. 

V ten istý deň sme sa okúpali 
v legendárnom Mŕtvom mori. 
V tom mori sa kvôli hustote 
vody nedá plávať. Človek sa iba 
prevracia na hladine. V neďale-
kých obchodíkoch sme nakú-

pili kozmetické prípravky znač-
ky Ahava s výťažkom minerálov 
z Mŕtveho mora. Nasledovala 
cesta autobusom do Betle-
hema, kde nás čakala skve-
lá večera. Mali sme možnosť 
ochutnať špeciality izraelskej 
a blízkovýchodnej kuchyne, 
ako napr. falafel (vyprážené gu-
lôčky z cíceru a bôbu), kuskus 
i halvu. Židia, hlavne ortodox-
ní, sa stravujú prísne „kóšer“, 
čo znamená „podľa predpisov 
Tóry“.

Kto navštívi Izrael, nemal 
by vynechať Múzeum holo-
kaustu Yad Vašem. Založili ho 
v roku 1953 a jeho cieľom je 
zachovávať pamiatku na šesť 
miliónov židovských obetí II. 
svetovej vojny. Ľuďom, ktorí 
prispeli počas vojnových rokov 
k záchrane Židov, sa každoroč-
ne udeľuje titul „Spravodlivý 
medzi národmi“. Z obyvate-
ľov Slovenska toto najvyššie 
vyznamenanie získalo viacero 
občanov.

Veľkonočné sviatky sú naj-
väčšie sviatky kresťanstva. Ich 
pôvod sa odvodzuje od židov-
ského sviatku Pesach. Židia 
vtedy slávia vyslobodenie sa 
z egyptského otroctva. Pod 
Mojžišovým vedením Boh pre-
viedol svoj vyvolený ľud z egypt-
ského otroctva cez Červené 
more do Zasľúbenej zeme. 
Aj dnešní pútnici, po návšteve 
posvätných miest Svätej zeme 
prežívajú veľkonočné sviat-
ky, ale už oveľa intenzívnejšie. 
My, pútnici po Svätej zemi, 
želáme pri slávení najväčších 
kresťanských sviatkov roka 
obyvateľom našej obce radosť 
zo vzkriesenia Ježiša Krista.

Mgr. Mária Tóthová

Pútnici

Vchod do Gethsemanskej záhrady
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Kresťanské veľkonočné ob-
rady našich predkov boli pre-
pojené s rozmanitými domáci-
mi tradíciami, ktoré majú kore-
ne v dávnej minulosti a súviseli 
s ich spôsobom života. Jed-
ným zo zvykov Slovanov bolo, 

že počas Veľkej noci sa chodili 
na hroby v prítomnosti mŕtvych 
najesť, pritom im na hroboch 
nechali kraslice a jedlo. Pred-
kovia verili, že v prelomových 
momentoch kalendárneho ro-
ka, akým je letný a zimný sl-
novrat, je hranica medzi sve-
tom živých a svetom mŕtvych 
priestupná. Pred Veľkou nocou 
sa raj a peklo otvárajú a duše 
zomrelých môžu prebývať 
so svojimi príbuznými do 
obdobia Turíc. Taktiež sa 
verilo, že ten, kto zomrie 
na Veľkú noc, sa môže dostať 
priamo do raja, keďže ten je 
v tom čase otvorený. Sloven-
ským zvykom tiež bolo nosiť 
malé deti na Kvetnú nedeľu 

do kostola, aby začali skoro 
hovoriť.

Nadprirodzené sily mali pod-
ľa našich predkov počas veľ-
konočného týždňa najväčšiu 
moc, a preto sa bolo treba 
pred nimi chrániť. Na Sloven-

sku sa verilo, že v noci zo Ze-
leného štvrtka na Veľký piatok 
sa na určitých miestach dediny 
stretávali strigy, ktoré nielen 
tancovali, ale aj čarovali, odo-
berali kravám mlieko a škodili 
ovocným stromom. Na ochra-
nu pred nimi sa zárubne stajní 

natierali cesnakom, posväte-
nými vŕbovými prútmi sa šibal 
dobytok a kravám sa na rohy 
uväzovali červené stužky. Ke-
ďže sa verilo, že zlí duchovia 
a strigy sa boja hluku, plašili ich 
rapkaním na rapkáčoch.

K najvýraznejším prvkom veľ-
konočných zvykov však patrili 
zeleň a voda, súvisiace so sym-
bolikou plodnosti a zdravia. 
Vŕbové prúty, ktoré sa svätili 
na Kvetnú nedeľu, sa pova-
žovali za magické predmety 
na celom Slovensku. Využívali 
sa nielen na ochranu proti zlým 
silám, proti búrke, ale aj v lie-
čebných praktikách. 

Na niektorých miestach sa 
na Veľkonočnú nedeľu nosi-
li košíky s jedlom do kostola 
na posvätenie. Verilo sa, že 
posvätené jedlá majú magické 
a liečivé vlastnosti. Dávalo sa 
z nich aj dobytku, odrobinky 
sa pridávali do osiva a zaorá-
vali sa do prvej brázdy pri prvej 
orbe poľa.

Veľkonočné zvyky sa v jed-
notlivých oblastiach Slovenska 
líšili. Na západnom Slovensku 
bolo rozšírené šibanie korbá-
čom zo spletených vŕbových 
prútov, na strednom a východ-
nom Slovensku sa však prak-
tizovalo skôr kúpanie a ob-
lievanie dievčat mládencami. 
S plodnosťou súvisí aj zvyk 
trasenia ovocnými stromami, 
aby dobre rodili či mastenie 
pluhov, aby na poliach nerástla 
burina. Na juhozápadnom Slo-
vensku boli známe obe praktiky 
a v niektorých obciach dievčatá 
šibačku a oblievačku mláden-
com na druhý deň opätovali.

 Zdroj: aktuality.sk  

Posielanie veľkonočných 
pohľadníc sa pomaly vytráca, 
ale kedysi to bol milým ges-
tom pre našich príbuzných
a známych, aby sme im po-
priali príjemné sviatky. 

Podľa záznamov sa táto 
tradícia šírila v rovnakom čase 
v Grécku aj Číne. V Európe sa 
stala populárnou v roku 1840, 
keď vznikli poštové pečiatky. 
Spočiatku sa pozdravy posie-
lali najviac na Vianoce, Nový 
rok a Valentína. Veľká noc 
ako čisto náboženský sviatok 
nebola taká zaujímavá, ale 
od konca roku 1890 sa začí-
najú čoraz častejšie objavo-
vať aj veľkonočné pohľadnice. 

Prvé veľkonočné pohľad-
nice pochádzali z Anglicka. 

Väčšinou boli čierno-biele 
a boli na nich králiky, vajíč-
ka, sliepky a kríže. V 20. sto-
ročí sa ich popularita výrazne 
zvýšila. Začali sa na nich ob-
javovať jarné krajinky, známe 
kresťanské budovy, deti, ba-
rančekovia a, samozrejme, 
symbol plodnosti – králik. 
Počas vojny symbolizova-
li tieto pohľadnice nádej 
a čoraz častejšie sa na nich 
objavoval aj Ježiš Kristus, 
po vojne pribudli kvety. 
Čím viac sa blížil koniec 

20. storočia, tým viac klesala 
popularita pohľadníc, no na-
priek všetkému, vrátane inter-
netu, veríme, že nezabúdate 
na tento pekný zvyk. 

Podľa mynovezamky.sk

Veľkonočné pohľadnice

Veľká noc Veľká noc 
SlovanovSlovanov
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Techniky na zdobenie 

VEĽKONOČNÝCH VEĽKONOČNÝCH 
KRASLÍCKRASLÍC
Zdobenie vajíčok je obľúbenou činnosťou tradičných 

sviatkov jari. Vyrábať kraslice vlastnými rukami milujú 
nielen ženy, ale aj deti. My vám prinášame niekoľko techník, 
ako jednoducho a pritom kreatívne si môžete vyrobiť 
vlastné kraslice. Nejde len o maľovanie či lepenie, pretože 
aj veľkonočná výzdoba podlieha trendom a nemusí vždy 
znamenať len tradičné motívy.

V súčasnosti je čipka trendom vo viacerých oblastiach. 
Od módneho priemyslu až po dekorovanie stien. Inak to nie je ani 
pri drobných ozdobách, a preto si aj veľkonočné vajíčka môžeme 
vyzdobiť nádhernou čipkou. Vezmite si kúsok čipky alebo staršej 
záclony s pekným vzorom. Vajce do nej pevne zabaľte a uchyť-
te gumičkou, napríklad na spodnej strane, kde to nebude až tak 
vidieť. Pripravte si farbivo a teplú vodu a ponorte do nej vajíčka 
obalené do čipky. Po vytiahnutí ich nechajte uschnúť, a potom 
opatrne čipku odstráňte. 

Milovníci moderných rovných línií ocenia metódu „stužkova-
nia“. Tenšie stužky oviňte okolo vajíčka a prilepte ich lepidlom, 
potom ich namočte do vody zafarbenej vami zvoleným farbivom 
a nechajte pôsobiť podľa návodu. Po odstránení stužky vám os-
tanú  krásne rovné línie. Ak chcete vajíčka trojfarebné, môžete 
po uschnutí namočiť už len spodnú polovicu zafarbenej kraslice 
do inej farby a výsledok je ešte lepší.

Ak obľubujete zlatú či striebornú farbu, môžete si vajíčka zafar-
biť minimalisticky, no predsa vkusne. Kúpte si zlatý alebo striebor-
ný sprej a vyfúknuté vajíčka ním jednoducho rovnomerne prestrie-
kajte.                 (i)

znamenať len tradičné motívy.

Rafi nované čipky

„Stužkovanie”

Elegantná zlatá

PRE DETI

Zakrúžkuj všetky príklady, ktorých výsledok je 20.

Ukáž motýľovi cestu, ktorá vedie ku kvietku!
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Batôžkový ples - Csemadok

Csemadok - Batyubál

Batôžkový ples - Csemadok
Csemadok - Batyubál

Ples ZŠ s VJM K. Szemerényiho
A SZKMTNY Alapiskola bálja

Čajové posedenie klubu dôchodcovNyugdíjasklub - Teadélután

Čajové posedenie klubu dôchodcov
Nyugdíjasklub - Teadélután

Ples ZŠ s VJM K. Szemerényiho

A SZKMTNY Alapiskola bálja
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Ples ZŠ J.A.Komenského
A J.A.Komenský Alapiskola bálja

Ples ZŠ J.A.Komenského

A J.A.Komenský Alapiskola bálja

Tanečná zábava dobrovoľných darcov krvi
Az önkéntes véradók táncmulatsága

Ples Spolku železničiarov Zástava
A Vasutasok Zászló Egyesületének bálja

Ples Spolku železničiarov Zástava
A Vasutasok Zászló Egyesületének bálja

Tanečná zábava dobrovoľných darcov krviAz önkéntes véradók táncmulatsága
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Rozpis futbalových zápasov našich mužstiev / Rozpis futbalových zápasov našich mužstiev / jarná časť 2018/2019jarná časť 2018/2019
MUŽSTVO DOSPELÝCH

Dátum Začiatok
zápasov 

Zápasy

10.03.2019 14.30 hod Tvrdošovce – Šahy

17.03.2019 15.00 hod Dvory nad Žitavou – Tvrdošovce

24.03.2019 15.00 hod Tvrdošovce – FK Chotín

31.03.2019 15.00 hod ŠK Podlužany – Tvrdošovce

07.04.2019 15.30 hod Tvrdošovce – FK Levice

14.04.2019 15.30 hod OFK Veľký Ďúr – Tvrdošovce

21.04.2019 16.00 hod Tvrdošovce – Veľký Kýr

27.04.2019 16.00 hod Okoličná – Tvrdošovce

05.05.2019 16.30 hod Tvrdošovce – ŠK Nesvady

12.05.2019 16.30 hod Tvrdošovce – Pribeta

19.05.2019 17.00 hod Bešeňov – Tvrdošovce

26.05.2019 17.00 hod Tvrdošovce – FK V. Kosihy

02.06.2019 17.00 hod ŠK Kmeťovo – Tvrdošovce

09.06.2019 17.00 hod Tvrdošovce – Salka

15.06.2019 17.00 hod Hurbanovo – Tvrdošovce

U 15 Starší žiaci

Dátum Začiatok 
zápasov 

Zápasy

30.03.2019 12.30 hod Tvrdošovce – Palárikovo

06.04.2019 13.00 hod Tvrdošovce – Andovce

13.04.2019 13.00 hod Dvory nad Žitavou – Tvrdošovce

20.04.2019 13.30 hod Bešeňov – Tvrdošovce 

27.04.2019 13.30 hod Tvrdošovce – Veľký Kýr

04.05.2019 14.00 hod Bánov – Tvrdošovce

11.05.2019 14.00 hod Tvrdošovce – Veľké Lovce 

18.05.2019 14.30 hod Palárikovo – Tvrdošovce

25.05.2019 14.00 hod Andovce – Tvrdošovce

01.06.2019 14.30 hod Tvrdošovce – Dvory nad Žitavou

PRÍPRAVKA

Dátum Začiatok 
zápasov 

Zápasy

30.03.2019 10.00 hod Tvrdošovce – Palárikovo

06.04.2019 Voľno

13.04.2019 10.00 hod Union Nové Zámky – Tvrdošovce

20.04.2019 10.00 hod Komoča – Tvrdošovce 

27.04.2019 10.00 hod Tvrdošovce – Veľký Kýr

05.05.2019 10.00 hod Bánov – Tvrdošovce

11.05.2019 10.00 hod Tvrdošovce – Zemné 

18.05.2019 10.00 hod Palárikovo – Tvrdošovce

25.05.2019 Voľno

01.06.2019 10.00 hod Tvrdošovce – Union Nové Zámky

DORAST

Dátum Začiatok 
zápasov 

Zápasy

23.03.2019 15.00 hod Tvrdošovce – Kmeťovo

30.03.2019 15.00 hod Dvory nad Žitavou – Tvrdošovce

06.04.2019 15.30 hod Tvrdošovce – Podlužany

14.04.2019 10.00 hod Želiezovce – Tvrdošovce

20.04.2019 16.00 hod Tvrdošovce – Veľké Uľany

28.04.2019 13.30 hod Veľký Meder – Tvrdošovce

04.05.2019 16.30 hod Tvrdošovce – Nevidzany 

11.05.2019 16.30 hod Tvrdošovce – Ivanka pri Nitre

19.05.2019 13.00 hod Marcelová – Tvrdošovce

26.05.2019 14.30 hod Kolárovo – Tvrdošovce

01.06.2019 17.00 hod Kalná nad Hronom – Tvrdošovce

08.06.2019 17.00 hod Tvrdošovce – Veľký Kýr

15.06.2019 17.00 hod Kozárovce – Tvrdošovce

Obchodná 3, Tvrdošovce, 035/6492149
Biskupa Klucha 17, Močenok, 037/7781547

www.tibi.sk


