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XVIII.   DNI   SVÄTÉHO   ŠTEFANA
TVRDOŠOVCE  �  19 – 22. 8. 2016

www.tvrdosovce.sk

P R O G R A M

18. august 2016 (štvrtok)
 8:00 Hodové darovanie krvi (Obecný dom)

19. august 2016 (piatok)
 15:30 Otvorenie ulice Jozefa Ludasa  
   (Nájomné byty, Školská ulica)
 16:30 Slávnostné zasadnutie obecného
   zastupiteľstva (Obecný dom)
 17:30 Otvorenie výstavy fotografi í Františka Tótha: 

  Island (Obecný dom)
 18:00 Uloženie vencov k soche sv. Štefana 
   (Nám. Sv. Štefana)
 20:00 Séria koncertov (Amfi teáter)
  Tamás Vastag, Szilvia Dankó, 
  Irigy Hónaljmirigy 
  Vstupné: v predpredaji 7,- €, 
  pred koncertom 9,- € 
  (do 6 rokov je vstup zdarma) 

20. august 2016 (sobota)
 08:00 – 14:00   Súťaž vo varení (Park na Hornej ulici)
 Sprievodné programy: 
 09:00 Detský svet 
 09:30 Rozhovor s psychologičkou 

  Norou Stefanovitsovou na tému 

  nebezpečenstvá virtuálneho sveta – www 
 10:00 Tambores – bubnová show
 10:00 Futbalový zápas starší žiaci Tvrdošovce 
  – Želiezovce (Štadión J. Szikoru)
 10:00 – 11:00  Súťaž o najchutnejší pagáč 

  Tvrdošoviec - registrácia

 11:00 Súťaže a hry
 12:00  Futbalový zápas žiaci Tvrdošovce 
  – Želiezovce (Štadión J. Szikoru)
 13:00 Vyhodnotenie súťaže vo varení
 13:20 Vyhodnotenie súťaže o najchutnejší pagáč 
  Tvrdošoviec

  09:00 – 12:00   II. Svätoštefanský beh   
   (Obecný dom)
 14:00 Majstrovský futbalový zápas: 
  Tvrdošovce dorast – Malé Dvorníky 
   (Štadión J. Szikoru)
 15:00 Otvorenie vínneho dvora (Dolná ulica)
  Remeselnícky jarmok (Dolná ulica)
 16:30 Sprievod folklórnych súborov  
   (Termálne kúpalisko - 
   Nám. sv. Štefana - Dolná ulica)
 17:00 Majstrovský futbalový zápas: 
  Tvrdošovce B – Bruty  (Štadión J. Szikoru)
 17:00 XVIII. Folklórny festival (Dolná ulica)
 20:00 Vo vínnom dvore hrá ľudová kapela 
   (Vínny dvor)
 21:00 Hodová zábava (Vstupné: 2,- €) (Amfi teáter)

21. august 2016 (nedeľa)
 10:30 Slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom 
  kostole sv. Štefana
 15:00 Bábkové divadlo (Termálne kúpalisko)
 17:00 Majstrovský futbalový zápas: 
  Tvrdošovce A  - Chotín (Štadión J.Szikoru)
 19:00 Vystúpenie amatérskych kapiel: 
  Trapper Band, RM Project  
   (Pódium na Dolnej ulici)
 21:00 Hodová zábava (Vstupné: 2,- €) (Amfi teáter)
  Celý deň: jarmok, hody, vínny dvor 

22. august 2016 (pondelok) 
 20:00 Retro disko s DJ Čeku (Termálne kúpalisko)
 21:00 PoleDance Studio (Termálne kúpalisko)
 21:30 Ohňová show (Termálne kúpalisko)
 22:00 Svätoštefanský ohňostroj (Termálne kúpalisko)
 Celý deň: jarmok, hody, vínny dvor 
   (Termálne kúpalisko)
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DO POZORNOSTI ČITATEĽOM
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.

Ing. Otto Loboda a Diana Alakšová  16.04.
Mgr. Tomáš Kluka a Mgr. Monika Csikósová  07.05. 
Peter Mészáros a Ildikó Budová  28.05.
Miroslav Lacina a Eva Számelová  28.05. 
Ing. Zoltán Balogh a Andrea Tóthová  04.06.
Ľudovít Keresztes a Anastázia Szőkeová  04.06. 
Marek Hatala a Michaela Ludasová  11.06. 
Tomáš Molnár a Angelika Szabóová  18.06. 
Dávid Száraz a Linda Saskőiová  09.07. 
Mgr. Zoltán Ladics a PaedDr. Beata Kissová  09.07.
Tomáš Gyetyák a Erika Baloghová  16.07. 
Mário Kurucz a Silvia Vaňová  16.07.
Bc. Zsolt József Balogh a Bc. Anikó Lukácsová   23.07.

MLADOMANŽELIA

OPUSTILI NÁS
Helena Vanyová  (1922)  05.03.
Margita Rollerová  (1939)  20.03.
Vilma Vidová  (1932)  20.03.
Karol Ivanics  (1945)  15.04.
Július Bihari (1944)  21.04.
Rudolf Buják  (1960)  04.05.
Valéria Benczeová  (1934)  05.05.
Anna Mészárosová  (1939)  02.06.
Zuzana Rosková  (1934)  03.06.
Ľudovít Major  (1953)  07.06.
Jozef Kopasz  (1930)  14.06.
Zuzana Csányiová  (1928)  15.06.
Alžbeta Fugliová  (1926)  17.06.
Anna Csányiová  (1928)  26.06.
Zuzana Szárazová  (1944)  09.07.
Jozef Vanya  (1937)  09.07.
Mariana Brucknerová  (1973)  10.07.
Rozália Zahrátková  (1930)  10.07.
Karol Borbély      (1936)     22.07.

Bryan Molnár Rácz  06.02.
Nikol Dömeová  12.02.
Olivia Kopečná  16.02.
Laura Tóthová  16.02.
Félix Dóža  24.02.
Sebastián Tóth  29.02.
Diana Pšenáková  11.03.
Marcela Kovácsová  12.03.
Erik Zaťko  13.03.
Laura Keresztesová  23.03.
Renáta Anyalaiová  02.04.
Ladislav Sárközi  19.04.
Rikardo Lakatoš  21.04.
Viktória Žigová  29.04.
Amira Farkasová  30.04.
Marek Hnízdo  06.05.
Róbert Slamenka  14.05.
Zuzana Baloghová  24.05.
Félix Koczka   02.06.
Barbora Kotlárová  17.06.
Oliver Benyík  14.06.
Megan Lojková 21.06.
Giovanna Bihariová   25.06.
Viktória Kuruczová            10.07.

NOVORODENCI

70  Apríl:  Dionýz Bugyík, Etela Borsányiová, Mgr. Helena Horáčeková, Ladislav Mészáros
  (Záhradnícka ul.), Koloman Galó, Ladislav Marsovszky, Mária Vidová (Széchenyiho ul.),
 Máj:  Alexander Borbély (Kvetná ul.), Mária Vargová (Vinohradnícka ul.) 
 Jún:  Juraj Pintér, Pavol Bíróczi
 Júl:  Irena Vinczeová, Anna Juhászová, Edita Kozmová
 August:  Vladimír Cirók, Zuzana Liptáková, Alžbeta Jassová, Ladislav Žilinský 
  (Rybárska ul.), Cecília Tóthová
75  Apríl:  Vincent Vanya (Kinizsiho ul.), Imrich Mellen, Verona Bihariová, Zuzana Vanyová 
  (Štúrova ul.), Irena Ruzsiková, Vincent Kuchar
 Máj:  Imrich Virágh, Margita Baloghová (Májova ul.), Irena Tóthová, Ladislav Modránszky 
 Jún:  Margita Bédiová (Rákócziho ul.), Jozef Mészáros, (Hviezdoslavova ul.), 
  Zuzana Birkusová (Puškinova ul.), Ladislav Csikós, Jozefa Czibulková, 
  Štefan Száraz (Východná ul.) 
 Júl:  Mária Bratová, Helena Vinczeová (Gorkého ul.), Marta Szabová, Mária Vinczeová 
  (Gorkého ul.), Irena Bogdányová, Anton Szpevák, Ján Ježo
 August:  Július Ladics, Árpád Harča, Helena Tataiová, Karol Vas, Gejza Bogyó, 
  Mária Borosová (ul. kpt. Jaroša)
80  Apríl:  Mária Vanyová (Nová cesta), Anna Benczeová, Jozef Mészáros (Gorkého ul.), 
  Mgr. Oľga Hegyiová, Ľudovít Szabó (Novozámocká cesta), Helena Juhászová
 Jún:  Valéria Ludasová (Gorkého ul.), Irena Aratóová, Júlia Vanyová (Nová cesta) 
 Júl:  Helena Vanyová (Horná), Júlia Švancárová, Karol Major, Helena Bugyiková 
  (Záhradnícka ul.), Jozef Bugyik (Železničná cesta), Irena Csányiová (Orechová ul.)
 August:  Margita Jerušková, Magdaléna Virágová
85  Apríl:  Michal Vanya (Sládkovičova ul.)
 Máj:  Pavol Vanya (Nová cesta)
 Júl:  Mária Dózsová (Novozámocká cesta)
 August:  Veronika Grochalová
90  Máj:  Mária Bogdányová (Nová cesta)
 August:  Mária Borbélyová (Železničná cesta)
95  August:  Mária Vidová (ul. T.Vansovej)

JUBILANTI

Jasné slnko sa dnes 
na oblohe zjavilo,

Pošepkalo mi do uška 
krásne slová.

Svojím lúčom ma 
po líci pohladilo

a chuť do nového dňa 
mi dalo znova.

 Jasné slnko sa 
na oblohe zjavilo,

svojím teplým lúčom 
ma zohrialo

tak, ako keď lásku 
v srdci máš

a každému ju navôkol 
rozdávaš.

Jasné slnko sa 
po oblohe prechádza,

silu a vieru v ňom 
každý nachádza.

Nájde sa v každom z nás 
a možno nie,

a predsa sa na oblohe 
vždy ukáže.

SlnkoSlnko

Oznamujeme obyvateľom , držiteľom smartfónov, že v roku 2016  bola spustená 
mobilná aplikácia obce Tvrdošovce, kde sa pravidelne zverejňujú najaktuálnej-
šie informácie súvisiace so životom obce tj. pozvánky na podujatia, informácie 
a správy rôzneho druhu. Aplikáciu si môžete stiahnuť a inštalovať do mobilných 
telefónov s OR Android cez Google Play a do iPhone cez Apple Store. Do vyhľa-
dávača stačí napísať  „Tvrdošovce”.

Buďte informovaní!

OZNAM
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STAROSTUOpýtali sme sa  

V prvom rade je potrebné, 
aby som vysvetlil rozdiel medzi
pojmami uloženie odpadu a se-
parovanie. Uloženie odpadu, 
resp. jeho odvoz sa v našom 
prípade týka komunálneho od-
padu, odpadu pochádzajúceho 
z domácností, produkovaných 
v každodennom živote, ktorého 
odvoz zabezpečuje obec. V dvoj-
týždňových intervaloch smetné 
nádoby zbierame a vyprázdňu-
jeme. S touto službou súvisí tzv. 
poplatok za komunálny odpad, 
ktorý platí občan a podnikateľ 
zároveň. Separácia, alebo opä-
tovné zužitkovanie vzniká roz-
delením, roztriedením odpadu 
pochádzajúceho z každodennej 
spotreby obyvateľov. Medzi trie-
dené odpady patria PET fľaše, 
fólie, umelé hmoty, konzervy, 
plechovky z nápojov, ale okrem 
nich už aj akumulátory či batérie 
používané v domácich spotrebi-
čoch, pneumatiky, použité oleje, 
kuchynský odpad, zelený ale 
aj stavebný odpad. Zatriedenie 
týchto odpadov, ako aj podmien-
ky súvisiace s ich zberom, povin-
nosti súvisiace s ich likvidáciou 
upravuje zákon č.79/2015 Z.z. 
o odpadoch. Je dôležité pove-
dať, že v zmysle zákona je od 1. 
júla 2016 obec povinná zabez-
pečiť zberný dvor pre svojich 
obyvateľov na uloženie vysepa-
rovaného odpadu v závislosti 
od druhu odpadu bezodplatne, 
v niektorých prípadoch aj za po-
platok. Pokiaľ občan neupred-
nostní na uloženie vyseparované-
ho odpadu zberný dvor, ale napr. 
verejné priestranstvo alebo cho-
tár, je možné ho v zmysle zákona 
sankcionovať. Dúfam, že vďaka 
iniciatíve „Za krajšie Tvrdošovce” 
i uvedomelého prístupu našich 
obyvateľov si aj na tieto novinky 
rýchlo zvykneme a naučíme sa
s nimi žiť. Podrobnejšie informá-

cie môžu záujemcovia získať na 
www.tvrdosovce.sk alebo na te-
lefónnom čísle 035/6492 213. 

Obec aktívne prihliada na 
naše životné prostredie. V zá-
ujme jeho ochrany prijalo nie-
koľko opatrení. Môžeme ve-
dieť, ktoré to boli?

V apríli tohto roku sa už po 
šiestykrát zorganizovala pri prí-
ležitosti Dňa Zeme brigáda „Za 
krajšie Tvrdošovce”. Podstatou 
akcie je, aby sme v prvom rade 
vyčistili naše verejné priestran-
stvá, chotáre od ilegálnych sklá-
dok odpadov a v druhom rade, 

aby sme skrášlili našu obec vý-
sadbou nových rastlín. Je spo-
ločným záujmom, aby sa naši 
obyvatelia na tejto akcii zúčastnili 
v čo najväčšom počte a tým sa 
postarali o pekné parky, verejné 
priestranstvá, oddychové zóny, 
záhradky ako za svoje. Pri dobro-
voľníkoch ochotných pomôcť sa 
však nájdu aj takí, ktorým je prí-
roda aj tak ľahostajná. Stane sa, 
že umiestnia odpady na poľných 
cestách, v priekopách, na bre-
hoch jazier a pod. Vďaka opatre-
niam príslušníkov obecnej polície 
sa vo väčšine prípadov podarí 
páchateľov nájsť. I napriek tomu 
sme však považovali za potreb-
né umiestniť závory na začiatku 
ulice Golgota, ako aj na ulici Kol-
lárova, kde sa neustále umiest-

ňovala časť odpadov. Ďalej sme 
v rámci rozširovania kamerového 
systému umiestnili nové kamery 
na viacerých uliciach a odboč-
kách, ktoré zabezpečujú 24 ho-
dinový monitoring danej lokali-
ty. Verím, že obyvatelia budú v 
budúcnosti aktívnejšie využívať 
možnosti zberného dvora, čím 
predídeme zbytočným kompliká-
ciám a nedorozumeniam.

Pri príležitosti Dňa detí sa 
na termálnom kúpalisku otvo-
rila letná sezóna 2016. S akými 
novinkami očakávate tento rok 
návštevníkov?

Áno, každý rok sa Termálne 
kúpalisko Tvrdošovce s.r.o. snaží 
v rámci svojich fi nančných mož-
ností priniesť svojim návštevní-
kom niečo nové. V tomto roku 
sme chceli svoje služby rozšíriť, 
preto sme sa rozhodli vybudovať 
tzv. Kneippov kúpeľ, ktorý ponú-
ka rekreantom relaxačné zážitky. 
Samozrejme, keďže sa snažíme 
ponúkať služby aj rodinám s deť-
mi, preto v závislosti od poča-
sia ponúkame rôzne víkendové 
programy. V tomto roku chceme 
zorganizovať tradičné stretnutie 
drevorezbárov, ponúkať detské 
programy, ale nemôžeme za-
budnúť ani na športovcov, napr. 
stretnutie prívržencov zumby, 
kulturistov, a pod. Ako ste si už 
v posledných rokoch mohli zvyk-

núť, termálne kúpalisko dáva 
priestor aj Dňom svätého Štefa-
na. V tomto období bude otvára-
cia doba obmedzená, ale bufet 
bude otvorený. V nedeľu, počas 
hodových osláv sa organizátori 
posnažia spríjemniť voľné chvíle 
deťom, kým v pondelok osloví 
ohňová show a ohňostroj každú 
vekovú kategóriu.

Tento rok organizuje obec 
Dni svätého Štefana už po 
18.-krát. Čo pripravili organizá-
tori pre hostí v roku 2016?

Tohtoročné Dni svätého Šte-
fana sa začínajú 19-eho augus-
ta. Tento rok sa oslavy začnú 
slávnostným odovzdaním novej 
ulice, ktorou bude ulica Jozefa 
Ludasa a bude ňou nazvaná uli-
ca pri pavlačových nájomných 
bytoch. Stane sa tak po schvá-
lení uznesenia obecným zastu-
piteľstvom zo dňa 24.5.2016. 
Po tom bude už tradične nasle-
dovať slávnostné zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva, kde 
sa za účasti predstaviteľov dru-
žobných a partnerských miest
a  obcí odovzdá cena obce a ce-
na starostu obce. Následne pre-
behne kladenie vencov. Vo ve-
černých hodinách sa začne sé-
ria koncertov s Vastag Tomim, 
Dankó Szilviou a živý koncert 
skupiny Irigy Hónaljmirigy. V so-
botu bude v parku na Hornej ulici 
prebiehať súťaž vo varení guláša, 
II. Svätoštefanský beh, pre deti 
budú pripravené rôzne atrakcie, 
rozhovory s pozvanými hosťami, 
ochutnávka domácich výrobkov 
a rôzne iné zaujímavosti. Poo-
bede bude program pokračovať 
vystúpením folklórnych súborov, 
otvorením vínneho dvora a zába-
vou. V nedeľu si futbalový fanú-
šikovania budú môcť vychutnať 
majstrovský futbalový zápas, 
budú pripravené opäť zábavné 
atrakcie v areáli termálneho kú-
paliska, večer koncerty, zába-
va a veľa ďalších zaujímavostí. 
V pondelok bude v areáli termál-
neho kúpaliska ohňová show 
a sériu programov uzatvorí oh-
ňostroj. Organizátori každého sr-
dečne očakávajú. Príďte a urob-
me spolu nezabudnuteľnými aj 
tohtoročné oslavy Dní svätého 
Štefana!

Ďakujem za rozhovor.

Pán starosta! Ešte v minulom roku obec pristúpila k uzatvoreniu skládky komunálneho 
odpadu. Aké alternatívy ponúka obec pre svojich obyvateľov? Kam je možné vyviesť odpad 
tak, aby sme neporušili zákon?

Počas Dní sv. Štefana vás očakávame aj v parku na Hornej ulici
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Napriek svojmu mladému veku sa 
aktívne zapájaš do života našej obce. 
Od roku 2014 si totiž poslancom obec-
ného zastupiteľstva. Prečo si sa rozho-
dol uchádzať sa o priazeň voličov vo 
voľbách do samosprávy obcí a miest? 

V roku 2012 v našej obci vznikol miest-
ny klub občianskej strany Most. Spolu
s ďalšími členmi i ja som sa podieľal na 
jeho vzniku. Naším hlavným cieľom bolo 
ukázať nový pohľad na obec a jej obyva-
teľov. Keď sa na to tak spätne pozerám, 
myslím si, že sa nám to podarilo. Naša 
obec je stále krajšia (keď si len vezmeme 
projekt „Za krajšie Tvrdošovce“), rozvíja 
sa (mohol by som menovať naše doteraj-
šie vytýčené ciele) a v neposlednom rade 
si myslím, že sa zmenil i pohľad obyva-
teľov na obec ako takú. Nesmie sa však 
zabudnúť ani na spoločnú prácu starostu 
a poslancov našej obce, pretože niekedy 
zbytočné hádky spomaľujú rozvoj obce, 
čo určite nie je ničí cieľ. Verím, že účastníci 
samosprávy, ktorí boli zvolení vo volebnom 
období 2014-2018, budú mať rast našej 
obce stále na prvom mieste. 

 
Ako by si charakterizoval prácu sú-

časného obecného zastupiteľstva? Kto-
ré jeho doterajšie rozhodnutia považu-
ješ za najdôležitejšie?

Myslím si, že súčasná poslanecká rada 
funguje dobre. Samozrejme, sú aj menšie 
nezhody, ktorým by sa dalo predchádzať, 
ale ako vieme, v každej demokraticky fun-
gujúcej vláde je potrebné si vypočuť kaž-
dého. Zatiaľ sa nám podarilo zhodnúť sa 
vo všetkých oblastiach, čo dokazuje, že 
cieľom každého je uspokojovať záujmy 
našej obce, pričom je dôležité dbať na 
kompromis, triezve úsudky a nie sledovať 
vlastné záujmy. V posledných dvoch ro-
koch sme priniesli veľa dôležitých rozhod-
nutí, z ktorých by som vyzdvihol projekt 
kanalizácie. Podľa môjho názoru v jednej 
modernej, rozvíjajúcej sa krajine má byť 
základom vybudovanie kanalizačnej siete. 
Nesmieme však zabudnúť ani na projekt 
revitalizácie obce, nájomných domov a ve-
rejnej bezpečnosti.

Ktorá oblasť vo verejnej správe Ti je 
najbližšia? V ktorej sfére vieš, resp. by si 
chcel najviac pomáhať Tvrdošovciam?

Podľa môjho názoru každý poslanec 
musí vedieť reagovať na všetky oblas-

ti verejnej správy. Nesmie 
sa uzamknúť pred žiadnou 
problematikou a má byť ak-
tívny vo všetkých sférach. 
My všetci spolu so starostom 
obce musíme dbať v prvom 
rade na záujmy občanov
a hľadať riešenia na vzniknu-
té situácie. Každý však musí 
mať na pamäti, že obec tvo-
ria jej občania, a preto ju mu-
síme spolu posúvať vpred. 
Ak sa na území obce zne-
hodnotí nejaký majetok, je to 
nutné opraviť, čo samozrej-
me stojí peniaze. Vysoké vý-
davky máme aj na odpratanie 
ilegálnych skládok odpadu, 
ktoré tiež vytvárajú naši oby-
vatelia. Chcel by som spo-
menúť aj ničenie verejných 
priestranstiev, miera ktoré-
ho v poslednej dobe klesla. 
Môžeme za to ďakovať aj 
vybudovaniu kamerového 
systému, na ktorého projek-
tovaní a realizácii som sa i ja 
podieľal. 

S akými otázkami sa stretávaš naj-
častejšie zo strany obyvateľov?

Moja odpoveď: rôznorodými. Ak práve 
viac prší, tak sú to otázky ohľadom čiste-
nia kanálov, ktoré majú na povinnosti čistiť 
pracovníci podniku verejnoprospešných 
služieb. Ak príde obdobie kosenia trávy, 
tak je to práve táto problematika, čo oby-
vateľov zaujíma. Podľa môjho vedomia sa 
majú kosiť približne 3-4 hektáre územia, 
preto by som prosil obyvateľov o trpez-
livosť. Taktiež musím spomenúť, že sa
s naším starostom i pracovníkmi obecného 
úradu veľmi dobre spolupracuje, a nielen 
poslanci, ale aj obyvatelia obce sa môžu 
na nich kedykoľvek obrátiť. Pri mnohých 
požiadavkách sa nájdu aj slová chvály, 
čo vždy poteší. Vždy treba vidieť prácu 
a snahu, ktorá je v každom z nás prítom-
ná. Aj touto cestou by som chcel poprosiť 
obyvateľov, aby sa v prípade otázok alebo 
požiadaviek pokojne obracali aj na mňa. 
Ak to bude v mojich silách, ochotne po-
môžem. 

Tvoje ďalšie plány do budúcna?
Ak beriem do úvahy záujmy obce, tak 

si myslím, že momentálne je najdôležitej-
šie zrealizovať projekt kanalizácie. Aktívne 
pracujeme na tom, aby sme pri posudzo-
vaní boli úspešní. Nesmieme zabudnúť 
ani na mladých v našej obci, je veľmi dô-
ležité ich podporovať. Pre mladé rodiny je 
potrebné vytvoriť pozemky pre možnosť 
stavby a tiež postavenie ďalších nájom-
ných domov, o ktoré je stále záujem. Treba 
si vážiť mladé rodiny, ktoré majú záujem žiť 
a usadiť sa v obci. Ďalej je potrebné rozši-
rovať bezpečnostnú sieť novými kamerami 
kvôli zvýšeniu bezpečnosti v obci, na čom 
sa už aktívne pracuje (pozn. red. v súčas-
nosti na území obce máme umiestnených 
14 kamier). Želal by som si, aby sa kvali-
ta našich ciest zlepšila a celkovo aj zvy-
šok územia dediny bol stále krajší. Aj na 
základe osobných skúseností si myslím, 
že aj oblasť športu si vyžaduje zdokonale-
nie. Máme ešte dva roky, aby sme splnili 
stanovené ciele. Doterajšie výsledky určite 
hovoria za všetko, ale nech je to len začia-
tok. Vybudujme spolu modernú, krajšiu, 
čistejšiu, obývateľnú obec, v ktorej sa kaž-
dý bude cítiť doma. 

TVRDOŠOVCE DO TOHO!
Ďakujem za rozhovor. 

S.B.

POSLANECKÉ 
OKIENKO

PREDSTAVUJEME VÁM NAJMLADŠIEHO POSLANCA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA, ING. KRISTIÁNA BIRKUSA, S KTORÝM SME 
SA ZHOVÁRALI O JEHO POSLANECKEJ PRÁCI A PLÁNOCH.
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OBNOVENÉ CENTRUM OBCE TVRDOŠOVCE
Po takmer trojročných inten-

zívnych prípravných a realizač-
ných prácach bol v novembri 
roku 2015 dokončený najväčší 
projekt, ktorý sa doteraz rea-
lizoval na území Tvrdošoviec 
- Regenerácia centra obce. 
Slávnostné odovzdanie zre-
konštruovaného centra Tvrdo-
šoviec sa vzhľadom na zimné 
obdobie uskutočnilo 30. marca 
2016. Podujatie poctilo svojou 
účasťou viac pozvaných hostí 
zo Slovenska i spoza hraníc, 
medzi inými Árpád János Po-
tápi, štátny tajomník národnej 
politiky Maďarska, Czimbal-
mosné Molnár Éva, maďarská 
veľvyslankyňa na Slovensku, 
primátori a starostovia z blíz-
keho regiónu. Samozrejme, 
nechýbali ani obyvatelia Tvr-
došoviec. Prítomných privítal 
pred Obecným domom Ing. 
Marián Tóth, starosta našej 
obce, následne po vystúpení 
mažoretiek našich základných 
škôl. Starosta obce vo svojom 
príhovore pripomenul priebeh 
celej rekonštrukcie a poďako-
val všetkým, ktorí sa pričinili 
o úspešnú realizáciu projektu. 
„Staré centrum už dozrelo na 
obnovu, veď sa menia nielen 
ľudské, ale aj spoločenské oča-
kávania. Pre obyvateľov obce 
je potrebné zabezpečiť poho-
dlnejšie a každodennému živo-
tu vyhovujúcejšie podmienky, 

o doprave a bezpečnosti už ani 
nehovoriac,” poznamenal. 

Regenerácia sa uskutočni-
la vďaka úspešnému projektu. 
Financovanie vo výške 95%

obstarávacích nákladov za-
bezpečilo Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, konkrétne sumou 
1.069.107,20 €. Zostávajúcich 
5% bolo fi nancovaných z roz-
počtu obce. Spomínaná suma 
mala za cieľ obnovu našich ve-
rejných priestranstiev a plôch 
pred obecnými budovami, ale 
vďaka nej sa mohlo vybudo-
vať aj parkovisko za budovou 
obecného úradu. Okrem toho 
celkovou rekonštrukciou pre-
šlo námestie pred obecným 
úradom, domom služieb a pred 
obecným domom. Chodník 
vedľa Trhoviska dostal novú 
zámkovú dlažbu a novým asfal-
tom sa môže pýšiť aj Horná uli-
ca. Súčasťou investície je nová 
fontána a dobový pamätný 
kameň. „Od samého začiatku 
bolo dôležitou súčasťou pro-
jektu vybudovanie príjemnej, 
zelenej zóny. Zriadením parkov 
s pergolami a vysadením nie-
koľkých tisíc rastlín, osadením 
lavičiek, verejných osvetlení 
sme mali zámer zabezpečiť 
oddychovú zónu nielen pre na-
šich obyvateľov, ale aj návštev-
níkom obce zároveň,” dodal 
pán starosta.

V deň odovzdania obnove-
ného centra obce boli zároveň 
odhalené pri Pomníku padlých 
hrdinov štyri nové pamätné ta-
bule tvrdošovských hrdinov I. 

a II. sv. vojny a zrekonštruovaný 
pomník obetiam Holokaustu. 
Do marca 2016 obsahovali pa-
mätné tabule 220 mien. Vďaka 
usilovnej práci lokálpatriota 

Františka Budu sa zoznam roz-
šíril o ďalších 45 mien. Jednou 
z ďalších dôležitých pamät-
níkov našej obce je pomník 
obetiam Holokaustu, ktorý sa 
nachádza na námestí pred Do-
mom služieb. Tento pamätník 
dalo postaviť v roku 1994 vte-
dajšie vedenie obce. Zub času 
ho nešetril, preto bola už aj táto 
rekonštrukcia vyžadovaná. Na 
pomník sa nateraz dostal už aj 
zoznam obetí tvrdošovských 
Židov.

Zhovárajúc sa s našimi oby-
vateľmi vieme, že obnovené 
centrum si získalo ich priazeň 
a sú spokojní s jeho premenou. 
Ďakujeme Vám za trpezlivosť, 
ktorú ste prejavili počas re-
konštrukčných prác a prajeme 
Vám, aby ste sa prechádzajúc 
po centre Tvrdošoviec cítili prí-

jemne a spokojne. Vybudovalo 
sa to pre nás Tvrdošovčanov 
i pre našich hostí. Buďme naň 
pyšní.

Pri schválení rozpočtu na 
rok 2015 poslanci obecného 
zastupiteľstva schválili 30 000 
€ na obnovu miestneho Domu 
služieb. Z uvedenej sumy boli 
vykonané nasledujúce vnú-
torné práce – obnova elek-
trického vedenia, vykurovania, 
vodovodného systému, rekon-
štrukcia pivnice, vytvorenie 
sociálnych miestností a rekon-
štrukcia prenajatých miest-
ností. Vďaka rekonštrukčným 
prácam vlani štyria podnikate-
lia mohli otvoriť svoje predajne
v obnovenom Dome služieb.

Suma prijatá v rozpočtovom 
roku 2016 bude v jesennom 
období použitá na obnovu 
dlažby chodby a schodištia, 
na výmenu vnútorných dverí 
a pivničných okien a na rekon-
štrukciu sociálnych miestností 
na poschodí.

Potešujúce je pre nás všet-
kých, že v obnovenom Dome 
služieb našlo svoj priestor 
osem podnikateľov pre vše-
stranné uspokojenie nárokov 
našich spoluobčanov. 

Mgr. Judita Veresová

OBNOVIL SA DOM SLUŽIEB
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V nasledujúcich riadkoch 
by som sa s Vami rád podelil
o práce, ktoré uskutočnil Pod-
nik verejnoprospešných slu-
žieb v letných mesiacoch.

Pred zahájením letnej se-
zóny na Termálnom kúpalisku 
v Tvrdošovciach sa práce PVS 
každý rok sústreďujú v areá-
li kúpaliska. Nezmenilo sa to 
ani tento rok. K atrakciám pri-
budol kneippov bazén a pre 

najmenších návštevníkov sme 
vybudovali drevený vláčik. 

Po skončení školského roka 
sme sa pustili do opravných 
a úpravných prác v areáli MŠ 

na Hlbokej ulici a v ZŠ. Na dvo-
re škôlky sme vybudovali nový 
betónový chodník a zrekon-
štruovali sme triedu v zadnej 
časti budovy v hodnote 9000 €.
V ZŠ K. Szemerényiho pre-
biehali tiež vnútorné rekon-

štrukčné práce. Obnovili sa 
dámske toalety na poschodí, 
ktoré dostali aj nové obklady 
a podlahové krytiny. Taktiež 
bola potrebná rekonštrukcia 
miestností pre upratovačky a 
chodby.

Na bývalom stredisku č. III. 
poľnohospodárskeho družstva 
sme vybudovali nový zberný 
dvor. Od 01.07.2016 môžu ob-
čania vyvážať odpad namiesto 
kompostárne na ul. Agátovej 

na toto novozriadené miesto. 
V čase písania tohto článku 

je leto v plnom prúde a nás
čaká ešte veľa práce. Ako 
príklad by som uviedol ďalšie 
oslavy Dní sv. Štefana, počas 
ktorých nás čaká zabezpe-
čenie všetkých technických 
a údržbárskych prác. 

Naďalej pracujeme na tom, 
aby sa naša obec skrášlila 
a rozvíjala.      

      Karol Varga
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Nemala by uniknúť našej 
pozornosti nárast, resp. stag-
nácia miery nezamestnanosti 
v Nitrianskom kraji a tým pá-
dom aj v okrese Nové Zámky. 
Z tohto dôvodu, ako už bola 
viackrát spomenutá, naša 
obec už viac rokov spolupra-
cuje s Úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny v Nových 
Zámkoch (ÚPSVaR). Vďaka tej-
to spolupráci náš obecný úrad 
zamestnáva 10 pracovníkov 
na pracovnú zmluvu (40 hodín 
týždenne) na 9, ale aj na 15 me-

siacov. Najnovší program (ná-
rodný projekt), podľa ktorého 
zamestnáva obecný úrad od 
1. júna 2016 novú pracovníč-
ku na 15 mesiacov, má názov 
„Cesta z kruhu nezamestna-
nosti” a prebieha v zmysle zá-
kona § 54 ods. 1 písm. a) zá-
kona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti. 

Obecný úrad aj najďalej za-
mestnáva občanov v hmotnej 
núdzi, ktorí sú povinní odpra-
covať 32 hodín v mesiaci, aby 
im vznikol nárok na štátom ga-

rantovanú základnú podporu 
vo výške 61,60 €.

V predchádzajúcom čísle 
Tvrdošovského spravodaja 
sme vás tiež informovali o tom, 
že sa obec snaží využiť všetky 
dostupné projektové možnos-
ti. V roku 2016 boli pre obec 
úspešne schválené nasledovné 
projekty, na ktoré sme získali fi -
nančné prostriedky:

– Knihu pre Každého (Ná-
kup nových knižných titulov do 
obecnej knižnice)

– Podpora dobrovoľných ha-

sičov v obci Tvrdošovce
– Sanácia miest s nezákonne 

umiestneným odpadom
– Zamestnanie pomocní-

kov – pomoc pre starších ľudí 
v každodennom živote v obci 
Tvrdošovce

– Remeselnícke piatky v obci 
Tvrdošovce

– Realizácia vežového vodo-
jemu

– Organizovanie mládežníc-
keho futbalového turnaja Ju-
raja Szikoru.

 Mgr. Bálint Csermányik 

PRÍPRAVA PROJEKTOV A SPOLUPRÁCA S ÚPSVAR V NOVÝCH ZÁMKOCH – III.ČASŤ

O LETNÝCH PRÁCACH PVS

BRIGÁDA „ZA KRAJŠIE TVRDOŠOVCE 2016”
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Problematika túlavých a za-
behnutých psov v dnešnej do-
be trápi nejednu samosprávu
v našom regióne. Od 1.11.2011 
štát zodpovednosť preniesol 
na obce a mestá pri odchyte 
týchto psov. Podľa § 22, ods. 
8 a 9 zákona č. 39/2007 Z.z. 
o veterinárnej starostlivosti 
v zn. n. p., sú obce povinné za-
bezpečiť odchyt túlavých zvie-
rat na území obce. Voľakedy 
túto prácu vykonávali šarhovia, 
ktorých si starosta alebo pri-
mátor mesta najal na odchy-
tenie túlavých psov. V dnešnej 
dobe túto činnosť vykonávajú 
prevažne vyškolení príslušníci 
obecných a mestských polícií, 
ktorých vyškoluje Inštitút vzde-
lávania veterinárnych lekárov 
v Košiciach. Obce a mestá, 
ktoré vykonávajú odchyt psov, 
majú mať zriadenú karanténnu 
stanicu, zmluvu s veterinárnym 
lekárom a s útulkami, ktoré by 
odchytené psy odvážali. Mno-
hokrát sa aj na nás obracajú 
naši občania, keď v obci zba-
dajú túlavých psov pred ná-
kupnými strediskami, vo dvo-
re ZŠ alebo MŠ, na železnič-
nej stanici alebo pravidelne 
v niektorých problematických 
uliciach. Treba však dodať, že 
pes nikdy nie je vinovatý. Vinný 
je vždy nezodpovedný alebo 
ľahostajný majiteľ, ktorý nechal 
otvorenú bránu alebo sa riadi 
heslom: Psa nesmieme uväzo-
vať. Pričom psík si skoro vždy 
nájde cestu v deravom plote 
a pravidelne si chodí von na uli-
cu. V mojej praxi som sa stretol 
aj s grotesknejším prípadom, 
keď po upozornení sa jedna 
staršia pani trochu pobúrene 
vyjadrila, že však aj ten pes 
má právo na nočné potulky 
a romantiku s fenkami. Len 
v tomto roku sme evidovali 
šesť prípadov, kedy nám obča-
nia zahlásili, že túlavé psy roz-
trhali až dvadsať kusov hydiny 
a v troch prípadoch sa jednalo 
o pohryznutie človeka psom. 
Mali sme prípady, keď túla-
vé bojové psy napadli iné psy 
a spôsobili im ublíženie alebo 
v jednom prípade aj smrť. Stal 
sa aj prípad, keď túlavé psy 
uštvali na smrť ovce. 

Asi pred dvoma rokmi sa 
v našej obci potulovali dva mo-

hutné vyhladované vlčiaky, 
ktoré prevrátili smetné koše 
v snahe si nájsť niečo pod zub. 
Pri Jánošíkovskej ceste na-
padli pasúceho capa, kto-
rého ťažko zranili na hlave 
a krku. Psy neskôr boli 
nájdené na železničnej 
trati smerom na Jatov zra-
zené vlakom. Do dnešné-
ho dňa sa nevie, komu tie 
obrovské psy patrili. Pa-
mätám sa aj na prípad, keď 
zabehnutý nemecký ovčiak 
spôsobil dopravnú nehodu 
v našej obci, keď vbehol do 
dráhy motocyklistu. 

Mnohokrát psov vyhodia 
z áut alebo nechcené malé šte-
niatka roznosia v dedine. To bol 
ešte ten lepší prípad, lebo ich 
preložili cez plot a položili do 
dvora rodinných domov, tak-
že psíkovia boli rýchlo nájdení 
a zachránení. Týchto psíkov ste 
mohli vidieť aj na internetovej 
stránke obecnej polície.

Našu obec vyjde nie malé 
množstvo fi nančných pros-
triedkov na odchytenie a drža-
nie túlavých psov. Preto by som
vyzval všetkých obyvateľov, ma-
jiteľov psíkov, aby zaplatili dane 
za svoje psy, z čoho obecná 
polícia kryje časť vyložených 
nákladov. Mnohým ani nena-
padne, že voľne pohybujúce 
psy sa nekontrolovateľne mno-
žia, pričom dôjde k neplánova-
nému množeniu a práve tie psy 
sú potom vyhodené na ulicu. 
Dva také prípady mala obec-
ná polícia tento rok, bohužiaľ, 
ani jedného z troch psíkov sa 
nám nepodarilo zachrániť, po 
troch dňoch zahynuli. Tiež by 
som poprosil našich obyva-
teľov, aby si nebrali domov 
dospelých psov, ktorých náj-
du na verejnom priestranstve 
a potom nám volajú, že našli tú-
lavého psíka. V 90% prípadoch 
sú tieto psy len zabehnuté a na 
večer sa vrátia domov. Bežný 
občan si myslí, že keď zavolá 
na obecnú políciu, jej prísluš-
níci psíka zoberú a za pár dní 
je v útulku, kde je oň dôklad-
ne postarané. Omyl!!! Niektoré 
psy sú mesiaca v našom od-
chytnom mieste, nakoľko sú 
útulky všade preplnené. Nikde 
ich nechcú prijať a za jedného 
psa si pýtajú 60-80 €. Väčšina 

O PROBLEMATIKE TÚLAVÝCH PSOV

15.02.2016 
Jednotke DHZ Tvrdošov-

ce (dobrovoľný hasičský zbor) 
nahlásil IZS Nitra (integrovaný 
záchranný systém) požiar osob-
ného motorového vozidla na 
Cintorínskej ulici. Po príchode 
našej jednotky na miesto uda-
losti bolo zistené, že sa jedná 
o požiar v interiéri vozidla Opel 
Astra, kde horelo káblovanie 
pod prístrojovou doskou. Majiteľ 
sa pokúšal vozidlo uhasiť vodou 
a potom ho vytlačili z dvora na 
verejné priestranstvo pred do-
mom. Na lokalizáciu a následnú 
likvidáciu bol nasadený jeden C 
prúd. Nakoľko pre prístrojový 
panel sa nedalo dostať k ohnis-
ku, panel bol uvoľnený pomocou 
pajsera. Na miesto udalosti sa 
dostavili aj príslušníci obecnej 
polície a jednotka s HS N. Zám-
ky. Po zdokumentovaní udalosti 
sa jednotka vrátila na základňu.

03.04.2016
Jednotke DHZ Tvrdošovce 

nahlásil IZS Nitra požiar rodin-
ného domu na Novej ceste. 
Po príchode na miesto bolo zis-
tené, že sa jedná o požiar stre-
chy rodinného domu a drevenej 
prístavby za ním. V čase prícho-
du jednotky bola strecha v znač-
nom štádiu horenia, v dôsledku 

čoho ohrozovala neďaleké stav-
by u suseda. Preto boli nasade-
né dva C prúdy na hasenie po-
žiaru a ochladzovanie požiarom 
nezasiahnutých objektov. Me-
dzitým sa na miesto dostavila aj 
jednotka s HS N. Zámky, ktorá 
na likvidáciu požiaru nasadila tri 
C prúdy za pomoci ADP. Pri ha-
sení požiaru nám boli nápomoc-

né jednotky HS Šaľa a HS N. 
Zámky. Na miesto sa dostavila aj 
obecná polícia i starosta obce. 
Po uhasení požiaru jednotka 
natankovala vodu a po odchode 
HS N. Zámky vykonávala dozor 
na mieste požiaru, kde dohášala 
ešte menšie ohniská. Po zdoku-
mentovaní udalosti a pobalení 
sa jednotka vrátila na základňu. 

Ing. Tibor Menyhárt

POMÁHAJÚ TAM, ODKIAĽ INÍ UTEKAJÚ
Z ČINNOSTI DHZ TVRDOŠOVCE

útulkov resp. azylových staníc 
sa stará len o psy v ich katastri, 
lebo je ich neúrekom. 

Identifi káciu majiteľov od-
chytených túlavých psov by 
vyriešil aplikovaný mikročip vo 
veľkosti zrna ryže pod kožu 
psa. V tomto malom mikroči-
pe zvieraťa je zavedený údaj 
o zvierati a jeho vlastníkovi do 
Centrálneho registra spoločen-
ských zvierat. Škoda, že tento 
zákon o povinnom označení 
transpondérom (mikročipom) 
spoločenských zvierat: psov, 
mačiek a fretiek neprešiel par-
lamentom. O našich odchy-
tených psov sa starajú dob-
rovoľní aktivisti za vatikánske 
menu, ktorí každodenne kŕmia, 
venčia a čistia ich voliery. Patrí 
im moja veškerá úcta a vďaka 
za doposiaľ vykonanú činnosť. 

Obecná polícia 
Tvrdošovce
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O exekúcii...
(II. ČASŤ)

Začiatok exekučného ko-
nania § 36 

Exekučné konanie sa za-
čína na návrh oprávneného, 
pričom začaté je dňom, kedy 
bol exekútorovi tento návrh 
doručený. Vlastný výkon exe-
kúcie však začína až udele-
ním poverenia príslušného 
súdu povinného, kedy je súd-
ny exekútor oprávnený vyko-
návať ďalšie úkony v zmysle 
Exekučného poriadku. Zača-
tie exekučného konania bráni 
tomu, aby v tej istej veci pre-
biehalo iné exekučné kona-
nie. Ak by oprávnený podal 
návrh na vykonanie exekúcie 
v tej istej veci viacerým exe-
kútorom, v takom prípade 
exekúciu vykoná ten exekú-
tor, ktorého na jej vykonanie 
poverí súd. V ostatných prí-
padoch sa exekučné konanie 
zastaví. 

Návrh na vykonanie exe-
kúcie § 38 

Exekúciu možno vykonať 
len na návrh oprávneného 
alebo na návrh toho, kto pre-
ukáže, že naňho prešlo právo 
z rozhodnutia (oprávnený). 
Návrh na vykonanie exekúcie 
môže oprávnený podať vtedy, 
ak povinný dobrovoľne nespl-
ní, čo mu ukladá vykonateľ-
né rozhodnutie, pričom výber 
súdneho exekútora oprávne-
ným nie je podmienené mies-
to jeho sídla či bydliska. 

Poverenie na vykonanie 
exekúcie § 44 

Exekútor, ktorému bol do-
ručený návrh oprávneného na 
vykonanie exekúcie, predloží 
tento návrh spolu s exekuč-
ným titulom najneskôr do 15 
dní od doručenia alebo od-
stránenia vád návrhu súdu, 
a požiada ho o udelenie po-
verenia na vykonanie exe-
kúcie. Ak súd nezistí rozpor 
žiadosti o udelenie poverenia 
na vykonanie exekúcie alebo 

návrhu na vykonanie exekú-
cie alebo exekučného titulu 
so zákonom, do 15 dní od 
doručenia žiadosti písomne 
poverí exekútora, aby vyko-
nal exekúciu. 

Upovedomenie o začatí 
exekúcie § 47 

Exekútor poverený výko-
nom exekúcie: 

� upovedomí povinného
i oprávneného o začatí exe-
kúcie, prípadne o spôsobe jej 
vykonania a o predbežných 
trovách exekúcie; povinného 
vyzve, aby uspokojil pohľa-
dávku oprávneného alebo 
aby do 14 dní od doručenia 
upovedomenia o začatí exe-
kúcie vzniesol námietky,

� zakáže povinnému, aby 
odo dňa doručenia upove-
domenia o začatí exekúcie 
nakladal so svojím majet-
kom, ktorý podlieha exekúcii, 
okrem nakladania za úče-
lom uspokojenia pohľadávky 
oprávneného, jej príslušen-
stva a trov exekúcie v hoto-
vosti alebo bezhotovostným 
prevodom z účtu v banke.

Upovedomenie o začatí 
exekúcie sa doručí oprávne-
nému a povinnému do vlast-
ných rúk. 

Exekučný príkaz § 52 
Exekútor poverený vyko-

naním exekúcie po uplynutí 
lehoty na vznesenie námietok 
proti exekúcii alebo po tom, 
keď sa mu doručí právoplat-
né rozhodnutie súdu o ná-
mietkach, ktorým sa námiet-
ky zamietli, vydá exekučný 
príkaz, tj. príkaz na vykonanie 
exekúcie niektorým zo spô-
sobov ustanovených Exekuč-
ným poriadkom. 

Ukončenie exekúcie 
Exekúcia sa končí vymo-

žením pohľadávky, príslušen-
stva a trov exekučného kona-
nia. Exekúciu môže v určitých 

prípadoch zastaviť aj súd na 
základe návrhu, ale aj bez ná-
vrhu. 

Čo sú to trovy exekúcie 
a kto je ich povinný zapla-
tiť? 

Exekučný poriadok v § 200 
ustanovuje, že trovami exe-
kúcie sú odmena exekútora, 
náhrada hotových výdavkov 
a náhrada za stratu času pri 
vykonaní exekúcie. Trovy exe-
kúcie vymôže exekútor nie-
ktorým zo spôsobov urče-
ných na vymoženie peňažnej 
pohľadávky vydaním príkazu 
na úhradu trov exekúcie. Tro-
vy exekúcie uhrádza povinný. 
Ak dôjde k zastaveniu exekú-
cie z podnetu oprávneného, 
znáša náhradu trov exekúcie. 
Ak sa exekúcia zastaví z dô-
vodu, že majetok povinného 
nestačí ani na úhradu trov 
exekúcie, znáša trovy exe-
kúcie oprávnený. Avšak to 
neplatí, ak ide o vykonanie 
exekúcie na vymoženie po-
hľadávky na výživnom, kedy 
trovy exekúcie znáša štát. 

Dražby
V prípade, ak je podkladom 

na exekúciu exekučný titul, 
v ktorom sa ukladá povinnosť 
zaplatiť peňažnú sumu, Exe-
kučný poriadok ustanovuje, 
že exekúciu možno vykonať 
aj predajom hnuteľných vecí 
alebo nehnuteľnosti. 

Exekúcia predajom hnu-
teľných vecí 

Exekútor urobí opatrenia, 
aby sa v byte povinného, prí-
padne na inom mieste, kde 
má povinný svoje veci umiest-
nené, spísali veci, ktoré by sa 
mohli predať, a to v takom 
rozsahu, aby výťažok preda-
ja spísaných vecí postačil na 
uspokojenie pohľadávky a jej 
príslušenstva spolu s trovami 
exekúcie. Spísané veci sa po 
vydaní exekučného príkazu
a po uplynutí lehoty ustano-
venej v § 124 ods. 2 predajú 
na dražbe, ktorá sa koná buď 
v mieste, kde spísané veci sú 
alebo u exekútora. 

Najnižším podaním je od-

hadná cena. Vykonanie odha-
du zabezpečí exekútor pribra-
tím znalca; v jednoduchých
prípadoch, keď predpoklada-
ná cena veci neprevyšuje su-
mu 665 eur, stačí odhad vy-
konaný exekútorom pri súpi-
se veci. Exekútor udelí príklep 
dražiteľovi, ktorý urobí najvyš-
šie podanie, a ak sa neurobi-
lo vyššie prípustné podanie, 
rozhodne exekútor žrebom, 
komu má príklep udeliť. Vy-
dražiteľ musí najvyššie po-
danie ihneď zaplatiť; ak to 
neurobí, draží sa vec znova, 
ale bez jeho účasti. Dražba 
sa skončí, len čo dosiahnutý 
výťažok stačí na uspokojenie 
oprávneného. 

Exekúcia predajom ne-
hnuteľnosti 

Exekúciu predajom nehnu-
teľnosti možno vykonať len 
vtedy, ak oprávnený s týmto 
spôsobom vykonania exekú-
cie súhlasí a ak sa preuká-
zalo, že nehnuteľnosť je vo 
vlastníctve povinného. Exe-
kúcia predajom nehnuteľnosti 
sa vzťahuje na nehnuteľnosť 
aj s jej súčasťami a s príslu-
šenstvom. Exekúcia sa vy-
koná dražbou, ktorú vykoná 
exekútor. 

Záujemcovia o kúpu dra-
ženej nehnuteľnosti sú po-
vinní ako zábezpeku zložiť 
polovicu najnižšieho podania 
určeného podľa odseku 2, 
a to v hotovosti alebo šekom 
alebo prevodom peňažných 
prostriedkov na účet exekú-
tora. Po zložení zábezpeky 
exekútor vyzve záujemcov, 
aby dražili. Príklep udelí exe-
kútor tomu, u koho sú spl-
nené podmienky ustanovené 
zákonom a kto urobil najvyš-
šie podanie. Ak niekoľko dra-
žiteľov urobí rovnaké poda-
nie a ak sa neurobilo vyššie 
prípustné podanie, rozhod-
ne exekútor žrebom o tom, 
komu sa má príklep udeliť. 
Ak však bol jedným z týchto 
dražiteľov spoluvlastník alebo 
ten, komu prospieva pred-
kupné právo vecnej povahy, 
udelí sa príklep jemu. 

Spracovala: J. Hrubá
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DEŇ DETÍDEŇ DETÍ

V našej obci je oslava Dňa 
detí už 3. rok spojená s otvo-
rením letnej sezóny termál-
neho kúpaliska. Nebolo tomu 
inak ani v roku 2016. Spomí-
nané dvojité podujatie sa ko-
nalo dňa 28.05.2016 v areáli 
termálneho kúpaliska. Akoby 
aj počasie vedelo, že je Deň 
detí, slnko krásne hrialo, všet-
ko bolo stvorené na pobyt na 
čerstvom vzduchu. 
Čo sa týka programov, deti 

sa mali na čo tešiť. Po vy-
stúpení mažoretiek a žiakov 
miestnych základných škôl ich 
čakalo množstvo hier a zába-
vy. Pod vedením kultúrnych 

pracovníčok, pedagógov MŠ, 
ZŠ a skautov prebiehali tvo-
rivé dielne. Každý, kto sa za-
pojil a absolvoval dané úlohy, 
bol odmenený sladkosťami 
a malými pozornosťami obce. 
Najmenších oslovil nafukova-
cí hrad, ktorý bol po celý čas 
plný veselých detí a maľovanie 
na tvár, ktoré sa teší stále ne-
smiernej obľube. Na svoje si 
prišli aj milovníci zvierat, mohli 
pohladkať poníka či žriebä. 

Prítomnú mládež zaujala in-
teraktívna výstava vedeckých 
hračiek, prostredníctvom kto-
rej mohli spoznať rôzne prírod-
né zákonitosti a javy. 

Vďaka miestnemu klubu 
strany Most - Híd sa ponúkali 
palacinky rôznych chutí. Roz-
dalo sa z nich takmer 1 300 ks. 

Dobrovoľní hasiči našej ob-
ce sa vždy postarajú o zaují-
mavý sprievodný program. Ani 
tentokrát nechýbali ich ukáž-
ky, vrátane prehliadky hasič-
ských vozidiel. Hasiči okrem 
toho pripravili pre deti aj ve-
domostné hry. Za ich správne 
riešenie dostali všetci odmeny. 
Po skončení programu náv-
števníci využili možnosť a let-
né počasie na oddych vo vo-
de. Okrem kúpania sa v plavec-
kom a detskom bazéne mno-

hí vyskúšali najnovšiu atrakciu 
tohto leta: Kneippov šliapa-
cí kúpeľ povzbudzujúci krvný 
obeh.

Obec Tvrdošovce touto ces-
tou ďakuje všetkým, ktorí sa 
podieľali na úspechu poduja-
tia. Zároveň srdečne pozýva 
do termálneho kúpaliska všet-
kých záujemcov v letnej sezó-
ne 2016.

Bližšie informácie: 
www.tvrdosovce.sk 
www.kupalisko-tvrdosovce.sk

 Silvia Bračová
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2.-4. júna 2016 medzi nás 
opäť po troch rokoch zavíta-
li naši priatelia z družobných 
škôl z Brandýsa nad Orlicí
v ČR a z Tardoša v Maďarsku. 
Vo štvrtok sme ich privítali 
pred 15. hodinou. Deti sa zo-
známili so svojimi ubytovateľ-
mi – deťmi z našej školy, kto-
rých rodiny sa stali na dve noci 
ich domovom. Podvečer sme 
sa spoločne stretli v Obecnom 
dome na kvíze V srdci Euró-
py. Súťažilo medzi sebou 10 
zmiešaných družstiev a mnohí 
preukázali výborné vedomosti 
o európskych krajinách aj ich 
vlajkách. V piatok sme boli na 

výlete v Topoľčiankach. Naj-
prv sme v obore kŕmili zubry 
a potom sme si prezreli kaštieľ 
v Topoľčiankach. Okrem iných 
historických zaujímavostí sme 
videli aj sochu Tomáša G. Ma-
saryka, prvého českosloven-
ského prezidenta, ktorý kaštieľ 
každoročne využíval ako let-
né sídlo. Po návrate do školy 
a obede sme si vybili energiu 
pri hre Človeče, nehnevaj sa! 
Nehneval sa nikto, ale aby 
sme si mohli hodiť kockou 
a posunúť sa bližšie k domče-
ku, museli sme si odbehnúť 
kolo a na ňom splniť rôzne úlo-
hy – skákať, hádzať... Vyhrali 

bieli, ale je to len o šťastí: kto 
hodí najviac šestiek, má naj-
väčšiu šancu zvíťaziť. Po krát-
kej olovrantovej pauze sme si 
zahrali metlobal – taký pozem-
ný hokej s metlami a loptami 
rôznych veľkostí. Bola to fakt 
zábava, spolu padlo 11 gólov. 
Potom sme si pozreli ukážku 
požiarneho útoku a uhase-
nie malého ohníka jatovskými 
a tvrdošovskými hasičmi. Za-
tiaľ sa uvaril guláš. Kto práve 
nebol hladný, mohol si zahrať 
kupsiel, vybíjanú či volejbal 
alebo len tak oddychovať pri 
hudbe znejúcej spod altánku. 
Ani sme nezbadali, ako rýchlo 
sa zotmelo a všetci sa postup-
ne odobrali do postieľok, aby 
načerpali sily na ďalší deň. 

V sobotu ráno si každý 
vyrobil z vlny svojho vlastné-
ho psíka a potom sme si užili 
krásny slnečný deň na miest-
nom kúpalisku. Kto nechcel ísť 
do bazéna, mohol ísť na pre-
chádzku po obci. Do svojho 
pamätníka, vyrobeného vďaka 
prostriedkom z NSK, si kaž-
dý urobil frotáž kráľa Štefana
a popri tom sa dozvedel zopár 
zaujímavostí o Tvrdošovciach. 
Po výdatnom obede každý 
žiak dostal drobnú pamiatku 
na naše trojstretnutie a už sme 
sa museli rozlúčiť. Ale komuni-
kácia nekončí a naše stretnu-
tia budú pokračovať zas o rok 
v Brandýse.

Mgr. Eva Vinceová

TROJSTRETNUTIE
OKIENKO ZŠ JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH

Čistí jednotkári - výhercovia 
(vyšší roč.)

Čistí jednotkári - výhercovia
(nižší roč. )
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ZO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých v Tvrdošovciach usporiadala
v apríli výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa vyhodnotil rok 
2016, odsúhlasil sa rozpočet a potrebné uznesenia na rok 2016. 

Dňa 25. mája 2016 vedenie organizácie v prítomnosti starostu 
našej obce zablahoželalo v rámci tradičného posedenia s občer-
stvením svojim členom, ktorí tento rok oslavujú okrúhle životné 
jubileum. 

Zoltán Fekete (40) – najmladší člen organizácie
Mária Baloghová a Anton Bogdány (60)
Irena Vinczeová a Imrich Buják (70)
Mária Vanyová a Katarína Vargová (80) – najstaršie členky 

organizácie, ktoré sú jej členkami od roku 1980. Všetkým praje-
me veľa zdravia, lásky a rodinnej pohody.

Dňa 21. júna 2016 sme opätovne usporiadali na miestnom 
termálnom kúpalisku športovo-relaxačný deň. Tento rok nám 

našťastie prijalo počasie, celý deň bolo pekne slnečno. Účast-
níci prišli z blízkeho i ďalekého okolia a zapojili sa do viacerých 
športových disciplín: kolky, hod loptičkou, granátom a šípkami. 
Našim členom sa v športovom zápolení darilo, tvrdošovská or-
ganizácia sa umiestnila z novozámockého okresu na 2. mieste 
vo všetkých disciplínach. Umiestnenie: 

Muži: I. miesto: Karol Ludas, II. miesto: Štefan Balogh, 
II. miesto: Mikuláš Csányi

Ženy: II. miesto: Irena Mojzesová 
Spoločný program bol ukončený losovaním tomboly, vese-

lým spevom a živou hudbou. Zúčastnení odchádzali s dobrými 
zážitkami z príjemne stráveného dňa. Dúfam, že sa o rok opäť 
stretneme v Tvrdošovciach. Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať za chutný guláš Reštaurácii Kelly na čele s p. Gabrielou 
Halászovou.

13. júla sme organizovali pre členov 1-dňový výlet do Banskej 
Štiavnice a Svätého Antona. O zájazd bol veľký záujem, každý 
si ho užil.

Naša organizácia počas celého roka spríjemňuje život zdra-
votne postihnutým spoluobčanom, ktorí sú pripútaní na lôžko. 
Navštevujeme ich v domácom prostredí a obdarujeme balíčkami 
potravín, ovocia a pekným slovom. 

Hlavným cieľom je aj naďalej neustále rozvíjať našu organizá-
ciu, plniť želania a priania jej základne. Preto vedenie ZO priví-
ta akúkoľvek pomoc i len dobré slovo smerujúce k obohateniu 
a spestreniu našej činnosti. Pri tejto príležitosti sa chceme úprim-
ne a veľmi pekne poďakovať za fi nančnú a morálnu pomoc Ing. 
Mariánovi Tóthovi, starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, 
Ing. Rozálii Szabóovej, predsedníčke PD Tvrdošovce, Reštaurá-
cii Kelly a všetkým nemenovaným sponzorom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispievajú našej organizácii a podporujú jej činnosť. 
Ďakujeme.

Tatiana Ludasová, predsedníčka

Rok 2016 sme začali, podobne ako po iné roky, fašiangovým 
čajovým posedením, na ktoré sa naši členovia – seniori vždy veľ-
mi tešia. Je to pre nich zakaždým osvieženie po dlhých zimných 
večeroch strávených doma. 

Dňa 27. februára sme mali opäť možnosť vystúpiť v sprievod-
nom programe II. zabíjačkového festivalu v Tvrdošovciach.

V programe Majálesu, usporiadaného 30. apríla, sme zaspie-
vali veselé pesničky.

Dňa 4. mája, pri príležitosti Dňa matiek, sme pripravili program 
pre naše členky – staré mamy a prababičky. Zišli sme sa v obec-
nom dome v hojnom počte. Bolo potešujúce vidieť plnú sálu 
usmievavých a mlado vyzerajúcich starých a prastarých mám, 
ako sledujú náš program. Na tento sviatok sa pripravujeme vždy 
s veľkou radosťou, pretože je nádherný pocit dávať a cítiť tú 
vďaku, ktorá sála od obecenstva, od našich skôr narodených 
spoluobčanov. 

 Dňa 14. mája 2016 sme boli pozvaní na stretnutie slovenskej 
menšiny v Tatabánya-Bánhide. Predstavili sme sa s veselou 
kyticou piesní, uviazanou z maďarských a slovenských piesní. 
Na podujatí okrem nás vystúpili zo Slovenska aj mladí tanečníci 
a spevácky zbor spod Zobora. Účastníkmi programu boli tiež slo-
venské súbory z Maďarska. Pred zahájením kultúrneho progra-
mu sme urobili prehliadku obecného múzea a kostola, kde sme 

sa pomodlili. Po večeri nasledovala veselá zábava. Veľmi dobre 
sme sa cítili medzi našimi priateľmi v Tatabánya-Bánhide. 

Dňa 9. júla 2016 sme zavítali do Környe na tradičný Pivný 
festival, kde sme reprezentovali Tvrdošovce krátkym kultúrnym 
programom. Zaspievali sme si aj po nemecky.

20. augusta 2016 sa zúčastníme osláv Dní sv. Štefana v Tvrdo-
šovciach. Už sa tešíme na stretnutie s našimi priateľmi z Maďar-
ska.   Mária Puskásová

SME AKTÍVNI AJ MY

Z ČINNOSTI SPEVOKOLU ROZMARÍN
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Z ČINNOSTI OZ LUCERNA V ROKU 2016
Činnosť združenia bola na 

začiatku tohto roku ovplyvnená 
nečakanými chorobami členov 
združenia, preto sa niektoré 
plánované akcie museli pre-
sunúť na náhradné termíny do 
druhej polovice roka. Napriek 
týmto objektívnym ťažkostiam 
sme dňa 11. júna 2016 realizo-
vali tradičné bezplatné rybár-
ske preteky na jazere „Bara tó“, 
ktoré sme spojili s malým bran-
ným dvojbojom. Ten pozostá-
val zo streľby zo vzduchovky 
a behu. Veľkú pomoc nám pri 
tejto súťaži poskytli naši skau-
ti. Súčasťou tohto športového 
predpoludnia bola aj bezplatná 
knižná burza detských kníh.

Výsledky branného prete-
ku:

1. miesto: Kristínka Liptá-
ková, 2. miesto: Zoltán Bencz, 
3. miesto: Adrián Fugli.

Za bežeckú časť preteku 
obdržali cenu Bernadet Balo-
ghová a Kristóf Csányi a za 
streľbu Dávid Dózsa.

Výsledky rybárskeho pre-
teku:

1. miesto: Peter Csikós, 
2. miesto: Filip Benkő, 3. mies-
to: Nikolas Balogh

Cenu za najväčšiu ulovenú 
rybu získal Filip Benkő.

Okrem týchto cien si vďaka 
podpore Rybárskych potrieb 
Klaudie Kárpáty a LSH Car-
phunter teamu Tvrdošovce 
každý účastník súťaže odniesol 
domov bohatú nádielku rybár-
skych návnad a plavákov. Ten-
to rok si deti pochutnávali na 
vynikajúcich slivkových a mar-
huľových koláčoch z Reštaurá-
cie Kelly a Farby laky Feroanna 
zabezpečili pre deti a dospe-
lákov pitný režim. Ďakujeme 
sponzorom a podporovateľom 
podujatia, medzi ktorých patrí 
aj Obec Tvrdošovce a obyva-
telia z Gorkého ulice, ktorí sa 
celoročne starajú o okolie tohto 
malebného rybníka.

GYUREKOV POHÁR 
V spolupráci s našimi ZŠ 

sme tento rok uskutočnili aj II. 
ročník žiackeho futbalového
turnaja o Gyurekov pohár 
2016. Turnaj sa začal za pekné-
ho slnečného rána dňa 8. apríla 
2016 na multifunkčnom futba-

lovom ihrisku Jozefa Módera. 
Základnou zásadou tohto pod-
ujatia je tá skutočnosť, že kaž-
dá z našich ZŠ si môže pozvať 
na tento turnaj jedno hosťujúce 
mužstvo. Tento rok to boli žiaci 
ZŠ z Palárikova a Dvorov nad 
Žitavou. Hralo sa systémom 
každý s každým 2x15 minút 
a zúčastnené mužstvá takto 
pod dohľadom pána učite-
ľa Mgr. Ludasa odohrali za tri 
hodiny šesť náročných due-
lov. Víťazom turnaja sa stalo 
bez straty bodu družstvo ZŠ 
K. Szemerényiho Tvrdošovce, 
nasledovali ZŠ Dvory nad Ži-
tavou, ZŠ J.A. Komenského 
a ZŠ Palárikovo. Okrem medai-
lí a hlavnej trofeje bolo medzi 
naše mladé futbalové nádeje 
udelených ešte 8 individuál-
nych cien.

MÓDER CUP
Dňa 18. júna 2016 sme na 

futbalovom štadióne Juraja 
Szikoru uskutočnil už 7. roč-
ník mládežníckeho futbalové-
ho turnaja Móder Cup 2016. 
Vďaka podpore partnerov 
a sponzorov turnaja čakalo na 
mladých športovcov tradične 
množstvo (celkom 21 individu-
álnych) ocenení a cien. Okrem 
nich sme popri bezplatnej kniž-
nej burze zaradili do programu 
turnaja aj novú súťaž zručnos-
ti, ktorá prebehla cez obednú 
prestávku. Jej princíp spočíval 
vo vedení lopty cez prekážky 
v umelohmotnej nafukova-
cej lopte. Súťaže sa zúčastnili 
4 členovia z každého družstva 
a naši zberači lôpt. Vyraďova-
cím spôsobom potom vzišiel 
víťaz tejto súťaže - Michal Far-
kaš z výberu ObFZ N. Zámky, 
ktorý si odniesol cenu venova-
nú fi rmou Meva sport.CZ. 

Družstvá ŠK Tvrdošovce, 
Výber ObFZ, MŠO Štúrovo, 
TJ Družstevník Michal nad Ži-
tavou, SDM Dominik a FKM 
N. Zámky „B” boli rozdelené 
do dvoch základných skupín, 
z ktorých postúpili do ďalších 
súbojov len prvé dve mužstvá. 
Tieto po obednej prestávke 
v štyroch záverečných zápa-
soch rozhodli o konečnom 
poradí mužstiev. Každý rok 
sa snažíme niečím spestriť 
program tohto podujatia, ktorý 
má v našom regióne už veľmi 
dobré meno. Od budúceho 
roku sa súčasťou turnaja po 
spoločnom dohovore stane aj 
náš talentovaný odchovanec 
Kevin Kele, ktorý je momentál-
ne hráčom A mužstva Slovana 
Bratislava. Kevin je aj prvým 
držiteľom našej ceny talent tur-
naja a v budúcnosti bude pat-
rónom osobitnej ceny OZ Lu-
cerna. Vďaka nemu sme popri 
cenných futbalových dresoch 
bratov Móderovcov získali do 
portfólia nášho turnaja aj jeho 
prvoligový dres, v ktorom na-
stúpil na svoj prvý ligový zá-
pas za mužov a zároveň v ňom 
strelil aj svoj prvý ligový gól.

Pred slávnostným vyhodno-
tením turnaja predseda ObFZ 
Ing. Peter Kováč, v zastúpení 
členom VV ObFZ Gabrielom 
Molnárom, odovzdal na náš 
podnet pri príležitosti význam-
ných životných jubileí plakety 
Čestných uznaní štyrom tvr-
došovským futbalovým osob-
nostiam za ich celoživotné 
dielo, úspešnú reprezentáciu, 
trénerskú a funkcionársku čin-
nosť, a to Ladislavovi Móderovi 
in mem., Štefanovi Gyurekovi, 
Vojtechovi Brokešovi a Františ-
kovi Újhelyimu. Slávnostného 
odovzdávania cien sa tento rok 

zúčastnila „iba“ pani Katarína 
Móderová, lebo Jozef Móder 
bol v čase konania turnaja so 
svojimi spoluhráčmi zo zlatej 
Belehradskej jedenástky na ofi -
ciálnom pozvaní u prezidenta 
Českej republiky, pána Miloša 
Zemana. 

Víťazom turnaja a hlavnú 
cenu Ladislava Módera získalo 
družstvo MŚO Štúrovo a druhú 
hlavnú cenu Fair play Jozefa 
Módera získal TJ Družstevník 
Michal nad Žitavou.

Konečné poradie mužstiev:
1. MŠO Štúrovo 
2. Výber ObFZ Nové Zámky
3. ŠK Tvrdošovce
4. TJ Michal nad Žitavou 
5. ŠK Nové Zámky B
6. SDM Dominik Nové Zámky

Za kvalitu a vysokú úroveň 
nášho podujatia vďačíme aj 
našim stabilným sponzorom 
a partnerom, ktorými boli tento 
rok ObFZ Nové Zámky, samo-
správa obce Tvrdošovce, PD 
Tvrdošovce, fi rmy Some Juh 
s.r.o., Stabil - Bajla s.r.o., Ka-
viareň u Rozálky a Meva sport 
CZ s.r.o. Aj na základe toho sa 
o náš turnaj už každoročne 
sami zaujímajú a pozitívne 
o ňom informujú aj športoví 
redaktori z Nitrianskych novín 
a denníka Új Szó. Je to dobrá 
vizitka pre obec, náš mládež-
nícky futbal. Nás ako organi-
zátorov turnaja okrem toho 
najviac teší, že sa dnes na naše 
podujatie už s predstihom hlá-
sia na popud samotných mla-
dých futbalistov ich materské 
kluby. Tento kvalitatívny posun 
je pre nás zaväzujúci, a preto 
do budúcna už dnes plánujeme 
viacero noviniek a vylepšení. 

Ing. František Buda



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ AUGUST 2016

Pichľavá krása
Páčia sa vám kaktusy a máte ich aj vy doma? Staráte sa

o ne správne? Viete, ako vybrať správny substrát, správne 
zimovať, ako často zalievať? Tešíte sa z nich, keď zakvitnú? 
Je pre vás naopak záhadou, prečo nekvitnú? Kde ich mať 
počas rôznych ročných období? Ak sa vám kaktusy páčia, 
určite si kladiete tieto otázky. Pusťme sa teda do ich zodpo-
vedania.
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V úvode by sme v krátkosti 
predstavili toľko spomínané kak-
tusy. Kaktusy pochádzajú pre-
važne z oblasti Strednej a Sever-
nej Ameriky (Mexiko, USA), ale 
môžeme ich nájsť aj v oblasti 

Južnej Ameriky (Uruguaj, Bolí-
via a. i.). Pre nás, Európanov, je 
to veľká exotika. Vieme, že bez 
vody život nie je možný, no tieto 
exotické rastliny sa dokázali pri-
spôsobiť extrémnym podmien-
kam. Aby kaktusy znížili plochu 
odparovania vody, povrch sa im 
zaoblil, ba dokonca zaguľatil. 
Vo voľnej prírode ich nájdeme 
veľmi ťažko, pretože často splý-
vajú s okolím a zo zeme vytŕča 
často len kvet alebo zopár tŕňov. 
Možno si teraz kladiete otázku: 
„Ako ich teda môžeme pestovať 
u nás, ak žijú v takýchto extré-
moch?“ Samozrejme, že sa dajú 
pestovať aj u nás, a to za predpo-
kladu, že im čo najviac napodob-
níme prirodzené prostredie. Skôr 
než začneme čokoľvek pestovať, 
potrebujeme vhodný substrát. 

Často sa medzi laikmi šíri mý-
tus, že najvhodnejší substrát pre 
kaktusy je piesok, to však nie je 
celkom tak. Príprava vhodného 
substrátu je malým tajomstvom 
každého kaktusára. Niekto do 
substrátu pridáva malé kamien-
ky, antuku, rozdrvenú tehlu či ih-
ličie. Všeobecne platí, že zemina 
pre pestovanie kaktusov by mala 
byť dostatočne priepustná, zrni-
tá, ľahká a rýchlejšie vysychajúca 
než zemina na izbové rastliny. 
Koreňom škodí dlhodobé vlhko. 
A ako si môžeme takýto substrát 
pripraviť? Zmes by sa mala skla-
dať z pomeru 1:1:1 alebo 1:1:2 
záhradnej zeminy, rašeliny a štr-
ku. Väčšie kamienky zo štrku po-
užite ako drenáž na spodok kve-
tináča. Kvetináče nezasypávajte 
substrátom až po okraj, nakoľko 
na vrch pridáme ešte 1 cm vrstvy 
drobných kamienkov. Pôsobí to 
esteticky a po zálievke sú krčky 
rastlín v suchu. Kaktus po presa-
dení nikdy nepolievame, nechá-
me ho týždeň/dva v pokoji, aby sa 
prípadné rany na korienkoch po-
čas manipulovania zacelili a ne-
dostala sa do nich infekcia.

Zálievku vynechávame v zim-
nom období a obmedzujeme 
počas horúcich letných dní. Prá-
ve počas zimného obdobia do-
chádza kvôli neskúsenosti pes-
tovateľa k najväčším stratám. 
Na jar, po vynášaní kaktusov zo 
zimovacích priestorov pod skle-
ník, parenisko alebo fóliovník, 
necháme kaktusy niekoľko dní 
sa aklimatizovať na vonkajšie 

klimatické podmienky. Po nie-
koľkých dňoch, keď vonku stúp-
ne teplota, môžeme začať veľ-
mi opatrne so zálievkou. Prvé 
týždne ich na stálom stanovišti 
kropíme rozprašovačom, mierne 
zaliať zhora môžeme približne po 
týždni. Po pár týždňoch môžeme 
pristúpiť aj k normálnej záliev-
ke. Tá spočíva v úplnom preliatí 
kvetináča, až prebytočná voda 
začne vytekať otvormi na spodku 
kvetináča. Najvhodnejšou vodou 
na polievanie je dažďová voda, 
ktorú zbierame do sudov. Tiež 
môžeme zvoliť zálievku podmá-
čaním, ktorá spočíva v uložení 
kvetináčov do hlbšej podmisky, 
do ktorej sa snažíme naliať toľ-
ko vody, aby ju substrát nasia-
kol až po vrch. Ostatné menšie 
zálievky počas vegetácie môže-
me aplikovať zhora. O polievaní 
sme si toho už veľa povedali, 
ale ako často polievať? Zlatým 
pravidlom pri polievaní je radšej 
raz nepoliať ako dvakrát preliať. 
Častá zálievka môže spôsobiť 
viac škody ako osohu. Najlepšie 
je preto zalievať výdatnejšie, ale 
s väčšími časovými odstupmi. 
Nikdy preto nezalievame, pokiaľ 
ešte substrát úplne nepreschol. 
Počas horúcich letných dní ( jún, 
júl ) sa rast niektorých rastlín za-
stavuje. Dochádza k tzv. letnej 
stagnácii, kedy rastliny uzavrú 
príjem vody, preto v tom období 
nezalievame, aby nedošlo k hni-
lobe rastliny. Ak dôjde k menšie-
mu ochladeniu, môžeme zálievku 
obnoviť, mierne zaliať. Od polo-
vice septembra pomaly zálievku 
znižujeme a postupne vynechá-
vame, čím pripravujeme rastli-
ny k úspešnému zazimovaniu. 
Potom rastliny vydržia bez vody 
až do začiatku ďalšej sezóny. 
Od októbra do apríla nezalieva-
me a rastlinám doprajeme po-
trebný “zimný spánok“. Pokojne 
vydržia v pivničných priestoroch 
alebo chodbách, kde je teplota 
okolo 12-15 °C. Na záver tejto 
časti treba dodať, že aj pri dl-

hodobom nepriaznivom počasí 
(výdatné dažde, zníženie teploty) 
počas sezóny taktiež obmedzu-
jeme zálievku, pretože nám sub-
strát pomalšie vysychá a dlho-
dobé zamokrenie môže spôsobiť 
uhynutie rastlín v zbierke. Rast-
liny v zime môžeme mať aj na 
tmavom chladnejšom stanovišti, 
ak majú dobre vyschnutý sub-
strát. Takto zazimované kaktusy 
majú najväčšiu šancu zakvitnúť 
v budúcom roku. Rastliny zimo-
vané na okennej parapete väč-
šinou trpia nedostatkom svetla 
a teplom z radiátorov. Nedoká-
žu zastaviť rast, vyčerpávajú sa, 
a tým pádom nemajú dosť ener-
gie a živín na kvitnutie v nasle-
dujúcom vegetačnom období. 
Tak vidíte, v našich klimatických 
podmienkach je práve v zime dô-
ležité zabezpečiť kaktusom dob-
ré podmienky, aby pekne kvitli. 
Ďalším veľmi dôležitým faktorom 
pri pestovaní kaktusov je dosta-
tok svetla a tepla. Rastlinám sa 
snažíme zabezpečiť čo najviac 
slnečného žiarenia, avšak mu-
síme dbať aj na to, aby nedošlo 
k ich spáleniu. Pri dostatočnom 
svetle sa rastliny nedeformujú, 
netrpia chorobami a nenapadajú 
ich škodcovia. Naopak, pri nedo-
statku svetla, sa kaktusy nepek-
ne vyťahujú a z guľovitých foriem 
sa stávajú kužeľovité, vplyvom 
nedostatku svetla budú mať ble-
dozelenú farbu a navyše vám 
nezakvitnú. Z tohto dôvodu nie 
sú vyhovujúce na zimovanie pa-
rapety celoročne vykurovaných 
izieb. Navyše sa takto zdeformo-Grafi cké znázornenie vhodného zalievania kaktusov po jednotlivých mesiacoch
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Anglická krajinárska záhrada 
vznikla v 18. storočí v Anglicku.
Jej fi lozofi a vychádzala z prí-
rodnej estetiky a mala byť pro-
tikladom prísnej geometrickej 
francúzskej barokovej záhrady. 
Nepretvorená prírodná krajina 
totiž začala byť považovaná 

za symbol slobody a nezávis-
losti, kým francúzske baroko-
vé záhrady boli zaznávané ako 
znak feudalizmu a absolutiz-
mu. Anglický záhradný štýl sa 
v priebehu 18. a 19. storočia 
postupne rozšíril aj po konti-
nentálnej Európe. Na území 
dnešného Slovenska, vtedy 
Horného Uhorska, sa uplatnil 
najmä v 19. storočí, a to často 
v kombinácii s pravidelnými zá-
hradami. Anglickým záhradám 
založeným v 19. storočí dnes 
dominujú vzácne staré stromy, 
ktoré tvoria hlavnú kompozičnú 
kostru záhrad. Z mnohých zá-
hrad sa stali verejné parky ale-
bo vyhradené záhrady špeciál-
nych liečební či ústavov. Jedna 
z najvýznamnejších a najväč-
ších krajinárskych záhrad na 
Slovensku je v susednom Palá-
rikove, ktorá je v súčasnosti už 

verejným obecným parkom.
Architektonickou dominan-

tou tvrdošovskej anglickej zá-
hrady je Juhászova kúria, malá 
neskororenesančná vidiecka 
kúria zo 17. storočia, presta-
vaná v barokovom slohu v 18. 
storočí. Kúria bola až do roku 

1725 obohnaná obranným ko-
lovým oplotením, podobne ako 
stará fara pri kostole. V 19. sto-
ročí bola okolo kúrie založená 
malá panská záhrada v anglic-
kom štýle. Ide o jednoduchú 
rozvoľnenú prírodne-krajinár-
sku kompozíciu s prevahou list-
natých stromov.

Juhászova kúria a k nemu 
patriaca anglická záhrada bola 
v 50. rokoch 20. storočia zná-
rodnená a bol v nej založený 
nový športový areál s futbalo-
vým ihriskom a termálnym kú-
paliskom, a tak väčšia časť zá-
hrady zanikla. Dodnes sa však 
zachovali staré hodnotné stro-
my, ktoré predstavujú význam-
né kultúrno-historické a prírod-
né dedičstvo Tvrdošoviec, a to 
javor horský (Acer pseudopla-
tanus L.), javor mliečny (Acer 
platanoides L.), pagaštan kon-

ský (Aesculus hippocastanum 
L.), pajaseň žliazkatý (Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle), 2 bres-
tovce západné (Celtis occiden-
talis L.), 3 borovice čierne (Pi-
nus nigra (J.F.?) Arn.) a sofory 
japonské (Sophora japonica 
L.). Uvedený pajaseň žliazkatý 
sa síce v súčasnosti považuje 
za invazívny taxón, no s pri-
hliadnutím na jeho kultúrno-
-historickú a estetickú hodnotu, 
ako aj mimoriadne veľkostné 
parametre, ho môžeme pova-
žovať za hodnotný strom. Výš-
ky stromov v areáli termálneho 
kúpaliska sa pohybujú od 12 do
20 metrov, šírky korún od 5 do
20 metrov. Najvyšší strom (20 m)
s najširšou korunou (20 m) je 
sofora japonská. Obvody kme-

ňov sa pohybujú od 130 do 
280 cm, pričom priemerný ob-
vod kmeňa presahuje 2 metre. 
Všetky stromy dosiahli vekové 
štádium dospelých jedincov 
a niektoré z nich sú už vzácny-
mi veteránmi. Podľa predpisu 

vaná rastlina nevráti do svojho 
pôvodného stavu. Na jar musíme 
byť opatrní, ak vystavujeme kak-
tusy slnku prvýkrát po zimovaní. 
Slnko ich môže nepekne spáliť 
a ostávajú na nich trvalé škvrny. 
Preto na začiatku jari musíme 
použiť tienidlá. Môžeme použiť 
rôzne sieťky, špeciálne tieniace 

materiály alebo dokonca aj oby-
čajné noviny. Dôležité je regulo-
vať aj teplotu v priestoroch. 

Na záver ešte spomenieme 
zopár základných informácií
o presádzaní kaktusov. Najvhod-
nejším ročným obdobím pre pre-
sádzanie kaktusov je skorá jar. 
Dôležité je, aby kaktus po pre-

sadení ostal v teple a suchu, aby 
sa drobné poranenia zacelili. Pri 
manipulácii s kaktusom, ktorý 
má veľké tŕne, si dávajte obzvlášť 
pozor, aby ste sa neporanili ale-
bo nespôsobili trvalé poškodenie 
rastliny. Použite menší kvetináč 
než ste zvyknutí pri bežných iz-
bových rastlinách. V menšom 

kvetináči zemina rýchlejšie pre-
schne a to kaktusom vyhovuje. 

Želáme vám veľa úspechov 
pri pestovaní týchto exotických 
rastlín.

Autori článku a fotografi í: 
Peter Csányi 

a Alžbeta Jaššová

č. 24/2003 Z.z. Vyhlášky Mi-
nisterstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, v znení 
č. 158/2014 Z.z., ktorou sa vy-
konáva zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny, prí-
lohy 33, 35, sme celkovú spo-
ločenskú hodnotu vzácnych 
stromov v tvrdošovskej anglic-
kej záhrade vyčíslili na viac ako 
37 000 eur. Kompozičnou za-
ujímavosťou záhrady je trojica 
borovíc čiernych, ktoré sú vý-
znamnou dominantou priesto-
ru a súčet ich spoločenskej 
hodnoty je takmer 11 500 eur. 
Najvyššiu spoločenskú hodno-
tu spomedzi všetkých stromov 
má dlhoveká borovica čierna 
(viac ako 4 340 eur). 

Juhászova kúria a jej záhra-
da sú naším spoločným kul-
túrno-historickým a prírodným 
dedičstvom. Práve preto mu-
síme poznať jej hodnotu, vážiť 
si jej význam a zachovať ju pre 
budúce generácie Tvrdošov-
čanov. Obec preto stojí pred 
záväzkom, aby bol celý objekt 
dôkladne zdokumentovaný, 

analyzovaný a odborne obno-
vený. 

Ing. Attila Tóth, PhD.
krajinný a záhradný architekt, 

vysokoškolský učiteľ
na Slovenskej poľnohospodár-

skej univerzite v Nitre

Anglická záhrada 
v Tvrdošovciach

Pohľad na Juhászovu kúriu. Tvrdošovce: Kapitoly o minulosti, 
súčasnosti, obyvateľstve a zaujímavostiach Tvrdošoviec.

Detail historickej katastrálnej mapy Tvrdošoviec z roku 1892, zame-
ranej a vyhotovenej inžinierom Alajosom Baaderom a kontrolovanej 
inžinierom Rókusom Trischákom. Archív Geodetického a kartografi c-
kého ústavu Bratislava.
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V rámci môjho doktorand-
ského štúdia na Trnavskej 
univerzite v Trnave v odbore 
Systematická fi lozofi a som 
získala možnosť absolvovať 
ročný študijný pobyt na Sout-
hern Illinois University v Car-
bondale. Keď som sa o tejto 
ponuke prvýkrát dozvedela, 
lomcovali mnou veľmi pro-
tichodné pocity. Na jednej 
strane to bolo nadšenie a zve-
davosť, ktoré však na druhej 
strane sprevádzal strach 
z cudzieho a vzdialeného sve-
ta. No nechcela som dopustiť, 
aby strach stál v ceste môjho 
rozvoja, a preto som sa napo-
kon vlani v auguste rozlúčila 
s rodinou a priateľmi a pus-
tila sa do najväčšieho dob-
rodružstva v mojom živote. 
Carbondale je síce iba malé 
mestečko, ktoré ničím nepripo-
mína americké veľkomestá, no
o to vhodnejšie podmienky 
poskytuje na štúdium doslo-
va v náručí ticha a prírody. 
Po niekoľkých mesiacoch už 
človeka nemohli prekvapiť 
ani veveričky pobehujúce na 
každom kroku, srnčia rodinka 
prechádzajúca sa pred oknom 
či medvedík čistotný vykrá-
dajúci smetiak (moja domáca 
by asi nebola nadšená, keby 
vedela, že som ho vykrmova-
la piškótami). Svoje štúdium 
som absolvovala vo Pheno-
menology Research Center, 
čo je významné fenomenolo-
gické výskumné pracovisko
s bohatou knižnicou a ešte 
bohatšou kultúrnou diverzitou. 
Centrum totiž pravidelne po-
zýva študentov aj akademikov 
z celého sveta, čím umožňuje 
interkultúrnu diskusiu na vo-
pred dané fi lozofi cké problé-
my; v čase môjho pobytu sme 
sa venovali otázkam osobné-
ho povolania a identity. V rám-
ci našich diskusných stretnutí, 
ktoré prebiehali každý utorok 
pri svetle sviečok a aróme 
čerstvo uvarenej kávy, som 
mala možnosť zoznámiť sa so 
študentmi a akademikmi z Irá-
nu, Číny, Japonska, Ameriky 
či dokonca paradoxne s do-
centom zo susedného Česka, 
ktorý mi bol aspoň malou pri-
pomienkou domova v novom 
svete. Filozofi cké, ale aj voľno-

časové rozhovory boli pre mňa 
obrovským zdrojom informácií 
o cudzích kultúrach a ich spô-
sobe uvažovania a často viedli 
k veľmi zábavným situáciám 
a poznatkom, napríklad, že El-
vis Presley či Freddie Mercu-
ry zďaleka nie sú celosvetovo 
známymi hviezdami alebo že 
za hlavné čínske náboženstvo 
sa považuje komunizmus. 
Okrem spoznávania americ-
kého školstva a svetových kul-
túr som sa bližšie oboznámila
aj s americkým spôsobom ži-
vota a najznámejšími americ-

kými sviatkami. Počas Hallo-
weenu som mala možnosť vi-
dieť deti pobehujúce v mas-
kách a zbierajúce sladké od-
meny, zúčastnila som sa na 
tradičnej večeri na Deň vďaky-
vzdania (moriak, výpek z mä-
sa, sladké zemiaky a tekvicový 
koláč nemohli, samozrejme, 
chýbať), zažila som aj vianoč-
ný svetelný sprievod s pocho-
dovými orchestrami a Santa 
Clausom na obrovských vy-

svietených saniach. Aby však 
moje zážitky neboli obme-
dzené iba na malé mestečko, 
podnikli sme s priateľmi výlety 
do najväčšieho mesta Illinois, 
Chicaga, či v októbri vyrazili 
na odvážnu desaťdňovú jazdu 
autom po východnom pobreží. 
Naše destinácie zahŕňali Atlan-
tu, kde sme sa zároveň zúčast-
nili na najväčšej konferencii 
orientovanej na kontinentálnu 
fi lozofi u – SPEP, nasledovali 
Washington D.C., New York, 
Boston a Harvardova univerzi-
ta. Áno, skutočne sme zdolali 

New York autom, a to dokon-
ca – na prekvapenie každého 
z nás – bez jediného škra-
banca. Naše šťastie nás však 
opustilo cestou späť, len nie-
koľko hodín pred bránami Car-
bondale, keď sme v noci na 
diaľnici zrazili gauč, čím sme si 
jednak vyskúšali naše komuni-
kačné a organizátorské schop-
nosti vo vypätej situácii (žiaľ, 
911-tka vás nevie lokalizovať 
v priebehu troch sekúnd, ako 

ŠTÚDIUM V NÁRUČÍ TICHA A PRÍRODY

to býva v amerických fi lmoch), 
a zároveň sme pobavili poli-
cajta i odťahovú službu našou 
vtipnou príhodou. Aj to bol pre 
nás dôkaz, že Amerika je sku-
točne miestom nekonečných 
možností a prekvapení. Svoje 
cestovateľské zážitky som si 
ešte rozšírila v apríli, keď sme 
sa s kamarátkou zo Slovenska 
vybrali do južnejších oblastí. 
Spolu sme preskúmali nád-
herné uličky francúzskej štvrte
v New Orleanse, rodisku Lou-
isa Armstronga, navštívili Gra-
celand, vilu Elvisa Presleyho 
a užili si atmosféru sveto-
známej uličky Beale Street 
v Memphise pri počúvaní živej 
bluesovej hudby a pri dobrom 
jedle (do smrti nezabudnem na 
famóznu chuť BBQ rebierok 
s údenými fazuľami). Môj po-
byt v Spojených štátoch však 
nebol iba o cestovaní, ale hlav-
ne o profesijnom rozvoji.

Zatiaľ čo prvých pár me-
siacov som si iba privykala na 
nové prostredie, zoznamovala 
sa s novými ľuďmi a učila sa 
žiť v novom prostredí, dru-
há polovica môjho pobytu sa 
niesla v znamení svedomitého 
štúdia a prípravy na medzi-
národnú konferenciu Osoba 
a emócie. Pre mňa to bola prvá 
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konferencia takéhoto formá-
tu a napriek všetkým stresom 
a obhryzeným nechtom mô-
žem túto konferenciu považo-
vať za osobný úspech. Umož-
nila mi nadviazať kontakty 
s významnými fi lozofmi z ce-
lého sveta, ktorí mi ponúkli 
konzultácie pri písaní dizer-
tačnej práce. Deväť mesiacov 
sa zdá byť veľa, no mne tento 
čas ubehol ako voda a zrazu 

som si uvedomila, že je koniec 
mája a čas ísť domov. Čo mi 
skutočne chýba, sú ochotní 
a ústretoví ľudia, ktorí vás 
zakaždým pozdravia, zdvo-
rilo sa spýtajú na váš deň, 
s úsmevom vám podržia dve-
re, spontánne sa vám prihovo-
ria na ulici, aj keď ste sa v živo-
te nestretli a nevideli. Napriek 
všetkému, čo si o Američa-
noch na Slovensku myslíme, 

nemožno im uprieť omnoho 
vrelší prístup k druhým ľuďom.
Žiaľ, rasové a medzikultúrne
konfl ikty nie sú v Štátoch ani 
zďaleka vykorenené, moje 
skúsenosti však boli v tomto 
smere pozitívne. Po deviatich 
mesiacoch som sa cítila se-
baisto ako doma, a preto si 
na slovenský spôsob života 
musím teraz opätovne zvy-
kať. Svoje rozhodnutie skúsiť 

štúdium v zahraničí pova-
žujem za jedno z najlepších 
a najdôležitejších v živote, kto-
ré ma posunulo nielen v pro-
fesijnom, ale aj osobnostnom 
raste. Ktovie, možno niekedy 
v najbližších rokoch si podob-
ný „výlet“ ešte raz zopakujem.

Mgr. Monika Benkőová
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StarostlivosťStarostlivosť
o zubyo zuby

Zuby. Veľa ľudí si ich za-
čne všímať, až keď bolia. 
A to je obyčajne už dosť ne-
skoro. Bolia zuby a neskôr 
aj peňaženka. V dnešnej do-
be je starostlivosť o chrup 
celkovo fi nančne náročná. 
Väčšina ľudí navštívi zubára 
až vtedy, keď je jediným rie-
šením vytrhnutie zuba. Ale 
čo potom? Korunka, mos-

tík, protéza alebo implan-
tát? Za všetko sa dopláca. 
U niekoho viac, u niekoho 
menej. Závisí to od nákla-
dov danej ambulancie. Kaž-
dý má na výber. 

Najlacnejšia je kefka. Pre-
to základom starostlivosti 
o zuby je ich čistenie. Na tr-
hu je veľké množstvo kefi ek. 
Prvým kritériom výberu by 

mala byť mäkkosť. Po-
užíva sa mäkká kefka 

(soft až ultra soft). 
Tým, že má veľa šte-
tiniek, lepšie vyčistí 
zuby. Trvá to trochu 

dlhšie, ale výsledok 
sa dostaví. Ako prí-
klad môžeme uviesť 
zametanie. Poza-

metáte cirokovou 
metlou aj zmetá-

kom. Cirokovou metlou je to 
rýchlejšie, ale jemné nečis-
toty zostanú. Zmetákom to 
trvá trochu dlhšie, ale zame-
tanie je dôkladnejšie. Preto 
doporučujem jemnú mäk-
kú kefku! Zuby si môžete 
čistiť krúživými pohybmi aj 
1/2 hodinu. Vôbec nemu-
síte byť v kúpeľni. Zuby sa 
dajú umývať aj pri sledova-
ní telenovely. Potom sa len 
minútku preleštia pastou. 
Pri dôkladnom umývaní 
odstránite povlak, ktorý sa 
na zuboch vytvorí za 12 ho-
dín a ktorý žiadna vodička 
z reklamy nedá dolu. Treba 
ho mechanicky odstrániť. 
Ak sa ponechá na zuboch, 
počas niekoľkých dní stvrd-
ne a vzniká zubný kameň. 
Ten spôsobuje zápal ďasna 
a následne paradentózu. 

Je zaujímavé, že 50% ľudí 
príde o zuby následkom pa-
radentózy. Nestane sa to zo 
dňa na deň. Je to zdĺhavý 
proces, ktorý trvá aj niekoľ-
ko rokov.

Zvláštnu skupinu tvoria 
tehotné ženy. Obranné me-
chanizmy organizmu, ktoré 
držali zápal na uzde, majú 
v čase gravidity iné staros-
ti, a tak sa zápal ďasna iba 
zhoršuje. Žena prichádza 
o zuby nie kvôli tehotenstvu, 

ale preto, že pôvodný zápal 
sa v tehotenstve len zhoršil. 
Ďalším krokom v ústnej 

hygiene je používanie me-
dzizubných kefi ek a nite. 
Poznáme širokú škálu. 
Od tenkých až po tzv. kef-
ky na fľašu. Tieto kefky nám 
vedia vyčistiť priestory me-
dzi zubami a ďasnom, kam 
sa obyčajná kefka nedo-
stane. Medzi zubami vzniká 
najviac kazov, až 80 %. Zo-
stáva tam povlak a zvyšky 
potravy. Medzizubnú kefku 
stačí 1x vsunúť dnu a von.

Zubnú niť určite poznajú 
viacerí. Niť vyčistí plochy 
zubov, ktoré sa dotýkajú. 

Výsledkom správnej sta-
rostlivosti je zachovanie 
zdravých, silných zubov 
a svieži dych. Treba si uve-
domiť, že zuby máme len 
jedny a ďalšie už nenarastú. 
Preto sa o ne starajme, aby 
vydržali čo najdlhšie. 

A na záver jedno upozor-
nenie:

 
Zubný kaz je najčastej-

šie prenášaná infekčná 
choroba.

Andrea Cingelová, 
diplomovaná 

zdravotná sestra
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Ako ste sa dostali na ME?
M: Cestu sme vyhrali na sú-

ťaži obchodnej reťazce LIDL. 
Bola obrovská radosť, keď sme 
sa dozvedeli, že nás vyžrebo-
vali. Pre Denisa bolo srdcovou 
záležitosťou, aby sa raz dostal 
na veľký futbalový zápas. Ani 
vo sne by nám nenapadlo, že to
bude práve zápas Slovensko-
-Anglicko na ME UEFA 2016.

Aká bola cesta a pobyt vo 
Francúzsku?

M: Odchádzali sme v sobotu 
o polnoci z Bratislavy autobu-
som a na druhý deň neskoro 
poobede sme dorazili do mes-
tečka vo Francúzsku. Tam sme 
prenocovali. Cesta bola dlhá 
a vyčerpávajúca, hlavne pre 
Denisa, ale stála za to. Ponde-
lok doobeda sme odchádzali 
do Saint-Étienne a o 12.00 hod 
sme už boli pred štadiónom 
Geoffroy Guichard. V tom čase 
bolo v okolí štadióna len zopár 
fanúšikov. Od 12.30 do 21.00 
hod sme mali voľný program.

D: Čas ubehol veľmi rýchlo. 
Prešli sme na námestie a ako 
sme sa k nemu blížili, už sme 
počuli veselých fanúšikov. Slo-
venskí i anglickí fanúšikovia 
boli milí a vysmiati.

M: Neboli žiadne náznaky 
výtržností, o ktorých sa ho-
vorilo v médiách v súvislosti 
s predchádzajúcimi zápasmi. 
Na námestí si Slováci aj An-
gličania striedavo vyspevovali. 
My sme sa tiež pridali. Atmo-
sféra bola neopísateľná, treba 
to zažiť.

D: O 17.00 hod sa otvorilo 
tzv. FAN ZONE. Bol to vlastne 
ohradený park, kam náš púšťali 
až po prísnej kontrole. Nemohli 
sme si tam brať ani nápoje. 
Niektorým dokonca zobrali aj 
parfum a hodili do smetného 
koša. Pre deti sa usporiadali 
rôzne prekážkové preteky, kví-
zy a nechýbal ani FAN SHOP.

M: Okolo 19.00 hod 
sme sa vrátili k šta-
diónu. Vedeli sme,
že ani do štadió-
na sa nemô-
že brať nič. 
Bola určená 
aj veľkosť 
tašky a ruk-
saku, mohli 
mať max. 
25x25 cm. 
A tu sa zača-
lo naše dob-
rodružstvo... 

Večer vyzera-
lo okolie štadióna 
úplne inak, bolo plné 
fanúšikov, kordónov 
a policajtov. Ako sme tak išli 
okolo štadióna hľadajúc náš 
vchod, uvideli sme autobus 
slovenskej reprezentácie, ako 

Rok 2016 môžem kľudne nazvať rokom športu. Športo-
vé udalosti nasledovali po sebe rad radom. Mali sme MS
v hokeji, ME vo futbale, Copa Américu, letné olympijské hry, 
Formulu 1. Pre 9-ročného Denisa Kóňu boli  z týchto udalostí 
určite najvýraznejšie ME vo futbale, pretože zápas Sloven-
sko-Anglicko sledoval so svojou mamou, Monikou priamo 
na mieste v St. Étienne. Nemohli sme si nechať ujsť túto sku-
točnosť a vyspovedali sme ich.

Boli sme na 

Majstrovstvách Majstrovstvách 
EurópyEurópy

prichádza v kolóne policaj-
ných áut. 

Vedeli by ste opísať atmo-
sféru v štadióne počas zá-
pasu?

D: Svoje miesta sme obsadili 
hodinu pred zápasom. Vtedy 
tam už panovala výborná at-
mosféra. Všade viali slovenské 
a anglické vlajky, zneli trúbky... 
Najprv uviedli prostredníctvom 
veľkej obrazovky slovenských 
hráčov. Hlásateľ oznámil krstné 
meno každého hráča, fanúši-
kovia nahlas kričali ich priezvis-
ká. Potom nasledovali štátne 
hymny a očakávaný zápas.

M: Pre mňa bolo zvláštne, 
že nebol komentár. Denis však 
môj „problém“ vyriešil, pretože 
celé stretnutie okomentoval. 
Bol to pre nás oboch obrov-
ský zážitok na celý život. Na-
živo sme videli futbalový zápas
a svetoznámych futbalistov.

Boli ste spokojní s výko-
nom slovenskej reprezentá-
cie?

D.: Zápas sa skončil remízou 
0:0, takže sme sa gólu nedoč-
kali. Podľa mňa hráči urobili 
všetko, čo bolo v ich silách. 
Museli sa tvrdo brániť, Angli-
čania boli silní súperi. Výborne 
obstál náš brankár Matúš Ko-
záčik, ktorý zabránil anglickým 
útokom. S výsledkom som 
bol spokojný. Dosiahli sme 
3. miesto v základnej skupine 
a postúpili sme medzi 16 najlep-
ších. Potom – ako je to už zná-
me – sme prehrali s majstrom 

sveta, Nemeckom o osemfi -
nále a ME sa pre nás skončili.

Do akej miery sa zaujímate 
o futbal?

M: Náš záujem o futbal sa 
začal pred 3 rokmi, keď náš 
starší syn, Denis, začal hrať
v miestnej prípravke. Od tej 
doby to vyzerá u nás nasle-
dovne: ráno zapnú v telke fut-
bal, pred spaním v telke opäť 
futbal, futbal vo dvore, FIFA 
v počítači a pod. Mladší syn 
Oliver má rád tiež tento druh 
športu. Dúfam, že v septembri 
sa v škole podobne rýchlo na-
učí abecedu, ako pozná mená 
hráčov a názvy klubov... Podľa 
mňa by rodičia mali maximálne 
podporovať svoje deti v tom, 
o čo sa zaujímajú a dosiahnuť, 
aby ich priazeň o svoj koníček 
čo najdlhšie vydržala. 

Kto je obľúbeným hráčom 
resp. mužstvom rodiny?

M: Momentálne nemáme 
žiadneho obľúbenca. Pred ro-
kom to bola FC Barcelona 
a z hráčov Neymar Jr. a Messi. 

D: Mojím obľúbeným muž-
stvom je Atletico Madrid, z hrá-
čov Griezmann a Fernando 
Torres. Oliver fandí Manchester 
City. Jeho obľúbeným hráčom 
je David Silva.

Ďakujem pekne za rozho-
vor a závidím vám tieto ne-
všedné a nezabudnuteľné 
zážitky.

 Silvia Bračová
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Tak isto ako mnoho iných ro-
dín, aj rodinu Františka Vanyu 
postihla politika povojnové-
ho vysídľovania, presídľovania
a deportácie maďarského oby-
vateľstva. Františka s manžel-
kou Máriou rod. Ševčíkovou, 
dcérami Zuzanou, Otíliou, Klá-
rou a synom Istvánom osud 
v nákladnom železničnom va-
góne zavial do mesta Bony-
hád. Po krátkom čase sa ro-
dina z novej nechcenej adre-
sy na ulici Budai Nagy Antal 
číslo popisné 5 sťahuje bliž-
šie k rodným Tvrdošovciam 
do obce Környe. A práve tu 
sa doma rodičom Františkovi 
a Márii Vanyovcom narodila 
dcéra Mária. 

Keď Mária podrástla, začala 
navštevovať miestnu základnú 
školu a reprezentovať dievčen-
ský hádzanársky klub Medosz, 

s ktorým hrávala druhú národ-
nú ligu. Prvými trénermi Márie 
boli v Környi učiteľ telocviku 
István Bánáti a András Szitás. 
Po skončení základnej školy 
začala Mária študovať v gym-
náziu v Tate, ale v roku 1969 
si talentovanú športovkyňu 
všimli už aj prvoligoví tréneri 
z hlavného mesta. V tom istom 
roku prestupuje do prvoligo-
vého družstva MTK v Buda-
pešti, kde sa aj presťahovala 
do podnájmu a od tej doby 
všetok svoj voľný čas veno-
vala iba vrcholovému športu. 
V roku 1972 následne prestu-
puje do špičkového družstva 
Vasas Budapešť, ktorému zo-
stala verná do konca svojej 
športovej kariéry. Medzitým 
sa Mária vo svojich 22 rokoch 
vydáva za Józsefa Vadásza 
z rodnej obce a mladá rodinka 

Odtiene tvrdošovských deportácií

Vadász Józsefné – Vanya Mária
(1.1.1950 – 18.8.2009)

Pri príležitosti blížiaceho sa 70. výročia povojnovej výme-
ny a vysídlenia obyvateľov našej obce a s ním súvisiacim 
projektom OZ Lucerna by som rád našej verejnosti priblížil 
v sérii príspevkov niektoré neznáme a zabudnuté osudy 
tvrdošovských rodín a ich členov. A hneď prvý príbeh by sa 
mohol volať aj: „Ako sme prišli o športovca svetového for-
mátu.“

WWW.TVVVVRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEE.......SSSSSSSKKKKKKKKKKKK

sa natrvalo usadzuje v hlav-
nom meste. Po dlhšom čase 
strávenom v podnájmoch do-
stávajú manželia za športové 
zásluhy svoj vlastný byt v XVI. 
obvode, kde sa im narodila je-
diná dcéra. 

Mária bola rýchlou, spoľah-
livou a tvrdou hádzanárkou, 
ktorá počas svojej aktívnej 
športovej činnosti získala 8 
víťazstiev v národnom pohári
a bola 11-násobnou majster-
kou krajiny. S družstvom Vaša-
šu sa v roku 1983 stala dokon-
ca víťazkou európskej klubovej 
súťaže v hádzanej. Ako členka 
reprezentačného mužstva Ma-
ďarska získala v roku 1976 
v Montreali bronzovú olympij-
skú medailu a v roku 1980 zís-
kalo reprezentačné mužstvo, 
ktorého súčasťou bola aj Mária 
na olympiáde v Moskve, štvr-
té miesto. Okrem toho s ná-
rodnou reprezentáciou získa-
la v rokoch 1975 a 1978 dva-
krát bronzovú a v roku 1983 
striebornú medailu aj na Maj-
strovstvách sveta. Počas svo-
jej športovej kariéry nastúpila 
za štátnu reprezentáciu spolu 

v 243 zápasoch a niekoľkokrát 
bola aj členkou výberu naj-
lepších hráčok sveta. Dráhu 
vrcholového športovca ukon-
čila v roku 1984. Popri všet-
kých úspechoch zostala vždy 
skromnou a nápomocnou 
športovkyňou, ktorá sa vždy 
rada vracala do svojej rodnej 
obce a k rodičom. Za jej celo-
životný prínos v oblasti športu 
a reprezentáciu rodnej obce 
jej bolo v roku 1998 udelené 
čestné občianstvo obce Kōr-
nye. Mária zomrela 18. augus-
ta 2009 v Budapešti

Ing. František Buda

Štyri sestry (zľava): Zuzana, Mária, Klára a Otília
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O Svätoštefanskom behu sa 
toho vlani napísalo a povedalo 
relatívne dosť, zvažujúc sku-
točnosť, že sa jednalo o his-
toricky prvé podujatie tohto 
druhu v našej obci. Vymyslieť, 
pripraviť a realizovať ho si vyža-
dovalo okrem vynikajúcich ma-
nažérskych schopností aj veľkú 
dávku odvahy čeliť prípadnému 
fi asku. Avšak tvrdá a svedomi-
tá práca členov občianskeho 
združenia Sport Friends Tvrdo-
šovce 2013 vo všetkých fázach 
realizácie behu nedala šancu 
neúspechu. Práve naopak, beh 
bol príjemným oživením Tvr-
došoviec v priebehu osláv Dní 
Sv. Štefana. Pozitívne reakcie 
pritom neprichádzali iba z be-
žeckého tábora. Slová chvály 
na margo inovatívneho nápadu 
a profesionálneho prevedenia 
z úst samotných obyvateľov 
obce boli odmenou za niekoľ-

komesačnú namáhavú prácu. 
Stovka výborne naladených 
bežcov preniesla pozitívnu 
energiu na celú obec, ktorá ani 
po uplynutí niekoľkých mesia-
cov nezabudla. Keď vedúci 
Bežeckého klubu Tvrdošovce, 
Dárius Major, zdieľal na sociál-
nych sieťach hlasovaciu súťaž 
o najlepšie bežecké podujatie 
roka 2015, Tvrdošovčania do-
kázali, že sa vedia spojiť a s hr-
dosťou postaviť za Tvrdošov-
ce. Napokon sme v hlasovaní 
zvíťazili aj nad bežeckým ob-
rom – košickým Medzinárod-
ným maratónom mieru o viac 
ako 1000 hlasov.

Nevídané sa stalo skutoč-
nosťou, a tak 4. marca 2016 
prevzal Dárius v bratislavskej 
Rafi nery Galery počas sláv-
nostného vyhlasovania a odo-
vzdávania bežeckých ocenení 
za rok 2015 s názvom Running 

Gala prekrásnu trofej. Tvr-
došovce boli v tento deň 
korunované nielen za 
svoj triumfálny beh, 
ale aj za ukáž-
kovú spolu-
patričnosť. 
V súčasnej 
dobe uvede-
né ocenenie 
zdobí priestory 
obecného úra-
du ako symbol 
spoločného úspe-
chu. 

Quo vadis 
Svätoštefanský
beh? Žiadne 
obavy, drahí pria-
telia! Aj vďaka dob-
rým referenciám sa pod zášti-
tou starostu obce uskutoční 
druhý ročník, na ktorý pozýva-
me všetkých obyvateľov obce 
od najmenších až po tých naj-

skúsenejších. Aj v 
tomto roku sme 
vynaložili veľké 
úsilie nato, aby 

dospelých bežcov 
čakali bohaté štar-
tovné baličky a aby 

žiaden malý atlét 
neodišiel naprázd-

no. Víťazi si odnesú 
unikátne sklenené tro-
feje a medaily s origi-

nálnym znakom nášho 
behu. 

V závere mi neostáva 
nič inšie, ako poďa-

kovať všetkým, 
ktorí sa zapojili do 

hlasovania a síce 
predčasne, no predsa, vyzvať 
Tvrdošovce k obhajobe titulu 
najlepšieho bežeckého podu-
jatia aj v budúcom roku.

Ing. Marian Batyka

Svätoštefanský beh bežeckým 
podujatím roka 2015

TABL – Tvrdošovská amatérska 
bedmintonová liga

Ak by ste boli sledovaním 
fi nálového zápasu medzi 
Bálintom SZABOM a mla-
dučkou Teodórou IVANICS 
vtiahnutí do aprílového TABL 
bedmintonového turnaja tak 
ako ja, zaiste by vám učarila 
bezprostrednosť a dynamika 
tohto športu natoľko, že by 
ste aj vy sami chceli byť jeho 
aktívnou súčasťou. No kaž-
dý z nás má svoje štúdium, 
prácu, povinnosti, záujmy, 
rodinu; jednoducho aktivity 
s výrazne vyššou prioritou 
ako je aktívny, zdravie pod-
porujúci pohyb. Pravdu po-
vediac, doba nepraje bežné-
mu Tvrdošovčanovi viazať sa 
športovou činnosťou, ktorá si 
vyžaduje pravidelnosť. 

Je viac ako isté, že mnohí 
z nás by sa radi vymanili z pa-
zúrov bežných povinností, 
„vypustili paru“ a zároveň si 
zmerali sily a schopnosti v sú-
ťaži, ktorá sa vám prispô-
sobí.

Občianske združenie Sport 
Friends Tvrdošovce 2013 
modifi kovalo pravidlá bed-
mintonu, prispôsobilo herný 
systém miestnym podmien-
kam a od tohto septembra 
rozbieha v telocvični ZŠ Tvr-
došovskú amatérsku bed-
mintonovú ligu (TABL), ktorej 
súčasťou sa môže stať kaž-
dý amatérsky bedmintonový 
hráč bez rozdielu veku a po-
hlavia.

TABL predpokladá vytvore-
nie 5-členných skupín (divízií), 
ktorých členovia budú mať 
4 mesiace na to, aby odohra-
li vzájomné zápasy (4), pri-
čom termín odohratia zápasu 
bude vychádzať zo vzájomnej 
dohody jednotlivých hráčov. 
V priebehu roka sa odohrajú 
tri kolá, počas ktorých budú 
hráči postupovať do vyšších, 
resp. vypadávať do nižších 
divízií na základe dosiahnu-
tých výsledkov. Každý hráč 
sa stane súčasťou rebríčka, 

kde bude môcť po ukon-
čení jednotlivých kôl sle-
dovať svoje postave-
nie v rámci všetkých 
účastníkov ligy.

TABL má vyčariť 
úsmev na tvári, mo-
tivovať v neustá-
lom zlepšovaní sa, 
vnútorne napĺňať 
pocitom dobre vy-
konanej práce pre 
svoje telo a kto vie, 
možno si dievčatá 
ako Teodóra IVA-
NICS, Kristína ŠI-
MURDOVÁ, Nina 
VIDOVIČOVÁ či 
Viktória KÓŇOVÁ 
(účastníčky TABL 
bedmintonového 
turnaja) zamilujú 
bedminton na celý 
život. 

Ing. Marian Batyka
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Stolnotenisový klub ŠK Tvrdo-
šovce začal sezónu 2015/2016 
v zložení Miroslav Lipták, Arno-
št Juriga, Roland Csányi, Pe-
ter Vincze, Ladislav Mészáros, 
Ladislav Varga, Peter Tomšík

a Attila Jávor. Cieľom klubu bolo 
postúpiť do V. ligy, nakoľko klub 
posilnil staronový hráč Arnošt 
Juriga. 

Hneď od prvého kola sme po-
rážali súperov, až prišlo 8. kolo 

a s ním prvá prehra s Bardoňo-
vom v pomere 10:8. Nevedeli 
sme, že Bardoňovo sa posilnilo 
tromi hráčmi z Čiech. Aj oni mali 
za cieľ postúpiť. Na odvetu sme 
sa chceli dobre pripraviť, ale 
zranili sa nám viacerí hráči, ta-
kže sme opäť prehrali s Bardo-
ňovom 10:8. Súper už po tomto 
zápase oslavoval svoj postup, 
hoci ešte do konca súťaže chý-
bali 3 kolá. Nášmu mužstvu sa 
podarilo všetky 2 kolá vyhrať. 

Posledné kolo súťaže sme 
mali voľno a dohodli sme sa 
s hráčmi, že si sadneme a pre-
hodnotíme sezónu. Nálada ne-
bola práve najlepšia, nakoľko 
2. miesto pre nás nebolo úspe-
chom. Vo večerných hodinách 
som zavolal do Bardoňova, aby 
som im zablahoželal k postupu 
a vtedy som sa dozvedel, že 
prehrali v Pribete v pomere 10:8, 
čo znamenalo, že sme postúpili 
my. Takže nakoniec zagratulova-
li k postupu oni nám. Všetci sme 
boli nesmierne šťastní.

V konečnej tabuľke získali ŠK 
Tvrdošovce 56 bodov a vyhrali 

VI. ligu pred STK Bardoňovom 
a Heniss Štúrovom. 

Touto cestou by som chcel 
vysloviť poďakovanie hráčom, 
pánovi starostovi našej obce 
a všetkým sponzorom, PD Tvr-
došovce, Kvetinárstvu Kitty, 
pekárni Sztíszkala, Papiernic-
tvu Lipták, Karolovi Vargovi 
a Štefanovi Benczemu, ktorí 
nám počas sezóny pomáhali. 
Ďakujeme.

Miroslav Lipták

Nečakaný postup 

Výsledky majstrovstiev vo futbale sezóna 2015/2016

            ŠPORTOVÉ OKIENKO

„A“ mužstvo dospelých – IV. liga JV
15. miesto, 30 zápasov (víťazstvo: 7, remíza: 4, prehra: 19), 
25 bodov

Dorast - IV. liga JV
13. miesto, 28 zápasov (víťazstvo: 7, remíza:43, prehra: 17), 
25 bodov

Starší žiaci – IV. liga 
3. miesto, 18 zápasov (víťazstvo: 11, remíza: 2, prehra: 5), 
35 bodov

Mladší žiaci – IV. liga 
13. miesto, 24 zápasov (víťazstvo: 1, remíza: 3, prehra: 20), 
6 bodov

Prípravka - Liga prípraviek K. Salátu
Skupina B: 1. miesto, 14 zápasov (víťazstvo: 12, remíza: 1, 
prehra: 1), 37 bodov
Celková súťaž: 2. miesto
Najlepší strelec celej súťaže: Ábel Csányi z Tvrdošoviec s poč-
tom gólov 42.

„B“ mužstvo dospelých – VII. liga
5. miesto, 24 zápasov (víťazstvo: 13, remíza: 3, prehra: 8 ), 
42 bodov
Najlepší kanonier: Štefan Csabai (21 gólov)

Gabriel Brat 
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HROZNOHROZNO

PRE DETI

Hurá, cestujeme na výlet! 
Nájdite 5 rozdielov medzi obrázkami!

Vyrobte si túto 
peknú jesennú 
dekoráciu! 

Nájdite 2 rovnaké motýliky a spojte ich!

Materiály: farebné papiere, zelený pokrčený papier, priadza, 
  drôt, lepidlo

Pracovný postup:
1. Vyberieme papiere vhodnej farby a postriháme ich na 2,5 cm 
 široké pásiky. 
2.  Niektoré pásiky rozdelíme na 4, iné na 3 časti. (Keďže ani hroz-
 ná nie sú rovnakej veľkosti, nie je nutné presne odmerať dĺžku 
 pásikov.)
3.  Z rozstrihaných pásikov pripravíme valčeky rôznej veľkosti 
 a zlepíme ich konce. Môžeme ich voľne, na svojich prstoch 
 alebo pomocou okrúhleho predmetu. 
4.  Valčeky postavíme na stôl a usporiadame ich do tvaru strapca. 
 Ak sme tvarom spokojní, pozliepame valčeky pekne postupne, 
 jeden k druhému. Dbajme na miesta, kde sa jeden druhého 
 dotýka.
5.  Z pokrčeného papiera vystrihneme list. Drôt ovinieme zele-
 ným pásikom a vyformujeme z neho úponky viniča. Jednu 
 stranu úponku prilepíme na list. 
6.  Do jedného hrozna navlečieme priadzu a pripevníme k nemu 
 aj list s úponkami.
Pozn. Strapec bude zaujímavejší, ak bude pozliepaný z valčekov 
rôznych veľkostí. Práve vtedy sa bude podobať skutočnému strap-
cu hrozna.

1 2

3

4 5
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Tajnička: 
Najúspešnejšie dielo Kristy 

Bendovej, známej slovenskej 
poetky, prozaičky a autorky 

kníh pre deti a mládež.

�  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �  RECEPT  �

DOMÁCA KOKOSOVÁ ZMRZLINA
Ingrediencie: 300 ml smotany na šľahanie, 120 g práškového 
 cukru, 5 vajec, 70 g strúhaného kokosa
Na ozdobu:  1 ks čokolády,  2 banány, 90 g ovocia 
 (malina, jahoda, ríbezle, marhuľa a pod. )
Postup prípravy: Z bielkov ušľaháme tuhý sneh a opatrne 

pridáme cukor. Zo smotany na šľahanie vyšľaháme hustú šľa-
hačku. Obe zmesi opatrne spojíme a tiež opatrne vmiešame 
postrúhaný kokos. Domácu kokosovú zmrzlinu dáme vychla-
diť do mrazničky na 3 hodiny. Po 3 hodinách vložíme zmrzlinu 
do pohára. Ozdobíme ju nakrájaným ovocím a  posypeme 
strúhanou čokoládou.

DOMÁCA 
ČOKOLÁDOVÁ 

ZMRZLINA
Ingrediencie: 50 ml smo-

tany na šľahanie, 100 g čo-

kolády na varenie, 50 g práš-

kového cukru, 30 g kakaa, 

285 ml plnotučného mlieka

Postup prípravy: Mlieko 

s cukrom privedieme do va-

ru a následne doň vmieša-

me kúsky nalámanej čo-

kolády a preosiate kakao. 

Zmes odstavíme zo sporá-

ka a miešame, až sa nám 

čokoláda úplne nerozpustí. 

Zmes necháme vychlad-

núť. Medzitým vyšľaháme 

smotanu a vmiešame ju do 

chladného čokoládového 

krému. Potom všetko vle-

jeme do vhodnej nádoby 

a dáme zamraziť. Počas 

mrazenia je potrebné zmrz-

linu premiešať. Zhruba po 

5-tich hodinách je domáca 

čokoládová zmrzlina pripra-

vená k servírovaniu.

OSEMSMEROVKA

SUDOKU
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Rozlúčky s MŠ a ZŠ 2016
MŠ na Hlbokej ulici

ZŠ Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach

25 rokov spolu 
v dobrom i v zlom

25 éve 
jóban rosszban

Kristián Balogh
Martin Balogh

Stefánia Bednárová
Peter Bencze

Viktória Benczeová
Liana Benkőová
Leonard Bertič

Viktória Bírócziová
Patrik Brat
Nina Csányi

Zoja Ďuricová
Tomáš Flender

Sarah Karácsonyová
Matúš Katler

Natália Leviusová
Richard Lipták

René Nozdrovický
Alex Pápay

Rudolf Patkoló
Samuel Hugo Radič

Valéria Szőkeová
Daniela Vargová
Patrik Zsilinszki

Baloghová Viktória
Bara Oto

Belovič Pavol
Gartenzaum Dan

Hegedűsová Natália
Hrdý Denis
Jaššo Kamil

Kamenická Veronika
Mikulcová Lucia
Mojzes Krištof

Oršulík Adam Juraj
Papová Katarína
Lakatos Gennaro

Rybár Peter
Sabová Veronika
Schneider Michal

Schváb Tomáš
Sille Zdenko

Šemrincová Barbora
Šulák Martin

Trúchly Marek
Vaňa Sebastián
Vanyová Rebeka

Vrabec Viktor
Záhorák Radovan

Jozef  Vas a Andrea Borbélyová

Vojtech Mojzes a Marta Szőgyényiová

Štefan Balogh a Eva Kuruczová

Vas József és Borbély Andrea

Mojzes Béla és Szőgyényi Márta

Balogh István és Kurucz Éva


