
Komisia vzdelávania a kultúry pri OZ v Tvrdošovciach

Zápisnica

z 2. zasadnutia komisie vzdelávania a kultúry pri OZ v Tvrdošovciach konaného dňa
18.07.2019 v zasadacej miestnosti OcÚ.

Prítomní:

Prítomní sú na prezenčnej listine podpísaní, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Program rokovania:
1.Otvorenie
2.Návrh na udelenie ceny obce
3.Program Dni Sv. Štefana
4.Plánované podujatia
5.Diskusia
6.Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie zahájil a viedol predseda komisie RNDr. Michal Bara, 

ktorý privítal Ing. Mariána Tótha, MBA starostu obce, Mgr. Juditu Veresovú, 
prednostku OcÚ, ako aj prítomných členov komisie.

2. Návrh na udelenie ceny obce

Komisia sa zaoberala nomináciami na cenu obce. Predseda komisie informoval
členov, že Obec Tvrdošovce môže udeliť cenu obce takým osobám, ktoré sa osobitne
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a dobré meno obce doma alebo v zahraničí.
Ešte pred samotnou diskusiou bolo prečítané zo Štatútu obce § 34:

1. Cena obce Tvrdošovce sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny 
rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov.



2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, 
starosta, príp. občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3. Cenu obce Tvrdošovce tvorí plaketa s erbom obce a finančný dar v hodnote 
200,00 €. 
K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je 
uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce
a podpis starostu.

4. Cenu obce Tvrdošovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce v termíne
určenom obecným zastupiteľstvom.

5. Cena obce Tvrdošovce sa môže udeliť raz ročne.
6. Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po 

uplynutí 2 rokov.
7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V

takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

Na webovej stránke obce bola zverejnená výzva na predkladanie nominácií na
cenu obce. Členovia komisie a občania obce navrhli až 13 kandidátov:

Gizela Kissová – za nezištnú prácu, za šírenie dobrého mena obce na poli kultúry
60.  skautský zbor Sándor Sík v Tvrdošovciach  – za dlhoročnú prácu s  deťmi a
mládežou
Mária Csányiová – za vytvorenie a udržiavanie zbierky obecného múzea a za vedenie
pamätnej knihy obce
Attila Tóth – za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej a 
publicistickej činnosti, a za šírenie dobrého mena obce doma i v zahraničí           
Magda Birkusová – za publikačnú a prekladateľskú činnosť, pravidelne píše články 
do takých spravodajov, ako Tvrdošovsky spravodaj, Vasárnap, Terra Hírujság. 
Prekladala knihy o Tvrdošovciach.                                                                                
Tatiana Ludašová - za vedenie Miestnej organizácie Slovenského zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami a zväzu telesne postihnutých v Tvrdošovciach                         
Gejza Bogdány – za dlhoročnú prácu ako lekárnik v obci a za podporu maďarskej 
základnej školy                                                                                                              
Marian Batyka – za vedenie OZ Šport Friends                                                               
Július Vince – za dobrovoľnú prácu, a za ochranu túlavých zvierat v našej obci            
Vojtech Mojzes – za prácu s deťmi                                                                           
Jozef Bugyik  – za nezištnú prácu, ktorú robí pre obec Tvrdošovce                                
Zoltán Borbély a Peter Kútny – za pomoc v kritickej situácii

Všetci prítomní svoje návrhy zdôvodnili. Po prerokovaní jednotlivých osôb sa
dohodli, že obecnému zastupiteľstvu navrhnú udeliť cenu obce pre týchto občanov:

Attila  Tóth  – za  vynikajúce  tvorivé  výkony  a  významné  výsledky  vedeckej  a
publicistickej činnosti, a za šírenie dobrého mena obce doma i v zahraničí



Je hrdý Tvrdošovčan maďarskej národnosti. Pôsobí na SPU v Nitre ako mladý vedecký
pracovník v pozícii odborného asistenta na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry
FZKI. Venuje sa výskumu plánovania, tvorby a implementácie zelenej infraštruktúry a
jej ekosystémových služieb v urbanizovanom prostredí a kultúrnej krajine.  Attila Tóth
je  medzinárodne  uznávanou  mladou  vedeckou  osobnosťou  v  odbore  krajinná
architektúra. Svedčia o tom jeho významné domáce i zahraničné ocenenia, ktorými
medzinárodná vedecká komunita  uznala  jeho prínos  pre  rozvoj  vedy a  výskumu v
odbore krajinná architektúra.  Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre eviduje
aktuálne  jeho 144 publikácií.  Je členom Vedeckej rady medzinárodnej organizácie
G200 Association so sídlom vo švajčiarskej  Ženeve,  odborným poradcom Hermon
Empor  Academy  so  sídlom  v  nigérijskom  Lagose  a  členom  redakčnej  rady
medzinárodného vedeckého časopisu Ekológia (BA).   

60. skautský zbor Sándor Sík v Tvrdošovciach - za svoje aktivity v oblasti kultúry, 
tradície a za dlhoročnú prácu s deťmi a mládežou
Už takmer 20 rokov pracuje v našej dedine skautský zbor, ktorým cieľom je, aby 
spoločnosť tvorili životaschopní, zodpovední, zdraví občania, zaviazaní k vlasti a 
národu, ktorí považujú za dôležité nepretržité rozvíjanie sa a rast k Bohu. Budujú živé 
maďarské spoločenstvo, v ktorom sú tradície a kultúrne hodnoty súčasťou 
každodenného života.  Robia rôzne voľno-časové aktivity, obracajú sa k prírode a 
povzbudzujú členov, aby pracovali pre miestnu komunitu, aktívne sa zúčastňujú  
spoločenského života obce. 
Počas týchto mnohých rokov sa vždy aktívne zapájali do života dediny, pripájali sa k 
miestnym akciám - deň detí, za krajšie Tvrdošovce, maľovanie kostolných plotov, 
pomoc pri uložení vencov, DSŠ, vianočné trhy, ale organizovali aj také akcie, ktoré 
šírili dobré meno obce, napr.: OAMB...

Mária Csányiová – za vytvorenie a udržiavanie zbierky obecného múzea a za vedenie
pamätnej knihy obce
Od roku 1975 až do odchodu do dôchodku v roku 2016 pracovala ako učiteľka MŠ v
Tvrdošovciach. Už od detstva sa venuje zbieraniu starožitností. Za roky zberateľskej
činnosti vytvorili spolu so svojou matkou úctyhodnú zbierku starožitných predmetov,
dokumentov a  fotografií  z  histórie  našej  obce.  Čast  týchto  predmetov bola  v obci
vystavovaná pri rôznych príležitostiach. Svoju zbierku širokej verejnosti sprístupnili v
roku 2001, kedy sa zriadilo Obecné múzeum, ktoré sa postupne rozširovalo. V roku
2008  bolo  múzeum  presťahované  do  dnešných  priestorov  na  Dolnej  ulici.  Pani
Csányiová  sa  dodnes  venuje  údržbe  zbierky.  Okrem toho,  od  roku  1998  vedie  aj
pamätnú knihu obce, v ktorej zachytáva významné udalosti života obce. 

Komisia  vzdelávania  a  kultúry  navrhuje  OZ  Tvrdošovce,  aby  v  budúcnosti
vyberali pri udelení ceny obce iba z tých mien, ktoré navrhuje komisia, lebo každý
občan,  člen OZ mal možnosť navrhnúť svojho kandidáta na cenu obce na základe
zverejnenia výzvy na stránke obce do určitého dátumu.



Utorok – 20.08.2019
08:00 Hodové darovanie krvi Obecný dom
Piatok – 23.08.2019
15:30 Slávnostné zasadnutie OZ Obecný dom
17:00 Výstava zo života Poľovníckeho združenia Tvrdošovce Obecný dom
17:00 Uloženie vencov k soche sv. Štefana Nám. Sv. Štefana
20:00 Séria koncertov Amfiteáter

Rigó Mónika
Abrakazabra zenekar: Radics Gigi, Veréb Tamás, Vastag Csaba, Bebe
Vstupné: v predpredaji 8,- €, pred koncertom 10,- €, do 6 rokov je vstup zdarma

Sobota – 24.08.2019
08:00 Súťaž vo varení Park na Hornej ulici
09:00 -12:00 V. Svätoštefanský beh pri Obecnom dome

Sprievodné programy: Park na Hornej ulici
09:00 Detský svet – nafukovacie atrakcie, drevené hračky
09:00 Zážitková krabica FUTURA
09:30 Strong Man Show
10:00 – 14:00 Vyhliadkový vláčik
10:30 Mr. Bubble – bublinová show pre deti
11:00 Band of Streets
13:00 Vyhodnotenie súťaže vo varení
14:30 Majstrovský futbalový zápas: Tvrdošovce žiaci – FC Veľký Kýr Štadión J. Szikoru
15:00 – 18:00 Zážitková krabica FUTURA Dolná ulica
15:00 Otvorenie vínneho dvora, remeselnícky jarmok Dolná ulica
15:30 Sprievod folklórnych súborov od Juhászovej kúrie
16:00 XXI. Folklórny festival Dolná ulica
17:00 Majstrovský futbalový zápas: Tvrdošovce dorast – FK TJ Lokomotíva Kozárovce

Štadión J. Szikoru
20:00 Dolná ulica
21:30 Kapela Carpedante Vínny dvor
Celý deň:  jarmok, hody, vínny dvor
Nedeľa – 25.08.2019
10:30 Slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom kostole sv. Štefana

Vystúpi: Chór Zoltána Kodálya – Galanta
17:00 Majstrovský futbalový zápas: Tvrdošovce A – TJ Družstevník Michal nad Žitavou

Štadión J. Szikoru
19:00 Trstická Dychovka Dolná ulica
21:00 Dolná ulica
Celý deň:  jarmok, hody, vínny dvor
Pondelok – 26.08.2019
20:00 Termálne kúpalisko
21:00 Vodná a ohňová show Termálne kúpalisko
22:00 Svätoštefanský ohňostroj Termálne kúpalisko
Celý deň:  jarmok, hody

Zmena programu vyhradená!

For You Acapella - koncert

Golddies swing - koncert

DJ Szemi & Sipos Dávid sax show

3. Program Dní Sv. Štefana

Kultúrna referentka  informovala  prítomných o predbežnom programe tohtoročných
Dní sv. Štefana.



4. Plánované podujatia
Členovia komisie skonštatovali, že v obci je aktívny letný kultúrny život, každá organizácia,
občianske združenie, termálne kúpalisko i obec má svoje programy, tábory pre deti i rôzne
voľnočasové a športové aktivity.

5. Diskusia
RNDr.  Michal  Bara  informoval  prítomných  o  úspešnosti  akcie  Tvrdošovské  prechádzky,
ktoré organizuje OZ Pro Turdesqued, kde jednotlivé prechádzky sú tematické, a uskutočňujú
sa na určitých častiach obce. 

6. Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie ukončil.

  

                                                                  RNDr. Michal Bara
                                                                    predseda komisie

Zapísala: Mgr. Csilla Rybárová, dňa 31.7.2019

Príloha: Prezenčná listina

 

 

 


