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23. 8. 2013 od 1900 hod.
AMFITEÁTER TVRDOŠOVCE

XV. DNI SVÄTÉHO ŠTEFANA
TVRDOŠOVCE � 23 – 26. 8. 2013 Vstupné:  predpredaj: 7,- € na mieste: 9,- €

Belép díj: el vételben: 7,- € helyszínen: 9,- €

www.tvrdosovce.sk
XV. SZENT ISTVÁN NAPOK

TARDOSKEDD � 2013. 8. 23 – 26.

2013. 8. 23 1900 órától
TARDOSKEDDI SZABADTÉRI SZÍNPAD

Tóth Vera

Nótár Mary

Pataky m vek 

22-26. AUGUST 2013

XV.   Dni svätého Štefana
Štvrtok

22. augusta
Darovanie krvi (Obecný dom)
Deň méty

Piatok
23. augusta

15.30 Otvorenie výstavy diel Lajosa Simonyiho (Obecný dom)
16.00  Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva (Obecný dom)
17.00   Uloženie pamätných vencov pri soche sv. Štefana (Námestie sv. Štefana)
19.00 Cyklus koncertov na Amfi teátri
 Tóth Vera, Nótár Mary, Pataky művek, Edda művek
 Vstupné: predpredaj 7.- €, na mieste 9.- €
 do 6 rokov vstup zdarma

Sobota
24. augusta

 8.00  Súťaž vo varení (park na Hornej ulici)
sprievodné programy a súťaže

 9.00 Raj pre deti so šašom Lalim (park na Hornej ulici)
 9.00 Detský vláčik (Námestie sv. Štefana)
13.00 Vyhodnotenie súťaže vo varení
15.00 Remeselnícky jarmok (Dolná ulica)
15.00 Vínny dvor (Dolná ulica)
16.30  Sprievod folklórnych skupín (Športové ihrisko, Námestie sv. Štefana, Dolná ulica)
17.00 Folklórne slávnosti (Dolná ulica)
20.00 Ľudová hudba - kapela Varjos (Vínny dvor)

Nedeľa
25. augusta

10.30 Slávnostná svätá omša (Rímskokatolícky kostol sv. Štefana)
17.00 Majstrovský futbalový zápas (Športové ihrisko)
21.00  Hodová zábava s kapelou Atlantic (Športové ihrisko – bývalá Rozálka)
 Celý deň: jarmok, hody, vínny dvor

Pondelok
26. augusta

17.30 Priateľský futbalový zápas (Športové ihrisko)
19.00 Vystúpenie folklórneho súboru Kincső (Amfi teáter)
 Večerné kúpanie s DJ Danim (Termálne kúpalisko)
 Svätoštefanský ohňostroj (Termálne kúpalisko)
 Celý deň: jarmok, hody



WWW.TVRDOSOVCE.SK

Vážení čitatelia!

Keď píšem tieto riadky, naši poľnohos-
podári už majú za sebou najväčšiu a naj-
dôležitejšiu prácu roka, a to žatvu obylia.
Slnko však naďalej praží polia a záhrady,
naše ulice sú rozpálené. My ľudia preto
vyhľadávame blahodárny tieň, niektorí 
z nás majú aj možnosť sa ochladiť v bazéne.
Je pravé horúce leto, čas prázdnin, čas
oddychu. Aj naše najnovšie číslo sme pri-
pravili v tomto znamení.

Nájdete v ňom už známe rubriky, a to
príhovor starostu, v ktorom sa dozviete
podrobnosti o rekonštrukcii termálneho
kúpaliska. Pripravili sme pre Vás aj za-
ujímavé informácie o rakytníku, o jeho
zdraviu prospešných účinkoch. Ďalej pri-
nášame články o kultúrnom živote a podu-
jatiach v obci. Aj obecný úrad sa rozhodol 
informovať občanov, našich čitateľov cez 
stránky novín. Neprehliadnite ani rozhovor 

s Milanom Árendášom, majstrom ľudovej 
výroby, ktorý žije a tvorí v Tvrdošovciach. 
Prečítajte si aj informácie z prvej ruky 
o činnosti miestnych organizácií, napríklad 
Poľovníckeho združenia, MO Zväzu po-
stihnutých civilizačnými chorobami a OZ 
Lucerna. Koncom júna sa konalo celoden-
né športové podujatie v obci, ktoré bolo 
organizované pri príležitosti 90. výročia
založenia ŠK Tvrdošovce. Viac sa o tom-
to podujatí dozviete na stránkach našich
novín. Ani teraz však nechýbajú články 
o zábave či kráse.

Milí čitatelia, prajeme Vám príjem-
ný oddych počas čítania Tvrdošovského
spravodaja, a samozrejme výbornú zábavu
počas XV. Dní svätého Štefana. Dúfame, 
že v programe si všetci nájdete pre vás 
zaujímavé podujatia. Vyberte si, ponuka je
opäť bohatá.

Lívia Borbélyová
v mene redakcie
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TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ 
SI MÔŽETE PREDPLATIŤ NA OBECNOM

ÚRADE ALEBO V KNIŽNICI.
ROČNÉ PREDPLATNÉ STOJÍ 3 €.

NOVORODENCI
Eva Kopečná 13. 3. 2013
Alojz Farkaš 26. 3. 2013
Tifani Kissová 28. 3. 2013
Patrik Major 6. 6. 2013
Sabrina Lakatošová 12. 6. 2013
Natália Tóthová 16. 6. 2013
Peter Szikora 18. 6. 2013
Laura Maršovská 18. 6. 2013
Kevin Rafael 21. 6. 2013
Sebastian Szetei 29. 6. 2013
Karol Daniel Hegedűs 3. 7. 2013
Johanna Lantos    13. 7. 2013
Filip Slažanský 14. 7. 2013

MLADOMANŽELIA
Gabriel Dóža a Margita Miškovičová 9. 3. 2013
Gabriel Szetei a Silvia Miklovičová 16. 3. 2013
Zoltán Bednár a Štefánia Héderváriová 23. 3. 2013
Ing. Attila Kálazi a Eva Truppová 23. 3. 2013
Roland Kelko a Kitti Ságiová 6. 4. 2013
Ing. Peter Juhász a Judita Tanková 27. 4. 2013
Norbert Lakatoš a Sandra Kotlárová 20. 5. 2013
Adam Bencze a Emese Veres  1. 6. 2013
Gabriel Nagy a Lenka Czuczovorá  15. 6. 2013
Peter Arpáš a Monika Kráľová   6. 7. 2013

OPUSTILI NÁS
Ladislav Szekan (1946)   9. 3. 2013
Ján Borbély (1935)   20. 3. 2013
Viktória Tóthová, rod. Borosová (1925)  22. 3. 2013
Helena Ruzsiková, rod. Szabová (1945)  25.3.2013
Alžbeta Zelenická, rod. Štefániková (1926)  3. 4. 2013

, ( )

Mária Labaiová, rod. Szárazová (1932)  16. 4. 2013
Mária Vidová, rod. Bujáková (1962)   20. 4. 2013
Irena Kuruczová, rod. Pörgeová (1932)  21. 4. 2013
Jozef Dózsa (1924)   26. 4. 2013
Anton Birkus (1944)   3. 5. 2013
vdp. Peter Borbély (1939)   14. 5. 2013
Štefan Balay (1954)   23. 5. 2013

p y ( )

Karol Mészáros (1943)   26. 5. 2013
Július Bugyík (1936)   2. 6. 2013
Ján Lakatoš (1949)   3. 6. 2013
Alžbeta Ladicsová, rod. Juhászová (1919)  3. 6. 2013
Imrich Pintér (1941)   14. 6. 2013
Oľga Borbélyová, rod. Csandová (1922)  17. 6. 2013
Terézia Tóthová, rod. Cibulková (1929)  24. 6. 2013
Oskar Balazs (1941)   17. 6. 2013
Jozef Jesenič (1948)   22. 6. 2013
Anna Szabová, rod. Baloghová (1929)  7. 7. 2013
Zoltán Vida (1949)   8. 7. 2013
Mária Vasová, rod. Bédiová (1930)   12. 7. 2013
Robert Bruckner (1968)   14. 7. 2013
Štefan Mésároš (1954)   18. 7. 2013
Vojtech Pšenák (1932)   24. 7. 2013
Alžbeta Maršovská, rod. Bugyiková (1922)  25. 7. 2013
Ida Godányová, rod. Juhászová (1939)  27. 7. 2013
Hermína Királyová, rod. Kovácsová (1922)  27. 7. 2013

70  Marec:  0 Vilma Csányiová, František Szőgyényi, Jozef Kurucz, JJulianna Vanyová
Apríl:  Jozef Varga, Dominik Vojtuš 
Máj: František Balogh
Jún:  Emil Sós
Júl:  Helena Borbélyová

75  Marec:  Magda Csomóová
Apríl:  Irena Aghová 
Máj:  Marcela Majorová, Mária Szabóvá, Ema Mészárosoová
Jún: Mária Vanyová, Anton Szögyényi, Ladislav Balogh
Júl:  Helena Szederová

80  Marec:0  Karol Szeder
Apríl:  Jozef Virág
Máj: Irena Baranovicsová, Vincent Vanya
Jún:  Valéria Mojzesová, Zuzana Borbélyová, Július Brenkkus, 
 Mária Vanyová, Ladislav Vanya, Mária Benczeová
Júl:  František Szikora, Vilma Konečná, Jozef Vanya, Idaa Mojzessovovovoovovvvvvvvvvvovvááááááááááááááááááá

85  Marec:  Ján Bara
Apríl:  Irena Nemesiová
Jún:  Anna Karáčoňová
Júl:  Zuzana Čániová, Alžbeta Fialka, Terézia Benczeováá, 
 Mária Szvetková

90  Marec:0  Júlia Vargová
Apríl:  Rozália Drenina
Máj: Paula Baraová
Jún:  Ladislav Vida

JUBILANTI

ORDINAČNÉ HODINY DETSKÉHO LEKÁRA MUDr. OTO HALZL

Pondelok 7.00 – 12.00 Tvrdošovce 12.00 -15.30 Palárikovok

Utorok  7.00 – 11.00  Palárikovo  11.00 -15.30  Tvrdošovcek

Streda  7.00 – 12.00  Tvrdošovce  12.00 -15.30  Palárikovo

Štvrtok  7.00 – 12.00  Tvrdošovce 12.00 -15.30  Palárikovok

Piatok  7.00 – 12.00  Tvrdošovce 12.00 -15.30  Palárikovok
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Dňa 29. júna 2013 otvorilo svoje brá-
ny zrekonštruované termálne kúpalisko.
Kúpalisko je nielen krajšie, ale sa doriešila
aj otázka majetkovo-právnych vzťahov. 
Termálny vrt je vo vlastníctve Poľnohos-
podárskeho družstva Tvrdošovce, kým 
nehnuteľnosti patria Obci Tvrdošovce.

Otvoreniu zrekonštruovaného kúpa-
liska predchádzali niekoľkomesačné prí-
pravné práce. Odstránili sa staré asfaltové
plochy, premiestnili sme oplotenie, vybu-
dovali sme úplne nové sociálne zariadenia,
vnútornú kaviareň a terasu. Zrekonštruo-
vali sme prípojky vody, už existujúci bazén,

zakúpili sme nové sprchy. Na žiadosť ma-
mičiek sme vybudovali aj nový bazénik pre 
najmenšie deti, rozšírili sme detské ihrisko. 
Kamerovým systémom sme zvýšili bez-
pečnosť našich návštevníkov. Pre obyva-
teľov obce sme zabezpečili 25 % zľavu na 
vstupnom. Kto prišiel na otvorenie, alebo 
už vyskúšal blahodarný účinok našej ter-
málnej vody, mohol osobne zažiť všetky 
tieto vykonané zmeny.

Myslím si, že v porovnaní s uplynulý-
mi 30 rokmi sa nám podarilo vykonať veľa
práce na kúpalisku, vďaka aj vedúce-
mu Podniku verejnoprospešných služieb

obce Tvrdošovce, jeho zamestnancom, 
zamestnancom Poľnohospodárskeho
družstva Tvrdošovce, a v neposlednom 
rade podnikateľom, ktorí podporili tieto
aktivity, ktorí chcú a a ktorím je dôležité, 
aby obec napredovala a nie zaostávala. 
Je pre mňa neuveriteľné, že sa v našej 
obci napriek všetkým snahám nájdu ob-
čania, ktorí aj v rekonštrukcii kúpaliska 
hľadajú kritiku, zlo a to napriek tomu, že 
väčšina očakávala práve túto zmenu. Ve-
rím, že spolu môžeme aj v tomto nájsť 
nové, pozitívne príležitosti na rozvoj, treba 
len chcieť.

STAROSTUPríhovor 

Nasledujúce fotografi e boli zhotovené pri realizácii rekonštrukčných prác na kúpalisku:
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Som presvedčený, že návštevníka po 
príchode na naše nové kúpalisko privíta
príjemné prostredie. Vedenie Termálneho 
kúpaliska Tvrdošovce a stavebníci (na 
90% tvrdošovskí podnikatelia) sa usilo-
vali, aby pre návštevníkov zabezpečili prí-
jemné, pohodlné a predpisom vyhovujúce 
podmienky kúpania.

Tvrdošovce nie sú v tejto oblasti ešte 
medzi prvými, ani uplynulé roky nevieme 

dobehnúť za krátky čas. Cieľom spoloč-
nosti je, aby ukončením letnej sezóny
pokračovala v začatej ceste. Radi by
sme upravili existujúci bazén a zastrešili 
malý bazén, vytvorili vnútorné šatne, aby
sme mohli kúpalisko prevádzkovať aj
v zime. Verím, že sa naše ďaľšie plány
podarí zrealizovať.

Ing. Marián Tóth
starosta obce
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Na úvod niekoľko štatis-
tických údajov za obdobie od
1. 4. 2013 do 31. 7. 2013. 
Obecná polícia Tvrdošovce
vykonala za spomínané obdo-
bie 177 výjazdov, z toho na-
príklad 41 výjazdov na žiadosť 
Okresného riaditeľstva poli-
cajného zboru Nové Zámky, 
85 výjazdov na základe ozná-
menia od občanov. 32 výjaz-
dov bolo vykonaných na pod-
net súdov a exekútorských

úradov.

POZOR 
NA PODVODNÍKOV

Obecná polícia vyzýva ob-
čanov, najmä starších ľudí,
aby dávali väčší pozor na svoj
majetok, lebo v obci sa často 
nachádzajú podvodníci, špe-
kulanti, ktorí sa vydávajú za 
plynárov, elektrikárov a pod.,
s cieľom vylákania fi nančnej
hotovosti od starších ľudí.
O tom, že v obci vykonávajú
odpočet vodomerov, plyno-
merov, prípadne elektromerov
sú občania vopred informova-

ní prostredníctvom obecného
rozhlasu, a osoby poverené
touto činnosťou vždy majú po-
verenie od príslušnej spoloč-
nosti. Predtým, než niekomu
dovolíte vstúpiť do dvora, prí-
padne do domu, vždy si overte
ich totožnosť.

NEZAMKNUTÉ BICYKLE
Pri hliadkovaní sme zistili,

že pred nákupným stredis-
kom, obchodom, alebo pred
pohostinstvom si viacerí ob-
čania ľahostajne nechávajú
svoje bicykle bez dozoru, ne-
zamknuté, či sú to nové alebo
staršie bicykle. Keď odložíte
svoj bicykel, vždy ho uzamkni-
te, nedávajte príležitosť pre
zlodejov. Ušetríte si zbytočné
starosti.

VEREJNÝ PORIADOK, 
VÝTRŽNOSTI 

Počas letných mesiacov
sa zvýši počet oznámení o ru-
šení nočného kľudu, verej-
ného poriadku. Príslušníci
obecnej polície takmer každý

týždeň vykonávajú výjazdy za 
výtržnosťami, časté sú bytky,
poškodzovanie cudzej veci,
rodinné hádky. Najčastejšie 
sú poškodzované dopravné
značenia, smetné koše, verej-
ná zeleň, stromčeky, vozidlá 
v súkromnom vlastníctve.

OP Tvrdošovce vyzýva ob-
čanov, aby nespaľovali konáre 
stromov, burinu, aby nevypúš-
ťali na verejné priestranstvá
obsah žúmp a aby nevynášali 
odpad na verejné priestran-
stvá. Tieto priestupky sú rieše-
né blokovou pokutou.

Ďalší okruh problémov tvo-
p

ria túlavé psy na verejných
priestranstvách obce. Obecná
polícia vyzýva majiteľov psov,
aby svojich štvornohých mi-
láčikov nepúšťali na verejné
priestranstvá bez dozoru, kde
sa potulujú a ohrozujú bezpeč-
nosť spoluobčanov. 

SMRTEĽNÁ NEHODA
Dňa 9. 7. 2013 sa v obci

stala vážna dopravná neho-
da na prechode pre chodcov
pred Coop Supermarketom, 

kde došlo k zrážke osobného
vozidla s chodcom. Pri tejto 
dopravnej nehode zbytoč-
ne vyhasol život malej Vane-
sy L., ktorá mala len 8 rokov.
Aj z toho dôvodu vyzývame
občanov, hlavne deti, aby 
dávali väčší pozor aj na pre-
chodoch. Napriek tomu, že 
na prechode majú prednosť 
chodci, vstúpte na vozovku
iba v prípade, ak sa uistíte,
že šofér vozidla si vás všimol
a spomaľuje. Vodičov žiada-
me, aby svoju jazdu a rýchlosť 
prispôsobili vlastným možnos-
tiam a predchádzali nehodám,
boli predvídaví a brali ohľad na 
chodcov, cyklistov ale aj iných 
účastníkov cestnej premávky. 

Rajmund Borbély
náčelník obecnej polície

Po ukončení ROEP-u v ob-
ci, t.j. po obnove evidencie
nehnuteľností v mesiaci február
2013 bolo zahájené opätovné
vysporiadanie predzáhradiek
v našej obci. Nevysporiadané
predzáhradky pred rodinnými
domami v niektorých uliciach
vznikli v minulosti vyrovnaním
uličnej čiary. Prvýkrát užíva-
telia nevysporiadaných pred-
záhradiek boli oboznámení 
s možnosťou ich vysporiadania
v apríli 2006. Vzhľadom k tomu,
že v prevažnej časti predzá-
hradky boli potrebné zamerať,
ich vysporiadanie sa neusku-
točnilo. Na základe mapových
podkladov, ktoré obec získala
po obnove evidencie zo Sprá-
vy katastra nehnuteľností Nové
Zámky, boli identifi kované
nevysporiadané predzáhrad-
ky. Ich užívatelia boli písomne
vyzvaní na možnosť vysporia-
dania. Zároveň ich užívatelia
boli oboznámení s možnosťou
vysporiadania predzáhradiek
aj cez káblovú televíziu a miest-

ny rozhlas. V zmysle uznesenia 
OZ č. 19/12022013 písm. E/ 
bod 2 termín podania žiadostí 
o odpredaj bol stanovený do 
30. apríla 2013 a predajná cena 
za odpredaj predzáhradiek po-
žiadané v uvedenom termíne 
bola stanovená na 0,67 eur/m2.
Nakoľko po zápise ROEP-u do-
šlo k zmene výmery niektorých 
parciel, boli vyzvaní aj tí uží-
vatelia predzáhradiek, ktorí už 
podali žiadosť o odkúpenie, ale 
doteraz nedošlo k prevodu, aby 
z dôvodu upresnenia výmery 
tiež sa prihlásili do 30.4.2013 
na tunajšom obecnom úrade. 
V stanovenom termíne bolo 
podaných celkom 320 žiados-
tí. Po tomto termíne predajnú 
cenu predzáhradiek určí obec-
né zastupiteľstvo.

Sú predzáhradky, ktoré sú 
evidované v takej výmere, v akej 
sa nachádzajú pred rodinnými 
domami, ale sú aj také, ktoré sú 
vytvorené z parcely, ktorá tvo-
rí celok uličnej nehnuteľnosti. 
V tom prípade je potrebné za-

meranie predzáhradky a vyho-
tovením geometrického plánu
stanoviť jej presnú výmeru.

Obec Tvrdošovce vysporia-
danie predzáhradiek do vlast-
níctva užívateľov zabezpečuje
postupne, avšak treba pozna-
menať, že v zmysle zákona
č..138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov
zmluvné prevody nehnuteľného
majetku t.j. postup pri odpred-
ávaní predzáhradiek je dosť 
zdĺhavý. Odpredaj je potrebné

p j

trikrát prejednať na obecnom
zastupiteľstve, najprv schvá-
liť zámer a spôsob odpredaja,
potom prevod nehnuteľnosti
a zároveň je potrebné schváliť 
kúpno-predajnú zmluvu. Obec-
ný úrad prednostne vybavuje
odpredaj takých predzáhradiek,
ktoré sú evidované na výpi-
soch z katastra z nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce ako celok
s presnou výmerou a nie je po-
trebné geometrické zameranie. 

Katarína Čapuchová

VYSPORIADANIE PREDZÁHRADIEK  

Obecná polícia Tvrdošovce informuje

Miestna akčná 
skupina

Cergát – Váh

Miestna akčná skupina Cer-
gát – Váh, o.z. (ďalej len „MAS“)
informuje čitateľov, že v rámci
podpory implementácie Integro-
vanej stratégie miestneho rozvoja
MAS došlo dňa 1.8.2013 k pod-
pisu Zmluvy o poskytnutí dotácie
z rozpočtu Nitrianskeho samo-
správneho kraja (Kód výzvy:
NSK/LEADER2/2013-Op123)
medzi Nitrianskym samospráv-
nym krajom a MAS. Celko-
vá výška dotácie predstavuje
13.590,- €.

MAS Cergát – Váh, o.z.
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Programový rozpočet obce je zverejnený 
okrem iného aj na webovej stránke obce http://
www.tvrdosovce.sk/samosprava/rozpocet. Zhr-
nutím číselných údajov z plnenia rozpočtu obce 
by sme chceli aj touto formou pravidelne infor-
movať občanov obce o hospodárení s verejnými 
prostriedkami.

Na úvod prinášame zopár základných informá-
cií o programovom rozpočte:

Prechod na programové rozpočtovanie je sú-
časťou rozsiahlej reformy rozpočtov územných 
samospráv SR. Podstatou zmien v prístupoch 
samosprávy je zmena postoja k občanovi, kto-
rého je potrebné chápať aj ako zákazníka. Dôraz 
sa kladie na strategické plánovanie a efektívnosť 
vynakladania verejných zdrojov. Tento strategický 
dokument by mal nadväzovať na priority progra-
mu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a to 
premietnutím plánovaných aktivít do výdavkov 
ročných resp. viacročných rozpočtov. Zavedenie 
programového rozpočtovania si vyžaduje zmenu 
myslenia a vyššiu zodpovednosť v oblasti reali-
zácie činnosti samosprávy. Skladá sa z progra-
mov, ktoré sa v prípade potreby môžu deliť na 
podprogramy, prvky a projekty. Programy pred-
stavujú základné kompetenčné oblasti samo-
správy ako sú okrem iného vzdelávanie, dopra-
va, verejné osvetlenie, odpadové hospodárstvo,
sociálne služby, školstvo či zdravotníctvo. Je to 
skupina súvisiacich aktivít, realizáciou ktorých sa 
dosahuje stanovený zámer programu a zároveň 
dochádza k plneniu cieľov v rámci jednotlivých 
programov, ktoré spolu vytvárajú 
programovú štruktúru. Progra-
mový rozpočet – jeho štruktúra je 
doplnená o ciele a zámery a tiež 
merateľné ukazovatele, ktorých
spoločným a dôležitým prvkom
je orientácia na výkonnosť. Príno-
som programového rozpočtova-
nia je, že vo svojej štruktúre integ-
ruje strategické plány a výdavky
a prináša potrebu strategického 
rozmýšľania, či už zamestnancov 
alebo manažmentu samosprávy, 
a zároveň poskytuje kvalitnejšie 
informácie o dopadoch realizova-
ných výdavkov tak na prostredie 
ako aj obyvateľov obce. Umož-
ňuje najmä za predpokladu viac-
ročného fi nančného plánovania, 
zvýšený tlak na väčšie prepojenie 
výsledkov a fi nančných prostried-
kov poskytnutých na ich dosa-
hovanie. Cieľom programového
rozpočtu je vyjasnenie účelnosti 
vynakladania verejných zdrojov
v nadväznosti na očakávané vý-
sledky (efekty) a výstupy.

Ing. Oľga Virágová

Medzi základné priority ve-
denia našej obce patrí zabez-
pečenie pohodlného a kom-
fortného živobytia pre svo-
jich občanov. Považujeme za 
dôležité, aby popri mladých
rodinách dostali rovnaké pod-
mienky pre starostlivosť a vy-
rovnaný život aj naši seniori.

V súlade s vytýčenými cieľ-
mi chce naša obec Tvrdošov-
ce od 1. januára 2014 rozšíriť 
aktuálne sociálne, stravovacie
a opatrovateľské služby ponú-
kané seniorom formou denné-
ho stacionára.

Denný stacionár pre dospe-
lých bude zriadený v Hosťov-
skom dome, na ktorom aktu-
álne prebiehajú rekonštrukčné 
práce. Kapacita denného sta-
cionára bude 12 ľudí, to zna-
mená, že denne sa v ňom budú 
môcť starať o 12 dôchodcov.

Denný stacionár pre se-
niorov zabezpečí dennú sta-
rostlivosť vo forme zdravotnej
starostlivosti, osobnej hygieny, 
pravidelnej fyzioterapie a or-
ganizovaním rôznych terape-
utických aktivít a programov. 
Desiata, teplý obed a olovrant 
budú zabezpečené pre kaž-
dého návštevníka denného

stacionára. Cieľom zariadenia
– denného stacionára pre se-
niorov - je prispieť k zvýšeniu
životných podmienok svojich
návštevníkov - seniorov a in-
validných dôchodcov oboha-
tením ich všedných dní tak na
spoločenskej ako aj humánnej
úrovni.          

Mgr. Judita Veresová

PROGRAMOVÝ
ROZPOČET V SKRATKE 

Denný stacionár pre dospelých

F  I  N  A  N  Č  N  É      O   K  I  E  N  K  O
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Mesiac máj je mesiacom lásky, s kto-
rým sa spája aj stavanie májov. Aj my
sme si túto tradíciu uctili. Pod vyzdobe-
ným májom zaspievali žiačky z oboch 
základných škôl ľudové piesne
a pán starost
rián Tóth, obo
ných s histó
mája. V pod-
v e č e r n ý c h
hodinách sa 
čala pouličn
zábava, kd
hudba hrala
do neskoré-
ho večera.
Ako je už 
t r a d í c i o u ,
na záver pod
ujatia sa 
táborový oheň

škôl ľudové piesne 
a obce, Ing. Ma-

oznámil prítom-
óriou PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPrvrvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ého 
-
h 
za-
ná 
de 
a 

d-
zapálil 
ň. 

KULTÚRA

25. marca 2013 sa v obecnej knižnici
konalo vyhodnotenie II. ročníka súťaže
„Hľadá sa knihožrút“. Úlohou účastníkov

y

bolo pripraviť krátky obsah alebo recenziu
prečítanej knihy. Súťažiaci, ktorý poslal
najviac prác, získal titul „Knihožrút“. Tento
rok sa do súťaže prihlásilo 30 detí, ktoré
prečítali viac než 160 kníh. Titul „Kniho-
žrút“ spomedzi slovenských čitateľov
získala Viktória Kóňová, žiačka 5.A triedy
ZŠ Jána Amosa Komenského, ktorá spra-

y

covala 25 kníh. U maďarských čitateľov 
to bola Fanni Bugyik, žiačka 6. triedy ZŠ 

ý

Károlya Szemerényiho, ktorá odovzdala
19 prác. Výherkyne si prevzali pamätné
listy a dostali balíček kníh. Všetci ostatní,
ktorí sa zapojili do súťaže, získali malú od-
menu a mohli si prevziať pamätné listy. 

Súťaž sa organizuje už niekoľko ro-
kov dozadu. Jej cieľom je osloviť okolité
obce v našom regióne a družobné obce
a mestá z Maďarska, Rumunska a Ukra-
jiny, a tým zabezpečiť pevnejšiu spo-
luprácu. Otvorenie výstavy sa konalo
7. mája 2013 v Obecnom dome. Organizá-
tori prichystali pre prítomných hostí krátky
kultúrny program. Žiaci základnej školy

p y p p ý y

slovenskej –Alexandra Igaz a Pavol Be-
lovič – zaspievali slovenské ľudové pies-
ne; a Teodóra Ivanič, žiačka maďarskej
základnej školy potešila obecenstvo hrou 
na klavíri. Vystavených bolo takmer
250 výtvarných prác a 51 fotografi í. 

Knihožrút

XIV. ročník 
medzinárodnej 

a regionálnej amatérskej 
súťaže výtvarných prác 

a fotografi í

Občianske združenie Živé tradície
a Obec Tvrdošovce v apríli 2013 zorga-
nizovali kurz košikárstva v priestoroch 
obecného domu pre tých, ktorí si chceli
osvojiť techniku košikárstva. Účastníci sa

p ý

mohli naučiť praktické postupy a techno-
lógie pri výrobe rôznych košíkov z prútia.

Už tradične sa koná v máji výstava 
kaktusov a sukulentov v Obci Tvrdošov-
ce. Hlavným organizátorom tejto výstavy 
je Vincent Balogh, ktorý nielen zbiera tieto
pichľavé rastliny, ale ich aj pestuje a roz-
množuje. Na výstave si každý mohol po-
zrieť stovky druhov kaktusov a sukulentov, 
ktorých zberateľmi sú okrem Vincenta Ba-
logha aj Alžbeta Jaššová, Marta Truchlyo-
vá a Ivan Behula.

Kurz košikárstva

Výstava kaktusov
a sukulentov Tento rok sme sa rozhodli osláviť Me-

dzinárodný deň detí trochu netradič-
ne. V sobotu - 1.6.2013 sme išli na výlet 
do Maďarska. Odchádzali sme o 7,30 hod. 
spred Obecného domu autobusom do bu-
dapeštianskeho cirkusu, kde sme si mohli
pozrieť „Talianský zázrak cirkusu“. Účast-

p

níci zájazdu po predstavení mohli navští-
viť ZOO, zábavný park, prípadne sa mohli
poprechádzať v mestskom parku, pozrieť 
si Pamätník Millenia na Námestí hrdinov, 
Zámok Vajdahunyad a Múzeum dopravy. 

Majáles

Deň detí 

Mgr. Csilla Rybárová
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V minulom čísle Tvrdošov-
ského spravodaja bola reč o ne-
vyhnutnej potrebe tvorenia
v živote človeka – práve vďa-
ka tvorivosti dokázalo ľudské
plemeno prežiť v ťažkých pod-
mienkach, odolávať extrémom
počasia bez toho, aby malo na
prostredie prispôsobený orga-
nizmus. Človek by bez schop-
p p p ý g

nosti tvoriť v prírode neprežil.
Od praveku bola tvorba pri-

rodzenou súčasťou každoden-
ného života. Nástenné maľby na
odľahlých miestach jaskýň staré
tisíce rokov boli súčasťou lo-
veckého rituálu. Rovnako reliéfy
na stenách chrámov v Egypte
neboli tvorené za účelom skráš-
lenia prostredia, ale mali hlboký
symbolický a magický význam.
Ich tvorca nebol považovaný
za umelca – bol to remeselník 
rovnako ako ten, čo vyrábal
nástroje, tkal odevy alebo vyte-
sával z kameňa sochy. Umením
sme dnes toto staré remesl
nazvali iba preto, lebo je výn
močné svojou vysokou úrovňo
spracovania, stupňom abstrak
cie a majstrovským prevedením

Samozrejme, je nám pr
jemné pohybovať sa v prostre
dí, ktoré v nás vyvoláva obdi
a príjemné pocity – a toto vede
aj starí Rimania, ktorí z podro
beného Grécka lúpili umelec-
ké diela a obklopovali sa ním
vo svojich domoch. Asi vtedy
sa to stalo – že umenie stra-
tilo svoje hlboké, magické
a symbolické poslanie a stalo 
sa doplnkom v domácnostiach 
a na verejnosti. Umenie a stalo
dekadentným, prázdnym.

Potreba zdobiť si prostre-
die priniesla so sebou aj vznik
gýču. Čo je to gýč? Slovo je

p j

odvodené z nemeckého Kit-
sch a slovníky hovoria, že
„je to umelecký prejav bez
pravých umeleckých hod-
nôt. Gýč sa zväčša prejavuj
nízkym nárokom na umelecký
a abstraktno-logický úsudok
jeho potenciálneho prijímate-
ľa. Podmienkou vzniku gýča je
preberanie postupov a myšlie-
nok, ktoré sami osebe síce majú
zmysluplnú históriu, ale zlepené
sú dohromady spôsobom, kto-
rý výslednému dielu nedodáva
žiadnu pridanú hodnotu“.

Pozrime sa teraz bližšie na
gýč.

Veľmi jednoducho by sme
mohli povedať, že gýč sa riadi
princípom „zdať sa a nebyť“.
Gýč zastiera, klame, falšuje.
Nie je však vôbec jednoduché
rozoznať umelecké dielo od
gýču – teda pravdu od klam-
stva. „Pravdivá vec“ v prvom
rade musí slúžiť svojmu účelu,
pre ktorý bola vyrobená – sto-
lička slúži na sedenie, pohár na
pitie, obuv chráni nohu. Výber
materiálu pri výrobe úžitkových
vecí pevne súvisí s ich účelom
– z keramického pohára pijeme
čaj (lebo keramika udrží teplo-
tu nápoja), zo skla pijeme víno
(kvôli optickému efektu) a soľ-
nička je drevená (aby odsávala 
vlhkosť zo soli).

Priemyselná výroba produ-
kuje neobmedzené množstvo
klamlivých vecí. Predstiera ma-

teriál – napríklad

sa tvári, že je z prútia, gumené
linoleum s „dreveným dizaj-
nom“, polystyrénové obklady,
čo chcú na stene vyzerať ako
sadrová štuka, umelohmotné
tácky predstierajúce výbrus, hli-
ník tváriaci sa ako zlato. A spo-
meňme ešte „umelú kožu“, ume-
lé mihalnice a umelé nechty.
(Všimnite si, ako blízko majú

k sebe slová „umelý“ a „ume-
lecký“. Aj hranica medzi nimi sa
ťažko rozoznáva.)

Niektoré gýčové veci pred-
stierajú iné funkcie, než majú
naozaj (bar v tvare glóbusu,
vývrtka v tvare kľúča, vankúš
v tvare poprsia). Priemyselná
výroba chce niekedy oklamať aj
dobu vzniku – nábytok á la Ľu-
dovít XIV., sádrová soška venu-
še Milónskej, v továrni tlačené
van Goghove Slnečnice alebo
egyptské „papyrusy“ dovezené
z dovolenky…

Karel Čapek raz napísal: „Fa-
y

lošná vec je rovnako hrozná ako
falošný úsmev“.

Zvláštnou kategóriou v tvor-
be gýču je „domáce kutilstvo“
– výroba svietidiel z plasto-
vých fl iaš, stavanie skalničiek
z pneumatík, výroba obrázkov
zo servítok a… návod na rýchlu
a jednoduchú výrobu gýču náj-
dete v mnohých časopisoch pre

Priemyselná výroba čas-
to rada parazituje aj na ľudovom
umení a kradne jej typickú or-
namentiku – napríklad strojová
výšivka sťaby ľudová, gume-
ný obrus s potlačou lúčnych 
kvetov…

V ľudovej výrobe bola orna-
mentika súčasťou účelu pred-
metu. Čičmianske dekorácie

p

na domoch majú svoj reálny
význam, ľudová výšivka sa dala
„čítať“– teda každá ozdoba
mala svoj daný účel, ktorému
každý rozumel. Problém je iba
v tom, že sme zabudli chápať 
túto reč symboliky, ale naďalej
ju často používame formálne
a povrchne.

Gýč rozoznáme aj podľa
toho, že sa „chce páčiť“. Chce
sa páčiť čo najväčšiemu davu,
preto je masový. Chce, aby ho 
ľudia prijímali bez kritiky, bez
rozmýšľania, aby ho konzumo-
vali. Konzumovali! Čo najviac

ý y

a najčastejšie – ako populárnu 
pieseň peknej speváčky, ktorá
tisíckrát spieva o láske v rý-
moch pritiahnutých za vlasy.
Gýč davu neublíži, je príjemný,
páči sa, zdobí nám svet, dobre
sa predáva, dobre sa konzu-
muje… to málokomu vadí, že
ohlupuje, že nevyjadruje názor,
že nemá žiadny význam. Vieme

Sú umelci, ktorí cieľavedome
tvoria gýč, aby ukazovali tvár
doby? Ak je gýč prázdny a ne-
vie nám nič povedať, umenie by
malo byť tým, čo v nás vyvolá
otázky, myšlienky a vzbudí zve-
davosť… Ale o tom nabudúce.

Mgr. Angelika Vaneková

o
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plastová miska, ktorá
t á i ž j úti é

ý p p
„šikovné ruky“. 

P i l á ý b č

y ý
vôbec rozoznať gýč od umenia?

Umenie alebo gýč náš každodenný 
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6. júna 2013 sme medzi 
sebou znovu po troch ro-
koch privítali 5 učiteľov a 41 
žiakov z našich družobných 
základných škôl z Brandýsa 
nad Orlicí v Česku a Tardoša 

ý ý

v Maďarsku. Keďže sa už pár 
rôčkov poznáme, snažili sme 
sa pre našich priateľov pripra-
viť pútavé podujatie. Tohto-
ročné stretnutie sme nazvali 
Trojlístok v srdci Európy. Veď 
to „srdce“ nám právom patrí.

Zahraničnú návštevu sme 
privítali v našej škole kultúr-
nym programom zloženým zo 
slovenských, českých a ma-
ďarských ľudových i populár-
nych piesní doplnených pali-
covým tancom. Aj naši hostia
nás potešili svojimi piesňami,
napríklad známym Jožinom 
z bažín alebo Karneválom od 
Karla Gotta v maďarčine. Po-
tom sa deti na chvíľu pozreli do
svojich dočasných domovov v 
tvrdošovských rodinách. Veľká 
vďaka patrí všetkým rodičom 
našich žiakov, ktorí sa odhod-
lali ponúknuť nocľah, stravu 
a starostlivosť zahraničným 
návštevníkom! Vedeniu obce 
ďakujeme za ubytovanie uči-
teľov. Večer nám vyplnil kvíz 
Poznáme sa? Po vzhliadnutí 
vzájomných prezentácií sme 
zistili, že deti naozaj poznajú
kultúru, históriu i súčasnosť 
našich troch škôl i krajín. Všet-
ci dostali za svoj výkon v kvíze 

zaslúženú sladkú odmenu a
spevníček, z ktorého sme si
počas trojstretnutia spoločne
vyspevovali. Víťazi sa so všet-
kými podelili ešte aj s výbor-
nou tortou od pani Petronely
Kuruczovej.

V piatok sme si spoločne
prezreli Nitriansky hrad, naj-
skôr podrobne zvnútra a po-
tom sme sa na Nitru pozreli
aj zhora. Museli sme si kvôli
tomu vyšliapať na Zobor, ale
počasie nám našťastie pria-
lo, tak sme mali aj príjemný
výstup, aj dobrý výhľad. Po
obede nás privítali v jazdiarni
Palomino, kde si každý mohol
zajazdiť. Tvrdošovskí hasiči
nám predviedli požiarny útok
a PD Tvrdošovce a pani Ga-
bika Halászová nás pohostili
šiškami a džúsom. Podvečer
sme strávili v školskom areá-
li pri futbale, kupsiele a iných
zábavných aktivitách, naprí-
klad zumbe s pani Ivetou Bir-
kusovou alebo kokošivých
štafetovkách. Potom sme si
pochutnali na guláši, ktorý na-
varili zamestnanci našej školy.
Po vyhodnotení športových
disciplín a prevzatí víťazných
pohárov a diplomov sme si
pochutili na sladkej odmene
od pani Hegyiovej a zatanco-
vali na diskotéke v prírode.

Posledný spoločný deň sa
začal aktivitou Uličkami Tvr-
došoviec. Deti v zmiešaných

slovensko-česko-maďarských 
družstvách prešli podľa prilo-
ženej mapky Tvrdošovcami.
Ich úlohou bolo splniť rôzne 
zadania a pritom spoznávali 
zaujímavosti a pamätihodnosti 
Tvrdošoviec. Všetkým druž-
stvám sa viac-menej poda-
rilo získať správnu odpoveď,
preto boli všetci cukríkovo-
-sladko odmenení. Na záver 
trojstretnutia si vyrobili darček 
– prívesok z drôtu a korálikov 
sa ozaj všetkým podaril.

Ďakujeme všetkým rodi-
j ý p

čom, priateľom
školy a sponzo-
rom za pomoc
pri realizácii troj-
stretnutia.

Pri rozlúčke
padli aj slzičky, 
veď sa zídeme
zas až o rok
v Brandýse nad
Orlicí. Už teraz 
sa tešíme. Dovi-
denia, priatelia!

Mgr. Eva Vinceová

Trojlístok v srdci Európy   

g

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO
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Po nabitom prvom polroku,
kedy mala Materská škola na 
Hlbokej ulici neustále nové ak-
cie a programy, sa život v nej 
nezastavil ani v druhom polroku.

Vo februári sa v Obecnom 
dome konal maškarný ples, na 
ktorom boli vítaní okrem detí aj
ich rodičia. Z dôvodu preťaže-
nosti obecnej knižnice v marci
(mesiac kníh) ju navštívili deti
z veľkých tried s pani učiteľkami 
na začiatku apríla. V rovnakom

mesiaci pri príležitosti sviatku
Veľkej noci si pani učiteľky v trie-
dach pripravili pre deti tvorivé
dielne, v ktorých vyrábali rôzne
veľkonočné ozdoby, pohľadnice
a samozrejme, nesmeli chýbať 
ani pestrofarebné vajíčka. Jed-
nou z najväčších udalostí roka 
je už tradične Deň matiek, ktorý
sa konal v máji. Na Deň detí po-
núka materská škola už tradič-
ne stále nové možnosti, aby deti
prežili pekný deň plný nových 

zážitkov. Tentokrát sa vybrali
deti s pani učiteľkami na Gaz-
dovský dvor do Branova, kde
mali možnosť zblízka pozorovať 
rôzne domáce zvieratá a prácu
chovateľov. K záveru školského
roka sa uskutočnila najväčšia
slávnosť detí- predškolákov,
ktorou je ich rozlúčka s mater-
skou školou. Aj tohto roku sa
uskutočnila v Obecnom dome
za prítomnosti hostí z obecného
zastupiteľstva, ako aj rodičov
a priateľov materskej školy. 

Okrem aktivít, ktoré sa s ob-
menami uskutočňujú každý rok,
ponúka materská škola deťom
aj rôzne kultúrne podujatia, ako
divadelné predstavenia, vystú-
penia kúzelníkov, artistov a vý-
chovné koncerty, čím výrazne
prispieva k rozvoju kultúrneho
života detí.

V materskej škole sa tiež
organizuje aj pestrá krúžková
činnosť. Novinkou bola Zumba
pre deti, ktorá mala od svojho
začiatku veľký úspech. Ďalej sú
p j

to hodiny anglického jazyka pre

deti, kde sa hravou formou učia
základy cudzieho jazyka. Veľkej 
obľube sa teší aj logopédia, kto-
rá sa výrazne podieľa na rozvoji 
jazykových zručností detí. Už
tradične ponúka materská škola
rodičom a deťom od dvoch ro-
kov adaptačný program, pričom
sa deti postupne aklimatizujú
do prostredia materskej školy 
a spoznávajú svojich budúcich 
kamarátov. 

Materská škola veľmi úzko
spolupracuje s rodičmi, čoho 
dôkazom je aj množstvo aktivít,
na ktorých sa majú možnosť zú-
častniť. Rovnako dobrá spolu-
práca je aj so Základnou školou
Jána Amosa Komenského. Deti 
a žiaci z prvých ročníkov sa kaž-
doročne navzájom navštevujú
a vymieňajú si pritom zážitky 
a dojmy. 

Aj naďalej materská škola
pozýva na svoju stránku na Fa-
cebooku, ktorá je otvorená všet-
kým priateľom, rodičom a zná-
mym. Materská škola je stále
viac otvorená novým možnos-
tiam, pričom po celý rok ponúka 
plnohodnotný život a všestran-
ný rozvoj detí

Mgr. Adriana Jeseničová

Ďalší školský rok za nami...

Pri ceste vedúcej do susedného Jatova sme mohli spozorovať neobyčajnú výsadbu. 
Miestne Poľnohospdárske družstvo začalo pestovať plodinu, ktorá je v rámci Slovenska no-
vinkou a je skoro úplne neznáma. V roku 2010 naši poľnohospodári založili sad rakytníka
rešetliakovitého na 12,5 hektároch. Rakytník by mal zarodiť zhruba štyri až šesť rokov po 
výsadbe, preto ich minulý rok prekvapilo, že zarodil už po troch rokoch. Z rakytníka vyrába-
jú iba bioprodukty, tzv. prírodnú rakytníkovú šťavu, ktorá je aj súčasťou rôznych ovocných 
muštov. Ďalej sa z tejto rastliny vyrába sypaný čaj.
j p y p yRakytník je ker alebo menší 

strom tŕnitý, narásť môže až do 
výšky šiestich metrov. Pochá-
dza z Ázie, vyskytuje sa najmä 
ý y

v Číne, Mongolsku, Nepále, 
y y j j

Indii a na Sibíri. Postupne sa 
rozširuje po celej Európe. Je-
diná oranžová bobuľka tejto
rastliny obsahuje dennú dávku
vitamínu C. Rastlinou budúc-
nosti bol nazvaný aj preto, že 
je využiteľný celý bez zvyšku. 
Pre náš organizmus sú zdra-
vé nielen plody, semená, kve-
ty, ale aj listy, vetvičky, kôra 
a koreň. Plody sa sušia, robí sa 
z nich čaj. Výborné sú aj kom-
póty, džemy, sirupy, šťavy a prí-
rodný rakytníkový olej. Naj-
viac vitamínov a biologických 
zložiek obsahuje na začiatku
dozrievania.

Rakytník rešetliakovitý bol 
známy pre svoje priaznivé 
účinky už dávno. V ľudovom 
liečiteľstve ho využívali obyva-
telia Sibírie, Mongolska a nie-
ktorých oblastí Číny. Používal

gg

sa pri pľúcnych, zažívacích,
kĺbových ochoreniach i ocho-

p p y

reniach pečene a dokonca 
túto drevinu využívali v staro-
dávnej kozmetike. V tradičnej 
tibetskej medicíne sa používa
na zastavenie krvácania pri 
poškodení pľúc, pri kardiovas-
kulárnych ochoreniach a naj-
rôznejších intoxikáciách.

Okrem vitamínu C, ktorého
obsahuje 200-1300mg/100g
dužiny, je rakytník výbornou 
zásobárňou vitamínu A, kto-
rého obsahuje 100g dužiny 
0,9-40mg. Používajú sa pri 
hypovitaminóze a avitaminó-
ze. Má biostimulačné účinky, 
podporuje imunitný systém. 
Užívanie rakytníka je preto
veľmi dobré pri najrôznejších 
virózach, chrípkach a angí-
ne, bolestiach hlavy, pri cho-
robách pohlavných ústrojov 
a zápaloch močových ciest, 
pri strese, pracovnej a špor-

tovej záťaži. Sirupy a džúsy
sú nedeliteľnou súčasťou po-
travinových doplnkov pre deti, 
rodičov, ťažko pracujúcich 
a športovcov, pretože dlhodo-
bo zvyšujú výkonnosť, zlepšu-
jú pamäť pri učení a zlepšu-
jú koncentráciu. Význam-
nou zložkou duži-u duži-
ny plodov je 
olej, ktoréé-
ho dužinaa 
a semenáá 
o b s a h u j ú 
od 4-13%
hmotnosti.

Rakytník rešetl iakovit ý

Rastlina
budúcnosti

Liečebné účinky Plody a dužina
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z najvýraznejších slovenských
majstrov majoliky možno cha-
rakterizovať ako zručného
džbankára a kachliara, záro-
veň skvelého maliara s origi-
nálnym autorským rukopisom,
ktorý používa glazúry a farby
blízke fajanse starších obdo-
bí. Pre Árendášovu keramiku

jj

je typická osobitá farebnosť,
ktorú získava vlastným mieša-
ním farieb. Má rád zemité tóny, 
jeho farby sú plastické, majú
svoju vlastnú štruktúru.

V roku 2013 bola inštalova-
ná výstava jeho výrobkov v ga-
lérii ÚĽUV-u v Bratislave, s ná-

ý j ý gý

zvom Milan Árendáš – Fajansa,
ktorá sa stala pre umelca
podnetom pre vytvorenie no-
vej kolekcie výrobkov, nových

dátumom výroby, no vern
jeho vlastnému cíteniu tvar
farieb, ornamentov. Výsta
bola vhodnou príležitosť
k návratu ku keramike.

Súčasťou výstavy bol 
súbor kachlíc, ktoré boli uk
kou z rôznych kachliarsk
realizácií. Tie dokumen
ako sa džbankárske rem
lo prenieslo na inú ploc
kde výsledok slúži výsos
funkčnému účelu, no tech
lógia a dekoratívnosť faja
zostáva. To všetko poukaz
na rôzne podoby vzácneho re-
mesla, na výnimočnosť fajan-
sy Milana Árendáša, ktorá je 

ý jý

dôkazom toho, že dosiahnuť 
majstrovstvo starých majstrov
je možné aj v súčasnosti. Ko-
lekcia vyše 100 exponátov

s nezameniteľným r
pisom autora obsah
la prevažne jednotlivé 
v charakteristických tv
a dekoroch inšpirovanýc
najmä habánskou kera-
mikou Široké kardinál-

j

ske taniere, hranaté a baňaté
fľaše, sedliacke a pyskaté
džbány, vázy, korbele, albare-
lá či kachlice dekorované ná-
ročnou fajansovou techni-
kou predstavujú to najlepšie 
zo súčasnej slovenskej majo-

 všetko poukazuje na
odoby vzácneho re-
torého znalosť umelec

vo svojej tvorbe využíva.
Spracovala:

PaedDr. Judita Juhászová
podľa Evy Ševčíkovej 

a www.uluv.sk.
Fotografi e:

Miroslav Pokorný

Svoje umelecké vlohy ste 
po niekom zdedili?

V rodine sme nemali ni-
koho, kto by sa venoval vý-
tvarnému umeniu, aspoň si 
to nepamätám. Naša rodina
pochádza z okolia Budapešti.
Po druhej svetovej vojne môj
starý otec zostal sám so svo-
jimi štyrmi dcérami. Po nie-
koľkých rokoch sa rodina
presťahovala do Tvrdošoviec,
vyhli sa tak deportáciám do
Nemecka. Dedo bol šikovný
a zručný hospodár, rozumel
pôde, rýchlo si našiel svoje
miesto v dedine. Remeslo som
však nezdedil po svojich pred-
koch, ale vždy ma priťahoval

tento druh umenia. Už ako
malého chlapca ma zaujímala
keramika, zbieral som všetky
možné džbány, krčahy a ná-
dobky. So svojou manželkou,
Vierkou, máme tri deti, dve už
dospelé. Pri svojej práci obaja
využívajú výtvarné cítenie, syn
je architektom a dcéra vyštu-
dovala etiku a estetiku. Naj-
mladšia dcéra je gymnazistka,
tá si len hľadá svoje miesto
vo svete. Zatiaľ však nemô-
žem povedať, že som vycho-
val svojho následníka. Rád by
som, ale je to veľmi náročné,
tak časovo, ako aj fi nančne.
Vyžaduje sa absolútna znalosť 
materiálu a technológií, samo-

zrejme, v neposlednom rade aj 
výtvarné nadanie.

Ak dobre viem, našli ste si 
výborného pomocníka...

Ak myslíte na moju manžel-
ku, tak áno. Dokonca už nie je
iba mojou spolupracovníčkou,
ale niekoľko rokov aj ona pra-
covala pre Ústredie ľudovej 

j p

tvorby, za ten čas si vytvorila 
vlastný rukopis.

Kde ste nadobudli znalosť 
a zručnosť potrebnú pre toto 
remeslo?

Po ukončení základnej ško-
ly som robil prijímacie pohovo-
ry na Školu umeleckých reme-
y p j p

siel v Bratislave, odbor kera-
mika, kam z celého Slovenska 

prijali iba ôsmich, no našťastie
som bol medzi nimi. Praktickú
časť výučby sme absolvovali
v Modre, v známej Slovenskej
ľudovej majolike. Dodnes mám 
odloženú svoju prvú vázič-
ku. Prvý rok sme sa venovali
maľovaniu, čiže sme boli ma-
liari, v druhom ročníku kruhá-
ri, potom som bol v sádrovni, 
cez prázdniny som chodil na 
prax do výrobne hliny. Chcel
som prejsť všetkými proces-
mi výroby a spoznať ich. Mal
som šťastie, lebo ma učili
ešte starí majstri, od ktorých
som sa veľa naučil. V Modre 
ma to však nenapĺňalo, chcel
som robiť niečo vlastné, mať 

PRÍJEMNÝ ROZHOVOR, CHUTNÝ ČAJ 
A KERAMIKA

Milan Árendáš (1959) džbánkar a kachliar, majster ľudo
výroby, žije a tvorí v  Tvrdošovciach. Je nositeľom prestíž
ho ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby, ktoré zís
ako jeden z najmladších už vo veku 28 rokov. 

uko-
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vlastnú dielňu. Odišiel som
do ÚĽUV-u, kde som predložil
nejaké veci na umeleckú ko-
misiu. V roku 1979 som začal
spolupracovať s ÚĽUV-om
a ako 28-ročný som obdržal
dekrét, ktorý ma oprávňoval

na samo-
statnú činnosť, čo bolo počas
komunizmu výnimočné.

Najprv si vymyslíte istý 
motív a potom tvar výrobku,
alebo je to opačne?

Najskôr vždy vzniká tvar
výrobku a následne sa roz-
hodujem o výzdobe. Od vý-
roby nádoby až po fi nálnu
verziu prejde niekedy aj me-
siac. Nádoba sa po vyhoto-
vení musí vysušiť, potom sa
v peci dvakrát vypáli. Je to
hra s technológiou, s tvarmi,
glazúrami, farbami, kontúrou
a s plasticitou. Používam kla-
sickú technológiu, každú farbu
mám vyrobenú podľa toho,
ako ju cítim v súvislosti s tva-
rom. Nerád robím rovnaké
veci, nemám pocit, že všetko
musí byť dokonalé, ale sa sna-
žím robiť veci, z ktorých cítiť 
originalitu.

Máte svoje obľúbené die-
lo, alebo nejaký výrobok,
na ktorý ste najpyšnejší?

Najobľúbenejší výrobok ne-
mám, ale najradšej robím ba-
ňaté nádoby a veľké kardinál-
ske taniere. Pre techniku mojej
maľby je potrebný dostatočný
priestor, možno aj preto. Rád
používam techniku mramoro-
vania, ktorou vytváram zaují-

mavé tvary, do ktorých veľmi
rád maľujem rôzne motívy. Vý-
sledok je vždy originálny.

V miestnosti, kde sa roz-
právame, stojí krásna pec,
akú som doteraz videla iba

v kaštieľoch. Je to
tná výroba?

Áno, je to tiež
ý

a tvorba.
roku 1989 som

venoval prevaž-
kachliarstvu.
tomto roku 

niklo veľa ke-
mických dielní,
achliarstvo bolo
eznáme a žia-
ané. Aj v tejto
blasti som sa

mohol spolie-
hať predovšet-
kým len sám
na seba. Pece
som realizoval
kompletne: od
projektu cez 
výrobu kachlíc
všetkých tva-
rov až po sa-
motnú reali-
záciu stavby

a následné prvé zakúrenie.
Ako by ste hodnotili vý-

stavu vašich diel s názvom
Fajansa, ktorá sa konala od 
31. 1. 2013 v Galérii Ústredia

j

ľudovej umeleckej výroby 
v Bratislave?

Táto výstava bola výnimoč-
nou príležitosťou pre návrat
ku keramike, k vytvoreniu no-
vej kolekcie výrobkov. Veľa
sa zaoberám starožitnosťami,
ľudovým umením, ktorým do-
slova žijem a z ktorej čerpám
inšpiráciu. Súčasťou výstavy
je aj súbor kachlíc, ktoré sú
ukážkou rôznych realizácií 
kachlí. Dúfam, že aj Tvrdošov-
čania si našli čas ju navštíviť.
Výstava mala byť sprístupne-
ná do konca apríla, ale pre veľ-
ký záujem bola predĺžená. Te-

p p

raz je inštalovaná vo Vysokých
Tatrách, v Tatranskej Lomnici
a v novom roku poputuje ďalej
do Viedne.

Aká významná osobnosť 
navštívila vašu výstavu?

Veľmi ma potešilo, keď na
otvorenie výstavy zavítali aj
Tvrdošovčania. Asi najzvlášt-
nejšia návšteva na tejto výsta-
ve bola manželka tureckého
premiéra Recep Tayyip Erdo-
gana, pani Emini, ktorá prišla
na vernisáž iba v sprievode

žien, dokonca ani ja som ne-
bol prítomný. Pani Emini Er-
dogan sa zaujíma o umelecké
remeslá, tak sme sa rozhodli
predviesť jej, ako sa robí tech-
nika mramorovania, ktorú si aj
sama vyskúšala.

Zostáva vám čas na vaše
záľuby a ktoré to sú?

Mojou záľubou už od det-
stva je keramika, nielen vý-

roba, ale tiež zbieram tvorbu
starých významných kerami-
károv. Keď mám trochu voľna,
tak navštívim blšie trhy, ktoré
majú výnimočnú atmosféru
a nájdu sa tam skvosty, aké
nikde inde. Tak som raz v Ma-

ďarsku našiel džbán staré-
ho slovenského majstra zo 
začiatku minulého storočia.
V škole sme sa oboznámili 
so všetkými druhmi umenia,
tak sa v nich v teoretickej ro-
vine vyznám. V poslednej 
dobe som sa začal zaujímať aj
o starožitnosti, maľby a zaují-
ma ma aj reštaurovanie obra-
zov. Mojou ozajstnou láskou 

však zostáva keramika a ro-
dina.

Ďakujem za rozhovor a pra-
jem ešte veľa ďalších tvorivých
chvíľ, dostatok času aj na rodi-
nu a záľuby.

Lívia Borbélyová

dekrét, ktorý ma oprávňoval v kaš
vlast
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porúčam mimoriadne krásnu
a hodnotnú publikáciu s ná-
zvom História rodu grófov Káro-
lyi de Nagykároly.

Autor v knihe opisuje jeden
z najstarobylejších uhorských
šľachtických rodov. Na jej strán-
kach je formou viacerých lite-
rárnych žánrov opísaná bohatá
história rodu v jej nenapodobi-
teľnej a nevyčerpateľnej mno-
hotvárnosti. Kniha nás svojím
obsahom priam vtiahne do od-
víjajúceho sa pútavého deja.
Nájdeme v nej veľa poučného
z minulosti i prítomnosti a môže
nám poslúžiť aj ako studnica
zdravého lokálpatriotizmu a hr-
dosti na naše pohnuté dejiny.

Na stranách knihy sa chrono-
logicky odvíja tisícročná história
rodu, kde sa postupne zozná-
mime s jej jednotlivými členmi
tvoriacimi dejiny tohto geopoli-
tického priestoru. Mnohí členo-
via rodu Károlyiovcov zastávali
dôležité posty a boli účastníkmi 
takých historických udalostí,
ktoré často presiahli aj hranice
regiónu, či krajiny. Boli to osob-
nosti, ktoré v mnohých prípa-
doch predbehli svoju dobu.

Azda najznámejší z nich je
gróf Sándor I. Károlyi, signatár
a tvorca Satmárskeho mieru
medzi povstaleckým vojskom
kniežaťa Františka Rákóczi-
ho a Habsburskou dynastiou.
Neskôr sa stávame svedkami
udalosti keď gróf István Káro-
lyi dal postaviť monumentálny
chrám ojedinelej krásy vo Fóte,
dodnes tvoriaci perlu staviteľ-
ského umenia obdobia maďar-
ského romantizmu.

Zakladateľ fehérvárcsurgó-
ovskej vetvy rodu gróf György
Károlyi, jeden z najvýznamnej-
ších predstaviteľov reformného
hnutia Uhorska spolu s grófom
Istvánom Széchenyim a baró-
nom Miklósom Wesselényim
založili Maďarskú akadémiu

vied. Jeho brat, zakladateľ slo-
venskomederskej vetvy rodu, 
gróf Lajos I. Károlyi sa stal hlav-
ným županom Nitrianskej župy.

Ďalší z velikánov rodu, gróf 
p j py

Alajos Károlyi ako aktívny poli-
tik, sa zúčastnil na Berlínskom
kongrese ako mimoriadny spl-
nomocnený veľvyslanec Ra-
kúsko – Uhorska. Jeho vnuk,
gróf Lajos II. Károlyi, bol zasa 
prvý, kto vyslovil myšlien-
ku založiť Medzinárodnú
organizáciu na ochranu 
zveri (CIC), a to sme vyme-
novali iba tých najvýznam-
nejších. Mohli by sme po-
kračovať aj ďalšími členmi
rodu, úspešnými diplo-
matmi, generálmi, mece-
nášmi kultúry a umenia.

Slovenskomederská 
vetva Károlyiovského rodu 
žila a pôsobila čoby na 
dohodenie kameňom tu,
neďaleko Tvrdošoviec,
v blízkej obci Palárikovo, 
a predsa vieme o nich 
tak málo. Tisícimi nitka-
mi bol tento rod zviazaný 
s Palárikovom, bývalým 
Slovenským Mederom.
Károlyiovci tam necha-
li postaviť krásny kaštieľ 
v klasicistickom slohu uprostred 
jedinečného anglického par-
ku. Rodina Károlyiovcov mala
vždy na zreteli dobro a blaho-
byt obyvateľov obce i okolitých
majerov. Na svoje náklady tu 
dala postaviť kostol, školu, ne-
mocnicu a mnoho iných budov. 
Na svojich majetkoch zaviedli
vzorové hospodárstvo, do kto-
rého ďalej investovali a rozvíja-
li ho do takej miery, že tvorilo
ukážku úspešného veľkostatku
v Uhorsku tých čias. Ich záu-
jem sa časom rozšíril i na lesné
a poľovné hospodárstvo. Na 
veľkostatku v Slovenskom Me-
deri vznikla v 19. storočí naj-
chýrnejšia bažantnica známa 
v celej Európe, ba i na svete, 

ktorej sláva prenikla naširoko-
-ďaleko. Dostať pozvanie na po-
ľovačku do károlyiovského revíru
v Slovenskom Mederi sa pova-
žovalo za mimoriadnu česť pre
každého prominentného hosťa. 

Károlyiovci sa hrdo hlásili
k svojej vlasti, čo môže byť prí-
kladom i pre súčasníkov. Svojou
prácou, novými myšlienkami,
moderným a cieľavedomým po-

stojom a novátorstvom dosiahli,
že výsledky ich práce sú viditeľ-
né doteraz na miestach kde žili
a pôsobili.

Ani dnešní potomkovia rodu
nevybočili z línie načrtnutej
predkami, nespreneverili sa ich
názorom, nezaostávali za nimi
schopnosťami a ich konanie
bolo vždy determinované po-
citom povinnosti posúvať svet
dopredu vytváraním pozitívnych
vecí.

Autor knihy Ing. Imrich Sza-
bó, rodák z Palárikova, s neu-
veriteľnou dôkladnosťou a pre-
cíznosťou vyskúmal tisícročnú
históriu starobylého grófskeho
rodu Károlyiovcov a v historic-
kom kontexte nám, čitateľom,

predstavil udalosti a osobnosti, 
z ktorých si môžeme zobrať prí-
klad, a ktoré tvorili dejiny stred-
nej Európy. Nakoľko sám osob-
ne pozná žijúcich potomkov
rodu, oboznamuje nás nielen 
so strohými faktami archívnych
dokumentov, ale opisuje život
predkov i súčasných potom-
kov rodu aj formou príbehov
a legiend doplnených dobovými 
i súčasnými fotografi ami, čím 
zvyšuje úroveň tejto ojedinelej
knižnej publikácie.

Vnímavého čitateľa kniha 
priam opantá množstvom en-
cyklopedických faktov poda-
ných dobre zrozumiteľnou ve-
decko - populárnou formou. Dej 
knihy je popretkávaný aj lyricko
- epickými príbehmi, ktoré sa 
v texte vynímajú sťa žiarivočer-
vené plody starých tisov zdo-
biacich nádvorie károlyiovského
kaštieľa v Palárikove.

V Palárikove, niekdaj-
šom domove Károlyiovcov
sú doteraz zreteľne vydi-
teľné stopy činnosti rodiny.
Múry kaštieľa, tehly kosto-
la, prastaré stromy anglic-
kého parku, každá kvapka
vody vo vyhĺbených kaná-
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loch odvádzajúcich preby-
točnú vodu a chrániacich 
úrodné lány posiate obilím
a kukuricou, ale i vŕzgajúce
hrady historických stavieb
a budov, to všetko priam
dýcha slávnou károlyiov-
skou minulosťou obce.
Aj vďaka im tento kraj dý-
cha históriou, ktorú tak bri-
lantne opísal na stránkach
tejto krásnej knihy Ing.
Imrich Szabó. Nenechaj-
me upadnúť do zabudnutia
históriu tohto kraja, nechaj-

me sa ňou inšpirovať a dokážme 
ju spojiť aj v dnešnej ťažkej dobe 
s láskou k vlasti a lokálpatrio-
tizmom. Bez tohto, dovolím si 
tvrdiť, aj náš život by stratil azda 
svoj najhodnotnejší rozmer. 

Verím, že táto prekrásna a vy-
sokoho hodnotná publikácia sa
stane obľúbenou knihou každé-
ho náročného čitateľa.

Prvý niekoľkostokusový ná-
klad knihy v slovenskom jazy-
ku vyšiel v roku 2012, terajšie
rozšírené vydanie v maďarskom 
a slovenskom jazyku vyjde v au-
guste. V súčasnosti sa pripra-
vuje aj rozšírená verzia v anglic-
kom jazyku, o ktorej budeme 
verejnosť včas informovať.

Magdaléna Birkus

Tisícročná história rodu 
grófov Károlyi de Nagykároly
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Tisícro ná história
rodu grófov

Károlyi de Nagykároly

Imrich Szabó

„Stav bytia človeka tvorí súhrn udalostí, ktoré on a jeho predchodcovia prežili, uskutočňovali 
a tvorili ich súčasť, je to vlastne sumár istých nezvrátiteľných a neopakovateľných rozhodnutí.
Jedine minulosť má zásluhu na tom, že človek dokáže myslieť, konať a existovať (keď sa vysporiada
s minulosťou). Toto tvorí vlastne históriu jeho bytia.”            Erich Frank     
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 O pol storočie pripadnú dvaja 
dôchodcovia na troch pracujú-
cich. Spôsoby, ako im prefi nan-
covať zdravotnú starostlivosť či 
opateru v nesebestačnosti, sa 
len hľadajú. Hoci sa o starnutí 
populácie ako o výzve hovorí 
hlavne v súvislosti s penzijným 
systémom, v zdravotnej starost-
livosti znamená čoraz staršia
populácia podobný problém.

O fi nančnom riešení v oblasti 
poistenia, ktoré pomôže uľahčiť 
ťažkú životnú situáciu, sme sa 
rozprávali s Ing. Kristínou Majer, 
regionálnou riaditeľkou agentúry 
Nitra Generali Slovensko pois-
ťovne, a.s.

Prečo ste sa rozhodli pri-
niesť na trh tento absolútne 
nový druh poistenia, ktorý rie-
ši problematiku nesebestač-
nosti?

Vzhľadom na demografi cký
vývoj bude počet ľudí odká-
zaných na pomoc iných, ktorí 
budú potrebovať sociálnu sta-
rostlivosť narastať, pričom situ-
ácia v sociálnych službách je už 
teraz alarmujúca. Dlhotrvajúci
zdravotný problém má vo veku 
60 až 74 rokov takmer 91% ľudí. 
Je teda reálny predpoklad, že 
budú istým spôsobom odkázaní 
na nejakú sociálnu službu, stanú
sa nesebestační. V tejto proble-
matike nie je povedomie oby-
vateľov dostatočné. Len tretina 
z nás počula o stupňoch nese-
bestačnosti, iba 5% vie presnej-
šie defi novať tento pojem. Ľudia 
zvyčajne túto tému riešia až vte-
dy, keď sa ich osobne dotýka.

Počet verejných poskytova-
teľov sociálnych služieb je nepo-
stačujúci a vytvárajú sa pora-
dovníky na umiestnenie. Nao-
pak,neverejné zariadenia sociál-
nych služieb majú voľné miesta,
ale pre väčšinu dôchodcov sú 
vzhľadom na výšku ich dôchod-
ku nedostupné. Preto treba hľa-
dať iné zdroje, ktoré pomôžu 
situáciu riešiť.

Komu je poistenie nesebe-
stačnosti určené?

Vzhľadom na vyššie uvedené 
fakty a to, že miera rizika vzni-
ku stavu nesebestačnosti je vo 
vyššom veku väčšia, je poiste-
nie nesebestačnosti SEMPRE 
primárne určené starším ľuďom. 
Uzatvoriť ho však môžu naprí-
klad aj deti pre svojich rodičov.
Často sa stáva, že deti žijúce 
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v inom meste ako ich rodičia, 
ktorí sa stanú nesebestační, sa 
nemôžu o nich vzhľadom na 
vybudované zázemie starať (ro-
dina, práca, bývanie), a preto 
musia hľadať iné riešenia. Uza-
tvoriť si ho môžu sami pre seba 
aj mladí ľudia od veku 30 rokov.
Čo všetko je možné z pois-

tenia nesebestačnosti fi nan-
covať?

Poistné plnenie z poistenia 
nesebestačnosti je vyplácané
formou mesačného dôchodku,
ktorého výšku si klient môže na-
staviť od 250 až do 2500 eur. 

Týka sa poistenie úhrady 
za domovy sociálnych služieb 
aj za opatrovateľskú službu 
doma?

Spôsob využitia je výlučne
na klientovi. Môže využiť služby
domáceho opatrovateľa alebo
starostlivosť v domove soci-
álnych služieb, v zariadení pre 
seniorov, prípadne v inom zaria-
dení sociálnych služieb.

Prečo je úhrada za službu 
nastavená na 10 rokov?

Zo skúseností a štatistických 
dát vyplýva, že pre človeka, kto-
rý potrebuje dlhodobú opateru
v tomto stave, je nastavenie 
doby 10 rokov optimálne.

Asistenčné služby k poiste-
niu sú už bežným štandardom. 
Ako je to v tomto prípade?

Samozrejme, asistenčné
služby sú súčasťou poistenia
a myslíme si, že práve pri ta-
komto type poistenia sú ob-
zvlášť dôležité, keďže ľudia, kto-
rí sa prvýkrát stretnú so stavom
nesebestačnosti, často nevedia,
čo robiť a na koho sa obrátiť. 
Asistenčné služby k poisteniu 
sú „prvou pomocou,“ ktorá na-
príklad pomôže zorientovať sa 
v novej životnej situácii, odporu-
čí zariadenie sociálnych služieb,
zabezpečí pomoc pri umiestne-
ní do zariadenia, poskytne práv-
ne a lekárske konzultácie, psy-
chologickú pomoc a iné služby. 
Pomocníkom v tejto situácii je aj 
internetová stránka: www.nese-
bestacnost.sk, ktorá komplexne
zastrešuje celú oblasť sociál-
nych služieb.

Predstavte nám ešte Vašu 
spoločnosť.

Patríme do prvej trojky naj-
silnejších poisťovní na sloven-
skom trhu. Sme súčasťou jed-
nej z najväčších poisťovacích 

skupín v strednej a východnej 
Európe – Generali PPF Holding,
ktorá riadi obchodnú činnosť 
v štrnástich krajinách strednej
a východnej Európy a poskytu-
je služby viac ako trinástim mi-
liónom klientov, ktorí tak môžu 
využívať výhody vyplývajúce zo 
silného medzinárodného záze-
mia, ako aj tradície poisťovne
v oblasti životného aj neživotné-
ho poistenia.

V súčasnosti je skupina Ge-
nerali jedným z najväčších po-
isťovateľov v Európe a fi guruje 
v 64 krajinách sveta. Je lídrom
na talianskom trhu, silnú pozí-
ciu s významným trhovým po-
dielom zastáva aj v ostatných
krajinách západnej Európy ako
je Nemecko, Francúzsko, Ra-
kúsko, Španielsko,
j ,

Švajčiarsko, ale aj
, p ,

v Izraeli. V posled-
ných rokoch sku-
pina zaznamenala
významný návrat
na trhy stredový-
chodnej Európy
a prenikla na trhy
Ďalekého Výcho-
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du, vrátane Číny
ý

a Indie.
V Generali Slo-

vensko sú prvora-
dé služby pre klien-
ta. Neustále za-
vádzame najmo-
dernejšie systémy
a staviame na pro-
fesionalite a od-
bornosti zamest-
nancov, aby sme
našim klientom
mohli poskytnúť 
maximálny komfort
a prvotriedny ser-
vis – od kvalitného
poistného poradenstva, cez ma-
nažment poistky, až po rýchlu
likvidáciu poistných udalostí.

Prostredníctvom našich po-
bočiek a KC sme našim klien-
tom k dispozícii kedykoľvek 
nás potrebujú. Poradíme, ako
postupovať, ak nastane poistná
udalosť, prípadne zorganizuje-
me pomoc a pomôžeme napra-
viť škody. 

V našom kraji nás klienti náj-
du v 17 kanceláriách. V Tvrdo-
šovciach v Dome služieb posky-
tujeme klientom služby v pon-
delok, utorok a v piatok. V obci 
vykonávajú sprostredkovanie

a komplexný servis klientom
aj naši 10-ti spolupracovníci –
obyvatelia Tvrdošoviec, ktorí 
svojou profesionálnou prácou 
prispievajú k tomu, aby v neo-
čakávanej a nepriaznivej život-
nej situácii pomohli ľuďom nájsť 
fi nančné riešenie problémov.

Aké sú ciele Vašej poisťovne?
Cieľom poisťovne je neustá-

le monitorovať požiadavky trhu 
a prinášať klientom kvalitné
a inovatívne produkty, ktoré sa
už pravidelne umiestňujú na
popredných miestach v prestíž-
nych súťažiach poisťovní a fi -
nančných inštitúcií. Klienti si
u nás môžu vybrať zo širokej
ponuky kvalitných produktov 
poistenia vozidiel, majetku, ces-
tovného, životného a úrazového 
poistenia, ako aj individuálnych
poistných riešení pre podnika-
teľov. 

Okrem poistenia nás baví 
pomáhať všade tam, kde ide
o dobrú vec. Preto sme dlho-
dobo stabilným partnerom kul-
túrnych podujatí, ako aj športo-
vých a charitatívnych projektov

na Slovensku.
Počas minulých záplav sme 

darovali Tvrdošovciam pohl-
covač vlhkosti, ktorý pomohol
odstrániť následky povodní vo 
verejných budovách aj rodin-
ných domoch. Tradične po-
máhame pri organizovaní Dní 
svätého Štefana, rôznych kul-
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túrnych podujatí a športových 
akcií v škôlkach a školách obce. 
Radi sme fi nančne pomohli aj 
pri výstavbe Dopravného ihriska 
v areáli školy, ktoré veríme, že
prispeje k bezpečnosti na ceste 
hlavne našej mladej generácii.

inzercia

POČET ĽUDÍ ODKÁZANÝCH
NA POMOC INÝCH PRIBÚDA

... a chcem,
aby to tak zostalo.”

www.generali.sk I 0850 111 117

„Vždy

rodinu postarať...

som sa
vedela o seba a svoju

Poistenie nesebestačnosti SEMPRE



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ AUGUST 2013

16

spoluobčan vie, že v obci exis-
tuje zbor Rozmarín. Tento spe-
vácky zbor sa zrodil na návrh
vtedajšieho predsedu Klubu
dôchodcov p. K. Vinczeho. Zbor
vznikol 15. 2. 1993. Začiatky
fungovania tohto hudobného
telesa boli ťažké. Prvé verej-
né vystúpenie sa uskutočnilo
15. 3. 1993 pri pomníku padlých
hrdinov. Horko-ťažko sa dalo
dohromady 11 žien, ktoré sluš-
ne zaspievali príležitostné pies-
ne. Ďalšie kytice piesní spieval
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zbor na slávnosti Dňa matiek.

Po tomto podujatí sa do zboru
prihlásili p. A. Ficzová, A. Fial-
ková, I. Kollárová, M. Vanyová,
G. Mojzesová. Ony sa stali pev-
ným jadrom zboru.

Už v júli spevokol v dvoch
blokoch vystúpil v obci Kör-
nye na Národnostnom pivnom
festivale. Vtedy vzniklo aj pria-
teľstvo s tamojšími spevákmi.
Po tejto akcii nestabilné člen-
ky zbor opustili, no ich miesta
čoskoro naplnili nové speváčky.
Do spevokolu sa rozhodli vstú-
piť aj muži, a tak sa skvalitnila
činnosť speváckeho zboru.

V tom období sa nadviazali
priateľské vzťahy s „klubármi“ 
zo Senca a z Trnovca nad Vá-
hom. Prostredníctvom senec-
kých priateľov vzniklo priateľ-
stvo so zborom z maďarského 
mesta Tatabánya – Bánhida.
Podľa ich vzoru aj Rozmarín roz-
šíril svoj repertoár o sólové spe-
vy, básne, scénky, vtipy a tanec.
Nadšenie spevákov bolo obrov-
ské a množstvo piesní nacvičili
v krátkom čase. Cez krásne
piesne si všimol zbor primátor
mesta Bonyhád, ktorý pozval
Rozmarín na veľkolepé oslavy
konajúce v súvislosti podpísania
zmluvy pre priateľskú spoluprá-
cu medzi Bonyhádom a Tvrdo-
šovcami.

Pána Vinczeho na poste
predsedu klubu dôchodcov vy-
striedal Ľudovít Vanya, ktorý bol
členom zboru a Rozmarín sa 
stal jeho srdcovou záležitosťou.

V tom čase sa nadviaza-
li priateľské vzťahy s klubom
dôchodcov z mesta Nagya-
tád a neskôr aj s „klubármi“
zo Szákszendu. Pri svojom vzni-
ku Rozmarín vytýčil za svoj cieľ 
zabávať a potešiť svojich členov
z klubu. Tak sa stalo tradíciou,
že zbor organizuje a realizuje
v obci tri veľké projekty: čajové
posedenie, oslavy Dňa matiek 

a oslavy jubilantov. Okrem tých-
to projektov zbor vystúpil na 
všetkých podujatiach, ktoré sa
v obci konali. Zbor roky zabával
obyvateľov z rôznych domovov
dôchodcov, liečebných ústavov,
vystupoval aj na mnohých sláv-
nostiach v okolitých mestách
a dedinách.

Teraz sa píše rok 2013. To zna-
mená, že Rozmarín jubiluje.
Za dvadsať rokov zo spevácke-
ho zboru vzniklo jedno pevné
hudobné a kultúrne teleso, ktoré
dokázalo reprezentovať nielen
tvrdošovský klub dôchodcov,
ale šíriť i dobré meno obce doma
aj v zahraničí. Od začiatku roka
2013 členovia spevokolu Roz-
marín žili v znamení osláv tohto
významného okrúhleho výročia.

Pani M. Hamarová, terajšia
predsedníčka KD, v spolupráci
s členmi výboru KD sa dohodli
pripraviť a uskutočniť dôstoj-
né oslavy 20. výročia založenia
speváckeho zboru Rozmarín.
Oslavy naplánovali do dvoch
veľkých projektov. Prvé oslavy
sa uskutočnili 23. marca 2013
v sále Obecného domu. Všet-
ci členovia zboru priložili ruky
k dielu, veď boli pozvaní hostia
aj priatelia z maďarských miest:
Bonyhád, Tatabánya Bánhida,
Környe, Szákszend. Spevácke
zbory sprevádzali starostovia,
notári a iní predstavitelia za-
stupiteľstiev. Našu dedinu re-
prezentovali bývalí starostovia
obce, Lajos Kele, RNDr. Michal
Bara, PaedDr. György Juhász
PhD a súčasný starosta Ing.
Marián Tóth. Pozvaní boli ako
hostia aj tí spoluobčania, ktorí 
za uplynulých 20 rokov podporili
činnosť spevokolu. Prítomní boli
aj bývalí členovia zboru, ktorí 
zbor opustili.

Slávnosť odmoderovala Valé-
ria Birócziová. Slávnostný prího-
vor predniesla Mária Hamarová,
predsedníčka Klubu dôchodcov.
Jubilujúcich pozdravil aj staros-
ta obce, Ing. Marián Tóth so svo-
jím príhovorom. V programe vy-
stúpili všetky prítomné zbory.
Po programe bolo odmeňova-
nie jubilujúceho zboru. Prebehli
aj gratulácie, ktoré sprevádzali 
krásne kytice kvetov. K tejto prí-
ležitosti výbor Klubu dôchodcov
dal vyhotoviť pamätnú knihu,
v ktorej sa odzrkadľuje dvad-
saťročná činnosť Rozmarínu.
Pamätnú knihu dostali členovia
Rozmarínu aj hostia. V závere
osláv si prítomní posedeli pri
družnej besede a milom pohos-
tení.

Dňa 5. 4. 2013 sa konali osla-
vy druhého projektu. Tieto oslavy

boli venované členom Klubu dô-
chodcov a všetkým záujemcom. 
Slávnosť sa realizovala vo veľkej 
sále Obecného domu. Rozma-
rín prišli pozdraviť žiaci oboch 
miestnych základných škôl, 
ktorí na úvod obsadili javisko 
a zatancovali. Program modero-
vala Alžbeta Bujáková. Členovia 
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Rozmarínu vystúpili pestrým 
programom. Vybrali si najúspeš-
nejšie čísla, ktoré za dvadsať 
rokov najviac zaujali publikum. 
Slávnostný prejav mala pred-
sedníčka, Mária Hamarová, 
ktorá vylíčila činnosť zboru za 
uplynulých dvadsať rokov. Sta-
rosta obce Ing. Marián Tóth sa 
tiež kladne vyjadril k spolupráci 
so zborom Rozmarín za uplynulé 
obdobie. Nasledovali gratulácie. 
Do radov gratulantov sa zaradila 
aj Alžbeta Mojzesová, ktorá bla-
hoželala v mene spevokolu Biely 
Agát. Žiaci škôl potešili členov 
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spevokolu milými darčekmi. 
Pre prítomných bolo pripravené 
malé občerstvenie. 

Slávnosť bola dôstojná a
grandiózne prevedená. A čo za-
želať členom Rozmarínu na ďal-
ších dvadsať rokov? Veľa, veľa
zdravia, energie, vytrvalosti,
chuť do práce a mnoho úspeš-
ných vystúpení.

Mgr. Oľga Hegyiová
dlhoročná vedúca zboru

Rozmarín

ROZMARÍN JUBILUJE
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miestnej organizácie sa ko-
nala dňa 27. 4. 2013 v Obec-
nom dome v Tvrdošovciach.
Členov privítala, s výsledkami
práce v roku 2012 oboznámi-
la a celoročnú činnosť zväzu
vyhodnotila predsedníčka MO
Tatiana Ludasová. Na výroč-

nej členskej schôdzi členovia
jednohlasne prijali uznesenie
schôdze, plán činnosti na rok
2013 a správu o hospodáre-
ní organizácie za rok 2012.
Hosťami členskej schôdze
boli starosta obce, Ing. Ma-
rián Tóth, predseda okresnej
organizácie, Viliam Horník
a okresná tajomníčka, Eva
Bugošová. Stretnutie, tak ako
vždy, malo príjemnú atmosfé-
ru ochutenú dobrým gulášom,
chutnými pagáčikmi a oko-
renenú kyticou slovenských
a maďarských piesni v podaní 
spevokolu Rozmarín. V mene

miestnej organizácie poďa-
kovala predsedníčka za ich 
hodnotné vystúpenie, zároveň 
zablahoželala speváckemu 
zboru Rozmarín k ich 20. výro-
čiu založenia, ktorého je sama 
členkou už 15 rokov. Po kultúr-
nom programe nasledovalo lo-
sovanie tomboly a posedenie 

pri dobrej hudbe.
5. 6. 2013 uspo-

adalo vedenie
miestnej organizá-
cie tradičné po-
sedenie s občer-
stvením a milým 
darčekom pre 
svojich 8-ich čle-
nov, ktorí v tomto 
roku oslávia svoje 
životné jubileum, 
50., 60. alebo 70. 
rokov veku so že-

laním veľa zdravia, lásky
a rodinnej pohody. Na pose-
denie pre jubilantov prijal po-

zvanie aj starosta obce Ing
Marián Tóth.

36 členov organizácie sa
zúčastnilo okresnej akcie,
športovo-rekreačného zápo-
lenia na kúpalisku v Nových
Zámkoch. Počasie prialo, ta-
kže sa všetci zúčastnení cítili
výborne. Darilo sa i v športo-
vom zápolení, získali tri prvé
a jedno tretie miesto, k čomu
im srdečne blahoželáme. Spo-
ločný program bol ukončený
bohatou tombolou, kúpaním
sa a veselým spevom. Všetci
zúčastnení odchádzali z výletu
s dobrým pocitom z príjemne
stráveného dňa.

Vedenie miestnej organizá-
cie ZPCCH a SZTP počas celé-
ho roka vyvíja aktívnu činnosť,
ktorej cieľom je spríjemniť život
zdravotne postihnutých obča-
nov našej obce rôznymi kultúr-
no-spoločenskými aktivitami.
Členov, ktorí sú chorí, prípad-

p ý

ne sú pripútaní na 
lôžko a nemôžu sa zúčastňo-
vať na kultúrno-spoločenských 
aktivitách, navštívi vedenie 
doma a poteší ich dobrým slo-
vom, balíčkom potravín a ovo-
cia.

Touto cestou by som rada 
poďakovala za morálnu a fi -
nančnú pomoc starostovi ob-
ce, samospráve obce a všet-
kým sponzorom, ktorí pomá-
hajú miestnej organizácii.

Tatiana Ludašová
predsedníčka

MO ZPCCH a SZTP Tvrdošovce
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ZO ŽIVOTA MIESTNEJ ORGANIZÁCIE ZVÄZU POSTIHNUTÝCH 
CIVILIZAČNÝMI CHOROBAMI A SLOVENSKÉHO ZVÄZU
TELESNE POSTIHNUTÝCH V TVRDOŠOVCIACH
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MAJSTRI V. LIGY
ZÁPADOSLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU - VÝCHOD
(A MUŽSTVO ŠK TVRDOŠOVCE)

Dátum Autobus Zač.
  záp.

4.8.2013 14.45 17.00 Nový Život - Tvrdošovce
11.8.2013  17.00 Tvrdošovce - Dvory nad Žitavou
18.8.2013 14.30 17.00 DAC „B” - Tvrdošovce
25.8.2013  17.00 Tvrdošovce - Želiezovce
31.8.2013 14.45 17.00 Vlčany - Tvrdošovce
8.9.2013  16.00 Tvrdošovce - Váhovce
14.9.2013 14.00 16.00 Kolárovo - Tvrdošovce
22.9.2013  15.30 Tvrdošovce - Vrakúň
28.9.2013 13.00 15.30 Štúrovo - Tvrdošovce
6.10.2013  14.30 Tvrdošovce - Močenok
13.10.2013 12.30 14.30 Veľké Lovce - Tvrdošovce
20.10.2013  14.00 Tvrdošovce - ČFK Nitra
27.10.2013 12.00 14.00 Imeľ - Tvrdošovce
3.11.2013  13.30 Tvrdošovce - Šurany
10.11.2013 11.15 13.30 Vion - Tvrdošovce 

ROZPIS ZÁPASOV 
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Tento projekt OZ Lucerna 
vo svojich prvopočiatkoch
zahrňoval v sebe ambíciu ob-
noviť v obci v minulosti veľmi 
úspešnú súťaž s názvom In-
terliga a zároveň zmysluplne 
– aktívnym športovaním, pre 
naše deti zabezpečiť voľno
časovú aktivitu počas letných
prázdnin. Zároveň sme pokla-
dali za svoju povinnosť prina-
vrátiť do všeobecného pove-
domia obce a hlavne mládeži
naše najúspešnejšie futbalové
priezvisko bratov Móderovcov. 
Veď sa jedná o bývalých prvo-
ligových hráčov a víťazov čes-
koslovenského pohára. Jozef 
Móder bol okrem toho viacná-
sobný reprezentant a majster 
Európy z roku 1976 a Ladislav 
Móder bol majstrom, štvorná-

sobným vicemajstrom republi-
ky a víťazom PVP z roku 1969. 

Prvý ročník turnaja sa usku-
točnil na multifunkčnom ih-
risku v dobe od 4.7.2010 do 
31.7.2010, za účasti 5 do-
spelých a 4 miestnych žiac-
kych mužstiev. Vyhodnotenie 
turnaja sa uskutočnilo dňa
31.7.2010 za prítomnosti pána
Jozefa Módera, ktorý spolu
so sponzormi podujatia odo-
vzdal šťastným víťazom a oce-
neným hodnotné ceny. 

Druhý ročník turnaja sa 
uskutočnil od 3.7.2011 do

3 0 . 7 . 2 0 1 1 .
Kým v prvom
ročníku tur-
naja zápolili
medzi sebou
len domáce
mužstvá, za
pekný úspech
druhého roč-
níka považuje-
me tú skutoč-
nosť, že sa do
súťaže zapojili
aj cudzie družstvá
v kategórii žiakov
i dospelých. V spolupráci
s ObFZ v Nových Zámkoch
sme dňa 9.júla 2011 usporia-
dali celodenný futbalový turnaj
starších žiakov. Mladí futbalisti
z Komjatíc, Svodína, výberu
ObFZ, Nových Zámkov a Tvr-

došoviec odohrali na
hlavnom ihrisku ŠK de-
sať náročných stretnutí.
Víťazom turnaja sa stali
naši mladí futbalisti pod
vedením Gabriela Brata.

Druhá časť turnaja sa
potom odohrala už na
multifunkčnom ihrisku.
V dvanástich dueloch
počas šiestich hracích
dní aj tu medzi sebou
zápolilo päť mužstiev. 
Víťazom turnaja sa sta-
lo družstvo FC Rozálka
a pani Katarína Móde-
rová osobne odovzda-
la víťazom pekné ceny
a priniesla tiež súťažia-
cim ukázať víťaznú me-
dailu svojho manžela,

ktorú vyhral v pamätnom fi -
nále PVP. K nahliadnutiu bol 
aj veľmi cenný rodinný foto-
album a dres FC Barcelona 
č.3, ktorú si Ladislav Móder
po zápase vymenil s hráčom 
Barcelony Eládiom Silvestre 
a ktorý OZ Lucerna nechalo
pre túto príležitosť zarámo-
vať.

Tretí ročník turnaja sa
uskutočnil dňa 7.7. 2012.
Zúčastnili sa ho mladí fut-
balisti z Palárikova, Šurian,
Svodína, výberu ObFZ No-
vých Zámkov, výberu ObFZ

Komárno a
Tvrdošoviec.
Z víťazstva 
sa nakoniec
tešilo druž-
stvo výberu
ObFZ z No-
vých Zámkov. 
Naše po-
zvanie prijali
a turnaja sa
osobne zú-
častnili pani

Katarína Módero-
vá aj pán Jozef Móder. 

Obaja potom spoločne
odovzdali víťazom a ocene-

ným hodnotné ceny. V tomto
ročníku sme zásadne zmenili
dovtedajší charakter turnaja.
Oproti minulosti sme upus-
tili od organizovania turnaja
zvlášť pre mužskú a žiacku
kategóriu. Po skúsenostiach
z predošlých ročníkov sme sa
rozhodli do budúcna podporo-
vať výhradne iba našu mládež.
Osvedčilo sa nám aj zaradenie
ceny Fair play, lebo nám výraz-
ne klesol počet faulov a zvýši-
la sa aj divácka návštevnosť.
V rámci turnaja OZ Lucerna
iniciovala už druhé stretnutie a 
udelila aj ceny pre futbalových
veteránov obce.

Na tohtoročnom 4. roční-
ku Móder cupu sa zúčastnia
mužstvá MFK Nové Zámky, 
Tvrdošoviec, Nededu, Štúro-

y

va, výberu ObFZ Nové Zámky
a Komárna. Vďaka podpore
partnerov a sponzorov tur-
naja čaká na mladých špor-
tovcov celkom 25 ocenení 

a cien a nová súťaž v kopaní 
jedenástok. K videniu okrem
futbalového dresu FC Barce-
lona z pamätného fi nále PVP
v Bazileji bude po prvýkrát aj
kompletná medailová sada
Ladislava Módera, športová
zástavka a propagačný panel
turnaja. V rámci turnaja a pri
príležitosti 90.výročia vzniku
športového klubu, OZ Lucer-
na predstaví svoju športovú
publikáciu. Tretíkrát udelí aj
ceny pre futbalových veterá-
nov obce.

Pevne veríme, že sa nám
týmto projektom podarilo
naštartovať dlhodobú tradí-
ciu, ktorá sa u nás udomácni
a prispeje k ďalšiemu rozvo-
ju športu, ale aj k normálnej
slušnosti a kultúrnemu prejavu
mládeže, hráčov i fanúšikov
počas futbalových zápolení.
Turnaj sa už tradične uspo-
radúva pod záštitou ObFZ
Nové Zámky a tohto roku ho
mimoriadne podporil Nadač-
ný fond Slovenskej sporiteľne
v Nadácii Pontis. Za dlhoročnú
podporu turnaja OZ Lucerna
zvlášť ďakuje stabilným spon-
zorom podujatia, samospráve
obce Tvrdošovce, Nitrianske-
mu samosprávnemu kraju, PD
Tvrdošovce, fi rmám Desing
Net sro., Some Juh s.r.o. Ma-
kostav s.r.o. Stabil s.r.o. ka-
viarni Rozálka, dobrovoľníkom
Petrovi Benczemu, Gabrielovi
Bratovi a rozhodcom Júliusovi
Zahradníkovi a Štefanovi Bu-
dovi.

Ing. František Buda

MÓDER CUP 
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90. VÝROČIE ZALOŽENIA

ŠK TVRDOŠOVCE9090
1923 – 2013

29. júna 2013 bol areál špor-
tového ihriska rušný už od rána. 
V ten deň sa v našej obci kona-
la oslava 90. výročia založenia 
Športového klubu v Tvrdošov-
ciach. Pracovníci kultúrneho 
oddelenia OcÚ a Komisia škol-
stva, kultúry a spoločenských 
podujatí pri OZ pripravili rad 
športových aktivít pre menších, 
ale aj pre dospelých športuch-
tivých spoluobčanov. Doobeda 
si najmenší mohli zmerať sily 
v športových a zručnostných 
súťažiach v štafete, v behu po 
prekážkovej dráhe, v skákaní 
vo vreci, v bedmintone, v há-
dzaní do cieľa, v netradičných 
súťažiach, ale si aj oddýchnuť 
a zahrať sa s hračkami v det-
skom kútiku, zaskákať si na 
trampolíne a vyskúšať svoju 
šikovnosť v tvorivých dielňach. 
Po nazbieraní šiestich pečiatok 
a zvládnutí všetkých disciplín 
deti získali diplom a sladkú 
odmenu. Počas hier si mohli 
pochutiť na výborných pala-
cinkách a osviežiť sa. Kým malí 
súťažili, starší žiaci a dospelí 

si zmerali svoje sily vo futba-
lovom turnaji, do ktorého sa 
prihlásilo 6 družstiev. Víťazmi 
sa stalo mužstvo Mercede-
su, striebornú priečku obsadil 
Klub priaznivcov striku a tre-
tie miesto patrilo chlapcom zo 
Železničnej cesty. Na turnaji si 
zahralo aj mužstvo Coop Ser-
visu, chlapci SejHaj a mužstvo 
Bírocziho. Počas doobedia nás 
čakalo ešte jedno prekvapenie. 
Bolo slávnostne odovzdané 
naše zrekonštruované termál-
ne kúpalisko, ktoré dostalo 
novú krajšiu tvár a v ten deň 
otvorilo svoje brány pre verej-
nosť.

Športové zaujímavosti po-
kračovali aj poobede. V galérii 
obecného domu sa sprístupni-
la výstava s názvom: „90 rokov 
Športového klubu v Tvrdošov-
ciach“. Vystavené boli nazhro-
maždené fotografi e, tablá, 
futbalové dresy, cenné poháre 
a trofeje, rôzna dokumentá-
cia, ktorá hovorila o bohatej 
minulosti a súčasnosti nášho 
futbalu. Potom popri prezen-

táciách nasledovalo oceňova-
nie významných športovcov 
v našej obci. Boli medzi nimi 
futbaloví funkcionári, tréneri, 
futbalisti zvučných mien ako 
Juraj Szikora, bratia Móde-
rovci, Gyurekovci, súčasní 
reprezentanti futbalu, stol-
ného tenisu, bežci, jazdci 
a tanečníci. Stretnutie pozdravil 
starosta obce Ing. Marián Tóth 
a aj pán Vojtech Brokeš, pred-
seda ObFZ Nové Zámky. O his-
tórii športového klubu poroz-
prával RNDr. Michal Bara a bol 
vydaný aj športový letáčik.

Večer pokračoval v špor-
tovo-tanečnom duchu. Pred 
amfi teátrom sa prestavili ma-
žoretky oboch miestnych zák-
ladných škôl v štyroch choreo-
grafi ách a po nich nás tanečne 
naladili zumbisti pod vedením 
Ivetky Birkusovej.

Zábavu zavŕšil koncertný 
večer. Predkapelou bola nit-
rianskej rocková skupina Ne-
verBack, ktorej spevák Marcel 
Dragúň pochádza z Komjatíc. 
Nadšenci hudby ho mohli spo-

znať z relácie Československá 
Superstar 2011, kedy sa pre-
bojoval do semifi nále. Po nich 
vystúpila všetkými očakávaná 
Zuzana Smatanová so sku-
pinou. Jej piesne oslovujúce 
mladú generáciu ako Daj ruku 
do mojej ruky, Miesto kde sa 
neumiera, Nech sa deje, Pár 
dní, Dnes sa mi nechce nič ... 
a doprovod na gitare a ústnej 
harmonike diváci patrične oce-
nili. Všetci sa pri jej piesňach 
výborne bavili, spievali, tlies-
kali a aj tancovali. Keďže žiaci 
základných škôl s čistými jed-
notkami mali vstup zadarmo, 
autogramiáda a fotografovanie 
detí so Zuzkou, ktorá bola veľ-
mi bezprostredná a milá, trvali 
dlho do noci. Sama sa vyjadrila, 
že oni si Tvrdošovce zamilovali. 
My budeme mať na ňu určite 
milé spomienky.

Prežili sme výborný deň, 
ktorý nás odštartoval do prázd-
ninového leta. Všetkým, ktorí 
sa pričinili o zážitky tohto dňa 
ďakujeme! 

PaedDr. Iveta Mészárosová

OSLAVA ŠPORTU ŠPORTOM
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Tréner: Pavol Kačerjak
Brankári: Adam Borbély,

Patrik Tóth, Dárius Pintér, Alan
Petréč

Hráči: Dávid Kele, Adrian Fia-
la, Marek Divéky, Dávid Tkáčik,
Máté Ruzsik, Sebastián Sehnal,
ZoltánBencz, Gergő Tóth, Alex
Sós, Csaba Vanya, Ábel Csányi,

g

Paulínka Harendarčiková, La-
katoš Viktor, Kevin Bihari,
Tomáš Harendarčik, Samuel
Buják, Nikolas Balogh, Oliver
Oršulík, Alexandra Igaz, Kevin
Lakatoš, Marco Čičman.

g

Naši najmladší hráči futbalu
ukončili úspešnú sezónu 2012/ 
2013. Zúčastnili sa rôznych
podujatí ako SVX Cup Nové
Zámky dňa 31.1.2013, kde
hrali družstvá: Nové Zámky,
Dvory nad Žitavou, Palárikovo,

y

Semerovo, Michal nad Žitavou
y

a Tvrdošovce. Za najlepšieho

brankára bol na tomto turnaji
vyhlásený náš brankár Patrik
Tóth a za najlepšieho strelca
Kevin Bihari. Z tohto turnaja
doniesli naši prípravkári víťazný
pohár.

Pohár oblastného futbalové-
ho zväzu sa konal dňa 3.3.2013
v Šuranoch, kde hrali družstvá:
Šurany, Palárikovo, Michal nad
Žitavou, Dvory nad Žitavou, No-

yy

vá Vieska, Štúrovo, Komjatice
y

a Tvrdošovce. Finále odohrali
Tvrdošovce: Michal nad Žita-
vou 5:0.

Dňa 8. júna 2013 boli naši prí-
pravkári pozvaní do Bratislavy
na 14. ročník futbalového tur-
naja Vrakuňský pohár, kde si
zmerali sily so športovými klub-
mi: FK Senica, PFK Piešťany,
FC Slovan Galanta, FC Loko-
motíva Devínska Nová Ves,
MŠK Thermál Veľký Meder a ŠK

Vrakuňa Bratislava. Naši naj-
menší získali na tomto turnaji 
prvé miesto. Každý zo šiestich 
zápasov vyhrali, každý hráč 
dostal zaslúženú medailu a naj-
lepším strelcom turnaja s a 
stal Marek Divéky. Naj
väčšou pýchou tímu je
víťazný pohár.

Dvory nad Žitavou
ý p

nás 15.6. 2013 pozval
na turnaj s družstvami
Komárno, Hurbanovo
a Dvory nad Žitavou. 
Zápas Tvrdošovce – 
Komárno skončil 9:0. 
Tvrdošovce – Hurba-
novo skončili remízou 
2:2, ale napokon Tvr-
došovce vyhrali v sú-
boji na penalty prvé mie

Sezóna 2012 / 2013 bola pre 
našich prípravkárov úspešná, 
hrali sme 16 zápasov, z toho 
12-krát sme vyhrali, 1- krát re-
mizovali a 3 - krát prehrali. Sú-
perom sme uštedrili 131 gólov 
a 36 gólov sme dostali. 

Získali 37 bodov za sezónu, 
len o 4 body menej ako Šura-

ny na prvom mieste. Komjatice 
mali rovnaký počet bodov, ale 
horšie skóre.

Kevin Bihari bol vyhlásený 
za najlepšieho strelca sezóny 
2012 / 2013.

Vďaka pravidelným trénin-
gom a úžasnej trpezlivosti tré-
nera Pavla Kačerjaka sa môže-
me pýšiť takýmito výsledkami 
našich detí.

Našim prípravkárom aj tréne-
rovi srdečne gratulujeme a pra-
jeme aj naďalej dobré výsledky!

Renata Tkáčiková Pálová

Táto, azda najpopulárnejšia
kolektívna loptová hra, očarila
nielen mužov, ale nkyne Františ-
ka Kuruca a Františka Ágha sa

y

dopracovali až k okresnej lige. 
Katarína Berta, ktorá bola

kapitánkou ženského mužstva
si spomína na približne 22 hrá-
čok. V jej zápisníku sú zazna-
menané tieto mená: Magda
Benczeová, Klára Móderová, Ka-
talin Czimmermannová, Alžbeta
Vanyová, Irén Néma, Katalin Ber-
tová, Alžbeta Szporná, Eva Szpe-
váková, Alžbeta Borbélyová,
Blanka Cibulková, Eva Bugyiko-
vá, Olga Tataiová, Magda Vincze-
ová, Klára Bujáková, Eva Borbé-
lyová, Margita Spergelová, Moni-
ka Danicsová, Mária Danicsová,
Judita Vitková, Zuzana Bertová,
Jara Bednáriková, Judita Vanya,
Eva Birkusová. Vedúcim muž-
stva bol František Király, neskôr
v roku 1973 začal dievčatá tré-
novať aj František Ágh. V roku
1972 hrali okresnú ligu spolu
s mužstvami Hul, Bánov, Beše-
ňov a Nitriansky Hrádok. Ešte
v tomto roku dosiahli výborné vý-
sledky, stali sa majstrami okresnej
ligy. Už v roku 1972 prestúpili štyri
hráčky do I. novozámockej ligy,
a to Katarína Czimmermannová,

Klára Móderová, Magda Bencze-
ová a Katarína Bertová. Určite aj
odchod týchto hráčok spôsobil
postupný rozpad mužstva. 

Ženský futbal znovu ožil až
roku 1998, keď sa spojili najlepšie
športovkyne a založili družstvo,
ktoré sa stalo víťazom I. žen-
ského halového turnaja vo fut-
bale dievčat. V zostave boli Ze-
lenková, Klištincová, Göghová,
Zsilinská, Grosmanová, Ges-
chvandtnerová, M. Rišňová,
Mészárošová, Csernáková, To-
doranová, S. Rišňovská. Tréne-
rom dievčat bol Juraj Zelenka.
V Našich novostiach o mužstve
napísal Ladislav Kaplan: „Ženský 
futbal má v novozámockom okre-
se malú popularitu, no iskierky 
jeho zviditeľnenia vyšľahli aj v Tvr-

došovciach. Pr
jeho založenie 
zorganizovanie
samotnej súťa-
že bol malý po-
čet družstiev

a ani záujem
nebol naklo-
nený. Výnim-
ku tvorili cel-
ky vo Veľkých

Lovciach a Huli, ale to bolo málo. 
Tvrdošovské dievčatá však chceli 
hrať a preto skúmali možnosti za-
radenia sa do vyššej súťaže. Túto 
požiadavku tlmočili funkcionári 
ObFZ Nové Zámky predsedníčke 
ženského futbalu SFZ a nakoniec 
sa dočkali dievčatá svojich túžob. 
Sekretariát ObFZ Nové Zámky 
obdržal oznámenie a rozlosovanie 
ženského futbalu s tým, že ženy 
ŠK Tvrdošovce budú hrať II. ligu, 

ý y

s družstvami DFC Ilava, TJ Slávia 
Ekonóm Bratislava, FK Námes-
tovo a ŠK Tvrdošovce. Vedúca 
mužstva K. Bertová prezradila, že 

v kádri družstva je 16 hrá-
čok, ktoré trénujú na veľkom ihris-
ku dvakrát týždenne pod vedením 
trénera Františka Ágha. Dievčatá 

ý p

si veria, chcú dokázať, že aj než-
né pohlavie sa vie prezentovať 
športom. Túto myšlienku privítal 
a podporil aj prezident ŠK Tvrdo-
p y p

šovce, Zoltán Ágh.“
p p j p

Ani dnes nie je zriedkavé, ak 
nájdeme dievčatá medzi futba-
listami. ŠK Tvrdošovce ženské 

j

družstvo dnes síce nemá, ale vie-
me o dievčatách, ktoré pravidel-
ne trénujú a hrajú zápasy spolu 
s chlapcami. Paulína Harendarči-
ková hrá v družstve prípravkárov 
a Alexa Igaz reprezentuje v muž-
stve mladších žiakov. 

Dievčatá držíme Vám palce!
-LB-

SEZÓNA 2012 / 2013 
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Kým sme mladí, máme svie-
ži vzhľad a tvár nám zdobia
len jemné mimické vrásky, si
ani neuvedomujeme, že s pri-
búdajúcimi rokmi sa na našej
pleti podpisujú stresy, dôsled-
ky nevhodnej životosprávy
a ďalšie vplyvy, ktoré sa spolu-
podieľajú na procese starnutia
pokožky. Niekto má šťastie na
gény a pokožka jeho tela zo-
stáva pružná dlhšie, iný venuje
svojej pleti nadmernú starost-
livosť a dokáže na krátky čas
oddialiť proces starnutia pleti.
Avšak u každého nadíde deň,
keď mu vrásky spôsobené
ubúdaním elastických a kola-
génových vlákien a zošúvere-
ná pokožka začnú prekážať.
A kto z nás by netúžil omlad-
núť o pár rokov?

Moderná medicína pokro-
čila aj v kozmetickej oblas-
ti a ponúka niekoľko metód
na odstraňovanie vrások. Asi
najznámejšia je metóda chi-
rurgického odstraňovania vrá-
sok. Na Slovensku pracujú na
klinikách estetickej chirurgie
odborní lekári, ktorí každému
klientovi navrhnú najvhod-
nejšiu metódu odstránenia
vrások. Samozrejme, nie kaž-
dému musí vyhovovať táto
invazívna metóda. Napriek
tomu, že účinky môžu zotrvať 
aj niekoľko rokov, strach zo
skalpela, riziko spojené s chi-
rurgickým zákrokom a dlhšia
doba hojenia môžu od chirur-

gického zásahu odrádzať. Ďal-
šia, veľmi obľúbená metóda je 
neinvazívna, prístrojová. Bez 
použitia skalpela, anestézie,
jaziev a obmedzujúcej rekon-
valescencie redukuje ochab-
nutú pleť a výsledkom je do-
konalejšia tvár, pevnejšia pleť 
a prirodzene vypnutá pokožka. 
Tento druh ošetrenia ponúkajú 
aj kozmetické salóny. Úspech 

p j

týchto ošetrujúcich systémov
sa zakladá na dokonalej sú-
hre mechanizmov a účinných 
látok, ktoré pomocou prístro-
ja prenikajú do hlbších vrstiev 
pokožky v ktorých prebiehajú 
procesy starnutia, a kam sa 
tradičné kozmetické výrobky
nedostanú. Účinky prístrojové-

ý y

ho faceliftingu sú odstránenie
a vyhladenie vrások okolo úst, 
očí, na čele, krku a dekolte, 
vypnutie pokožky, odstránenie 
vačkov pod očami, zjemnenie 
pokožky, lifting očných viečok 
a celkové vylepšenie pleti a jej 
farby. Ošetrenie je vhodné pre 
všetky typy a farby pleti. Počet
ako aj interval ošetrení sa od-
porúča podľa druhu použitého
prístroja a typu pleti.
Ďalším novým hitom sú-

j yp p

časnej doby sú faceliftingové
procedúry. Inovačné facelif-
tingové výrobky majú silné re-
generačné, vypínacie, vyhla-
dzovacie a omladzujúce účin-
ky. Špeciálne vyberané zlož-

j

ky zvyšujú úroveň zvlhčenia 
pokožky, stimulujú podstatné 

funkcie pokožky 
intenzívnu obnov
pravidelným po
je garantované s
nutie a lifting ple
a mladistvý vzhľa
tóda dokáže s vy
kom vyhladzovať
a vrásky, pomáh
tón a farbu po
a spevňuje aj tvá-
rové svaly.

Veronika 
Borosová,

VERONIKA
SALÓN

FACELIFTING
Vyhladenie vrások 

a ich
vu. Ich 
užívaním 
silné vyp-
eti, elasticita 
ad. Táto me-
ysokým účin-
ť jemné ryhy 
ha zlepšovať 
okožky 
-
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VÍNOVÉ ŠTANGLE
Suroviny: 
25 dkg hladkej múky, 25 dkg margarínu (napr. Palmarín), soľ 

podľa chuti a 6 lyžíc bieleho vína.
Všetky prísady pomiešajte na vláčne cesto. Vyvaľkajte na plát 

hrubý 0,5 – 1 cm. Povykrajujte tyčinky, potrite vajcom a po-
sypte prísadou podľa vlastného výberu (sezam, strúhaný syr, 
kmín a pod.)

Pečte vo vyhriatej rúre pri teplote 180 °C.

Za recepty ďakujeme Gabriele Halászovej.

VÝBORNÝ TVAROHOVÝ 
KOLÁČ

Suroviny na cesto: : 
25 dkg kryštálového cukru, 2 ks kyslej smotany, 1 vajce,

2 lyžice kakaa, 1 lyžica sóda bikarbóny, 1,5 dcl oleja, 36 dkg
polohrubej múky.

Všetko spolu vymiešame do hladka a vylejeme na vymastený, 
múkou vysypaný plech.

Suroviny na plnku: 2 kocky hrudkovitého tvarohu, 1 vanilkový
cukor, 7 lyžíc práškového cukru, 2 celé vajcia. Spolu premieša-
me a lyžicou dávame do hotového cesta. Rovnomerne rozdelí-
me na celý plech.

Upečieme vo vyhriatej rúre pri teplote 180 °C.

RÝCHLE, LACNÉ A VÝBORNÉ
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„Ľudia sú natoľko šťastní, nakoľko im to ich....“
(Abraham Lincoln)

Použité slová zoradené podľa abecedy:
astronaut, doktor, drak, ihla, kat, kilo, kominár, križovatka, krk, krtko, 

kŕče, kurča, kvety, láska, nárek, nožnice, Orión, remíza, repa, rozlúčka, 
rozum, ryža, seno, smilník, srdce, triumf, úzky, víťaz, vlas, žralok.

Autor: Alexandra Hrubá

Stránku pripravila: PaedDr. Monika Vanyová

V nasledovnom
usporiadaní zápa-
liek preložte 3 tak,
aby vznikli 3 rovna-
ko veľké štvorce.

Riešenie:

A) antimón
B) draslík
C) kyslík
D) horčík
E) meď 

1) Cu
2) Sb
3) K
4) Mg
5) O

A) zafír
B) rubín
C) ametyst
D) smaragd
E) citrín

1) červený
2) modrý
3) zelený
4) fi alový
5) žltý

A) Ladislav
B) Mária
C) Anna
D) Tomáš
E) Viera

1) 5. október
2) 7. marec
3) 12. september
4) 26. júl
5) 27. jún

A) február 1843 1) Microsoft uvoľnil svoju prvú verziu 
   operačného systému Windows
B) 7. november 1917 2) Kolumbus objavil Ameriku
C) 20. november 1985 3) Štúrova kodifi kácia spisovnej slovenčiny
D) 26. jún 1945 4) Veľká októbrová socialistická revolúcia
E) 12. október 1492 5) schválenie Charty OSN

A) Estónsko
B) Belgicko
C) Cyprus
D) Malta
E) Holandsko

1) Tallin
2) Valletta
3) Amsterdam
4) Nikózia
5) Brusel

Poznáte značky chemických prvkov? Aká je farba drahokamu?

Kedy má meniny?

Čo sa stalo vtedy?

Odpovede: A2B3C5D4E1, A5B3C4D2E1, A1B5C4D2E3, A2B1C4D3E5, A3B4C1D5E2

Poznáš hlavné mestá Európy?

OSEMSMEROVKA NÁJDITE PÄŤ ROZDIELOV

ČO SA SKRÝVA NA OBRÁZKU?

KVÍZ

POMÔŽTE NÁJSŤ VČIELKE CESTU DO ÚĽA.

ZÁPALKY

(
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RozlúčkA / BallagáS


2012/2013

Materská škola na Hlbokej ulici

Chiara Laura Baloghová, Vanesa Baloghová, Nina Barnová, Daniel 
Bencze, Cintie Benczeová, Leticie Benczeová, Rebeca Budová, Vanessa
Bukovčanová, Katarína Buranová, Hana Dragúňová, Elisabeth Fugli,
Alexandra Groszmannová, Magdaléna Groszmannová, Attila Ivanics, 
Liana Kelková, Natália Kostolanská, Natália Ludašová, Sophia Majoro-
vá, Ema Mészárosová, Ivan Moravčík, Barbora Németh, Jozef Piroška,
Erik Viet Anh Pham, Martin Révay, Miriam Siváková, Alexej Szpevák,
Veronika Ujhelyiová, David Várhelyi, Jazmína Vidová

Základná škola Jána Amosa

Komenského

IX. A Benyík Jozef, Benyíková Michaela, Bogdányová Réka, Borbély 
Richard, Dragúň Boris, Farkašová Monika, Fujas Christián, Hegedűs
Kristian, Horváthová Noemi, Javorčíková Simona, Kačerjak Michal, 
Keleová Lucia, Markusek Ronald, Matalová Petra, Sipos Miron, Šafár
Matej, Vanyová Veronika, Vanyová Barbora, Zahradníček Lukáš, Za-
hradník Štefan

IX. B Benkő Nikolas, Bogdány Cyntia, Feranecová Karin, Halászová
Eva, Chmúrová Eva, Karaffa Samuel, Kele Kevin, Kovács Roland, Ko-
vácsová Hajnalka, Ludašová Vanesa, Marenčáková Karin, Prochászka
Patrik, Rybár Erik, Sós Dániel, Vanya Attila, Vanya René, Záhoráková
Jana

Szemerényi Károly Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola

Ando Lászó, Balkó Bernadett, Balogh Viktor, Brat Orsolya, Csányi Eri-
ka, Csányi Katalin, Čermányik Anikó, Farkas Tibor, Gyurács Márió, Kár-
páty Szabolcs, Kurucz Tímea, Lakatos Mário, Mogrovič Rebecca, Stojka 
Klaudio, Takács Arnold, Tóth Alfonz, Vanya Patrik, Vanya Nikolas, Paló
Viktória

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Szent István Óvoda

Kóňa Denis, Kiss Jolana, Kollár Mária Ela, Szabó Attila

Bai Elisabeth, Bogdány Viktória, Bugyík Tamás, Buják Róbert, Fujasová
Kristínka, Hédervári Lia, Juhász Orsolya Sára, Kele Virág, Lakatos Ro-
zália, Sztojka Rebeka, Vanya Richard, Varga Victoria
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