
WWW.TVRDOSOVCE.SK

1

WWWWW.TVRDOSOVCE.SK

111

MAGAZ ÍN  OBCE  TVRDOŠOVCE
RRRooooooooRooRooRoooooooRooRRRoččnččnčččnčnčččččččnčččččnčnčččččččnčččččččnčččččččččččnnnnčččnčččnčččččččnčnnčččnnnnnnnnčnččččnčč íkkíkíkíkíkíkíkíkíkíííkí XXXXXVIVVIVIVIVVIII..I.. |||||||| ččččččíísísísísísíslllllolllooloollloooolooloolllloololloloololloo 111111111111111111111...... |||||||||||||| aaaaaappprrprpp íííílílííllllll 22222222222222222222222000000001010110010111111111111111111111111111444444444444444444444444444444444444444444444 444444444444444444444 444444444444 44444 4 ||||||||||||||| CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCeeeenenenenenenneenenenenenee a:a:a:a:::aaaaaa: 111111111111111111111111111,2,22,22222,2,2, 0000000000000 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

IS
SN

IS
SN

IS
SN

IS
SN

13
33

13
3

11
5

-2
5

9-
2

9-
2

9-
03030



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ APRÍL 2014

2

Milí Čitatelia!

Keď budete čítať tieto riadky, už uplynie 
viac ako 3 mesiace od vydania poslednéhho 
čísla Tvrdošovského spravodaja. Dúfame, žže 
ste si v našom predchádzajúcom čísle naššli 
veľa zaujímavých príspevkov a pevne verrí-
me, že aj veľkonočné číslo nášho magazínu 
si získa Vašu priazeň. Snažili sme sa pre Váás 
pripraviť noviny, ktoré budete s radosťou čítaať 
počas i po veľkonočných sviatkoch. Obzvláášť 
nás teší, že stále pribúda počet našich preddpla-
titeľov, za čo Vám patrí veľké ĎAKUJEM. AAj táto 
skutočnosť nás zaväzuje k tomu, aby sme naďalej 
pokračovali týmto smerom a pripravovali ppre Vás aj 
v budúcnosti články, v ktorých nájdete veľa potrebných informácií, uži-
točných rád a relaxačných príspevkov. V mene našich redaktorov prajem
všetkým čitateľom a predplatiteľom veselé veľkonočné sviatky a pri čítaní 
Tvrdošovského spravodaja ničím nerušené čítanie!

Silvia Bračová, v mene redaktorov magazínu
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NOVORODENCI
Kevin Stieranka                        13.12.2013
Sophia Csabai                          14.12.2013
Emma Kamancza                      16.12.2013
Sofi a Kešjarová                        28.12.2013
Simona Jeseničová                       3.1.2014
Jennifer Bihariová                        5.1.2014
Viktória Anabel Balážová          26.1.2014
Manuela Sztojková                     7.2.2014
Lukáš Rumanovský                    14.2.2014
Vivien Tanková                               20.2.2014
Samuel Alakša                            25.2.2014
Denisa Barusová                        27.2.2014

MLADOMANŽELIA
Peter Prígl a Veronika Provodovská        11.1.2014
Michal Árendáš a Veronika Brlaiová    28.2.2014

g

OPUSTILI NÁS
Mária Szvetková  (1928)  5.12.2013
Ema Zsilinszká  (1940)  7.12.2013
Ladislav Kurucz  (1950)  3.1.2014
Julianna Újhelyiová  (1939) 3.1.2014

( )

Vilma Konečná  (1933)  10.1.2014
Karolina Stojková  (1929)  13.1.2014
Margita Ballová  (1932)  14.1.2014
Anton Borbély  (1937)  20.1.2014
František Arató  (1929)  22.1.2014
Barbora Vinczeová  (1934)  5.2.2014
Mária Vanyaová  (1927)  8.2.2014
Mária Szabóová  (1980)  15.2.2014
Maximilian Sipos  (2011)  15.2.2014
Terézia Benczeová (1928) 14.3.2014
Paulína Barová (1923) 21.3.2014        
Tibor Bédi (1968) 26.3.2014

70  December:  0 Štefan Balogh (Ovocná ul.), Zoltán Bencze, Julianna BBudová,
  Helena Ludasová

Január:  Andrej Dudák, Gizela Szárazová, Štefan Szikora, 
  Rozália Baloghová (Ružová ul.),Katarína Csányiováá
  (Novozámocká c.)

Február:  Mária Szőgyényiová, Paula Harčová,
  Mária Bogdányová (Ružová ul.), Ida Birkusová,
  František Bugyík (Mládežnícka ul.)

Marec:  Juliana Kuruczová, Ladislav Vida, Eva Keleová, 
  Jozef Csányi (Kossutha ul.), Július Tóth, Karol Ludaas
75  December:  Valéria Vanyaová (Bratislavská c.)

Január:  Pavol Černák, Magdaléna Baloghová (Kollárova ul..), 
y ( )

  Melánia Vanyová
Február:  Štefan Csanda, Mária Zsilinszká (Čerešňová ul.)

y

 Marec: Jozef Dózsa, Zuzana Tóthová (Dolná ul.), 
  Anna Mészárosová (Horná ul.), Terézia Vanyaová (KKinizsihhhoooo o oo uuuululullu ))))).).)))),, ,
  Mária Kopečná, Irena Bugyiková, Margita Vargová
80  December:0   Valéria Bujáková, Rozália Vasová

Január:  Terézia Pintérová, Katarína Baloghová (Družstevná ul.), 
  Mária Mészárosová (Mládežnícka ul.)

Február:  Valéria Majorová, Margita Záhorská
Marec:  Jozef Vanya (ul. J. Kráľa), Alžbeta Potoczká

85  December:  Júlia Pálová, Ľudovít Kollár, Štefan Balogh (Dolná uul.)
y ( ),

Marec:  Helena Brešliová
90  Február:0   Mária Hrebinová

Marec:  Helena Cibulková

JUBILANTI
Gúľaj sa vajíčko cez hory, doliny.
Prines môj veľkonočný pozdrav

do každej rodiny.
Na stole bahniatka a veľké

dobroty,
Príde i láska, vykroč jej oproti!

Nepokaz nikomu tieto dni
sviatočné,

Veď patria každému, sú predsa 
veľkonočné.veľkonočné.
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Prežívame pôstne obdo-
bie a blízkosť veľkonočných
sviatkov. Pripomíname si
udalosti utrpenia, umučenia a 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Tieto sviatky zostávajú v tieni 
najkrajších sviatkov roka – Via-
noc, keď prežívame radosť
z narodenia Ježiša Krista.
Veľká noc je však staršieho
pôvodu a jej biblické korene
siahajú do staroveku – do de-
jín izraelského národa. Pascha
– Prechod. Pánov anjel pobil
všetko prvorodené v Egyp-
te, aby vyslobodil svoj ľud zo
zajatia. Ušetril domy Izrae-
la, ktoré boli označené krvou
baránka. Mohla krv baránka
zachrániť? Áno, lebo – ako 
hovorí neznámy autor z 2. str. 
– naznačovala Kristovu krv.
Vyvolený národ slávil Paschu
– Veľkú noc každý rok. Otec
– hlava rodiny – predsedal
slávnosti, prednášal modlitby
a spevy. Konzumoval sa ba-
ránok – z toho vznikol aj ma-
ďarský výraz „húsvét“. Nebola
to len pripomienka minulýchto len pripomienka minulých 
udalostí, ale skutočnéé pprežíva-
nie Pánovej prítomnooosstts i, ktorý 
tu a teraz pomáha a aa aa zzachra-

ňuje. Posledná večera Ježiša 
Krista s apoštolmi bola tiež 
takýmto slávením. V kresťan-
skej cirkvi sa Veľká noc slávi
od najstarších čias. Pútnička
Egéria pochádzajúca z Galie – 
dnešného Francúzska – strávi-
la okolo r. 380 tri roky vo Svätej 
zemi. Zanechala nám správy o 
veľkolepom slávení Veľkej noci 
v Jeruzalemskom chráme nad 
Božím hrobom.

Je dôležité, aby sme aj
v dnešnom uponáhľanom 
svete dokázali zamyslieť nad
základnými hodnotami nášho
života – vedieť chváliť, osla-
vovať, prežívať a byť vďační. 
Chcem preto pozvať všetkých 
– veriacich i neveriacich – na 
tohtoročné slávenie veľkonoč-
ných sviatkov v našom kosto-
le, kde nás všetkých povzbudí 
i posilní i dnes živé a aktuál-
ne Božie slovo. Ježiš Kristus
zomrel za naše hriechy, aby
sme my mohli žiť. Nekončí 
sa to však smrťou. On vstal
z mŕtvych. Starobylý kazateľ 
z 2. str. hovorí: „Človeče, po-z 2. str. hovorí: „Človeče, po
znaj svoju veľkosť – drahou
krvou si bol vykúpený.“

Tomáš Kürthy, farár

VÁŽENÍ ČITATELIA, MILÍ VERIACI!

Vážení obyvatelia,

v súčastnosti je budova nášho kostola vo
veľmi zlom stave, preto by bola potrebná
rozsiahla rekonštrukcia. Napriek tomu, že
zápasíme s nedostatkom fi nančných pro-
striedkov, chceme, aby sa náš kostol za-
choval pre ďalšie generácie.

Touto cestou Vás chceme poprosiť o fi -
nančnú podporu rekonštrukcie.

Svoje fi nančné príspevky – milodary môžete po-
sielať:
� na účet 5044951230/0900
� priniesť osobne do kostola.

Vopred ďakujeme za akýkoľvek fi nančný
milodar, ktorým podporíte túto technicky  
a predovšetkým fi nančne
náročnú rekonštrukciu.

Farský úrad v Tvrdošovciach
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STAROSTU
Pán starosta, v našej obci sa v po-

slednom období zrealizovalo niekoľko
viditeľných investícií. Poslednou takou-
to investíciou bola výstavba nájomných
domov na Školskej ulici. Ste spokojný 
s procesom realizácie, s počtom do-
mov?

Áno, 4. 3. 2014 sme slávnostne odo-
vzdali nové domy. Výstavba trvala 5 me-
siacov, čo korešpondovalo s plánom.
Kvalitu domov ukáže až čas, ale verím, 
že sa neobjavia také nedostatky, ktoré by
sa nedali odstrániť. Odovzdané nehnu-
teľnosti ponúknu 10 rodinám pohodlné 
bývanie. Pri výbere nájomcov sme pri-
hliadali na to, aby nimi boli Tvrdošovčania
a zároveň vyhovovali stanoveným kri-
tériám, myslím tu na fi nančnú situáciu
obyvateľov, pracovný pomer, atď. Keďže
o nájomné byty je veľký záujem, preto sa
v zmysle uznesenia obecného zastupi-
teľstva na jar začne s výstavbou ďalších 
nájomných nehnuteľností v našej obci.
Cieľom je, aby sa mladé rodiny usadili
doma, v našej obci. Na území ulice Jó-
kaiho ponúka samospráva možnosť tým, 

ktorí majú záujem o výstavbu rodinného 
domu vytvorením a ponukou stavebného 
pozemku.

Viem, že je pre Vás dôležité pro-
stredie, v ktorom žijeme. Veď počas
obdobia, v ktorom zastávate funkciu
starostu, sa stalo tradíciou každoroč-
né veľké upratovanie, rekonštrukcia
nehnuteľností, racionalizácia využíva-
ných nehnuteľností. Bude tento proces
pokračovať aj v roku 2014?

Áno, v každom prípade. „Každý je ko-
váčom svojho šťastia!” – K prísloviu by
som dodal toľko, že je len na nás, ako
budeme svoj život žiť, resp. aké bude pro-
stredie vôkol nás. Kým niektorí naši oby-
vatelia budú zvyšovať počet nelegálnych
skládok v obci, zatiaľ budú mať dobrovoľ-
níci stále čo robiť.

Okrem upratovania je dôležitá vizáž sa-
motného centra obce. Keď sme vo feb-
ruári 2012 odovzdávali revitalizovanú
centrálnu časť obce, dúfal som, že bude
ďalšia možnosť na pokračovanie v projek-
te. Táto možnosť bola v roku 2013 daná,

preto sme podali ďalšiu žiadosť na Regi-
onálny operačný program. Obec v tomto 
prípade požiadala o nenávratný fi nanč-
ný príspevok vo výške 1.119.142,86 €.
Začiatkom apríla sme dostali informáciu, 
že naša žiadosť bola pozitívne posúde-
ná. Súčasťou projektu je aj námestie pred 
Obecným domom, chodník pred trho-
viskom, lokalita pred Obecným úradom, 
ako aj jeho dvor, ale nevynechali sme 
z projektu ani rekonštrukciu plochy pred 
Domom služieb. Podstatou projektu je, 
aby centrum obce ponúkalo pre našich 
obyvateľov a návštevníkov obce pria-
teľské prostredie, ktoré si budú pamätať 
a zároveň ponúklo možnosť oddychu. 
Po posúdení žiadosti (v prípade, ak bude
pozitívne posúdená) bude nasledovať 
proces verejného obstarávania, následne 
sa podpíše zmluva o dielo s víťaznou fi r-
mou. Ako sa môžete dočítať, všetko má 
svoj priebeh. Keď sa niečo nestavia, to
ešte neznamená, že sa s tým nikto nezao-
berá. V mnohých prípadoch však trvá dlh-
šie vybavenie formálnych záležitostí, ako 
samotná realizácia projektov.

Spýtali sme sa

Vizualizácia plánovaného centra obce
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Na pripojenej fotografi i je možné
vidieť vizualizáciu, ktorá obsahuje jed-
notlivé zmeny v centre obce.

Námestie pred Obecným domom do-
stane novú zámkovú dlažbu, súčasťou
bude aj fontána, ktorá spríjemní atmo-
sféru a prostredie. Vedľa budovy sa vy-
tvoria nové parkovacie miesta, chceme
umiestniť nové lavičky. Priateľskú atmo-
sféru okolia by mala dodať zeleň, ktorá
tu bude vysadená. Usilovali sme sa aj o 
zabezpečenie bezpečnosti chodcov, pre-
to bude umiestnené nové verejné osvet-
lenie. Aj okolie trhoviska by sme chceli
skrášliť novou zeleňou. Asfaltové plochy
pred Obecným úradom budú nahrade-
né novou zámkovou dlažbou, farebné
odtiene zámkovej dlažby budú určovať 
účel využitia chodníka. Takto vytvorený
priestor umožní umiestnenie aj jednej no-
vej pamätnej tabule, nových lavičiek za-
bezpečujúcich oddych pre okoloidúcich,
ako aj vytvorenie novej zelenej zóny, kto-
rej súčasťou bude aj výsadba okrasných
drevín. Popri tom všetkom bude súčas-
ťou tejto lokality aj nové parkovisko, ktoré 
umožní návštevníkom Obecného úradu
pohodlné parkovanie. Naproti Obecné-
mu úradu, pred Domom služieb bude

popri zachovaní pamät-
ných miest nové korzo, 
ktorého súčasťou bude
pergola s lavičkami, 
ktoré zabezpečia mož-
nosť oddychu pre oby-
vateľov. Verím, že naše 
plány dostanú zelenú
a budeme môcť začať 
s realizačnými prácami 
čo najskôr.

Dňa 21.3.2014 bolo odovzdané nové 
trhovisko v budove bývalej materskej 
školy Slniečko. Prečo ste považovali za
dôležité, aby bolo v obci zriadené také-
to trhovisko?

Musím sa priznať, vyrastal som v ob-
dobí, keď sme ešte s rodičmi pestovali 
v záhrade ovocie a zeleninu, usilujúc sa 
o vyprodukovanie domácich potravín. 
Keď som sa dostal do Tvrdošoviec, tak
ešte vo väčšine domácností pestovali ľu-
dia svoje produkty, kým v dnešnej dobe 
už skoro v každej záhrade prevláda zeleň. 
Ľudia - nielen u nás, ale pomaly isto už 
zabudnú, ako chutí ozajstná paradajka,
paprika, ako chutí domáce mäso. Podsta-
tou trhoviska je, aby sme podporili domá-
cich producentov
a pestovateľov, ale 
aj ich výrobky, či 
už pôjde o rastliny,
zeleninu, mäso,
mliečne výrobky, 
alebo domáce zá-
kusky, atď. Je dôle-
žité, aby sme zme-
nili prístup a ľudia
sa vrátili opäť k 
zdravým potra-

vinám, aby ich kupovali a konzumovali. 
V budove bude mať svoju prevádzku
miestne poľnohospodárske družstvo, 
elektropredajňa TIBI a predajňa pekáren-
ských výrobkov TEVA.

Blíži sa Veľká noc. Ako prežíva tento 
sviatok Vaša rodina?

U nás patrí sviatok rodine. Väčšina
roka plynie aktívnou prácou, preto je ta-
kéto obdobie naozaj vhodné na to, aby
bola rodina spolu. Moja dcéra Hanna 
prežije ozajstnú atmosféru veľkonočné-
ho sviatku a polievačky prvýkrát, preto 
si myslím, že to bude veľký zážitok. Ke-
ďže bez vody/voňavky nie je veľkonoč-
ný pondelok ozajstným sviatkom, preto 
sa na ne teší asi najviac môj syn Gergő.
Na sviatok navštívime rodinných prís-
lušníkov, popolievame babky, prababky. 
Bohužiaľ už atmosféru veľkonočného
pondelka považuje čoraz menej rodín za
dôležitú. Myslím si, že človek súčasnosti
musí svoje zvyky opatrovať, aby mal čo
odovzdať svojim deťom. Prajem každému 
čitateľovi veselú veľkonočnú polievačku
a príjemné sviatky.

Ďakujem za rozhovor!
S.B.

SSSaaS mmoospráva obce Tvrdošovce pozývý a ajaj ttttenenenenne ttoo roko  všešetkkýcých,h, kktot rým nie e jejeee ľľľľľľľaaaahahahahahahahahhhhhhaa ossosososososoosostatatatatatatajnjnjnjnjnjnjnnjnjnnnnnnnnj áááááááááááááá á prprprprprprpprprprprprprpp ííírírírírírírírírírírrr dddododododododdododododododaaaaaaaaaaaaaaa
aaa naašše okolie na brigádu „Za krkrajšišiee e TvTvTvTvTvTvrdrdr ošošovovce“. BBririgágádada ssaa uskukutotočnční í voovo vvv bbybybybybybrararaaararar nnnýnýnýýýchchh llooookka-a-
lilittááchch územimia našej obce dňaňa 26. 44. 2202001414,  t.j. vv ssobobototu u odod 00008:8:8:8 0000 hhhhhhhhhodododdododoooo . ss mimiimmmm esestotom m zrzzrrazazazazazuuuuu prprprrededeeedddd 
PPoožžžiarraa nou zbzbrojnicou na ulici KuKuKuuuukukukukk číčínonovava..
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Slovenskej republiky svojim
rozhodnutím č. 430/2013 Z.z.
zo dňa 19. decembra 2013
vyhlásil Voľbu prezidenta Slo-
venskej republiky na deň
15. 3. 2014.

V Tvrdošovciach boli vytvo-
rené štyri volebné okrsky, 1.
okrsok v Základnej škole na
Novej ceste č. 9, 2. a 3. okr-
sok v Obecnom dome na Ob-
chodnej ulici č. 8 a 4. okrsok

v Materskej škole na Hlbokej
ulici č. 19.

Oprávnenému voličovi, kto-
rý nemal možnosť voliť vo vo-
lebnom okrsku, v ktorom bol
zapísaný do zoznamu opráv-
nených voličov, vydala obec
po vyhlásení voľby na jeho
žiadosť voličský preukaz a zo
zoznamu oprávnených voličov
ho vyčiarkla. V našej obci túto
možnosť využilo 21 oprávne-
ných voličov. 

V obci Tvrdošovce z celkové-
ho počtu oprávnených voličov
4384 sa vo voľbách zúčastni-
lo 1 494 voličov, čo znamená
34,07 % účasť. Na porovnanie
priemerná účasť oprávnených
voličov vo voľbách na Sloven-
sku je 43,4%.

Nakoľko v prvom kole voľby
nezískal ani jeden z kandidátov
nadpolovičnú väčšinu platných
hlasov oprávnených voličov,
druhé kolo voľby sa uskutočni-

lo 29. 3. 2014. V druhom kole
mohli oprávnení voliči hlasovať 
na kandidátov na funkciu pre-
zidenta:

Robert Fico, doc. JUDr., CSc.
Andrej Kiska, Ing.
V našej obci bola účasť vo

voľbách v 2. kole 45,50%-ná.
Z celkového počtu oprávne-
ných voličov 4378 k urnám
pristúpilo 1992, to znamená
45,5% účasť.

Robert Fico dostal 239 hla-
sov a Andrej Kiska 1753 hlasov.

Obecný úrad touto cestou
ďakuje voličom, ktorí využili
možnosť ísť voliť a odovzdali
svoj hlas, členom okrskových
volebných komisií, zamestnan-
com obecného úradu a prísluš-
níkom obecnej polície za hlad-
ký priebeh pri prezidentských
voľbách v 1. a 2. kole.

Mgr. Judita Veresová

APRÍL 2014

Dňa 6. februára 2014 poslanci obecného zastupiteľstva
volili hlavného kontrolóra obce. Z troch kandidátov sa do
druhého kola dostali dvaja a z dôvodu rovnosti získaných
hlasov sa v treťom kole rozhodlo žrebovaním. Pozíciu hlav-
ného kontrolóra získala Ing. Éva Tóth.  Poprosili sme ju, aby 
sa Tvrdošovčanom predstavila.

Volám sa Ing. Éva Tóth, bý-
vam v Kolárove, som vyda-
tá, mám dve maloleté dcéry. 
Maturovala som v Gymnáziu
Jána Selyeho v Komárne, po
maturitách som pokračovala
v štúdiu na Ekonomickej uni-
verzite v Bratislave. Študovala

j

som na Národohospodárskej
fakulte, na katedre Ekonomi-
ka regiónov a sídiel. Štúdium

som úspešne ukončila štátnou
záverečnou skúškou v roku 
1998. Počas štúdia na univer-
zite som sa podrobne venova-
la problematike verejnej sprá-
vy a samosprávy, ekonomike
a fi nancovaniu verejnej správy 
a samosprávy a miestnym roz-
počtom. Po skončení univer-
zitného štúdia som nastúpila
do pracovného pomeru ako
fi nančná účtovníčka do súk-
romnej fi rmy. Pracovný pomer 
v tejto fi rme mi trval trinásť 
rokov. Počas týchto trinástich 
rokov som získala odborné 
vedomosti v oblasti fi nančné-
ho účtovníctva a mzdového 
účtovníctva.

V roku 2010 Mesto Koláro-
vo vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra, na ktoré som sa 
prihlásila aj ja. Mestské zastu-
piteľstvo v Kolárove na svo-
jom zasadnutí ma zvolilo do

funkcie hlavného kontrolóra
mesta Kolárovo. Túto funkciu 
vykonávam od 1. 11. 2010 na
50% pracovný úväzok. Práca
ma zaujíma, je rôznorodá a ná-
ročná. Počas výkonu funkcie
hlavného kontrolóra som ab-
solvovala aj odborné školenie
v Inštitúte pre verejnú správu
v Bratislave v čase od 21. 2.
2011 do 2. 3. 2011.

Akú pracovnú náplň má
hlavný kontrolór obce?
Činnosť hlavného kontroló-

ý

ra vykonávam v rozsahu kon-
trolnej činnosti, ktorý vyplýva
priamo zo zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov naj-
mä:

• kontrola zákonnosti, účin-
nosti, hospodárnosti a efek-
tívnosti pri nakladaní s majet-
kom a s majetkovými právami
obce,

• kontrola príjmov, výdav-
kov a fi nančných operácií ob-
ce,

• kontrola vybavovania sťaž-
ností a petícií obce,

• kontrola dodržiavania vše-
obecne záväzných právnych

predpisov a nariadení obce, 
• kontrola plnenia uznesení 

obecného zastupiteľstva,
• kontrola dodržiavania in-

terných predpisov obce.

Ako hlavný kontrolór pri vý-
kone kontrolnej činnosti tiež
postupujem podľa osobitného
zákona, podľa zákona č. 502/ 
2001 Z.z. o fi nančnej kontrole
a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov.

Pri výkone kontrolnej čin-
nosti naďalej budem využí-
vať svoje odborné vedomosti
a praktické skúsenosti, kto-
ré som doteraz získala počas
výkonu svojej funkcie. Mojou
hlavnou úlohou pri výkone
kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra je, aby sa naklada-
nie s verejnými prostriedkami
uskutočňovalo v súlade s práv-
nymi predpismi Slovenskej re-
publiky a Európskej únie.

Ďakujem za informácie
a prajem veľa úspechov
a vytrvalosti pri vykonávaní 
tejto práce.

Lívia Borbélyová

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1.  Bárdos Gyula 593
2.  Behýl Jozef, Mgr. 3
3.  Čarnogurský Ján, JUDr.  1
4.  Fico Robert, doc. JUDr, CSc. 122
5.  Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc, FICS  5
6.  Hrušovský Pavol, JUDr. 39
7.  Jurišta Ján, PhDr. 2
8.  Kiska Andrej, Ing. 474

9.  Kňažko Milan 107
10. Martinčko Stanislav 2
11.  Melník Milan, prof. RNDr., DrSc. 2
12.  Mezenská Helena, Mgr. 26
13.  Procházka Radoslav, doc. JUDr., Phd 107
14.  Šimko Jozef, JUDr. 0

Celkom 1483 hlasov

ZOZNÁMTE SA S HLAVNOU KONTROLÓRKOU OBCE

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2014
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Miestne dane, ktoré ukladá
obec na rok 2014 upravuje
všeobecne záväzné nariade-
nie č. 6/2013 a 7/2013 účinné
od 01.01.2014. Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2013 
upravuje podmienky určova-
nia a vyberanie dane z nehnu-
teľností na území našej obce.
Ročná sadzba dane za po-
zemky, stavby a byty ostala
oproti minulému roku nezme-
nená. Naďalej ostáva nezme-
nené oslobodenie od dane
za stavby na bývanie a byty
vo vlastníctve občanov nad
70 rokov, ak tieto stavby a byty
slúžia výhradne na ich býva-
nie.   

Všeobecne záväzné naria-
denie č. 7/2013 upravuje pod-
mienky určovania a vyberania:

1) dane za psa,
2) dane za užívanie verejné-

 ho priestranstva,
3) dane za ubytovanie,
4) dane za predajné auto-

 maty a
5) dane za nevýherné hracie

 prístroje.
Pri dani za psa sa ročná 

sadzba t.j. 3,50 € za jedného 
psa staršieho ako 6 mesiacov 

ostáva nezmenená. Oslobo-
denie od dane za psa si môžu
uplatniť občania nad 70 rokov,
pri ktorých veková hranica sa
počíta k 01.01. zdaňovacieho
obdobia a držitelia preukazu
zdravotne ťažko postihnutý.
Toto oslobodenie sa vzťahuje
na držanie 1 psa, pri držaní 
ďalších psov oslobodenie ne-
platí.

Vzhľadom na to, že hore
uvedené dane okrem dane za
užívanie verejného priestran-
stva sú vyrubené na spoloč-
nom rozhodnutí, všetky zme-
ny, vznik alebo zánik týkajúce
sa týchto daní je povinný da-
ňovník hlásiť do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia,
v ktorom mu vznikla daňová
povinnosť, formou daňového
priznania.

Predmetom dane za užíva-
nie verejného priestranstva je
osobitné užívanie verejného
priestranstva, pod ktorým sa
rozumie: užívanie zariadenia
slúžiaceho na poskytovanie

služieb, umiestnenie staveb-
ného zariadenia, predajného
zariadenia, zariadenia cirkusu, 
zariadenie lunaparku a iných
atrakcií, umiestnenie sklád-
ky, trvalé parkovanie vozidla 
mimo stráženého parkoviska
a pod. Základom tejto dane je 
výmera užívaného verejného
priestranstva v m2. Daňovník 
je povinný oznámiť svoj zámer 
osobitného užívania verejného
priestranstva správcovi dane
najneskôr jeden deň pred vzni-
kom daňovej povinnosti. V prí-
pade ak daňovník svoj zámer 
osobitného užívania neoznámi
a správca dane kontrolou zis-
tí osobitné užívanie verejného
priestranstva, vyzve daňovní-
ka na jeho daňovú povinnosť.

Predmetom dane za uby-
tovanie je odplatné prechod-
né ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení, kto-
rého kategorizáciu určuje 
osobitný predpis. Predmetom 
dane za predajné automaty
sú prístroje a automaty, ktoré 

vydávajú tovar za odplatu a sú
umiestnené v priestoroch prí-
stupných verejnosti.

Predmetom dane za nevý-
herné hracie prístroje sú hra-
cie prístroje, ktoré sa spúšťajú
alebo prevádzkujú za odplatu,
pričom tieto hracie prístroje
nevydávajú peňažnú výhru 
a sú prevádzkované v priesto-
roch prístupných verejnosti.

Daňovníkom je fyzická oso-
ba alebo právnická osoba, kto-
rá predajné automaty a nevý-
herné hracie prístroje prevádz-
kuje.

Judita Hrubá

Druhy miestnych daní a podmienky ich ukladania a vyberania 

OZNAMOZNAM
Západoslovenská vodá-

renská spoločnosť oznamu-
je obyvateľom, že s plat-
nosťou od 1. 4. 2014 bude
vykonávané odčítanie vo-
domerov v obci Tvrdošovce
dvakrát ročne, a to v me-
siacoch apríl a október. 
Každý odčítač bude vyba-
vený identifi kačným preu-
kazom západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti
s osobnými údajmi a kon-
taktnými telefónnymi čís-
lami, na ktorých je možné 
overiť identitu odčítača,
prípadne ďalšie informácie
súvisiace s výkonom jeho 
práce. Odčítači žiadajú
občanov, aby sprístupnili 
vodomerné šachty. O čase 
a o konkrétnych uliciach, 
v ktorých bude odčítanie 
vodomerov vykonávané vás 
budeme včas informovať 
cez miestny rozhlas.

Služby sú určené pre seniorov, ktorí žijú sami
a potrebujú pomoc, podporu a zmysluplné využi-
tie dňa a taktiež pre tých ľudí, ktorí žijú s príbuz-
nými, ktorí im však nemôžu zabezpečiť celoden-
nú starostlivosť.

Poskytujeme tieto služby 
(denne od 7.00 do 17.00 hod.):

� pomoc pri odkázanosti a pomoc 
 iným osobám
� sociálne poradenstvo a sociálnu 
 rehabilitáciu
� stravovanie trikrát denne
� prepravu
� pracovnú terapiu
� záujmovú činnosť

S radosťou Vám oznamujeme, že od začiatkku
roka 2014 ponúkame služby v novootvorenom 
dennom stacionári, kde môžete stráviť príjemnné 
chvíle. Denný stacionár bude otvorený od ponn-
delka do piatka od 7.00 do 17.00 hod., kde budde 
zabezpečená strava 3x v priebehu dňa. Zároo-
veň dávame do pozornosti aj možnosť prepravvy
občanov z domu do stacionára a domov zo staa-
cionára.

Využite naše služby!

Vážení obyvatelia,
milí dôchodcovia!

DENNÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCHDENNÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH
V TVRDOŠOVCIACHV TVRDOŠOVCIACH
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Vážení študenti!
Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach sa na svojom XXV.

zasadnutí dňa 13. 8. 2013 na návrh Komisie sociálnej a zdra-
votnej rozhodlo poskytnúť fi nančný príspevok pre absolventov
dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole.

Na základe hore uvedeného uznesenia Obec Tvrdošovce po-
skytuje fi nančný príspevok jednorázovo a to:

- Pri úspešnom ukončení prvej vysokej školy I. stupňa
 vo výške 50,00 €
- Pri úspešnom ukončení prvej vysokej školy II. stupňa
 vo výške 70,00€
Finančný príspevok možno poskytnúť len pri úspešnom ukon-

čení I. a II. stupňa vysokej školy.
Podmienkou poskytnutia príspevku je:
- písomná žiadosť absolventa
- fotokópia diplomu
- trvalý pobyt v obci Tvrdošovce
- žiadateľ nemá fi nančné záväzky voči obci.
Účinnosť poskytnutia príspevku je od 01.09.2013 na školský 

y

rok 2013/14 to znamená, že absolvent vysokej školy môže prvý-
krát požiadať o príspevok od mája 2014.

Touto cestou prajeme všetkým študentom vysokých škôl 
aa univerererzízízít t t veľa trpezlivosti a vytrvalosti k úspešnému ukončeniu
šštúdia a kkkkkk získaniu vysokoškolského diplplplppppp omo u.        Eva Benkkkőová

Dobré správy pre vysokoškolákov

Samospráva najpočetnej-
šej obce regiónu považuje za
svoju úlohu zabezpečenie so-
ciálnej, zdravotnej, kultúrnej
a technickej infraštruktúry. Ve-
denie obce prihliada na potre-
by našich obyvateľov. Keďže
jediné nájomné byty spravo-
vané obcou Tvrdošovce boli
odovzdané do užívania v roku
2006, vedenie obce považova-
lo za dôležité a potrebné, aby 
sa v obci realizovala výstavba
ďalších nájomných domov.
Zo strany obyvateľov je veľký
záujem o nové bývanie, preto
v roku 2013 obecné zastupiteľ-
stvo na základe predbežných
žiadostí záujemcov schválilo
realizáciu nových nájomných
bytov bežného štandardu.

Stavebné práce sa začali
koncom leta 2013 na pozemku
pri jestvujúcich nájomných by-

toch. Dodávateľom stavby sa
stala Stavebná fi rma Hegedüs
– Nové Zámky, ktorá sa za-
viazala na postavenie 2x5 by-
tových jednotiek. Činnosť sta-

p y

vebného dozoru vykonával
Ing. Róbert Sós. Veľkosť jed-
notlivých bytových jednotiek
je 54,69 m2, čo predstavuje
3 izby, kuchyňu, komoru, kú-
peľňu, soc. zariadenie a chod-
bu. Celková cena investície je
556.212,- €, z toho 486.741,- € 
bude fi nancovaných z pros-
triedkov Štátneho fondu roz-

ý p

voja bývania a 69.741,- € za
technickú vybavenosť - ktorú
predstavuje cestná komuniká-
cia, chodník a verejné osvet-
lenie - bude fi nancovaných
z vlastných zdrojov, teda z roz-
počtu obce. Samospráva obce
nepožiadala o komerčný úver,
tzn., že výstavba nájomných

nehnuteľností nezvýši úverovú
zaťaženosť obce.

Stavebné práce prebieha-
li v relatívne rýchlom tempe. 
Koncom februára 2014 už boli 
domy dokončené a 4. 3. 2014
slávnostne odovzdané do uží-
vania. Samospráva obce touto 
cestou vyslovuje poďakovanie
každému za aktívny prístup a 
odvedenú prácu pri procese 
výstavby. Vďaka patrí zamest-
nancom obecného úradu, pro-

jektantovi, zhotoviteľovi, ako aj
stavebnému dozoru. Bez vás
by sa to nebolo podarilo. Verí-
me, že odovzdaním nových ná-
jomných bytov prispejeme ku
kvalitnejšiemu bývaniu našich
obyvateľov v obci, že ponukou
alternatívy ďalších nájomných
bytov a stavebných pozem-
kov budeme môcť zabezpečiť 
komfortné a kvalitné bývanie
pre ďalších záujemcov.

S.B.

ODOVZDALI SA NOVÉ TVRDOŠOVSKÉ NÁJOMNÉ DOMY

Starosta obce Tvrdošovce 
vyvyhlhlasasujujee

ktorá bude prebiehať v období 

od 1.7. do 15. 8. 2014.

Uzávierka prihlášok bude
dňa 15.8.2014.

Súťažnné práce bude posudzovať nezávislá komisia. Do sútaže sa môže 
priipripprpr hhlásiťť kakaždý zzaslaslanímním 2-3 výstižných fotografií dvora, resp. predzá-
hrhhrahrahhrahhrahraarah dkydkydkydkydkydkdkydkykd  s označeeečenímním mem na, prpriezie viska a adresy na: 
  Obecný úrad 
    Novozámocká 56
   94941 11 10 Tvrdošoovcevce

NNNNNNNNNNNaaa oa oa oaa oa bálbálbálbábábálbálbálb kkukukukukkukkuu uu prooooprorooop ísímsímsímsímmsímmísísímmme uuveďve te e „SúS ťažaž“.
VVVVVVVVašeašešeeašaš prrrprprp ííspísspísíspí evkvkkkvkkevkkke y my mmy my yyy ôžeôžeôžeeôžete tettete zaszasielielllaťať ajajaj e-me-me- ailommm na:na: 
sssssttatarrra osostostostosoososss a@@tt@t@ta@t@tta@@ttvrdvrdvrvrvvv oososososoo ovcevce.s.sksk
VVVV prrprpp edmedmedmedmmeededmeteteeteteteteeetee ppprprososíosím um um um uuvvveďeďtee tete „Sú„Sú„ ťažť žťaž““.

VyVyhVyhVVVVV odddnnodno noteo nieiee súsúťaže sa uuskutočční 
ddňadňadňaňadňaňddddňddddddd 22222222222222222222222 .8.888.8.88888.8888.8.88.8.88..88..888..8.8.888.88.....88 20101012012222222022 4 nna Sa Sa Slálávvnosostnotn m m zasadnnutí 

ooobebeeeobeecnécnécnécn hho zasastutupiteľststva 
pri príleíležitžitoosto i 

XVXVII  D D.  ní ní SSSväS tého Štefaanaa..
TTririTTr naaanajjkrjkrkrkrajajjšajaj ie úpravy dvvoraa 

ressre p. predzáhraadkyy
ooodmodmodmodmodmdddddddodmodmdodmodmmmodmodmodmodmdmdodmddddddddddmmdooodddddododmodmodmoodddodmodmoodmddddddmodmdmododdmodmodmododmmmodmmmmooododmmmodmmodddmmodmdoddododmdmodddmdmmdddodmddddmdddddddddmmodddddddmmmmoodddoood eneneníeeneníeníeníeníeníeníenííeníenííeníeníeníenííníenenííníenííenííenííníníííííeníníenínínnníííeníeníeníneníeníeníeeníeníeníeníeníeníeeeníííeníííe ííeníííeníeníííeeneeeeníeeee íee íení  oddooo meeeenm í starosta oobce. 

Tešíme sa na Vaše 
príspevky.
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Z činnosti obecnej polície
Obecná polícia v období 

január - február 2014 vykonala
nasledovnú činnosť:

 - služobné výjazdy:
 46-krát, 

- spolupráca s Okresným
 riaditeľstvom policajného 
 zboru N. Zámky 21-krát,

- spolupráca s Národnou
  kriminálnou agentúrou: 
 3-krát,

- spolupráca so súdom: 
 15-krát, 

- spolupráca s Úradom 
 práce, sociálnych vecí 
 a rodiny: 3-krát,

- spolupráca s Hasičským 
 a záchranárskym zborom 
 N. Zámky: 3-krát.

V 6-ich príípadoch bola vy-
koonaná kontroola cudzích osôb,
kttorá prebiehala s lustráciou.
PPríslušníci obeecnej polície pra-
viidelne vykonnávajú aj hliadko-
vúú činnosť v aareáli a v budove
ZŠ, kde riešili 3-krát sťažnosť 
od riaditeľstvaa ZŠ na rodičov
z dôvodu poorušenia zákona
§ 47ods. 1 píssm. d. 

V prvých 2 mesiacoch tohto
rooku riešili príípady 2 nezvest-
nýých osôb, kttoré sa napokon
naašli. Boli nahhlásené 3 požia-
ree väčšieho rozsahu, pričom
v jednom požžiari, bohužiaľ za-
hyynuli 2 osobyy. 

V 3 prípaddoch riešili nele-
gálny výrub stromov, pri všet-álny výrub stromov, pri všet-

kých boli páchatelia vypypppáátátátátttrrrrraraararaaaaaraannnnínínnííííínníní....
Pri kontrole ilegálnych sskskkkkllálááááááááddddddoooooddddddodoookkkkkkkkk kkkkk
odpadu boli prichytennnííí 222 pppppppáááá-áá-áá-áá-á--
chatelia a boli pokutovaaannnníí bbbbbbbbbblloooooololllll kkk.k.k.k.kkk. 
konaní. Pri kontrole ppaasassssspppopooooopooporrttttrtrr uuuuuu
obce boli zistené neddooossssttts aatatattaattaaa kkykykykyyykykyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
cca 30 dopravných zznnnaaaččččaaačeeenenneenennneee ííí...íííííí.í.í  
Okrem toho sa uskutočččnčnnilllilooo oo aaaajajjjjjjajjj 
odchyt 4 túlavých psov. 

Chcel by som požiadaaaaťť ť nnnnaaaaana------
šich občanov, aby nenechhhhááávvvvvá alalllalaaalallllalla iiiiiiiiiiiii
vonku resp. v záhradách hhhooooohhoooh d-d-d-ddd-d-ddd
notné veci, ako sú kosačačačččččačča kykykykykyyykykyyyykyyyy,,,,,
rotovátory, motorky, meď, hlhlhhlliii-i
ník a pod., nakoľko v posled-
nej dobe došlo k odcudzeniuuu
takýchto predmetov.

Rajmund Borbély,
náčelník OP

Marec je mesiac, ktorý majú
mnohí z nás najradšej. Príroda 
sa prebúdza zo zimného spán-
ku, prvé jarné kvietky už spestrili
naše záhradky a my sa s rados-
ťou odovzdávame hrejivým sl-
nečným lúčom, či už pri aktívnej
práci v záhradách, alebo na pre-
chádzkach prírodou. Mohla by
som pokračovať v tomto duchu, 
ale keďže čítate fi nančné okien-
ko, bude môj krátky príspevok
znova o fi nanciách.

Marec je aj mesiac, ktorý
podnikateľom, ekonómom a živ-
nostníkom prináša aj povinnosti.
Je to mesiac bilancovania - odo-
vzdávania daňových priznaní,
uzávierok, výkazov, výročných 
správ a ďalších povinností s tým 
súvisiacich.

Podobne je to aj v samo-
správe. Svoju zákonnú povin-
nosť si obec splnila už koncom
januára, odovzdaním fi nanč-
ných a účtovných výkazov mi-
nisterstvu fi nancií. Komplexnou 
bilanciou o hospodárení obce 
je však záverečný účet obce,
ktorý bude predmetom roko-
vania obecného zastupiteľstva
– za dodržania litery zákona - 
najneskôr do 30. júna. Zákon
o obecnom zriadení ďalej usta-
novuje povinnosť overenia
účtovnej závierky audítorom 
a v tejto súvislosti je tu ďalšia 
povinnosť obce, a to vyhotove-
nie výročnej správy, ktorej súlad
s účtovnou závierkou musí byť 

taktiež overený audítorom. Vý-
ročná správa prezentuje výsled-
ky činnosti obce vo všetkých
oblastiach z vecného hľadiska
a z fi nančného hodnotenia jed-
notlivých činností. Ale to už bu-
deme písať jún 2014 a v novom

čísle Tvrdošovského spravodaja
Vám prinesieme ďalšie údaje 
o hospodárení obce. Návrh zá-
verečného účtu bude sprístup-
nený na úradnej tabuli pred jeho
prerokovaním na obecnom za-
stupiteľstve a následne zverej-

nený na webovej stránke obce.
V tomto čísle Vám prinášame 
plnenie rozpočtu príjmov a vý-
davkov obce za rok 2013.

Ing. Oľga Virágová

F  I  N  A  N  Č  N  É      O   K  I  E  N  K  O

R   O   Z   P   O   Č   E   T

Plnenie príjmov SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ PLNENIE %

Bežné príjmy obce 2 276 467   2 368 670,00   2 363 711,78  

v tom:

tuzemské bežné transfery zo ŠR  749 097   862 800,00   863 854,60  100,12

daňové príjmy 1 319 960   1 319 960,00   1 309 700,15   99,22  

nedaňové príjmy  207 410   185 910,00   190 157,03   102,28  

Kapitálové príjmy obce  462 677   72 854,71   57 987,91  70,27

v tom:

dotácie zo ŠR a EÚ  412 677   36 914,41   36 914,31  100

Finančné operácie:  100 000   102 072,92   2 072,92  0

Vlastné príjmy ZŠ:  -   14 000,61   14 000,61  0

nerozpočtované príjmy školské jedálne  -   -   65 405,37  0

SPOLU PRÍJMY:  2 839 144,00 €  2 557 598,24 €  2 503 178,59 €  97,87  

R   O   Z   P   O   Č   E   T

Čerpanie výdavkov SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ČERPANIE %

Program  01 PLÁNOVANE, MANAŽMENT A KONTROLA 48 324  53 372,00   52 102,89   97,62  

Program  02 PROPAGÁCIA A MARKETING 44 708  26 418,00   31 963,26   120,99  

Program  03 INTERNÉ SLUŽBY 86 650  127 371,69   95 961,25   75,34  

Program  04 SLUŽBY OBČANOM 23 480  22 700,04   24 171,08   106,48  

Program  05 BEZPEČNOSŤ 99 821  105 051,00   89 362,43   85,07  

Program  06 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 74 200  97 110,00   112 316,82   115,66  

Program  07 KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 37 890  61 682,58   58 904,00   95,50  

Program  08 VZDELÁVANIE 310 322  307 878,10   312 553,32   101,52  

Program  09 ŠPORT 85 181  120 681,00   117 626,21   97,47  

Program  10 KULTÚRA 96 662  116 262,00   105 640,98   90,86  

Program  11 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 485 700  229 502,19   178 587,94   77,82  

Program  12 SOCIÁLNE SLUŽBY 29 534  40 335,00   34 713,10   86,06  

Program  13 ROZVOJ OBCE A BÝVANIE 220 938  103 614,99   26 399,69   25,48  

Program  14 ADMINISTRATÍVA, AKTIVAČNÉ PRÁCE 323 882  211 748,06   198 688,44   93,83  

FINANČNÉ OPERÁCIE:

ÚČASŤ NA MAJETKU obch.spoločnosti 5 000  5 000,00   5 000,00   100,00  

SPLÁTKY ÚVEROV 102 502  102 502,00   102 564,48   100,06  

VÝDAVKY OBCE: 2 074 794  1 731 228,65   1 546 555,89   89,33  

VÝDAVKY ZŠ: 764 350  826 369,29   823 394,37   99,64  

Nerozpočtované výdavky - školské jedálne  -   -     65 507,22  

VÝDAVKY OBCE A ZŠ SPOLU:  2 839 144 €  2 557 597,94   2 435 457,48 €  95,22  
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO

Krásu slova pomáha šíriť škola

Zápis detí do I. ročníkaMaškarný ples

 Na Základnej škole JánaN Zákl d j šk l Já
Amosa Komenského v Tvrdo-
šovciach sa venuje veľká po-
zornosť talentovaným žiakom, 
ktorých pedagógovia pripra-
vujú na súťaže. Osobitná po-
zornosť sa venuje žiakom, kto-
rí majú nadanie na recitovanie.
Títo žiaci svoj talent sústavne
rozvíjajú a ochotne sa zapájajú 
do recitačných súťaží.

Aj v tomto školskom roku
sa žiaci našej školy dostali do
rôznych súťaží, v ktorých pred-
viedli svoj výber. Bola to súťaž
„Šaliansky Maťko“ a prednes 

j ý

poézie a prózy „Hviezdosla-
vov Kubín“. Naposledy sme 
sa zúčastnili obvodného kola
recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín dňa 18. 2. 2014 

v Nových Zámkoch. ŠkoluN ý h Zá k h Šk l
okrem iných šikovných žiakov
reprezentovala aj žiačka Bar-

borka Bédiová z 3. B triedy, 
ktorej sa na súťaži darilo a zís-
kala vo svojej kategórii krásne
3. miesto.

Barborka je výborná žiač-
ka. Má príkladné správanie,
je svedomitá, šikovná a rada 
reprezentuje triedu i školu 
na rôznych súťažiach. Je iba 
tretiačka, no vidieť na nej, že 
rada číta a pokúša sa aj o pek-
ný prednes textov, ktoré vie aj 
vkusne pretvoriť do umeleckej 
reči. Chápe krásu slova a text 
prežíva. 

Barborke gratulujeme. Že-
láme jej do ďalších rokov veľa 
vytrvalosti, chuť pracovať 
s textom a vyhrávať súťaže 
v prednese poézie a prózy. 
Nech sa jej darí aj v učení.

Mgr. Gertrúda Benceová

Piatok 31. 1. 2014 bol výni-
močný nielen tým, že sa roz-
dával výpis z vysvedčení, ale 
aj tým, že sa na škole konal
,,Maškarný ples“. Príprava na
túto fašiangovú slávnosť pre-
biehala už deň vopred. Žiaci 

g pp

šiesteho ročníka ozdobili te-
locvičňu a pripravili pomôcky 
na jednotlivé súťaže. V piatok 
sa všetky deti preoblečené za 
princezné, šašov, čarodejní-
kov, víl, ale aj iných rozpráv-
kových bytosti zhromaždili vo
veľkej telocvični. Po krátkom 
príhovore nasledovalo pred-
stavovanie sa žiakov po trie-
dach. Každá trieda zaspievala
veselú pesničku. Ani na tohto-
ročnom plese nechýbal šašo, 
ktorý sa postaral o veselú 
náladu. Karneval pokračoval
promenádou, kde sa pani uči-
teľky ujali svojich detí a v ryt-
me hudby sa pustili do tanca.
Po každom tanečnom kole
nasledovali zábavné súťaže.
Prváci si vyskúšali svoju ši-
kovnosť a zručnosť v obúvaní. 
Druháci si potrápili svoje žuva-
cie svalstvo v druhej disciplíne. 
Ich úlohou bolo spraviť čo naj-
väčšiu ,,žuvačkovú“ bublinu.
V ďalšej disciplíne sa tretiaci 
zahrali na rýchlych čašníkov a 
prenášali poháre s pitnou vo-
dou. Maškrtní štvrtáci sa pote-
šili ,,popcornovej” súťaži. Ale 
,,popcornom” sa posilnili iba
tí šikovnejší, ktorým túto maš-

krtu hádzali spolužiaci priamo
do úst. Chutná dobrota ča-
kala aj na všetky zúčastnené
deti. Pani Martina Groszman-
nová pre každú triedu upiek-
la sladký koláč, v ktorom boli
zapečené písmenká. Všetky 
deti sa za pomoci svojich pani
učiteliek pustili do maškrte-
nia. Víťazom sa stala trieda,
ktorá sa ako prvá popasova-
la s čokoládovou dobrotou
a rozlúštila zapečený ,,ré-
bus”. A aby toho maškrtenia
nebolo dosť, aj tento rok boli
pre deti pripravené sladké 
šišky, ktoré nám každoroč-
ne sponzorsky pečie pani
Gabriela Halászová z reštau-
rácie ,,Kelly”. Aj tie najsúťa-
živejšie deti si prišli na svoje.
Na jednotlivých stanovištiach
ich už čakali nedočkaví šiesta-
ci, ktorí im pripravili zábav-
né súťaže: skákanie vo vreci,
chodenie po lane, skladanie
puzzle, hádzanie do strašidla,
skákanie na trampolíne, ma-
ľovanie na tvár, skákanie na
fi tloptách a ďalšie štafetové 
súťaže. Tak, ako sa končí kaž-
dá rozprávka, aj náš ,,Maš-
karný ples” sa pomaly chýlil
k záveru. Verím, že aj ďalší rok 
sa stretneme na rovnako vyda-
renom podujatí a pani učiteľky 
si už teraz pomaly lámu hlavu
nad tým, aké veselé súťaže
pre svojich žiakov pripravia.

Mgr. Zuzana Bujáková

V jedno februárové ráno 
zavládlo v mnohých rodinách 
budúcich školákov vzrušenie 
zmiešané s očakávaním, mož-
no trošku aj s trémou. To sa 
škôlkari chystali na zápis do
Základnej školy Jána Amosa 
Komenského. Pridali sa tak
k početnej rodine školákov.

Deti i dospelí našej školy sa 
na nich tešili a ako sa patrí na 
hostiteľov, všetci sa náležite 
chystali už týždne vopred. Žia-
ci I. stupňa pripravovali drobné 
výrobky, ktoré si budúci prváci 
mohli za odmenu vziať domov. 
Pani učiteľky prichystali zaují-
mavé úlohy, ktoré mali preve-
riť ich pripravenosť na školu.
Jednoduché úlohy zahŕňali:
určovanie farieb, veľkosti tva-
rov, počítanie a pomenúvanie 
zvierat na obrázkoch, po-
znávanie písmen, čísiel, geo-
metrických tvarov, zisťovanie 
správnej výslovnosti hlások.
Vedieť sa predstaviť, povedať 
mená rodičov, svoju adresu 
a nakoniec nakresliť svojho 
kamaráta. Pri týchto činnos-
tiach si deti vyskúšali aj prácu 
na interaktívnej tabuli, aby sa
im ľahšie prekonával strach 
z nového – i keď nie celkom 
neznámeho prostredia.

Pri zápise boli prítomní ro-
dičia, pani učiteľky z materskej 
školy a špeciálna pedagogička 
pani Marta Šuláková. Čakanie

y p p g gp g

na zápis si deti mohli spríjem-

niť v prípravnej triede s ná-
zvom Ríša zábavy, ktorá bola 
v priestoroch klubovne ŠKD II. 

y

Mohli sa tu deti zabaviť pri ma-
ľovaní, kreslení, hre s plastelí-
nou alebo pri rôznych pohybo-
vých aktivitách. Samozrejme
ich tu čakalo aj občerstvenie.

Deti s rodičmi odchádzali
domov plné zážitkov, spokoj-
né a šťastné. Na všetkých sa 
v septembri 2014 tešíme a sr-
dečne ich očakávame.

Do školy bolo zapísaných
26 detí, z toho 6 detí má na
žiadosť zákonného zástupcu
odklad.

Sponzorom zápisu bola po-
isťovňa Generali, ktorej záro-
veň ďakujeme za darčeky.

Mgr. Klára Provodovská

VVaVa íjíjíčkčkčkoo ččečervrvenenééé, 
vavajíjíjíčkčkčkoo zezellele énéné,,

dndneses kkažaždédé vvajajjíčíčkoko jjjee 
pepeknknee sfsfararbebenéné.
KdKdKd žežežee tititiee vavajíjíjíčkčkčkaa

ododtitienenee vzvzalalii,,
veď farbu hnedú len 

spspočočiaiatktkuu mamalili..

MoMožnžnoo dndneses ssliliepepočočkyky 
fafarbrbičičkyky zzjejedldlii,

momožnžnoo kukurzrz vvýtýtý vavarnrnýýý
vv kukurírínene vvieiedldlii.

MoMoMožnžnžnoo,o, žžžeee slslslnininiečečečkokoko 
ámá tt kakúú moc,

vají kčka ffa brbí vžddy 
nana VVeľeľkúkú nnococ..

Príjemné prežitie 
veveľkľkononočočnýnýchch ssviviatatkokovv 

všvšetetkýkýmm obobyvyvatateľeľomom oobcbcee
prp ajjú žiaci a zamestnanci 

Základnej školy 
JáJána AAmosa KKomen kskéhého.

PPríjíjem éné prežižititie
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Jarné prázdniny 
Tento rok sa mohli tešiť 

žiaci základných a stredných
škôl v západoslovenskom kra-
ji na jarné prázdniny v dňoch
od 24. – 28. 2. 2014. V našej
obci je už tradíciou, že počas
prázdnin sú pripravené pre tvr-
došovskú mládež v obecnom
dome aktivity a činnosti, aby
deti strávili tieto dni užitočne
a nie iba doma pred počíta-
čom alebo televízorom.

Pondelok sa niesol v zna-
mení papierového pletenia.
Deti si vyhotovili pod vede-
ním p. Gizely Kissovej košíky
a šperky z letákov touto oje-
dinelou technikou. V utorok

sa šili držiaky na mobil. Veď 
vlastnoručne vyrobený držiak
na mobil je vždy originálnej-
ší, než ten, ktorý sa predáva
v obchode. Zvyšok predpo-
ludnia strávili deti vonku na
čerstvom vzduchu. V parku 
na Námestí sv. Štefana si za-

p

hrali loptové hry. V stredu na-
vštívili deti sídlo Občianskeho
združenia Živé tradície na ul.
J. Dózsu, kde boli svedka-
mi pečenia v záhradnej peci.
Členovia združenia im upiekli

p j p

chutné koláčiky. Keď sa všetci
najedli, nasledovala prehliad-
ka vnútorných a vonkajších
priestorov sídla združenia, kde

so záujmom obdivovali vysta-
vené predmety. Pre spestrenie 
dňa si mládež na dvore zahra-
la rôzne detské hry. Vo štvrtok 
sa konala nevšedná činnosť 
- recyklácia starých CD. Deti
si ich krásne vyfarbili a CD sa 
premenili na pekné, dekoratív-
ne ozdoby. V posledný deň za-
vítali medzi prázdninujúce deti
členovia 60. Skautského zboru 
Sándora Síka, aby ich obozná-
mili s novými hrami a spoločne
sa zabávali.

Srdečne Vás očakávame, 
milé deti na činnosti počas jar-
ných prázdnin aj o rok. Tešíme 
sa na vás! Silvia Bračová
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Dňa 6. 3. sa konalo sláv-
nostné otvorenie výstavy obra-
zov Alexandra Bresťáka v Tvr-
došovciach v galérii Obecné-
ho domu. Výstava dostala ná-
zov Čakanie na jar z dôvodu, 

ý

že prípravy sa začali ešte v zi-
me. Základné charakteristické
črty tohtoročnej zimy sú ne-
popierateľne sivosť a chladné 
počasie. Farebnosťou obra-
zov chceli organizátori prilákať 
jar a pomocou teplých tónov
premeniť chladné počasie na
krásne jarné. Slávnostnú atmo-

sféru podujatia umocnilo vystú-
penie spevokolu Biely Agát.

Autor vystavených diel, Ale-
xander Bresťák sa narodil v ro-
ku 1953 v Nových Zámkoch. 
Začínal ako samouk, ktorý svo-
je výtvarné zdatnosti neustále
zdokonaľuje. V rokoch 1978 až 
1989 pracoval ako člen Klubu
milovníkov umenia v rodnom
meste.

V rokoch 1983-1986 sa zú-
častnil letnej prírodnej školy
výtvarných umelcov Istvána
Szőnyiho v Zebegényi v Ma-

ďarsku, kde rozvíjal svoje zna-
losti v oblasti grafi ky a techni-
ky plain air. Výtvarné usmerne-
nie dostal od akademických
maliarov Jozefa Kórusza a Ju-
raja Korgu. Popri nadobúda-
ní technickej spôsobilosti sa
podobne vzdelával aj v kres-
be, maľbe v plenériu, ako aj
v technikách rozmnožovacej
grafi ky a hĺbkotlačovej rytiny.

Od roku 1980 sa pravidelne
predstavuje aj na verejnosti.
Zúčastňuje sa aj na miest-
nych či okresných súťažných

výstavách, kde pravidelne zís-
kava ocenenia. V roku 2000
pri výročí narodenia Mihálya
Vörösmartyho získava cenu
poroty. V roku 2006 sa stáva 
ilustrátorom diela Nové Zám-
ky v zrkadle literatúry od au-
torskej dvojice Katalin Strba
a Alexander Strba. Jeho ob-
razy a grafi ky sa nachádzajú
v súkromných zbierkach doma
i v zahraničí a vo verejných in-
štitúciách. Dodnes žije a tvorí 
v Nových Zámkoch.

Lívia Borbélyová

ČAKANIE NA JAR

Milovníci výtvarného umenia si môžu pozrieť
výstavu malieb ALEXANDRA BRESŤÁKA do 6. mája 2014 

v galérii Obecného domu.

1. apríla sa v obecnej
knižnici konalo vyhodnotenie
3. ročníka čitateľskej súťaže
„Hľadá sa Knihožrút“. Tento
rok sa pravidlá súťaže trochu
zmenili. Súťažiť sa mohlo iba
upútavkou knihy, ktorá bola
vypožičaná z obecnej knižni-
ce a všetky odovzdané prá-
ce museli byť ručne písané.
Možno aj preto sa tento rok
o titul „Knihožrúta“ rozhodlo
zabojovať iba sedem súťa-
žiacich – všetko dievčatá.
Aj napriek malému počtu
účastníkov sme dostali cel-
kom až 84 prác. Niektoré svoje 
práce doplnili aj ilustráciami.

Spomedzi slovenských či-
tateľov si titul Knihožrúta ob-
hájila vlaňajšia víťazka Viktória
Kóňová, žiačka 6. A triedy,
ktorá odovzdala 17 upútaviek.

Z maďarských čitateľov bo-
la najúspešnejšia Mária Dob-
rovodská, žiačka 9. ročníka,
ktorá odovzdala 44 súťažných

prác. Úsilie víťaziek sme od-
menili diplomom a knižnými
cenami. Ani ostatní však ne-
odišli s prázdnymi rukami.
Všetci súťažiaci získali pamät-
ný list a malú odmenu. Tohto-
ročným „Knihožrútom“ blaho-

želáme, prajeme im ešte veľ
pekných chvíľ strávených čí-
taním a želáme, aby im láska
ku knihám vydržala po celý
život. Aj naďalej ich srdečne
očakávame v našej knižnici.

Katarína Ruzsik

HĽADÁ SA KNIHOŽRÚT 2013/14
ľa 
-
a 
ý 
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Všetko, čo vidíme, nosíme, 
vlastníme, používame hodnotí-
me podľa ich kvalít. Či je niečo 

p

krásne, príťažlivé, či nás niečo 
osloví alebo ovplyvní. Tým sa 
zaoberá estetika a vkus. Vkus 
je podmienený kultúrou. Vkus 
sa týka jednotlivca a jeho vkus 
podmieňuje to, k akej spolo-
čenskej triede patrí, aké má 
kultúrne zázemie a vzdelanie. 
Preto vkus nie je vrodený, ale 
sa vytvára. Pamätám si, že 
som sama prešla v puberte 
niekoľkými štýlmi, premenami 

alternatívnych kultúr a subkul-
túr, ako bol rock, hippies, punk,
rege, tak ako aj mnohí iní z vás.

Už od 18. storočia bola kul-
túra rozdeľovaná na nízku a vy-
sokú kultúru. Nízka, iným slo-
vom populárna kultúra, pod-
liehala kritike tej vysokej za jej
nesofi stikový charaker, keďže
slúžila vačšinou k pobaveniu
ľudí a divákov nižších vrstiev.
Vysoká kultúra mala zasa zuš-
ľachťujúci, moralizujúci, edu-
kačný charakter a týkala sa
vzdelanej spoločenskej vrstvy.

Neskôr sa niekto-
ré rozdiely medzi 
vysokou a nízkou 
kultúrou stratili. 
Pôvodné produkty 
nízkej kultúry - ko-
mix, animované 
fi lmy, plagátová 
tvorba, dizajn vý-
robkov, sa adap-
tovali do vysokej 
kultúry. Súčasná 
kultúra a jej fungo-
vanie v spoločnos-
ti sa javí tak, že to, 
čo je populárne, 
to, čo sa páči ma-

sám ľudí, je častokrát nezau-
jímavé, nevýrazné, nelogické,
nezdravé. Schopnosť a vôľa sa
vedieť odlíšiť a byť originálny
a nezapadnúť prachom más
je veľkou aktualitou a výzvou
dnešnej generácie. V dnešnej
dobe sa stalo zaujímavým pre
súčasnú generáciu preberanie
prvkov štýlov predošlých gene-
rácii od 30. rokov až po 90. ro-
ky 20. storočia. Slangový výraz
,,retro“, alebo ,,hipsterstvo“,
predstavuje životný štýl súčas-
nej generácie, chodiacich na
blšáky a do secondhandov za
účelom loviť po rôznych origi-
nálnych kúskoch, či už oble-
čenie, staré analógové foto-
aparáty, staré okuliare, knihy,
starožitné nábytky, doplnky
do bytov. Zhotovujú si vlast-
noručné ,,handmade“ výrobky
v zaujímavých prevedeniach
a z materiálov, ktoré prezentujú
na rôznych trhoch v rámci rôz-
nych udalostí a podujatí. Cho-
dia na tematické párty predo-
šlých generácií ako je napríklad
swing. Počúvajú kultové le-
gendy nezávislých štýlov hud-
by a súčasnú nekomerčnú scé-

nu. Originalita sa ako životný 
štýl týka aj stravovania a špor-
tu. Stravovať sa zdravo, pes-
tovať a kupovať domáce ,,bio“ 
výrobky v maloobchodoch je 
nielen zaujímavé, ale aj zdravé. 
Športovať v prostredí mesta, 

j j

bicyklovanie, skejtovanie, ta-
nec a nielen mestké športy, ale 
aj umenie a jeho vytváranie, 
produkovanie ako je maľova-
nie, fotografovanie, hra na hu-
dobnom nástroji, sú odrazom 
toho, že niečo robiť, tvoriť, 
nezapadnúť nude a všednos-
ti, sú hlavné priority dnešnej 
generácie. Pojem autorstva 
a značky, rozpoznateľnosti 
a hlavne originality, sa preto do-
stáva do popredia čoraz viac. 
Ja osobne som veľmi nadšená, 
že žijem v tejto dobe, kedy si 
naozaj môžem vybrať zo širo-
kej škály možností a nenechať 
sa strhnúť prúdom všednosti, 
a čo je najpodstatnejšie pre 
mňa, že dokážem prispieť svo-
jím umením, svojím ,,netuc-
tovým“ kúskom – originálom 
k tejto celkovej myšlienke, ži-
votného štýlu originality.

Miriam Schniererová

ORIGINALITA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Načo je mladému človeku literatúra?
 Dostali sme sa do obdo-

bia, keď si väčšina mladých
ľudí kladie otázku, či sú knihy 
užitočné a načo je vlastne lite-
ratúra. Má čítanie kníh nejaký
prínos pre mládež?

Mládež čím ďalej, tým me-
nej siaha po knihe a necení si 
literatúru. Mladí ľudia nema-
jú radi zložité a hrubé knihy. 
Väčšina z nich uprednostňuje 
fi lmy, pri ktorých sa nemusia 
namáhať s čítaním. Nechápu 
akú významnú rolu hrá litera-
túra v našom živote. Zabúdajú 
na to, že literatúra spája gene-
rácie, má veľmi silnú tradíciu
v kultúre ľudstva, tvorí mosty 
spájajúce minulosť so súčas-
nosťou. Treba si ju vážiť, lebo 
bez nej by sa nám zachovalo
málo informácií. Aj napriek 
tomu si kladieme otázku či je
naozaj dôležitá, či je potrebné
sa zapodievať knihami v tom-
to svete, ktorý je zameraný na
techniku.

Mladí ľudia si musia uvedo-
miť, že bez kníh a bez litera-
túry nemôžu byť dostatočne
vzdelaní, veď najlepšia forma
učenia je čítanie kníh. Človek

j p

sa celý život učí, vzdeláva
a knihy k tomu len dopomáha-
jú. To potvrdilo mnoho múd-
rych ľudí ako J.A. Komenský, 
ktorý povedal: „Nemilovať kni-
hy znamená nemilovať múd-
rosť.” S knihami sme sa stre-”
tli už ako malé deti, keď nám
rodičia čítali príbehy na dobrú
noc. Neskôr sme si už my čítali
prvé riekanky a rôzne príbehy
či rozprávky, veselé či smutné
a všetky v nás aj niečo zane-
chali. Literatúra neslúži len na
výučné účely, ale dokáže nás
aj zabaviť. Dobrá kniha je ako
ozajstný priateľ. Pri čítaní za-
búdame na naše problémy 
a unáša nás do vlastného nere-
álneho sveta, kde nemyslíme
na nič iné, len na príbeh. Oci-
táme sa akoby v inom svete,

vo svete príbehu. Bohužiaľ,
mnoho mladých školákov si
nikdy neprečítalo knihu a ne-
vie, že dobrá kniha dokáže
viac zaujať ako fi lm. Knihy
nútia človeka premýšľať, pred-
stavovať si a povoliť uzdu fan-
tázií. Veď nestáva sa často, že
recenzia na knihu je lepšia než
recenzia na fi lm?

 Myslím si, že mladí ľudia by
nemali podceňovať literatúru
a mali by čítať knihy, možno aj 
tvoriť vlastné básne a príbehy.
Nemôžeme dopustiť, aby vy-
rástla generácia bez kníh. Aký 
by to bol svet bez kníh? Určite
smutnejší a bez fantázie.

Linda M.
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Výber mena vôbec nie je jed-
noduchou záležitosťou. Meno, 
ktoré dieťaťu dáme, ho bude 
sprevádzať celý život. Rodičia 
kladú na meno viacero požiada-
viek, no v prvom rade sa im musí 
páčiť, musia sa s ním stotožniť, 
prijať ho. Rodičia pri tom použí-
vajú viaceré stratégie, bez toho, 
aby si ich uvedomovali. V minu-
losti, keď sa dieťa narodilo, do-
stalo také meno, aké pripadlo na 
ten deň, hovorilo sa, že si meno 
„prinieslo“ samé.

Vplyv rodiny na výber mena 
nie je vôbec zanedbateľným fak-
torom. Nezriedka sa v rodine tra-
duje isté meno, zdedené už po 
prapradedkovi alebo chlapčen-
ské meno po otcovi, či meno po 
zosnulom blízkom príbuznom. 
Na druhej strane sa prihliada aj 
na to, aby to nebolo také meno, 
ktoré už v rodine je. V našej obci 
koluje legenda, podľa ktorej sa 
raz šťastný otec dievčatka poná-
hľal za farárom, aby si dal zapí-
sať do matriky meno Matilda pre 
svoju druhú dcéru. Na otázku 
nechápavého farára, ktorý si pa-
mätal, že už jednu dcéru s týmto 
menom má, pohotovo odpove-
dal: „Ak je jedna Matilda, nech 
je aj druhá Matilda“. Nedalo mi 
nepripomenúť si túto príhodu,
i keď pripúšťam, že historka 
mohla vzniknúť počas dlhých 
večerov pri popíjaní dobrého vín-

ka. Ďalším nezriedkavým javom
v Tvrdošovciach je, že polovicu
obyvateľstva nevolajú krstným
menom, ktoré majú zapísané
v rodnom liste. Takže ak poštár-
ka ujovi Karolovi doručí list adre-
sovaný pre Františka, je to abso-
lútne v poriadku. Ona dobre vie,
že ujo Karcsi má v občianskom
preukaze meno František. Keď 
sa neznalci týchto zvláštnych
pomerov spýtajú, kde býva Pa-
vol, tak netvrďte, že tu žiadny
Pavol nebýva, veď napriek tomu,
že v dome býva iba ujo Karol,
v občianskom preukaze môže
mať zapísané práve meno Pavol.

Dnes pri výbere mena sa ro-
dičia riadia rôznymi stratégiami,
jednou, možno najdôležitejšou je
určite popularita krstného mena.
Výber mena sa viaže na módne
trendy, obľúbenosť a používa-
nie v istom období. Každá doba
mala svoje „naj“ mená. V súčas-
nosti je to u nás napr. mužské
meno Samuel, či ženské meno
Sofi a. 

Napriek tomuto pravidlu si
viacerí vyberajú práve klasické
mená, ktorými nemôžu nič po-
kaziť. Majú v sebe istý neutrálny
podtón. V európskych krajinách
sú to tradičné mená, ktoré exis-
tujú po celé stáročia, napr. Anna,
Ján, Peter.

Nezriedka sa vyberajú aj ex-
travagantné mená, ktorými chcú

rodičia podčiarknuť individualitu
svojho dieťaťa, zdôrazniť, že je
jedinečné, že sa len tak ľahko
nenájde dieťa, ktoré by mu bolo
podobné. Často sú to novotvary.

j , y

Pri výbere krstného mena sa
prihliada aj na pôvod či význam
mena. Niektoré mená nám ve-
dia napovedať, z ktorej krajiny
človek pochádza (napr. Roman
–Slovensko, Herman – Nemec-
ko, Attila – Maďarsko atď.). Nie-
ktorí rodičia volia meno podľa
toho, čo vyjadruje, akú vlastnosť 
v sebe zahŕňa, napr. rôzne bib-
lické mená ako Jakub – druho-
rodený, Anna – milostná, milá,
alebo iné, napr. Félix - šťastný.
V tomto prípade sa hovorí, že
meno predurčí povahu dieťaťa.
Nezriedkavým javom je pome-
novanie dieťaťa podľa slávnych
osobností, či už historických ale-
bo aktuálnych celebrít.
Ďalším hľadiskom je aj varia-

y

bilita mena, čiže možnosti, ktoré
meno ponúka, ako sa dá meniť,
pozmeniť, prikrášliť, zjemniť ale-
bo naopak pritvrdiť, aký zdrob-
neninový tvar má meno, aké má
domáce podoby, napr. Juraj, Jur-
ko, Juro, Ďuro, Jurinko, Ďurinko,

p y, p j,p y, p

Ďuriak.
,

Rodičov pri výbere ovplyvňu-
je aj pravidlo „Lebo sa mi páči
/ lebo sa mi nepáči“. Meno sa
vyberá podľa „gusta“. Niekedy
meno vylúčime len preto, že si

pod ním predstavíme istú oso-
bu, ktorá nám nebola sympa-bu, ktorá nám nebola sympa
tická, ktorú sme nemali v lás-
ke, meno sa nám asociuje s oso-
bou. Odôvodnením je často ve-
ta: „Mal som takého spolužiaka,
kamaráta...“

Ak sa rodičia dieťaťa nezhod-
nú na jednom mene, môžu mu
dať viac mien. Je to zaužívané
v mnohých krajinách.

REBRÍČEK OBĽÚBENÝCH 
KRSTNÝCH MIEN
Zoznamy top mien, ktoré vy-

dávajú štatistické úrady jednotli-
vých krajín alebo sa vytvárajú hla-
sovaním na webových portáloch,
sa tešia veľkej obľube po celom
svete. Vplyv týchto „naj“ mien je
obrovský. Poradie najčastejšie
vybraných dievčenských mien na
Slovensku v roku 2013 je: Sofi a,
Nina, Natália, Nela, Viktória, Ema,
Laura, Michaela, Kristína, Simo-
na. Z chlapčenských mien sú to
Jakub, Adam, Samuel, Lukáš,
Martin, Tomáš, Michal, Filip, Ma-
tej, Matúš.

Pozrime sa, aké mená si 
vybrali Tvrdošovčania 
v roku 2013:
Najpopulárnejšie chlapčen-

ské meno je Peter, dostali ho tra-
ja chlapci.

Najpopulárnejšie dievčenské
meno je Sofi a, Sophia, boli tak
pomenované tri dievčatká.

Dvakrát sa vyskytli tieto me-
ná: Áron, Dominika, Emma, Ke-

y y

vin, Laura, Patrik.
Zostavila: Lívia Borbélyová

Zoznámte sa s dievčatkom, 
ktoré sa v roku 2014 narodilo
ako prvé, a tým sa dostalo na 1.
miesto v kronike obce. Simonka 
Jeseničová sa narodila 3.1.2014 
o 10.10 hod. v novozámockej 
nemocnici. Vážila 4 150 gramov 
a merala 51 cm. Termín pôrodu 
bol vypísaný síce na 28. decem-
bra, ale počkala si ešte týždeň,
aby jej rodičia mohli v pohodlí 
domova stráviť sviatky. Jej ma-
mičku, Mgr. Adrianu Jeseničo-
vú, môžu naši čitatelia poznať 
ako pani učiteľku z Materskej
školy na Hlbokej ulici, ale najmä
ako pravidelnú prispievateľku
do našich novín. Na moju otáz-
ku prezradila, že sviatky preží-
vali v očakávaní. „V podstate
už od polovice decembra sme
boli pripravení na to, že pôrod 
môže prísť každú chvíľu. Keď sa
nehlásila ani na Silvestra ani na
Nový rok, tak sme si povedali,

že raz to predsa musí prísť a tak
sme čakali ďalej. Deň s veľkým
D nadišiel konečne 3.1. To, že
čakáme dievčatko sme vede-
li už v 20. týždni tehotenstva,
kedy sme boli na 3D ultrazvuku.
Potom nám to ešte dvakrát po-po
tvrdili na kontrolách. ZZ nemocni-
ce sme prišli domov 88. januára. 
Malá Simonka je pokoojnej pova-
hy. V noci veľmi peknne spinká, 
je rada, keď ju niektoo nosí na 
rukách a má rada precchádzky v 
kočíku. Taktiež sa radaa kúpe. Je 
veľmi vnímavá. Páči saa jej, keď ď
sa s ňou niekto hrá a roozpráva.“ 

Podľa slovníka krstnných mien 
je Simona ženský variaant menaa a a
Šimon, má pôvod v hebbrejskommm 
j ý

mene „Shim’on“. Simonna je tá ,,
ktorá načúva, počúva“.. Spýtalaaa 
som sa, prečo si vybraali právee 
toto meno.

„Nad menom sme dlho neu-
važovali. Simonka sa náám páči-

la už dávno. Rozmýšľali sme aj
nad inými menami, ale nakoniec
sme sa vždy vrátili k menu Si-
mona.“ – prezradila šťastná ma-
mička.

Mne nezostáva nič iné iba
mladej rodinke zaželamladej rodinke zaželať veľa síl,

pevné zdravie, veľa radosti
z malej Simonky a našej no-
vej obyvateľke veľa zdravíčka,
samé šťastné krôčky a tiež veľa
šťastných rokov v kruhu rodiny. 

Lívia Borbélyová

VÝBER MENA DIEŤATKA
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Už takmer pol roka obec or-
ganizuje v Obecnom dome Klub
mamičiek a detičiek, ktorý sa
teší stálej návštevnosti a čoraz
väčšej obľube. Mnohé z nás pri-
chádzajú do klubu pravidelne

tabuľu, šantia, sú šťastné. Kým
sa deti zabávajú, my mamič-
ky sa rozprávame, vzájomne si
vymieňame skúsenosti, cenné
rady a nápady. Určite oceňuje-
me aj skutočnosť že počas hry

do predškolských
zariadení. Boli by
sme radi, keby stá-
le medzi nás pri-
búdali nové tváre
a návštevnosť klu-

opustíte domáci stereotyp, zís-
kate aj nových priateľov a zná-
mych. Tešíme sa na vás.

Mgr. Silvia Gombíková Hegedűsová

Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú do farebných košieľok.

Ej, krúťte sa, kolovrátky, ej, krúťte sa, praslice! 
Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice.

K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili. 
Na Veľkú noc všetkého dosť, radosť, pohodu, spokojnosť!

Keďže je to v našej moci,
prajem Vám k Veľkej noci 

dobrú vôňu koláčov, 
veľký počet kúpačov, 

dobre vínko zo skleničky, 
veľa vody zo studničky.

Už sa blížia sviatky jari, tešia sa veľkí, malí. 
Dievky zas len báť sa budú, svoje šaty sušiť budú. 

Takáto je Veľká noc, tá má svoju čarovnú moc.

Malý zajko v tráve čupí, sleduje jak jar sa budí. 
všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa. 

Privítajme sviatky jari, nech sa všetkým dobre darí.

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje, 
príroda svoju náruč každému dopraje.
Želáme Vám krásne veľkonočné sviatky 

a radosť z každého prežitého jarného dňa. 

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa, úprimne zo srdca želám.

chchádádzazajújú ddoo klklububuu prprpraavavididideeleelnenne 
a a radi strávia čas v sspopololočnčnosostiti 
inýcý h mamičič ekek aa iichch ra-aa
tolestí. DDeteti i sasa ppočočasassassss 
vyhradennéhéhoo ččasuuusuuuuuu 
hrajú s hrhračačkaaaaakaa------
mi, bebehhajújúúúú,, 
kresliia a nananaaanan

mememe aajjj sssskskututooočočočnoonosťssť, žežže ppoččččočasas hhhrryry 
dedetiti nnadadväväzujú sociálne väzby 

ss innýmými deťmi, dospe-
lýllýýlýlllýými, učia sa adap-

tottototttott vať ť sas do kolek-
títítítítítítítívuvvuv , čočo im ne-

sskssksksssksskôr umomožnžní 
ľľaľľaľaľaaľaľľahššh íí vsvstutup 

aaa nnánávvšvšttetevnnvnosoosťť klklu-u-
bu bbyy tak rástla.
Takžkže príďte aj vy 
a iste neoľutujete!
Okrem toho, že za-
bezpečíte program
prp e vaše deti na šty-
riri hododininyy týtýždenne, 

KLUB MAMIČIEK A DETIČIEK

VEĽKONOČNÉ VINŠE

Podmienky:
� technika a použité materiály sú ľubovoľné
� práce nebudú triedené podľa vekových kategórií
� diela posúdi nezávislá odborná porota a z každej obce 

 vyberie najlepšie dielo
� každý súťažiaci môže zaslať max. 2 práce
 (neplatí pre fotografickú kategóriu)
� minimálny rozmer: A4, tvrdý papier
� každú prácu je potrebné označiť menom autora, vekom,

 adresou a názvom práce

Práce môžete odovzdať v Obecnom dome 

do 30. apríla 2014.
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Fajkový klub začal písať svo-F jk ý kl b č l í ť
ju históriu niekedy v roku 2003,
kedy traja dobrí priatelia skúšali
fajčiť z fajok svojich otcov, pri-
čom prišli k poznaniu že táto
činnosť vyžaduje pokoj, rozva-
hu, uvoľnenú myseľ a zároveň
poskytuje priestor na tvorivé
myslenie a fi lozofovanie na akú-
koľvek tému. Tak sa zrodila aj
myšlienka založiť fajkový klub,
ktorý by združoval ľudí s podob-
nými vlastnosťami, predstavami
a záujmami. Jaroslav Remža,
Igor Escher a Maroš Stražanec
sa na fajkovom stretnutí dňa
5. septembra 2003 dohodli na
založení takéhoto klubu. Po-
stupom času sa počet členov
zvýšil na súčasných 41, a tak
isto aj činnosť klubu nezostala
len pri vychutnávaní chladného
fajkového dymu, ale vo veľkej
miere sa klub začal zameria-
vať na pátranie po historických
faktoch spojených s fajčením
a poznávanie minulosti nevšed-
ného predmetu, akým fajka
nesporne je. Hlavným cieľom
klubu sa stalo sústreďovanie
odborných informácií o výrobe 
a používaní fajky a mapovanie
ostatných remesiel súvisiacich
s výrobou fajok. Spolu s vytvá-
raním zbierkového fondu fajok
a fajčiarskych pomôcok sa klub
začal prezentovať výstavnou
činnosťou doma i v zahraničí.
V spolupráci s Tekovským mú-
zeom v Leviciach, fajkový klub
organizuje konferencie o his-

tórii výroby fajok na Slovenskutó ii ý b f j k Sl k
a s pracovníkmi Archeologické-
ho ústavu SAV v Nitre, fajkový
klub inicioval organizovanie pra-
covných seminárov s názvom 
Fajka ako predmet archeologic-
kého a historického bádania.

Jednou zo zaujímavých čin-
ností fajkového klubu je aj or-
ganizovanie súťaží v pomalom 
fajčení fajky a účasť na takých-
to súťažiach na Slovensku
a v okolitých krajinách. Medzi-
národná asociácia fajkových
klubov CIPC stanovila pravidlá,
podľa ktorých sa konajú súťaže
na úrovni Majstrovstiev sveta
a Európy jednotlivcov, Sveto-
vé poháre družstiev a národné
šampionáty jednotlivých krajín.
Podľa týchto pravidiel dostane
každý súťažiaci novú fajku tvaru
biliard, krabičku zápaliek s dvo-
mi zápalkami, drevené dusátko,
tri gramy tabaku a čistý papier 
formátu A4. Na prípravu taba-
ku do fajky má súťažiaci čas
5 minút. Po odštartovaní súťa-
že použije súťažiaci na zapále-
nie tabaku vo fajke počas prvej
minúty dve zápalky a potom sa 
už len s pomocou dreveného
dusátka snaží o čo najdlhšie tzv.
naháňanie žeravého uhlíka, po-
kiaľ mu fajka nezhasne. Víťazom
súťaže sa stáva súťažiaci s naj-
dlhším časom. Aktuálnym sve-
tovým rekordérom je Gianfranco
Ruscalla z Talianska s časom
3 hodiny a 33 minút. Sloven-
ským rekordérom je Štefan Ger-

y

an, s časom 2 hodinyma
13 minút. a 

V jubilejnom roku
2013, kedy fajkový2
klub oslavoval 10. vý-k
ročie založenia, vznik-
la klubová liga v po-
malom fajčení fajky. 
V prvom ročníku sa
10. kolo ligy uskutoč-
nilo v Tvrdošovciach,
odkiaľ pochádzajú
dvaja členovia klubu,
Štefan Ruzsik a Ka-Š

j

ol Varga, ktorí sa spo-r
upodieľali na organi-lu
vaní tohto podujatia.zov

10. októbra 2013Dňa 
príjemnom prostredí sa v
pod gaštanom stretlov Kaviarni

11 súťažiacich. Na treťom mies-ú ž
te skončil s časom 1 hodina 
7 minút Igor Escher, na druhom
mieste s časom 1 hodina 8 mi-
nút domáci Karol Varga a prvé
miesto obsadil s časom 1 hodi-
na 21 minút Maroš Stražanec.
Tento rok sa 15. marca konalo
3. kolo druhého ročníka klu-

bovej ligy opäť v Kaviarni pod
gaštanom, kde sa do súťaže
zapojilo 15 súťažiacich, z toho
dve ženy. Súťaž to bola mimo-
riadne úspešná. Bolo vytvore-
ných osem osobných rekordov
a naviac bol dvomi súťažiaci-
mi prekonaný klubový rekord.
Na treťom mieste skončil s ča-
som 1 hodina 7 minút Viliam Bá-
rek, na druhom mieste skončil 
so svojim novým osobným re-
kordom 1 hodina 50 minút Igor
Escher a taktiež svoje maximum
a naviac nový klubový rekord 
s časom 1 hodina 56 minút vy-
tvoril minuloročný víťaz Maroš
Stražanec. 

Aj touto cestou ďakujeme
personálu Kaviarne pod gašta-
nom za výbornú obsluhu a vy-
tvorenie príjemného prostredia.

Fajkový klub má vytvorenú
svoju internetovú stránku www.
pipeclub.sk, kde sú zazname-
návané všetky jeho aktivity. 

Maroš Stražanec, 
predseda Fajkového klubu Nitra

Foto: František Tóth

Pipe Club
N I T R A
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Sme vokálna skupina FOR 
YOU. Spoznali sme sa na cirkev-
nom konzervatóriu v Bratislave, 
kde sme už počas štúdia začali
spolu spievať prevažne na škol-
ských podujatiach a spo-

ločné spievanie sa nám zapá-
čilo natoľko, že sme sa rozhodli
v ňom pokračovať aj po skon-
čení školy. Aj keď sa naše život-
né cesty zdanlivo rozchádzali 
a každý z nás si založil rodinu či 
nastúpil do zamestnania, vždy
sa našiel nejaký čas na to, aby 

sme sa stretli a išli si zaspievať 
- na začiatku najmä do kosto-
lov na sväté omše. Keďže dvaja
z našej zostavy Milan a Katalin, 
vo voľnom čase hrávali v kos-

toloch ako or-
ganisti, bola to 
šanca, ktorej
sa bolo treba 
chopiť. S na-
šim gospelo-
vým repertoá-
rom sme takto
p o c h o d i l i
takmer celé
S l o v e n s k o .
Medzi prvou 
dedinou boli
T v r d o š o v -
ce, kde sme 
o d s p i e v a l i

samostatný hodino-
vý koncert... A potom to po-
kračovalo... Keď ľudia po omši 
ostávali sedieť v laviciach a od-
meňovali nás neutíchajúcim
potleskom, začali sme pridávať 
v závere vždy zopár piesní a uká-
zalo sa, že to má úspech. Táto 
spätná väzba od publika bola

pre nás jasným signá-
lom, že treba ísť zase 
o krok ďalej - alebo 
bližšie? Áno, bližšie.

j

Bližšie k ľuďom. Naše
ďalšie vystúpenia teda
dostali pracovný názov
„omša plus koncert“. V tom ča-
se sme ešte účinkovali pod ná-
zvom QUADRIFOGLIO (štvor-
lístok) - boli sme štyria, čiže 
názov bol výstižný, originálny, 
pútavý......aspoň vtedy sme si to 
mysleli . Štyria sme však neostali 
p ý p y

nadlho - ako sme už spomínali, 
založili sme si rodiny a dnes, ak
zrátame našich manželov, man-
želky a detičky, je nás 13 -„Pán
Boh pri nás“. A veru, vyzerá to 
tak, že pri nás aj naozaj je, veď 
skĺbiť rodinu, prácu a spievanie 

p j j j

mnohokrát nie je jednoduché.
Naše deti a partneri by vedeli 
o tom hovoriť. Aj touto cestou 
im preto zo srdca ďakujeme, že 
nás podporujú a vždy stoja pri 
nás. Pomáhame si navzájom,
a keď každý priloží ruku k dielu, 
ide to - aspoň zatiaľ. Jaro, nás 
basista je hudobník, skladateľ 

a učiteľ hudby, väčšinu našich 
piesní upravuje on.

Spravili sme si takú malú
exkurziu do našej minulosti, 
ale radi by sme v tomto článku 
samozrejme v krátkosti spome-
nuli aj to, čo robíme teraz. V sú-
časnosti sa venujeme prevažne 
koncertovaniu po Slovensku
a v okolitom zahraničí, chodíme 
spievať na festivaly, svadby, fi -
remné večierky, rodinné osla-
vy, plesy, výstavy či iné spolo-
čenské podujatia. V poslednej 
dobe sme do programu zaradili
aj koncerty pre školy - tzv. „vý-
chovné koncerty“, ktoré majú 
veľký úspech. Zopár takýchto

vydarených koncertov sme ab-
solvovali už aj v Tvrdošovciach 
a treba povedať, že na prajnosť 
publika v tejto obci sa skutoč-
ne nedá sťažovať – ďakujeme, 
radi vás na našich vystúpeniach
uvidíme aj nabudúce. Okrem 
koncertovania nás momentálne
zamestnáva aj príprava piesní 
na nahrávanie, pretože by sme
v blízkej dobe radi vydali CD-
-čko. Naši fanúšikovia si ho 
už dlho žiadajú, tak držte pal-
ce, nech si už čoskoro môžete 
s nami zaspievať aj doma. Za-
tiaľ je tu možnosť vypočuť si nás
aspoň na internete, kde sme 
v podstate nepretržite a radi sa 
aj takouto formou s vami stret-
neme.

Veď sme tu FOR YOU

Monika, Katalin, Milan a Jaro

FOR YOU 
ACAPELLA 
VOCAL GROUP
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Pred sedemdesiatimi rok-
mi sa začal Holokaust – hro-
madné vyvražďovanie židov-
ského obyvateľstva, ktorého
podlým cieľom bolo túto sku-
pinu ľudí vykynožiť a ich ma-
jetok zhabať.

Židia museli nosiť na ka-
bátoch žltú hviezdu ako po-
nižujúce znamenie, potom
boli nútení zanechať svoje
obydlia a s jedným kufrom
ich donútili odísť do getta.
Odtiaľ ich všetkých (mužov,
ženy i deti) v preplnených do-
bytčích vagónoch odvážali
do koncentračných táborov,
kde ich usmrtili v plynových
komorách.

Prvý transport vypravili do
poľského Osvienčimu (Aus-
chwitz) 27. januára 1944, kde
do januára 1945 vyvraždili
1 200 000 osôb. Z Nových
Zámkov odvliekli 4 500 osôb
židovského pôvodu a z nich
sa vrátilo len 320.

Aj v našej obci žili Židia.
Boli to veľmi usilovní, pra-
covití ľudia, ktorí nikdy niko-
mu neublížili. A predsa aj ich 

osud bol taký istý: getto, od-
vlečenie, plynová komora,
smrť. Ich pamiatku pripomí-
na Pomník Holokaustu oproti
obecnému úradu.

Spomínajme na nich
s úctou!

� � � � � � � � � 

Keď spomíname na našich
židovských spoluobčanov,
musíme sa zastaviť pri mene
Winter, ktoré sa stalo sve-
toznámym. Nositeľom tohto
mena bol Alexander Win-
ter, ktorý bol rodákom našej 
obce.

Narodil sa 19. augusta
1829 v Tvrdošovciach v chu-
dobnej židovskej rodine. Štu-
doval v Nových Zámkoch,
pôsobil ako obchodník a pod-
nikateľ. V roku 1867 si vzal za
manželku Henrietu Káčero-
vú, dcéru váženého obchod-
níka so železiarskym tovarom
z Trenčína. V Ipeľských Ša-

y

hách založil skromný obchod
s textilným tovarom. Zaobe-

ral sa výstavbou
župných cies
a časom postavi
tehelňu, vápen-
ku a veľkú par-
nú pílu. V roku
1889 si prenajal 
od grófa Fran-
tiška Erdődyho
Piešťanské kú-
pele a založil
fi rmu Alexander
Winter a syno-
via. Nájomná
zmluva bola obnovova-
ná, celkove až na obdobie
99 rokov. Winter dal postup-
ne opraviť a zveľadiť staršie 
kúpeľné budovy. Kúpele boli 
zanedbané a dlhé roky sa do
nich poriadne neinvestovalo.
Dal zrekonštruovať budovy 
dnešných Napoleonských
kúpeľov, Kurhotel (dnešné
riaditeľstvo kúpeľov) a men-
šie hospodárske budovy.

Alexander Winter mal troch
synov: Františka (1868–
1900), Ľudovíta (1870–1968)

a Imricha (1878–1943) 
a jednu dcéru Emíliu (1869–
1941).

Syna Františka poveril ve-
dením podniku v Ipeľských
Šahách a Ľudovíta v roku 

ý

1890 zavolal do Piešťan, aby
mu pomáhal pri riadení a bu-
dovaní kúpeľov. Pripojil sa
k nemu aj brat Imrich, ktorý 
sa stal neskôr prvým pred-
sedom Piešťanskej muzeál-
nej spoločnosti a zakladate-
ľom piešťanského (dnešné-
ho Balneologického) múzea.

skôr bol v areáli ne-
ocníc postavený aj
avilón Alexander, po-
menovaný podľa Ale-
xandra Wintera. V ro-
koch 1897–1898 dal
postaviť modernú kú-
peľnú budovu- Kúpe-
e Františka Jozefa I.,
torá stála na Kúpeľ-
om ostrove oproti
ermálnym jazierkam.

Winter dbal aj na pro-
agáciu piešťan-
kých kúpeľov doma
v zahraničí.

Zomrel 16. apríla
909 v Piešťanoch.

Za svoj život to-
ho dosiahol naozaj
veľa, Piešťany pre-
menil na svetozná-
me kúpeľné mesto.

Zaslúži si našu 
úctu.

Magda Csomóová

S P O M Í N A M E
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Z príležitosti Dňa učiteľov
naša obec pravidelne uspo-
riada slávnostné posedenie
pre všetkých pedagógov, kto-
rí vykonávajú, prípadne vy-
konávali túto náročnú prácu
v školských inštitúciach obce.
Nebolo tomu inak ani v tomto
roku. Prečítajte si úryvok z prí-
hovoru PaedDr. Ivety Mészá-
rosovej, poslankyne obecného
zastupiteľstva, ktorý prednies-
la počas tohtoročnej slávnosti.

„28. marec. Áno, dnes má-
me sviatok. Pre nás, učite-
ľov, je to šanca na chvíľu sa
pozastaviť, spätne si vybaviť 
tváre všetkých našich žiakov
a premietnuť si nezabudnuteľ-
né okamihy, ktoré sme v ško-
le spolu s nimi prežili. V túto
chvíľu môžeme bilancovať.
Pre niekoho sú to za katedrou
strávené dlhé roky, pre iné-
ho mesiace. Ale všetci máme
spoločné jedno – svoju prácu
robíme s láskou.

Odovzdávať vedomosti
a dávať lásku je veľmi veľká
a zodpovedná vec, ale je to
tá najkrajšia cesta k poznaniu
detskej duše. Cesta, ktorá urči-
te nie je najľahšia a vyžaduje si
veľkú dávku trpezlivosti, obety

a sebakontroly
Už tradične s
pripomíname od
kaz velikána pe-
dagogiky J. A
K o m e n s k é h o ,
ktorý bol hlboko
presvedčený, že
dobrá škola robí 
človeka lepším.
Po stáročia
sa vraciame
k jeho myšlien-

kam a vzdá-
vame hold
jednému z
najušľachti-
lejších povo-
laní – povola-
niu učiteľa.

I keď sa 
v takýchto
slávnostných 
chvíľach ne-
zamýš ľame 
nad opod-
s ta tnenos -
ťou a váž-
nosťou tohto
sviatku vy-
t v o r e n é h o
t r a d í c i o u , 
tento deň
by mal byť 
dňom sta-
vovskej hr-
dosti, spolo-

čenského uznania a ocenenia.
To ocenenie sa nám dnes do-
stalo, za čo ďakujeme vedeniu
našej obce pod riadením Ing.
Mariána Tótha, starostu obce.

Profesia učiteľa nie je len 
o odovzdávaní vedomostí. Ne-
raz sa ocitáme v pozícii skú-
seného psychológa, poradcu
či starostlivého rodiča. Dobrý
pedagóg musí poznať každé-
ho zvereného jedinca, odhaliť 
cesty prístupu k jeho vnút-
ru, pretvárať ho, pomôcť mu
v jeho ťažkých chvíľach. Neraz 
sa v ňom musia skĺbiť hod-

j ý

noty, ku ktorým bude viesť 
i svojho žiaka, a to múdrosť, 
tolerancia, empatia či féro-
vosť. Toto povolanie si vyža-
duje celého človeka, o tom by 

nám určite vedeli veľa poroz-
právať naši bývalí kolegovia
na zaslúženom dôchodku.

Svoje uznanie vyjadrujem aj
všetkým budúcim pedagógom
za to, že v súčasnej dobe, keď 
spoločnosťou hýbu profesie
fi nančníkov, marketingových
pracovníkov, podnikateľov

a právnikov, sa rozhodli pre
voľbu tak ušľachtilého povola-
nia, akým je povolanie učiteľa.

Dovoľte mi na záver zaželať 
všetkým zdravie, šťastie a prí-

Vám, drahí kolegovia, želám
zvedavých, po vedomostiach
túžiacich žiakov a veľa elánu 
pri napĺňaní tak dôležitého
poslania, akým je výchova
a vzdelávanie našich detí.“

PaedDr. Iveta Mészárosová

KU DŇU PEDAGÓGOV
y.
si
-
-
. 
, 
 
 

kam a vzdá

ý , p
jemnú pohodu.
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Fašiangy
2014

Čajové posedenie členov Klubu dôchodcov
Ples Spolku železničiarov Zástava

Batôžkový ples MO Csemadok
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Ocenení dobrovoľní darcovia krvi

Batôžkový ples MO Csemadok

Fašiangový ples Základnej školy J. A. Komenského

Fašiangový ples Základnej školy K. Szemerényiho 

s vyučovacím jazykom maďarským

Za 80-násobné darovanie krvi bol vyznamenaný diamantovou Janského plaketou Ladislav Tóth.
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Svetová zdravotnícka or-
ganizácia (WHO) defi nuje po-
jem zdravie ako: stav úplnej
telesnej, duševnej a sociálnej 
pohody. Zdravie takmer au-
tomaticky vylučuje chorobu,
a preto je prvoradé starať sa 
oň. Žijeme vo svete plnom

p j p

strese a nemáme čas na to, 
aby sme sa uvoľnili a zbavili 
napätia. Ak nechceme, aby
nás stres celkom ovládol a zni-
čil naše zdravie, musíme proti 
nemu bojovať- zdravou stra-
vou, cvičením, relaxáciou, ma-
sážou, rehabilitáciou.

Jednou z možností je aj fy-
ziatria, ktorá sa zaoberá vply-
vom a liečebným využitím fy-
zikálnych podnetov na ľudský
organizmus. V Tvrdošovciach, 
na Bratislavskej ceste od roku 
2006 pôsobí neštátne zdra-
votnícke zariadenie v odbore 
fyziatria, balneológia a liečeb-
ná rehabilitácia. NZZ RELAX 
s.r.o vzniklo v roku 1993. Ďal-
šie ambulancie sú v Nových 
Zámkoch na Letomostí 2, 
v Komjaticiach, vo Dvoroch 
nad Žitavou a v Zemnom.

j

Pacienti sú odosielaní ob-
vodným lekárom resp. orto-
pédom alebo inými odbornými 
lekármi na oddelenie Fyziatrie
a liečebnej rehabilitácie a od-
borný lekár z odboru FBLR 
po vyšetrení určuje procedúru 
pre pacienta podľa diagnózy. 
Po určení diagnózy pacient 
nastupuje na liečebnú rehabi-
litáciu, kde podľa tohto plánu
dostáva procedúry od odbor-
ných pracovníkov oddelenia
ako sú fyzioterapeuti, maséri, 
zdravotné sestry.

Rehabilitačné zariadenie
v Tvrdošovciach je vybave-
né modernými liečebnými
prístrojmi a s certifi kovanými 
pomôckami európskej kvality. 
Na rehabilitačných pracovis-
kách ponúkame široké spek-
trum rehabilitačných progra-
mov, liečebných a rehabili-
tačných terapií pacientom
s akútnymi aj chronickými ťaž-
kosťami pohybového aparátu,
pooperačné stavy, úrazové, po 
cievnych príhodách, pacientov
s reumatickými chorobami 
a bolesťami rôzneho druhu.

Našim prednostným cieľom 
je prostredníctvom vysokokva-
lifi kovaného tímu pracovníkov 
pod vedením lekárov - špecia-
listov v odbore fyziatria, bal-
neológia a liečebná rehabilitá-
cia, stanoviť presnú diagnózu 
a poskytnúť komplexnú ciele-
nú terapiu.

V rámci liečebnej rehabili-
tácie využívame na všetkých
pracoviskách klasickú masáž, 
refl exnú masáž, mäkké tech-
niky, ultrazvuk, TENS, Diady-
namické prúdy, interferenčné 
prúdy, magnetoterapiu, la-
seroterapiu, kryoterapiu, ter-
moterapiu, liečebnú telesnú
výchovu (LTV), funkčnú reha-
bilitačnú diagnostiku, mobili-
začnú a manipulačnú terapiu, 
cvičenie scoliotikov, lymfodre-

nážnú masáž, distančnú elek-
tródu.

Naše krédo:
Zdravie pre všetkýchch..

Mgr. Dana Csákváririovovvvvááááá
Riaditeľ NZZ RELAXX ssss.rrrr.rr ooo.o.ooo
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FYZIATRIA

Dátum Autobus Zač. zápasu „A“ mužstvo 
20. 4. 2014 16.00 Tvrdošovce – Kolárovo
27. 4. 2014 13:30 16:00 Vrakúň – Tvrdošovce
4. 5. 2014 16:30 Tvrdošovce – Štúrovo
11. 5. 2014 14:30 16:30 Močenok – Tvrdošovce
18. 5. 2014 17:00 Tvrdošovce – Veľké Lovce
24. 5. 2014 9:00 11:00 ČFK – Tvrdošovce
1. 6. 2014 17:00 Tvrdošovce – Imeľ
8. 6.2014 15:30 17:00 Šurany – Tvrdošovce

15. 6. 2014 17:00 Tvrdošovce - VION

Dátum Autobus Zač. zápasu „A“ dorast 
19. 4. 2014 14.00 Tvrdošovce – Chrenová
26. 4. 2014 9:00 10:30 Komjatice – Tvrdošovce
3. 5. 2014 14:00 Tvrdošovce – Topoľníky
11. 5. 2014 14:30 16:30 Želiezovce – Tvrdošovce
17 5 201417. 5. 2014 14 0014:00 T d š V M čTvrdošovce – V. Mača
24. 5. 2014 12:00 13:30 Bánov – Tvrdošovce
1. 6. 2014 14:30 Tvrdošovce – Okoličná
8. 6. 2014 12:00 14:30 Hr. Kľačany – Tvrdošovce
15151515. 6666. 22222010101010144444 141414141414 33:3:330000 TTTvTvT drdrdrd ššošošošovovovovcecececec - SSSSSSSererere eďďeďeďe  

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV 
- JARNÁ ČASŤ -

14

áážž ú áž di č ú l k
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V E Ľ K O N O Č N Ý  R E C E P T

Suroviny:
200 g tvarohu, 1 žĺtok, 2 PL

y

cukru, 6 lyžíc strúhaného ko-
kosu, 250 g masla, 250 g
práškového cukru, 6 vajec,
30 dkg múky, 1 kypriaci prá-
šok, 2 PL kakaa, 2 PL mlie-
ka, 250 ml šľahačky

Príprava:
Tvaroh, žĺtok, 2 PL cukru

p

a strúhaný kokos vy-
miešame. Z cesta vyfor-
mujeme guľôčky vo veľ-
kosti oreechu a dá-
me do mraz-
ničky. Zatiaľ ľ ľ ľ ľ 
si z oostat-
ných ssuro-
vín prippra-
víme druhé 
cesto. PPo-
lovicu vyyle-
jeme na vy-
mastenýý a
múkou pposy-

paný plech. Do druhej polo-
vice pridáme kakao a mlieko
a vylejeme na svetlé cesto.
Na kakaové cesto poukla-
dáme kokosové guľôčky. 

Pečieme pri 180 °C cca.
35 min. Upečené cesto na-
trieme šľahačkou a posype-
me Grankom.

Dobrú chuť!
Klára Brenkusová

Suroviny:
1 lístkové cesto, 7 va

jíčok, 250 ml kysle
pochúťkovej smotany
 vajce, 1 lyžička vegety
mleté čierne korenie
350 g mrazenej zeleni-
ny, 100 g šunky.

Príprava:
Lístkové cesto roz

vaľkáme na obdĺžn
50×40 cm, potrieme
smotanovou plnkou 
chúťkovú smotanu zm
me s rozšľahaným vajcom,
vegetou a štipkou čierneho
korenia). Pozdĺž dlhšieho

g p

kraja naukladáme tesne
vedľa seba po dĺžke natvrdo

j

uvarené vajcia. Plát plnkou
natretého cesta posypeme
šunkovo-zeleninovou zme-
sou (mrazenú zeleninu krát-
ko povaríme v osolenej vode
a dáme na sitko odkvapkať.

Šunku nakrájame na re-
zance a zmiešame so zele-
ninou) a opatrne stočíme.
Prenesieme na vymastený
plech a potrieme vajíčkom.
Upečieme.

Dobrú chuť!

Rezy s kokosovými 
guľôčkami

Veľkonočná 
štrúdľa

NÁJDI ROZDIELY

a-
ej 
y, 
y,
e,
-

z-
nik
e ho

(po-
mieša-
ajajcom, 
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Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský
sviatok, počas ktorého si kresťania pripomínajú
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Kris-
ta. Termín Veľkej noci sa každý rok (tajnička 1)
a pripadá vždy na prvú nedeľu po prvom jar-
nom splne. Okrem náboženských tradícií sa
s Veľkou nocou spájajú aj oslavy, ktoré majú
svoje korene v pohanských (tajnička 2, 3 a 4). 
Tieto zvyky a tradície pochádzajú z predkres-
ťanských dôb.

Ide predovšetkým o hodovanie, polievanie
a korbáčovanie. K Veľkej noci neodmysliteľne
patrí aj veľké množstvo kresťanských a nekres-
ťanských symbolov ako sú napríklad kríž, oheň,
sviečka, baránok, zajačik, bahniatka, vajíčko
a korbáč.

K R Í Ž O V K A

Autor: 
Juraj

Mitošinka

slabo
horelo, 

tlelo (kniž.)

2. časť

tajničky

značka
jednotky
stattesla

ktorým 
smerom

zatýkací 
rozkaz
(práv.)

Pomôcky

aret, Ílos, 
NAN

týkajúci
sa osy

EVČ Detvy netúži
osobné 
zámeno

horúčava 
(bás.)

kus
opraco-
vaného
dreva

prízemný
výhonok

inak,
inakšie

ustarane, 
utrápene

zn. pre
tálium

1. časť 
tajničky

Vyskočím
na niečo

citoslovce
výsmechu

syn kráľa
Tróa

tlačová
agentúra
Nigérie

zn pre
tantal

plakať
(poet.)

obyvateľ 
Írska
y

predložka
s 2. pádom

3. časť

tajničky

ručiteľ na
zmenke

zrútenie sa
(lek.)

zn. pre 
abvolt

náklonnosť 
k niekomu

záver hud.
diela

odpadáva-
nie (odb.)

ochkajúco

snívam 
(kniž.)

sprav,
vykonaj

Pomôcky

nomag, 
jog, RPN

rozhlasová
spoločnosť 

Filipín

otravné 
látky

Erik (dom.)

zn. pre 
pieza

jogín

ozvena, 
ohlas

Ivan (dom.)

rečnícky
prejav

4. časť 
tajničky

zančka pre 
rádium

opica 
(zried.)

citoslovce 
radosti

veda
o prírode

druh liatiny
Bohumil
(dom.)


