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p r o g r a m

Štvrtok, 20. august 2015

 8:00 Hodové darovanie krvi (Obecný dom)

Piatok, 21. august 2015

 15:30 Slávnostné zasadnutie OZ (Obecný dom)
 16:20 Slávnostné odovzdanie keramickej mapy 

  Tvrdošoviec

 16:30 Otvorenie autorskej výstavy Angeliky Vanekovej 
  s názvom Vlnený svet (Obecný dom)
 17:00 Uloženie vencov pri soche sv. Štefana 

   (Námestie Sv. Štefana)
 20:00 Séria koncertov 

  Jolly a Suzy, Pál Dénes, Republic (Amfi teáter)
  Vstupné: v predpredaji 7,- €, pred koncertom 9,- €   
  (do 6 rokov je vstup zdarma)

Sobota, 22. august 2015

 8:00 Súťaž vo varení (Park na Hornej ulici) 
  9:00 -12:00 I. Svätoštefanský beh (pri Obecnom dome)

Sprievodné programy (Park na Hornej ulici):
 9:00 Ľudové detské hry

 9:00 Výhliadkový vláčik

 10:30 Tambores – bubnová show

 11:00 Diskusia s Zsoltom Gálom, politológom   

  na tému gréckej krízy

 11:30 Pečenie Svätoštefanskej palacinky 

 13:00 Vyhodnotenie súťaže vo varení

 14:00 Majstrovský futbalový zápas Tvrdošovce   
  dorast – Kolárovo  (Štadión J.Szikoru)
 15:00 Otvorenie vínneho dvora  (Dolná ulica)
  Remeselnícky jarmok (Dolná ulica)
 16:30 Sprievod folklórnych súborov 
   (Termálne kúpalisko - Nám. sv. Štefana - Dolná ulica)
 17:00 XVII. Folklórny festival  (Dolná ulica)
 20:00 Vo vínnom dvore hrá ľudová kapela Varjos (Vínny dvor)
 21:00 Hodová zábava (Vstupné: 2,- €) (Amfi teáter)

Nedeľa, 23. august 2015

 10:30 Slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom kostole   
  sv. Štefana

 15:00 Bábkové divadlo Vaga Banda (Termálne kúpalisko)
 17:00 Majstrovský futbalový zápas: Tvrdošovce A – Kolárovo  
   (Štadión J. Szikoru)
 19:00 Vegas Show Band pri Vínnom dvore  
   (Pódium na Dolnej ulici)
 21:00 Zábava s kapelou Zseb (Vstupné: 2,- €) (Amfi teáter)
Celý deň: jarmok, hody, vínny dvor

Pondelok, 24. august 2015 

 17:30 Priateľský futbalový zápas (Štadión J. Szikoru)
 20:00 Retro disco s DJ Čeku (Termálne kúpalisko)
 21:00 Allegra Pole Dance Studio (Termálne kúpalisko)
 21:30 Egyptská ohňová show (Termálne kúpalisko)
 22:00 Svätoštefanský ohňostroj  (Termálne kúpalisko)
  Celý deň: jarmok, hody, vínny dvor

XVII.   DNI   SVÄTÉHO   ŠTEFANA
TVRDOŠOVCE  �  20 – 24. 8. 2015
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NOVORODENCI
Balázs Noel Mezei  6.3.
Zorán Szpevák  31.3.
Sára Farkašová  11.4.
Miriam Mažárová  14.4.
Jasmína Kotlárová  18.4.
Matej Tóth  24.4.
Melisa Lakatošová  28.4.
Ashley Sedmáková  5.5. 
Peter Takáč  17.5.
Emily Aghová  31.5.
Sofi a Szláviková  5.6.
Kristián Farkaš  8.6.
Dominik Kiss  17.6.
Szabolcs Brenkus  1.7.
Viktória Birkusová  16.7.

MLADOMANŽELIA
Radovan Benko a Martina Markovičová  18. 1. 
Gabriel Brenkus a Kristína Lebóová  28.2.
Szabolcs Redecky a Marta Bugyíková  21.3.
Ing. Gabriel Szabó a Mgr. Andrea Pintesová  11.4. 
Juraj Rybár a Veronika Borosová  25.4. 
Ing. Róbert Kollár, PhD. a Mgr. Hana Justová  25.4. 
Csaba Csikós a Réka Dancsová  2.5.
Ing. Igor Bence a Sandra Gyénová  16. 5.
Zoltán Tanko a Diana Vankóová  16.5.
Norbert Buják a Beatrix Bugyíková  23.5.
Štefan Simon a Eva Virágová  23.5.
Tibor Balogh a Csilla Döményová  30. 5.
Szilárd Kele a Lilla Duba  30.5.
Igor Pál a Judita Ruzsiková  13.6.
Tomáš Ivanič a Alžbeta Matalová  20.6.
Ing. Dávid Mojzes a Mgr. Miriam Odstrčilová  4.7.
Róbert Vanya a Veronika Lőrincz  11.7. 
Peter Ludas a Mgr. Csilla Baloghová    25.7.

OPUSTILI NÁS
Helena Koszibová  (1930)  14.3.
Valéria Tóthová  (1937)  15.3.
Jozef Szikora  (1930 )  23.3.
Jozef Dózsa  (1939)  24.3
Alexander Zlatinský  (1953)  26.3.
Tibor Matusek  (1940)  4.4.
Vojtech Stojka  (1932)  17.4.
František Ludas  (1950)  19.4.
Rozália Baloghová  (1932)  19.4.
Julianna Fialková  (1927)  20.4.
Gabriel Varga  (1961)  23.4.
Anna Mészárosová  (1934)  5.5
František Bédi  (1934)  8.5.
Mikuláš Lakatos  (1938)  21.5.
Zoltán Újhelyi  (1958)  27.5.
Róbert Tóth  (1942)  3.6.
Vincent Tóth  (1933)  3.6.
Katarína Keleová  (1929)  3.6.
Štefan Varga  (1932)  12.6.
Tibor Šípoš  (1960)  13.6.
Ladislav Pintér  (1952)  22.6.
Karol Hegedüs  (1940)  29.6.
Emília Csandová  (1926)  1.7.
Vojtech Takáč  (1951)  6.7.
Emília Tóthová  (1929)  9.7.
Eva Csábiová   (1947)      21.7.
Ladislav Balogh (1953) 24.7.

70  Apríl:   Irena Tóthová, Alžbeta Benkőová, Ildikó Kósová
  Máj:   Jozef Csábi, Jozef Agh, Monika Szárazová, Magdaléna Baraová,
   Anna Szabová, Dušan Hrubý, Július Balogh
 Jún:   Vojtech Mészáros, Alexej Vida, Helena Borbélyová
 Júl:   František Mészáros, Ján Vanya, Emília Dudáková
 August:   Michal Krupánszki, Ladislav Hamar 
75  Apríl:   Emma Gyürösiová, Emma Csányiová, Alžbeta Lőrinczová
  Máj:   Terézia Vitková, Katarína Benczeová
 Jún:  Margita Makraiová, Anna Csányiová, Terézia Tataiová, Alžbeta Žilinská
 Júl:  Irena Hanczková, Miloslava Krajčovičová
 August:  Irena Marenčáková, Mária Hrubá, Štefan Bara, Irena Mészárosová
80  Apríl:   Július Marsovszký, Anna Szpeváková, Valéria Malinová, Terézia Taksonyiová
 Máj:   Július Csányi, Mária Birkusová
 Jún:   Ignác Árendáš, Angéla Pintérová
 Júl:   Alexej Černák
 August:   Zuzana Tóthová, Ľudovít Vanya 
85  Apríl:   Karol Vaňa, Katarína Pintérová
 Máj:   Mária Csikósová, Júlia Pšenáková
 Júl:   Pavol Marsovszky
90  Máj:   Štefan Vida

JUBILANTI

Spoločenskú kroniku zostavila: Eva Benkőová

Mária Rázusová-Martáková

Plakala sedmikráska malá,

klonila hlávku až po zem:

„Tak by som veľmi, veľmi spala,

a nevládzem a nemôžem!

Včielka už dávno nechala ma,

spia chrobáčiky pod kvetmi…

Na lúke bdiem už len ja sama –

a tak sa bojím hroznej tmy!“

I vykladá si ďalej čosi,

rozpína lístky maličké

a slza ani kvapka rosy

zjagá sa na jej tváričke.

Zbudí sa vetrík, čo spal v kríčku:

„Čože to?“ zvolá. „Zas je krik?“

„Nedá mi spať.“ „Tak nad hlavičku

vyhrň si biely golierik.“

A sedmikráska nelenivá

stúli svoj golier čipkový,

a čo? Len chvíľka – už aj sníva

o včielkach, muškách, čmeľovi.

Sedmikráska
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STAROSTUOpýtali sme sa
Pán starosta, obecné za-

stupiteľstvo v novom zlo-
žení funguje už viac ako pol 
roka. V súvislosti s tým sa 
nám ponúka otázka, aká je 
spolupráca medzi zastupiteľ-
stvom a samosprávou obce? 
Je zastupiteľstvo jednotné, 
podarilo sa novým a už skú-
senejším poslancom zladiť 
spoločné ciele a prácu?

Odpoveď na otázku musím 
začať tým, že obec sa rozvíja 
vtedy, ak obecné zastupiteľ-
stvo a samospráva obce úzko 
spolupracuje. Starosta obce 
je výkonným orgánom obce, 
všetky návrhy, nariadenia atď. 
odsúhlasujú poslanci. Ak ná-
vrh predložený samosprávou 
obce nedostane zelenú, alebo 
ak je odsúhlasenie predložené-
ho návrhu odkladané a schvá-
lenie odďaľované, obyvateľ 
má dojem, že sa nič nekoná. 
Je mi potešením, že zasadnu-

tia obecného zastupiteľstva sú 
vysielané v priamom prenose, 
záujemcovia tak môžu priamo 
sledovať aktuálne dianie. Môžu 
vidieť aj to, ako poslanci hlasu-
jú, resp. sa zdržiavajú hlasova-
nia. Myslím si, že obyvatelia si 
zaslúžia, aby poslanec, ktorý 
dostal podporu od svojich voli-
čov, vyslovil svoj názor, nech je 
za alebo proti návrhu, veď za-
stupuje nie seba, ale obyvate-
ľov. V tomto roku sme zaviedli, 
že v obsahu zápisníc zo zasad-

nutí obecného zastupiteľstva 
je pri hlasovaniach menovite 
uvedené, ktorý poslanec ako 
hlasoval. Táto novinka nie je ni-
čím novým, pretože aj menšie 
obce, ale aj Národná rada SR 
aplikuje túto formu, výnimkou 
sú tajné hlasovania. Štyri roky 
sú dlhá doba, na konci bude-
me musieť na základe výkonov 
hodnotiť, či dostane starosta 
a poslanci dôveru aj na ďalšie 
obdobie. 

Na zasadnutiach obec-
ného zastupiteľstva už nie-
koľkokrát odznelo, že obec 
si bude nútená zobrať úver. 
Prečo je to potrebné, ak je 
rozpočet obce Tvrdošovce 
vyrovnaný?

Predchádzajúce volebné 
obdobie bolo obdobím šetrenia 
a úsporných opatrení. Usilovali 
sme sa o to, aby sme zasta-
bilizovali hospodárenie obce. 
Popri tom sme sa usilovali aj

o rozvíjanie obce, podávať 
nové žiadosti o projekty, ku 
ktorým je potrebné zabezpečiť 
spoluúčasť. K takýmto projek-
tom patria medzi inými práve 
prebiehajúci projekt Regenerá-
cie časti obce, projekt Vodoje-
mu, ktorý plánujeme podať na 
jeseň tohto roku, nové nájomné 
byty, o projekte kanalizácie už 
ani nehovoriac. Tieto projekty 
považujeme za veľké projekty, 
ktorých obstarávacia cena je 
tiež vysoká, práve preto aj mi-

nimálna 5% spoluúčasť, ktorú 
musí zabezpečiť obec, je vyso-
ká. K podaniu žiadosti o dotá-
cie je potrebná spoluúčasť, veď 
tieto projekty zabezpečia ďalší 
rozvoj obce. Z toho dôvodu 
sme nútení riešiť nedostatok fi -
nančných prostriedkov prijatím 
nového úveru. V neposlednom 
rade je potrebné vedieť aj to, 
že uskutočnené projekty zvy-
šujú hodnotu a majetok obce, 
robia obec atraktívnejšou pre 
návštevníkov, ale aj pre poten-
ciálnych investorov. 

Podľa mojich informácií 
bola žiadosť o rozšírenie už 
existujúceho kamerového 
systému posúdená pozitívne. 
O akú sumu sa jedná a koľko 
kamier plánuje obec zakú-
piť?

V júni sa ukončilo posudzo-
vanie žiadostí o fi nančnú pod-
poru na zvýšenie bezpečnosti 
obyvateľov obce, ktoré vypí-
salo Ministerstvo vnútra SR na 
rok 2015. Tieto projekty boli 
väčšinou v objemoch okolo 
10.000,- €. Cieľom a zámerom 
projektu je zníženie kriminality. 
Naša obec získala z tejto pod-
pory 7.000,- €, k sume ktorej 
pripočítame aj 20% spoluúčasť 
(1.400,- €), náš doterajší sys-
tém tak vieme rozšíriť o ďal-
šie príslušenstvo v minimálnej 
hodnote 8.400,- €. Rozšírenie 
bude spočívať v zakúpení ďal-
šieho, nového servera, nových 
monitorov a rozšírime samo-
zrejme aj počet kamier pod-
ľa možnosti v čo najväčšom 
množstve, ale aspoň piatimi 
kamerami. Tento proces bude 
samozrejme nasledovať až po 
procese verejného obstarania 
na výber dodávateľa, ktorý 
bude vykonaný v nastávajú-
com období.

Na stránkach posledného 
čísla Tvrdošovského spravo-
daja ste sa zmienili, že bu-
dova Obecného úradu si vy-

žaduje úpravy a realizácia sa 
začne čoskoro. Medzičasom 
sa tieto práce aj ukončili. 
Aj tieto realizačné práce boli 
fi nancované z dotácie?

Áno, konečne aj budova 
Obecného úradu dostala svo-
ju zaslúženú podobu. Aj oby-
vatelia mohli vidieť, že k tejto 
zmene už muselo dôjsť, veď 
budova nebola ani zateplená, 
fasáda bola poškodená už na 
mnohých miestach. Rekon-
štrukčné práce boli hradené
z vlastných zdrojov, kým sa-
motnú rekonštrukciu realizoval 
tvrdošovský podnikateľ. Mys-
lím si, že môžeme byť právom 
hrdí na výsledok tejto práce. 

V júni sa rozšíril autopark 
obce. Aké auto nadobudla 
obec?

Ako som už skôr naznačil 
na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva, samosprávy obcí 
mali príležitosť požiadať Mi-
nisterstvo vnútra SR o daro-
vanie vyradeného motorového 
vozidla. Naša obec tiež vyu-
žila túto možnosť a boli sme 
úspešní. Takto sme nadobudli 
osobné motorové vozidlo Opel 
Astra kombi vyrobené v r. 2004 
s objemom 1400 cm3. Vozidlo 
je v zachovalom stave, vyho-
vujúce každodenným požia-
davkám obce. Popri tom sme 
podali žiadosť aj o nové, minis-
terstvom prideľované požiar-
nicke vozidlo značky IVECO 
pre dobrovoľný hasičský zbor. 
Podľa predbežných informácií 
máme šancu na pridelenie ta-
kéhoto vozidla, na jeseň by sa 
mohlo nové vozidlo dostať na 
odovzdanie. O tomto budem 
našich obyvateľov informovať. 

Opäť uplynul jeden rok. 
Dni svätého Štefana budú 
organizované už po 17. krát. 
Vie ešte ponúknuť čosi nové 
toto podujatie?

Myslím si, že v každom prí-
pade áno. Organizátori sa sna-
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žia ponúknuť stále niečo nové. 
Samozrejme, nedá sa každé-
mu vyhovieť po vôli, ale snaha 
je v každom prípade. Aj v tom-
to roku bude odovzdaná cena 
obce a cena starostu obce,
v Obecnom dome bude otvo-
rená výstava Angeliky Vaneko-
vej, ale záujemcov čakáme aj 
s koncertom. Sobotňajší deň 
bude patriť deťom a priateľom 
dobrej nálady, ale bude aj dis-

kusia o aktuálnych témach EÚ. 
Prvýkrát sa uskutoční za nášho 
spoluorganizovania I. Sväto-
štefanský beh, počas dňa bude 
v obci jazdiť výhliadkový vlak, 
vystúpi bubnová skupina TAM-
BORES, pokúsime sa pripraviť 
a skonzumovať najväčšiu pa-
lacinku Tvrdošoviec, poobedie 
nemôže byť bez folklórneho 
festivalu, svoje brány opäť 
otvorí vínny dvor, vo večerných 

hodinách sa o dobrú náladu 
postará skupina Varjas. Nedeľ-
ňajšiu hodovú slávnosť spestrí 
vystúpenie VAGA BANDA, pre 
futbalových fanúšikov bude 
odohratý futbalový zápas, kým 
večerný program zabezpečí 
hudobná skupina Vegas Show 
Band a skupina Zseb. V pon-
delok ukončí svätoštefanské 
oslavy program skupiny Alle-
gra Pole Dance Studio, ohňová 

show, večerné disco a večerné 
kúpanie, ako aj ohňostroj v zá-
vere večera. Popri množstve 
programov sa predsa len nájdu 
dve veci, ktoré nevieme zabez-
pečiť: sú to počasie a dobrá 
nálada ľudí. Verím, že počasie 
nám vyjde a tak môžeme spolu 
stráviť príjemný víkend.

S.B.

Vždy je potešujúce, keď 
vedenie mesta resp. obce vy-
chádza v ústrety svojim oby-
vateľom. V Tvrdošovciach sa 
to práve stalo. Do mája roku 
2015 bolo v našej obci v pre-
vádzke iba jedno detské ihris-
ko, ktoré vyhovovalo prísnym 
predpisom. Preto nebolo otáz-
ne, na aké účely použije obec 
fi nančné prostriedky, ktoré 
získala prostredníctvom Miest-
nej akčnej skupiny Cergát-Váh
v rámci programu LEADER. 
Vďaka úspešnému projektu 
sme dostali od Nitrianskeho 
samosprávneho kraja dotáciu 
na vybudovanie detského ihris-
ka vo výške 4 200 €. 

Celková investícia výstav-
by stála približne 10.000,- €. 
Okrem hore uvedenej fi nan-
čnej podpory bolo zvyšných 
5.800,- € vyčlenených z vlas-
tného rozpočtu obce. Realizač-
né práce v celej miere zabez-
pečovali zamestnanci Podniku 
verejnoprospešných služieb 
obce Tvrdošovce. Hracie prv-
ky, ako aj terénne úpravy vy-
hovujú prísnym predpisom 
Európskej únie, čo garantuje  
spoločnosť Maquita.

Slávnostné odovzdanie no-
vého detského ihriska sa usku-
točnilo 15. mája 2015 za účasti 
detičiek materských škôl, ktoré 
predniesli pri tejto príležitosti 
krátky kultúrny program. Prí-
tomných privítal Ing. Marián 
Tóth, starosta obce, ktorý vo 
svojom príhovore vyslovil po-
tešenie, že sa v Tvrdošovciach 
koná odovzdávanie ďalšej in-

vestície. Táto skutočnosť je ob-
zvlášť radostná, lebo tentokrát 
odovzdaním nového detského 
ihriska vyšla samospráva obce 
v ústrety najmenším obyva-
teľom. „Moja duša sa teší, že 
v našej obci opäť prišiel rad na 
odovzdávanie. Teraz chceme 
vyjsť v ústrety našim najmen-
ším obyvateľom – deťom –, keď 
odovzdáme nové detské ihris-
ko. Ostrov, kde sa môžu deti 
do chuti vyšantiť, zabaviť. Ve-
rím, že zodpovednou výchovou 
a správnou ochranou bude toto 
detské ihrisko odteraz dlho ro-
biť radosť najmenším tvrdošov-
ským obyvateľom,“ – dodal pán 
starosta.

Po posviacke a požehnaní 
detského ihriska dôstojným 
pánom Tomášom Kürthym 
starosta obce a Karol Varga, 
vedúci Podniku prospešných 
služieb Tvrdošovce, prestrih-
nutím pásky slávnostne odov-
zdali nové detské ihrisko. Te-
raz už prítomným detičkám nič 
nebránilo v tom, aby vyskúšali 
všetky hracie prvky, počnúc od 
šmykľavky cez hojdačky až po 
pieskovisko. Hoci počasie až 
tak neprialo, škôlkarom nepre-
kážalo ani slabé mrholenie, aby 
sa do sýtosti zabávali.

Detské ihrisko je v prevádz-
ke pre deti do 12 rokov v obdo-
bí od marca do konca októbra 
v čase 8.00 – 21. hod.

 sb

Činnosť Podniku verejno-
prospešných služieb Tvrdo-
šovce bola v I. polroku 2015 
zameraná v prvom rade na 
vnútornú rekonštrukciu domu 
služieb. Vykonala sa rozsiahla 
obnova na základe projektovej 
dokumentácie, vyhotovenej 
Ing. Vladimírom Štvrteckým. 
Rekonštrukcia okrem kom-
pletných murárskych prác za-
hŕňala celkovú obnovu elek-
triky, ktorá podľa revízií už ne-
vyhovovala prevádzke. Nain-
štalovali sa nové rozvody a el. 
rozvádzače na kompletné me-
ranie elektriny v jednotlivých 
miestnostiach. Obdobne kom-
plexnou rekonštrukciou prešiel 
aj vykurovací systém, vrátane 
namontovania nových radiá-
torov. Okrem toho sa vymenili 
opotrebované PVC podlahy 
za plávajúce parkety. 

Ešte na jeseň sme začali 
s budovaním nového detské-
ho ihriska v lokalite na Po-
važskej ulici, ktoré sme však 
vzhľadom na chladné počasie 
dokončili na jar tohto roku. 
Od 15. mája 2015 je nové ih-
risko k dispozícii našim naj-
menším obyvateľom. V let-
ných mesiacoch bola zahájená 
výstavba ďalšieho verejného 
detského ihriska, ktoré sa vy-
buduje na Ružovom rade. 

V roku 2015 sa ďalej pokra-
čovalo s čistením odvodňova-
cích jarkov na uliciach Kapus-
tová, Gárdonyiho a Rybárska. 

Zamestnanci PVS absolvo-
vali preškolenie v Dvoroch nad 
Žitavou podľa vyhlášky bez-

pečnosti práce vo výškach, 
kosenie s traktormi a krovyno-
rezmi, práce na motorovej píle, 
práce so stavebnými strojmi 
a pod.

Určite si naši občania všim-
li, že obecný úrad dosal nové 
„oblečenie“. Hoci najväčšiu 
časť zateplenia vykonal miest-
ny súkromník Ladislav Birkus 
so svojím tímom, pomáhali im 
aj naši pracovníci. 

Do brigády „Za krajšie Tvr-
došovce“, ktorá sa organizo-
vala už po 5. krát, sme sa zapo-
jili aj my, a to výsadbou okras-
ných stromov na ul. Kinizsiho, 
Bercsényiho, Roľnícka a Po-
važská. Po dlhých rokoch sa
dočkala rekonštrukcie aj kapln-
ka Panny Márie na Bratislav-
skej ceste. 

Na konci školského roka sa 
zahájila obnova interiéru veľ-
kej telocvične ZŠ, ktorá bola 
dokončená v júli. Školský rok 
2015/2016 môžu žiaci začať 
v obnovených priestoroch te-
locvične. 

Rok 2015 sa ešte zďaleka 
neskončí. V našej obci sa vždy 
nájdu práce, ktoré treba riešiť, 
takže máme pred sebou me-
siace plné povinností a úloh. 

Karol Varga

NOVÉ DETSKÉ IHRISKO NOVÉ DETSKÉ IHRISKO 
V TVRDOŠOVCIACHV TVRDOŠOVCIACH

O ČINNOSTI PODNIKU 
VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB

j
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  Obecný úrad Tvrdošovce oznamuje všetkým osamelo 
žijúcim, zdravotne postihnutým seniorom, obyvateľom v nú-
dzi a odkázaným na pomoc inej osoby vo veku nad 50 rokov, 
že majú možnosť požiadať o sociálnu pomoc, ktorá sa vyko-
náva prostredníctvom osoby zamestnanej cez úrad práce. 
Zamestnanec poskytne pomoc pri nákupe potravín a liekov, 

bežnom upratovaní v domácnosti, starostlivosti o hygienu, 
atď. Sociálna služba by bola poskytovaná 4 hodiny denne 
a rozsah sociálnej pomoci by bol prispôsobený požiadav-
kám a počtu osôb odkázaným na pomoc. Prihlásiť sa, prí-
padne ďalšie informácie môžete získať na tel. č. 035/6492 
202 alebo 0948 309 649.

O Z N A M

KLUB SKÔR NARODENÝCH

V zmysle VZN č. 5/2013 ob-
ce Tvrdošovce sa konanie 
o odkázanosti na sociálnu 
službu v dennom stacionári 
v Tvrdošovciach začína na 
základe písomnej žiadosti fy-
zickej osoby o posúdenie od-
kázanosti na sociálnu službu. 
Žiadosť o uvedené posúdenie 
sa podáva na Obecnom úrade 
v Tvrdošovciach v kancelárii 
č. 1. Podkladom na vydanie 
rozhodnutia o odkázanosti na 
sociálnu službu je posudok 
o odkázanosti na sociálnu 
službu. Obecný úrad v Tvrdo-
šovciach vydá rozhodnutie na 
základe lekárskeho posudku 

a sociálneho posudku o odká-
zanosti na sociálnu službu.

V dennom stacionári sa po-
skytujú:

Odborné činnosti: 
- Pomoc pri odkázanosti 
 a pomoc inej fyzickej
 osoby
- Sociálne poradenstvo
-  Sociálna rehabilitácia
-  Pracovná terapia
Obslužné činnosti: 
 Stravovanie
Ďalšie činnosti: 
 Záujmová činnosť 

V dennom stacionári sa 
poskytuje sociálna služba na 

dobu určitú alebo neurčitú po-
čas pracovných dní od 7:00 
hod. do 17:00 hod. Okrem 
toho sa poskytuje základné 
sociálne poradenstvo aj rodine 
alebo inej fyzickej osobe, ktorá 
zabezpečuje pomoc fyzickej 
osobe v domácom prostredí 
na účel spolupráce pri sociál-
nej rehabilitácii. 

Výška úhrady za pomoc pri 
odkázanosti na pomoc inej fy-
zickej osoby je 1,00 € za deň.

Výška úhrady za stravo-
vanie: 

Desiata  0,50 €
Obed  2,55 €
Olovrant  0,50 €
Obec prispieva k strave 

v dennom stacionári pre kaž-
dého žiadateľa sumou vo 
výške 0,60 €. Žiadateľ môže 
odmietnuť stravu poskytnutú 
v dennom stacionári na zákla-
de Zmluvy o poskytnutí sociál-
nych služieb.

Mgr. Judita Veresová

3. marca 2014 začal v Tvr-
došovciach svoje pôsobenie 
denný stacionár pre dôchod-
cov. Tak ako každý začiatok, 
tak aj ten náš sa rozbiehal ťaž-
ko. Najprv ho navštevovali iba 
dve dámy. Odvtedy uplynulo 
pol roka a môžeme s radosťou 
skonštatovať, že máme plný 
stav, teda 7-8 dôchodcov, kto-
rí tu, medzi stenami stacioná-
ra, trávia svoje dni. Zhoršením 

zdravotného stavu, či vplyvom 
iných povinností sa stáva, že 
nevie prísť každý z nich. Keď 
sme však všetci, vymýšľame 
pre nich rôzne programy. Venu-
jeme sa ručným prácam, cho-
díme na výstavy, vykonávame 
zdravotné testovania, organi-
zujeme zbierku (napr. plasto-
vých vrchnáčikov), vyjdeme si 
na jazero „Csábi” k soche sv. 
Matky, piatky sa zúčastňujeme 

cvičenia Márie Drančíkovej. 
Občas nás navštívi aj MUDr. 
Zoltán Borbély, zaujíma ho náš 
zdravotný stav. Keď je to nutné 
zájdeme spoločne na nákup či 
dať si predpísať lieky.

Naši členovia sa v staci-
onári cítia spokojne, dni im 
plynú príjemne. Často si no-
sia fotografi e, ich pozeraním 
si oživia spomienky na staré 
dobré časy. V dobrom po-
časí radi sedávajú na terase,
v blízkosti ktorej sme vysadili 
okrasné kvetiny i liečivé byliny. 

Na záhradku sme veľmi pyš-
ní, rastliny spoločne zbierame 
i sušíme. Niekedy nás navštívia 
aj takí starí ľudia, ktorí síce nie 
sú členmi stacionára, ale majú 
tu svojich priateľov, s ktorými 
sa chcú porozprávať či zahrať 
spoločenské hry a karty.

Chcela by som posmeliť 
Vás, čo ste ešte u nás nebo-
li, pokojne sa u nás zastavte, 
dvere sú otvorené pre každého 
dôchodcu. Srdečne očakáva-
me aj nových členov
Eva Baloghová, Tünde Bögiová

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V DENNOM 
STACIONÁRI PRE DOSPELÝCH 
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Kolaudácia stavieb Nový terénny sociálny pracovník
v Tvrdošovciach

KEĎ SA KONČÍ ŽIVOT...
Úmrtie - koniec ľudského 

života, je vždy bolestivé pre ro-
dinných príslušníkov, nech sa 
stane za akýchkoľvek okolnos-
tí. Keď prídeme o blízkeho člo-
veka, strata a smútok sú veľmi 
veľké. V prvých chvíľach pri ta-
kejto situácii pozostalí mnoho-
krát ani nevedia, čo majú robiť, 
na koho sa majú obrátiť. Preto 
sme sa rozhodli zverejniť nasle-
dujúci príspevok.

V zmysle zákona č. 131/2010 
o pohrebníctve Z.z., ak k úmrtiu 
dôjde v domácnosti, zakaždým 
je nutné k zosnulému najprv 
privolať ošetrujúceho lekára, 
ktorý vykoná prehliadku mŕtve-
ho a určí smrť. V Tvrdošovciach 

treba počas pracovnej doby 
privolať všeobecného lekára:

MUDr. Katarína Nemesová
6 492 215
MUDr. Adriana Majorová
6 492 122

Po pracovnej dobe a cez 
víkendy treba volať pohoto-
vostnú službu na čísle 035/640 
0765.

Až potom, ako službuko-
najúci lekár určí smrť a vyplní 
list o prehliadke mŕtveho, treba 
zavolať pohrebným službám, 
ktoré sa postarajú o odvoz zo-
snulého. 

Ak dôjde k úmrtiu v zdra-
votníckom zariadení (nemoc-

Po skončení výstavby alebo 
rekonštrukcie je potrebné po-
žiadať stavebný úrad o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, ak 
stavebný úrad od kolaudácie 
neupustil. 

Kolaudácia je činnosť prí-
slušného stavebného úradu 
smerujúca k vydaniu rozhodnu-
tia o užívaní stavby. Stavba je 
pripravená na kolaudáciu vtedy, 
keď je už skoro hotová a chý-
bajú len drobnosti, maličkosti, 
ktoré je možné doplniť aj po 
nasťahovaní, Stavba musí mať 
hotovú strechu s odvodnením 
a bleskozvodom, komíny, okná 
a dvere, všetky inštalácie, po-
vrchové úpravy stien, stropov 
a podláh, schodisko a balkóny 
so zábradliami a všetky prípojky 
inžinierskych sietí (voda, kanali-
zácia, plyn), v kúpeľni musia byť 
osadené zariaďovacie predme-
ty (umývadlo, vaňa, WC a pod.), 
musí fungovať kúrenie. Staveb-
ný úrad môže od kolaudácie 
upustiť, ak ide o drobné stavby, 
stavebné úpravy a udržiavacie 
práce, aj keď bolo na ich zrea-
lizovanie potrebné povolenie. 
Kolaudačné konanie sa začína 
žiadosťou stavebníka o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na 
príslušnom stavebnom úrade. 

Náležitosti prikladané k žia-
dosti o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia: 

- Projekt skutočného vyho-
 tovenia stavby

- Zameranie skutočného 
 osadenia objektu

-  Stavebný denník

-  Revízne správy o bezchyb-
 nosti inštalácií

-  Revízna správa o odskú-
 šaní a bezchybnosti komí-
 nov a ich napojenia

- Doklad o vodotesnosti 
 žumpy

- Energetický certifi kát bu-
 dovy 

- Zaplatiť správny poplatok 
 za rodinný dom 35,- eur, 
 žumpa 20,- eur, garáž 20,- 
 eur, spevnené plochy 20,- 
 eur.

Stavebný úrad po obdržaní 
žiadosti o vydanie kolaudačné-
ho rozhodnutia spolu so všetký-
mi prílohami začne kolaudačné 
konanie. Stavebník dostane 
oznámenie o začatí kolaudač-
ného konania s dátumom usku-
točnenia ústneho konania spo-
jené s miestnym zisťovaním 
priamo na stavbe. Stavebný 
úrad tu overí, či so žiadosťou 
predložené dokumenty zod-
povedajú skutočnosti. Pokiaľ 
sú všetky overené skutočnosti 
pravdivé a účastníci konania 
nevyjadrili ďalšie pripomienky, 
stavebný úrad vydá v zákonnej 
lehote kolaudačné rozhodnutie. 
V rozhodnutí uvedie stavebný 
úrad podmienky, za ktorých po-
voľuje užívanie stavby. Po obdr-
žaní kolaudačného rozhodnutia 
musí stavebník ešte zabezpečiť 
zaevidovanie stavby na Okres-
nom úrade, katastrálnom od-
bore na základe vydaného roz-
hodnutia o pridelení súpisného 
čísla, ktoré vydá obecný úrad.

Katarína Čapuchová

Od 1. júla 2015 vykonáva prácu 
terénneho sociálneho pracovníka 
v Tvrdošovciach Tünde Vanyová. 
Jej kanceláriu nájdu občania na 
poschodí domu služieb. Poprosi-
li sme ju, aby nám priblížila svoju 
pracovnú činnosť.

Ako si sa stala terénnou soci-
álnou pracovníčkou?

V máji 2015, po ukončení štú-
dia na Univerzite J. Selyeho na 
Ekonomickej fakulte som hľadala 
pracovné príležitosti na internete. 
Na internetovej stránke obce Tvrdo-
šovce som našla pracovnú ponuku 
s názvom „Terénna sociálna práca“, 
ktorá sa realizuje v rámci Národné-
ho projektu Terénna sociálna práca 
v obciach, vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu. Pracovná 
ponuka ma zaujala a prihlásila som 
sa na výberové konanie, v ktorom 
som uspela a od 1. júla 2015 som 
dostala príležitosť vykonávať túto 
prácu.

Z čoho pozostáva tvoja práca?
Sociálna práca je špecifi cká 

služba pre všetkých obyvateľov 
obce Tvrdošovce, ktorí sa dostali 
do nepriaznivej sociálnej situácie, 
ktorú nie sú schopní vyriešiť vlast-
nými silami, ani za pomoci rodiny. 
Mojou úlohou je poskytnúť sociálne 
poradenstvo, podporu a pomoc pre 
jednotlivcov, rodiny a deti odkázané 
na pomoc v sociálnej oblasti, pre 
osoby so zdravotným postihnutím, 
pre viacdetné rodiny, pre nevlád-
nych starších ľudí, pre dlhodobo ne-
zamestnaných a všetkých občanov, 
ktorí sa dostali do krízovej situácie. 
Pomáham pri vyplňovaní formulárov

a žiadostí, poskytujem základné in-
formácie pri vybavovaní úradných 
záležitostí (sociálne dávky, dôcho-
dok, príspevky, umiestnenie v zaria-
deniach pre seniorov). Spolupracu-
jem a sprostredkovávam informácie 
medzi klientmi a inštitúciami v loka-
lite (ZŠ, MŠ, zdravotné zariadenia, 
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
a ďalšie inštitúcie). Medzi každoden-
né aktivity patrí mapovanie terénu 
na území Tvrdošoviec a Jánošíkova 
a vedenie spisovej dokumentácie. 
Praktickými radami, informáciami, 
ale aj morálne podporujem tých, 
ktorí sú odkázaní na pomoc, aby 
mohli zlepšiť kvalitu svojho života
a získali sociálne zabezpečenie.

V ktoré dni sa môžu na teba 
obrátiť Tvrdošovčania?

Zákazníci majú možnosť osobne 
ma vyhľadať v kancelárii, ktorá sa 
nachádza v dome služieb, naproti 
obecnému úradu. Konzultačné ho-
diny sú pondelok – piatok od 8:00 
do 12:00, následne do 16:00 vyko-
návam sociálnu službu v teréne.

Vychádzajúc z tvojich doteraj-
ších skúseností, potrebujú ľudia 
tvoju pomoc?

Podľa môjho názoru sociálna 
práca je potrebná, pretože podpo-
ruje sociálny rozvoj, integráciu osôb 
do spoločnosti a tiež zlepšenie, ob-
novenie a riešenie problémov jed-
notlivcov, rodín a komunít. Vytvára 
priaznivejšie sociálne podmienky 
a prispieva k dosiahnutiu väčšie-
ho sociálneho blahobytu. Verím, že 
mojou prácou prispejem k dosiah-
nutiu požadovanej zmeny.          

 S.B.

Návštevné hodiny Obecného cintorína Tvrdošovce:
 Letný čas  (apríl-september):  7.30 hod – 21.00 hod
 Zimný čas  (október – marec):  8.00 hod – 17.30 hod

nica) alebo v ústave sociálnej 
starostlivosti, uvedené inštitú-
cie o tom informujú rodinných 
príslušníkov. V tomto prípade 
treba kontaktovať pohrebné 
služby následne po prevzatí 
správy o úmrtí, ktoré vybavia 
všetky záležitosti súvisiace
s odvozom zosnulého a s jeho 
pochovaním. Pozostalí majú 
právo na to, aby požiadali kto-
rékoľvek pohrebníctvo o vy-
konanie pohrebu. V Tvrdošov-
ciach ho vykonáva Pohrebníc-
tvo Bogdány, ktoré je zároveň aj 
správcom miestneho cintorína. 
(Tel. č. 0905 897 106, 0905 536 
063). Úmrtný list je vystavený 
na matričnom úrade, v mieste, 

kde sa úmrtie stalo. K vystave-
niu úmrtného listu je potrebné 
odovzdať občiansky preukaz 
a zdravotnú kartu zosnulého 
a 4 kópie listu o prehliadke mŕt-
veho, ktoré vydal lekár. Pokiaľ 
nebola nariadená pitva, pohreb 
môže byť uskutočnený až po 
uplynutí 48 hodín od úmrtia. 

V zmysle hore uvedeného 
zákona o pohrebníctve, mu-
sia byť ľudské pozostatky po-
chované na pohrebisku alebo 
spopolnené. Žiaľ, smrť sa týka 
každého z nás. Veríme, že po-
skytnutými informáciami sme 
vám pomohli.

Zuzana Bogdányová
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MAJÁLES
Prvomájový predvečer sme 

oslávili príchod jari a už tra-
dične sme postavili máj pri 
obecnom dome. Predtým však 
vystúpili žiaci miestnych zák-
ladných škôl a spevokol Biely 
agát, aby prítomných potešili 
veselým folklórnym progra-
mom. Starosta našej obce 
pozdravil prítomných a vyzval 
všetky prítomné deti, aby po-
mohli ozdobiť obecný máj 
farebnými stuhami. Príjemné 
počasie, veselá zábava, ob-
čerstvenie, dobrá hudba, prvé 
priateľské stretnutia letnej se-
zóny sa konali až do zotmenia, 
keď bol zapálený táborák za 
pomoci a pod dozorom miest-
nych dobrovoľných hasičov.

XVI. MEDZINÁRODNÁ
A REGIONÁLNA 
AMATÉRSKA VÝTVARNÁ 
A FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
Aj tento rok vyhlásila naša 

obec amatérsku súťaž výtvar-
ných prác a fotografi í. Do súťa-
že sa zapojili miestne základ-
né školy, základná umelecká 
škola, školy z maďarského 
Bonyhádu i z nášho regiónu – 
z Palárikova a zo Zemného. 
Do súťaže bolo prihlásených 
180 výtvarných prác a 50 foto-
grafi í, z ktorých bola inštalova-
ná krásna výstava.

Súťažné diela hodnotila 
trojčlenná porota, Miriam Šve-
cová a Angelika Vaneková, 
učiteľky základnej umelec-
kej školy výtvarného odboru
a František Tóth, fotograf. Po-
rota ani tentokrát nemala ľah-
kú úlohu, veď z mnohých diel 
bolo ťažké vybrať 3 najlepšie. 
V kategórii výtvarných prác 
boli určené nasledovné témy: 
Môj vysnívaný svet a Stromy 
a vtáky, v ďalších kategóriách 
nebola určená téma. Pamätné 
listy a darčekové tašky odo-
vzdal starosta obce, Ing. Mari-
án Tóth, týmto výhercom:

Žiaci zo ZŠ Jána Amosa 
Komenského:

3. miesto - Dárius Pintér, 
 13 rokov
2. miesto - Barbora Trúchla,

 10 rokov
1.  miesto - Barbora Bédio-

 vá, 10 rokov

Žiaci zo ZŠ K. Szemeré-
nyiho:

3. miesto - Jázmin Virág, 
 IV. trieda
2. miesto - Gergő Sashalmi,

 I. trieda
1.  miesto - Anikó Vanya, 
 VII. trieda

Žiaci zo Základnej ume-
leckej školy:

3.  miesto - Evelyn Fugli
2. miesto - Tereza Justína 
 Vaneková
1. miesto - Veronika Sza-

 bová

Výtvarný krúžok pri Kul-
túrnom dome v Palárikove:

3. miesto - Eleonóra Koda-
 dová

2. miesto - Kristína Galbavá
1.  miesto - Brunko Juríček

Poradie súťažných prác 
z Bonyhádu:

3.  miesto - Kiss Tímea
2.  miesto - Gyenei Lili Sára
1.  miesto - Farkas Klaudia

Práce zo Základnej školy 
Aniána Jedlika zo Zemného:

3.  miesto - Klaudia Varga
2. miesto - Ferencz Bom-

 bicz
1. miesto - Krisztina Mada-

 rász.

V kategórii fotografi í vy-
hrali:

3. miesto - Réka Bíróczi
2. miesto - Júlia Mészáro-

 sová
1. miesto - Eliška Schnei-

 derová

V tomto roku sme súťaž 
prvýkrát rozšírili o ďalšiu ka-
tegóriu, a to o kategóriu ruč-

ných prác. Svoje práce nám 
zaslali celkom piati, z toho dve 
deti a traja dospelí. V tejto ka-
tegórii sme vyhlásili jedného 
víťaza, ktorým sa stala Mária 
Berkešová z Palárikova s vy-
snívaným svetom šiat. Ďalším 
tvorcom odovzdáme cenu úte-
chy, aby sme ich povzbudili 
k ďalšej tvorbe.

Všetkým účastníkom súťa-
že ďakujeme za zaslané prá-
ce, vďaka nim mohla vzniknúť 
zaujímavá, farebná a nápaditá 
výstava. Prajeme im veľa tvo-
rivých chvíľ a radosti z tvorby.

DEŇ DETÍ
Pri príležitosti Dňa detí sa 

konal pestrý program v areáli 
miestneho termálneho kúpa-
liska. Keďže počasie bolo ten-
to deň mimoriadne teplé, pod-
ujatia sa zúčastnil veľký počet 
detí. Program otvorili skupiny 
mažoretiek miestnych zák-
ladných škôl, potom vystúpilo 
bábkové divadlo Základnej 
školy Károlya Szemerényiho, 
po nich žiaci Základnej školy 
J. A. Komenského predniesli 
veselú scénku. Deti aj dospelí 
sa výborne bavili počas vy-
stúpenia hudobného tria Imre 
Vadkerti, Attila Zsapka a Dávid 
Sipos, ktoré odohralo vese-
lý koncert. Počas kultúrneho 
programu mali deti možnosť 
zapojiť sa do športových hier, 
tvorivých dielní a nechýbalo 
ani maľovanie na tvár, ktoré 
sa u detí teší vždy veľkej obľu-
be. Milovníkov zvierat najviac 
potešil poník a nedávno na-
rodené žriebä. Nikto neodišiel 
domov s prázdnymi rukami, 
pretože každé dieťa dostalo 
po splnení malých úloh odme-
nu v podobe sladkostí a drob-

ných darčekových predmetov. 
Členovia miestneho klubu ob-
čianskej strany Most ponúkali 
deťom chutné palacinky. Ani 
tentokrát nechýbali obecní 
dobrovoľní hasiči, ktorí pred-
stavili činnosť hasičov a sa-
mozrejme radi odpovedali na 
zvedavé otázky najmenších. 
Po skončení programu náv-
števníci využili príjemné letné 
počasie na oddych vo vode. 
Organizátori touto cestou ďa-
kujú všetkým, ktorí sa podieľali 
na úspechu podujatia.

KLAVÍRNY KONCERT
Začiatkom júna sa v galérii 

obecného domu konal klavírny 
koncert s názvom „V promě-
nách taneční hudby”. Koncert 
odohral Anton Mészáros, ro-
dák našej obce, ktorý už nie-
koľko rokov žije v Čechách, 
tohto času v Brne. Mnohým 
z divákov sa predstavovať vô-
bec nemusel, veď v roku 1959 
sa narodil v Tvrdošovciach a tu 
aj vyrastal. Kvôli svojmu handi-
capu musel navštevovať špe-
ciálnu školu pre nevidiacich 
v Levoči. Neskôr študoval v Pra-
he na Konzervatóriu pre zrako-
vo postihnutú mládež. Počas 
svojho pôsobenia vyučoval na 
základných umeleckých ško-
lách hru na klavíri, teraz pra-
cuje na Konzervatóriu v Brne, 
kde učí klavírnu improvizáciu. 
Počas koncertu predstavil ta-
nečnú hudbu z najrôznejších 
období a rozličných štýlov, 
od baroka cez operety až po 
jazz alebo blues. Zavŕšením 
koncertu bol obrovský potlesk 
a následné priateľské rozho-
vory, objatia a spomínanie na 
spoločné zážitky.

Lívia Borbélyová

KULTÚRNY KALENDÁR OBECNÉHO DOMU
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Termálne kúpalisko Tvrdošovce
Dňa 30. mája 2015 sa otvo-

rili brány Termálneho kúpalis-
ka Tvrdošovce. V porovnaní 
s minuloročnou sezónou je 
kúpalisko bohatšie o niekoľko 
zmien, ktoré poslúžia potre-
bám ľudí, ktorí chcú využiť svoj 
voľný čas práve na termálnom 
kúpalisku.

V areáli kúpaliska sa nachá-
dza plavecký bazén s rozmer-
mi 25 x 20 metrov. Súčasťou 
bazénového komplexu je aj 
detský bazén s hĺbkou vody 
40 cm, pre najmenších náv-
števníkov je k dispozícii ba-
zén s hĺbkou 15 cm. Zmeny 
boli predovšetkým vykonané v 
detskom bazéne. Šmýkačka a 
vodný hríb otvára brány deťom 
k využitiu vodných hier, samo-
zrejme pod dohľadom plav-
číka. V plaveckom bazéne sa 
nachádzajú 3 prúdové trysky, 

ktoré svojím silným prúdom 
vody príjemne uvoľnia una-
vené svalstvo. Termálna voda 
v bazénoch blahodarne pôso-
bí na pohybové ústrojenstvo 
a napomáha k regenerácii 
unaveného svalstva.

Návštevníci termálneho kú-
paliska s obľubou využíva-
jú jakuzzi, kde majú možnosť 
oddychu a regenerácie celého 
tela. Naši návštevníci sa môžu 
opaľovať na moderných zele-
ných ležadlách, ktoré sú roz-
merovo aj tvarovo jedinečné 
a návštevník ich nájde len na 
našom kúpalisku. 

Pri vstupe sa nachádza 
bar, ktorý ponúka svojim náv-
števníkom osviežujúce nápoje 
a pri terase sa nachádza bufet 
s rýchlym občerstvením, čo je 
tiež neodmysliteľnou súčas-
ťou termálneho kúpaliska. Aby 

mohlo naše kúpalisko spoznať 
čo najviac ľudí a presvedčiť sa 
o príjemnej atmosfére a pro-
stredí v ňom, upustili sme od 
vstupného do areálu kúpalis-
ka, tzn. že návštevník, ktorý 
má chuť na dobrú kávu alebo 
na príjemnú spoločnosť, môže 
bezplatne využiť služby baru 
a bufetu. Pre vyšší komfort 
sme zabezpečili 4 letné altán-
ky, ktoré umožnia ešte väčšie 
pohodlie. 

Počas letných prázdnin sa 
na termálnom kúpalisku ko-
najú rôzne kultúrne a športo-
vé podujatia, ako aj koncerty 
(napr. Mira Jaroša). Termálne 
kúpalisko zohrá v spoločen-
ských podujatiach dôležitú 
úlohu aj počas osláv Dní svä-
tého Štefana v auguste. 

Aktuálne informácie nájde-
te na webovej stránke www.

kupalisko-tvrdosovce.sk, na 
stránke www.tvrdosovce.sk 
a taktiež na facebook-u „Ter-
málne kúpalisko Tvrdošovce“.

Pre návštevníkov je kaž-
dodenne k dispozícii mladý
a energický personál, ktorý sr-
dečne očakáva každého náv-
števníka.

Otváracia doba 
termálneho kúpaliska:

Pondelok:  10.00 - 18.00
Utorok:  10.00 - 19.00
Streda:  10.00 - 19.00
Štvrtok:  10.00 - 18.00
Piatok:  10.00 - 19.00
Sobota:  10.00 - 19.00
Nedeľa:  10.00 - 18.00

Mgr. Lívia Vanya, 
Peter Csányi

LETNÝ TÁBOR V OBECNOM DOME
(13. – 17. 7. 2015)

Ledva dozneli zvuky rozlúčkových 
slávností či radostné výkriky „hurrá, sú 
prázdniny“, priestory obecného domu 
opäť ožili smiechom, radostným dža-
votom detí. Zišli sa, aby počas jedného 
týždňa získali veľa nových zručností, 
stretli svojich kamarátov, nadviaza-
li nové priateľstvá a v neposlednom 
rade aby sa príjemne zabavili. V doo-
bedňajších hodinách sa konali výtvarné 
dielne, kým poobedia sme strávili von-
ku. Navštívili sme jazdiareň Palomino, 
dopravné ihrisko, termálne kúpalisko, 
tréningové ihrisko pri jazere Putnoki 
a v posledný deň sme sa zahrali na In-
diánov. Prvý deň sme spoločne vytvo-
rili strom s listmi z odtlačkov detských 
rúk, veselé slniečka a sovičky, ďalší deň 

sme sa zdokonalili v papierovom plete-
ní, maľovali sme veselé kamene a tvorili 
sme prívesky zo slaného cesta. Potom 
sme vyhotovovali voňavé vrecúška
s levanduľou, vyrábali sme tričká podľa 
vlastnej fantázie a šikovnosti a sklada-
li papierové náramky. Vo štvrtok sme 
z hliny robili menovky a z dreva náram-
ky priateľstva. Posledný deň sme sa 
rozdelili na indiánske kmene, súťažili 
sme a vytvorili indiánske lapače snov. 
Tento rok sa v letnom tábore organizo-
vanom obecným domom zišlo celkom 
44 detí, dúfame, že sa všetky dobre cí-
tili a o rok sa stretneme opäť.

Na pomoc nám prišli viacerí, aj tou-
to cestou im ďakujeme!

Lívia Borbélyová
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PONÚKAME VÁM MALÚ FOTOGALÉRIU Z NAŠICH AKTIVÍT ZA POSLEDNÉ TRI MESIACE ŠKOLSKÉHO ROKU 2014/2015. 

Viete na čo sa najviac te-
šia žiaci? Predsa na prázd-
niny! Končí sa ďalší školský 
rok – pre niekoho úspešný, 
pre niekoho menej vydarený. 
Pri čítaní motta: „Po rebríku 
úspechu nemôžete vyliezť 
s rukami vo vreckách“, som 
zistila, že v tomto školskom 
roku bolo pre nás veľmi prav-
divé. Keď sa obrátime doza-
du, zistíme, že sme stihli toho 
veľa. V septembri sme privítali 
našich najmladších – našich 
prváčikov a žiakov z Jatova. Po 

prvých úspešných čiarach, čís-
liciach či pokusoch začali prí-
pravy na súťaže a olympiády. 
Popri tom ste súťažili so svojimi 
rodičmi, predstavili sa krásnym 
programom v dennom stacio-
nári či na vianočnom charita-
tívnom programe. Určite neza-
budnuteľné chvíle ste strávili na 
krúžkoch a vaša prezentácia na 
verejnosti neostala bez odozvy. 
Žiaci chemického krúžku pred-
viedli zábavnú chemickú šou, 
fotografi cký krúžok mal svoju 
vernisáž a úspech dosiahli aj 

v obecnej súťaži a dramatic-
ký krúžok piatakov predstavili 
svoje divadielka na Deň detí 
v obci, ktoré spestrili vystú-
pením i mažoretky. A že žiaci 
boli ozaj snaživí, o tom svedčia 
i úspechy, ktoré dosiahli na jed-
notlivých olympiádach a súťa-
žiach. 

Dovoľte mi, aby som sa 
i z tohto miesta poďakovala 
všetkým rodičom a priateľom 
školy, ktorí sú nám stále ná-
pomocní pri našich akciách 
a aktivitách, všetkým peda-

gogickým i nepedagogickým 
zamestnancom za ich obetavú 
a namáhavú prácu, pretože bez 
vzájomnej pomoci a spoluprá-
ce by sme nedosiahli úspechy, 
ktoré šíria dobré meno našej 
školy i obce. 

„Oddych je korením prá-
ce“, preto vám prajem príjem-
né leto, načerpanie nových síl, 
aby sme sa 2. septembra 2015 
opäť stretli. 

Mgr. Jana Micsinaiová

OKIENKO ZŠ J.A. KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH

Športový deň v prírode Športový deň na ZŠ Hradnej v Nových Zámkoch

Deň rodiny – kultúrny program Deň rodiny – voľná zábava

Trojstretnutie v Tardosi (Maďarsko) Trojstretnutie v Tardosi (Maďarsko)

Čistí jednotkári vo vyšších ročníkoch s vyhranými cenami Čistí jednotkári v nižších ročníkoch s vyhranými cenami
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KEĎ SA VEZIE DUŠA

Väčšina ľudí si myslí, že 
motorkári sú jedna banda vul-
gárnych a nevychovaných ľu-
dí, poprípade, že sú to blázni 
jazdiaci rýchlo, až príliš nebez-
pečne. Tiež sa častokrát stáva, 
že ich vodiči áut nerešpektujú 
ako účastníkov premávky a ne-
dajú im prednosť alebo ich 
zbytočne ohrozujú rôznymi, nie 

práve bezpečnými manévrami 
na cestách. Pravda o motorká-
roch je však úplne iná. Sú to ľu-
dia ako hociktorí iní, majú rodi-
nu, chodia každý deň do práce 
a keď majú chvíľku času, sadnú 
na svoje železné tátoše a vyda-
jú sa na cesty. Niekedy s jas-
ným cieľom, inokedy zas jazdia 
bez cieľa naprieč krajinou. 

Keď som sa pred dvoma 
rokmi zoznámila so svojím pria-
teľom, ani som netušila, ako 

sa môj svet zmení. Spoznala 
som ľudí z motorkárskej rodiny 
a onedlho som sa aj ja stala jej 
členom. 

Ten výraz „ motorkárska ro-
dina“ nie je iba prázdnym vý-
razom, je to skutočnosť. Držia 
spolu v dobrom aj v zlom, ako 
to býva v každej rodine. Nech 
sa stane čokoľvek, pomôžu 

si, a to veľakrát aj vtedy, keď 
sa vôbec nepoznajú. Keď sa 
stretnú na ceste, pozdravia sa 
navzájom, aj keď ani len netu-
šia, kto sa pod prilbou skrýva. 

Ako som spomínala „v dob-
rom aj v zlom“ to dokazuje aj 
to, že motorkárske svadby 
patria k jedným z najkrajších. 
Prečo? Svadba motorkára by 
nemohla byť bez toho, aby ho 
ostatní neodprevadili na jeho 
prvú spoločnú cestu novým ži-

votom. Hlasným vrčaním moto-
riek im pogratulujú a na oplátku 
od šťastného páru dostanú zo 
svadobných zákuskov, ktorým 
sa vždy potešia.

Žiaľ, život nie je len o rados-
ti. Často sa stane, že z partie 
motorkárov niekto navždy odí-
de na nebeské cesty. Avšak ani 
vtedy nezanevrieme na seba. 

Pri poslednej rozlúčke sa zídu 
motorky a patrične sa rozlúčia 
so svojím kamarátom a prosia 
ho, aby strážil ich cesty a dával 
na nich zhora pozor. 

Počas uplynulých období 
som zažila veľa vecí, ale asi 
najviac ma učarovala dobrosr-
dečnosť a chuť pomáhať tým, 
ktorí to potrebujú.

Jedným z takých príkladov 
je, keď sme pred dvoma rok-
mi navštívili malú dedinku za 

Kolárovom, Dedinu Mládeže. 
Asi 50 motoriek, ak nie viac, sa 
zišlo na námestí, kde sa ich už 
deti z detského domova ne-
vedeli dočkať. Ten pohľad na 
deti, ktoré od radosti nevedeli, 
ku ktorej motorke sa majú vy-
brať, bol fantastický! Samou 
radosťou sa im ligotali očká
a videli sme na nich, že majú 
obrovskú radosť. Bol Deň 
detí, a tak sme nemohli prísť 
s prázdnymi rukami. Každý 
z nás im priniesol akú-takú 
drobnosť. Niekto sladkosti, iní 
hračky a rozprávkové knižky. 
Na oplátku sme od nich dosta-
li veľké objatia a jedno veľké 
úprimné ĎAKUJEM. Odchá-
dzali sme od nich veľmi neradi, 
ale pri srdci nás hrial pocit, že 
sme im mohli spríjemniť deň.

Sme veľmi radi, ak vieme 
pomôcť iným. Ďalší príklad by 
som uviedla niečo aktuálnej-
šie, o ktorom asi každý počul. 
Vo Dvoroch nad Žitavou žije 
malé dievčatko Sárka, ktorá 
má závažnú chorobu. Ľudia 
z celého Slovenska sa jej sna-
žia pomôcť tým, že jej rodine 
posielajú vrchnáky od plasto-
vých fl iaš. Výnimkou v prispie-
vaní nie sú ani motorkári. S veľ-
kým elánom zbierajú vrchnáky 
a keď sa ich nazbiera viac, od-
nesú ich k rodine.

Nezostali sme však len pri 
zbieraní vrchnákov. Motorkár-
sky klub Children of heaven 
Komárno zorganizoval dňa 
18.7.2015 dobročinnú zbierku 
práve pre malú Sárku. Vyzbie-
raný fi nančný výťažok putoval 
malej dievčine na jej liečbu. 

Verím, že mojím článkom 
sa mi podarilo aspoň trocha 
zmeniť názor mnohých Vás 
na motorkárov a stanete sa 
na cestách aspoň Vy voči nim 
ohľaduplnejší.

Lucia Budíková

V predchádzajúcom čísle Tvr-
došovského spravodaja sme 
z príspevku „Jubilejný ples 
pre darcov krvi“ náhodou vy-
nechali meno Bc. Veroniky 
Ludašovej, ktorá tiež obdr-
žala bronzový stupeň Jánseho 
plakety. Touto cestou sa jej 
ospravedlňujeme a zároveň 
dodatočne blahoželáme!

Hovorí sa, že auto vezie telo, motorka dušu. Možno ešte pred pár rokmi by som ani ja 
nepochopila, ako je to možné, veď aj motorka len vezie človeka z miesta na miesto tak ako 
aj auto. Avšak už pri prvej jazde na motorke ako spolusediaca som pochopila, že jazda na 
motorke naozaj obohacuje dušu človeka už len tým, že sa cíti byť voľnejším a všetky starosti 
a trápenia hodí za hlavu a užíva si voľnosť a bezstarostnosť. Tento koníček naplnil môj život 
niečím, čo si neviem ani len vysvetliť.
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Zabíjačky, zabíjačkové fes-
tivaly majú vždy svoju atmo-
sféru. Je jedno, či sa konajú
v zime, na jar alebo v inom 
ročnom období, či sa usporia-
dali v minulosti alebo v súčas-
nosti. Práve pre jeho osobitú 
atmosféru sa rozhodla samo-
správa našej obce usporiadať 
v Tvrdošovciach I. zabíjačko-
vý festival spojený so súťažou 
v plnení klobásy. Z myšlienky 
sa stala rýchlo skutočnosť, dňa 
14. marca 2015,  

 
v sobotu, si už ľu-
dia užívali festival. 
Úlohy hlavných 
organizátorov sa 
ujali Zoltán Ágh, 
poslanec obec-
ného zastupiteľ-
stva a Ferdinand 
Szabó, predse-
da Občianskeho 
združenia Živé 
tradície. 

Organizačné práce sa za-
čali už niekoľko dní dopredu. 
Na mieste festivalu postupne 
pribúdali stany, stánky a v so-
botu ráno už bolo všetko pri-
pravené na zahájenie. Zvedav-
ci a záujemcovia prichádzali od 
8.00 hod rannej. Areál pri obec-
nom dome sa postupne zapĺ-
ňal. Prítomných, hlavne však 
deti, z ktorých možno niektoré 
ešte nevideli zabíjačku, privítal 
v mene organizátorov Ing. Ma-
rián Tóth, starosta obce. 

Obeťami festivalu sa stali 
3 ošípané. Dve boli spracova-
né pred podujatím a pripravili 
sa z nich obľúbené zabíjačkové 
pochúťky. Návštevníci si mohli 
pochutiť za ochutnávkový 
lístok na pečienkach, klobá-
sach, jaterniciach a ďalších za-
bíjačkových špecialitách. Po-

nuka bola naozaj pestrá. Tretia 
ošípaná – mangalica sa čistila 
a rozoberala na mieste pred 
divákmi v rámci ukážkovej za-
bíjačky. Neľahkú prácu vykonal 
skúsený mäsiar Pavol Csernák 
za pomoci Štefana Tótha a Jú-
liusa Csányiho. 

Čo sa týka súťaže v plnení 
klobásy, prihlásilo sa 8 druž-
stiev za účelom, aby si porov-
nali svoje schopnosti vyčarovať 
z mäsa tú najlepšiu klobásu. 

Podľa pravidiel ma-
lo každé družstvo 
k dispozícii 5 kg 
mäsa a črevá. Os-
tatné už záležalo 
na nich. Všetci 
chceli zabodovať
a uspieť, a tak sa 
snažili ako naj-
lepšie vedeli. 
Vzorky z hoto-
vých klobás sa
o d o v z d a l i
v Obecnom do-

me, kde ich hodnotila poro-
ta v zložení: Mária Vidová, Ing. 
Marián Tóth a MUDr. Zoltán 
Borbély. Hodnotila sa v prvom 
rade chuť a vzhľad klobásy, ale 
prihliadalo sa aj na servírova-
nie.

Atmosféra bola počas celé-
ho doobedia výborná. Postarali 
sa o to miestni podnikatelia, 
Poľnohospodárske družstvo 
Tvrdošovce a Miestny klub 
občianskej strany Most-Híd, 
ktoré zabezpečili občerstvenie. 
Nechýbal ani kultúrny program, 
v ktorom sa predstavili folklór-
ne skupiny našej obce a mladí 
folkloristi z obce Igrám – Igrici. 

Okolo 13.00 hod nadišla 
chvíľa vyhlásenia výsledkov 
súťaže v plnení klobásy. Mi-
moriadnu cenu za najkrajšie 
servírovanie získalo družstvo 

Chilli Csídás, ktoré sa mohlo 
tešiť aj z ceny za 3. miesto. 
Na 2. mieste sa umiestnilo 
Poľovnícke združenie Tvrdo-
šovce. Víťazom súťaže v plnení 
klobásy na I. zabíjačkovom fes-
tivale v Tvrdošovciach sa stalo 
družstvo Nefőzzél le. Blahože-
láme.

Organizátori prezradili, že 
vzhľadom na úspech, sa o rok  

usporiada 2. ročník festivalu. 
Dúfame, že budeme môcť na 
ňom privítať ešte viac záujem-
cov a súťažiacich. Veríme, že 
sa podujatie stane ďalšou tra-
díciou v našej obci. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
pričinili o úspech celého festi-
valu. 

Silvia Bračová

I. ZABÍJAČKOVÝ FESTIVAL V TVRDOŠOVCIACH

Pre tých, ktorí ho ešte ne-
poznajú, rada by som ozrejmila 
pôsobenie nášho spolku. 

Spolok tvrdošovských že-
lezničiarov ZÁSTAVA bol zalo-
žený dňa 6. septembra 1925. 
V tom čase mal spolok vlastnú 
pečať a 2 zástavy. Hlavným 
účelom spolku bolo, aby sa 
tvrdošovskí železničiari, pracu-
júci v rôznych kútoch republiky, 
zjednotili vo svojom rodisku. 
Členovia spolku zároveň po-
máhali slabším rodinám a uctili 
si starších po ich odchode do 
dôchodku. V roku 1940 sa však 
prerušilo pôsobenie spolku. 
Až po desaťročiach, 26. apríla 
1998, sa ho oduševneným že-
lezničiarom podarilo obnoviť 
pod vedením Andreja Vasa, 
ktorý ako predseda spolku pra-
coval až do 27.novembra 2014. 
Všetci si jeho prácu nesmierne 
ceníme a vždy budeme s úctou 
naňho spomínať.

„Kde sa niečo končí, tam sa 
niečo nové začína... “ 

10. apríla 2015 prebehli no-
vé voľby, kde členovia za pred-
sedníčku Spolku tvrdošov-

ských železničiarov zvolili Zu-
zanu Vanyovú. Členmi výboru 
sa stali: Róbert Birkus, Eleo-
nóra Birkusová, Július Bugyik 
a Karol Mészáros.

Členovia spolku oslávili 
1. máj - Sviatok práce výletom 
do Žiliny. Boli sme v Budatín-
skom parku, odtiaľ sme sa pre-
sunuli do Rajeckých Teplíc, kde 
sme sa kochali krásami kúpeľ-
ného mesta. Naša ďalšia cesta 
nás zaviedla do Rajeckej Les-
nej, kde krásne rezbárske dielo 
„Slovenský Betlehem“ ohúrilo 
každého jedného návštevníka. 
Našu cestu sme zakončili v ne-
ďalekej dedinke Čičmany, ktorá 
je preslávená zachovalou uni-
kátnou ľudovou architektúrou. 
Jej maľované zrubové domy 
majú charakteristickú orna-
mentálnu výzdobu. 90 účastní-
kov zájazdu sa príjemne unave-
ne a s peknými zážitkami vrátilo 
domov.

Do budúcna máme ešte 
ďalšie plány, pevne veríme, že 
sa nám ich podarí zrealizovať.

Zuzana Vanyová

KDE SA NIEČO STARÉ KONČÍ,
TAM SA NIEČO NOVÉ ZAČÍNA

14. marca 2015,  Po
lo
k 
m
ta
n
c
a
s

v Obecnom do
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Touto cestou by som sa chcela poďakovať nášmu pánovi 
starostovi, poslancom a miestnemu poľnohospodárskemu 
družstvu, Imrichovi Mészárosovi (za videonahrávky) a v ne-
poslednom rade členom nášho klubu, že sa podieľajú na jej 
úspešnej činnosti.

Klub dôchodcov, pracujúci 
pri miestnej samospráve obce, 
je jednou z najväčších organi-
zácií, ktorá má v súčasnosti 360 
členov. (V tomto kalendárnom 
roku sa počet členov rozšíril 
o 14). Vedúcu úlohu vykonáva-
jú členovia speváckeho súboru 
Rozmarín pod vedením Márie 
Hamarovej, ktorej rozvoj kultúr-
neho života dôchodcov je srd-
covou záležitosťou. Spevácky 
súbor pozostáva z 12-ich čle-
nov (10 žien a 2 muži) a pracuje 

pod taktovkou Márie Puskáso-
vej. Dvakrát týždenne mávajú 
skúšku v klube dôchodcov, 
kde sa svedomite pripravujú na 
tradičné veľkolepé podujatia, 
či už na domácej pôde alebo za 
hranicami. Prvoradým cieľom 
a poslaním speváckeho súboru 
je zachovať a rozvíjať tradície 
i ľudové piesne predkov, hu-
mornými scénkami, spevom, 
básňami a tancom zabávať 
a rozsievať veselú náladu me-
dzi starými ľuďmi.

 
Podujatia a vystúpenia 

v 1. polroku 2015
 Je za nami naozaj plodné 

obdobie. Rok 2015 sme na-
štartovali už tradičným fašian-
govým bálom 27. januára v po-
radí už 22. ročníkom. Veľká 
sála Obecného domu sa napl-
nila našimi klubovými členmi, 
na dôchodcov čakali krásne 

ozdobené stoly s chutnými 
chlebíčkami a ovocnými misa-
mi. O kultúrny program sa po-
staral spevácky súbor Rozma-
rín, ktorému sa podarilo roz-
prúdiť veselú zábavu. Odzneli 
evergreeny, báseň, humorné 
scénky i ľudové piesne. Mode-
rátorkou celého popoludnia 
bola Alžbeta Bujáková. Nechý-
bala ani tombola. O tanečnú 
hudbu sa postaral Imrich Més-
záros. Búrlivý potlesk a veselá 
nálada dôchodcov bola od-

menou za vynaloženú námahu 
a dôkazom, že členovia klubu 
sa cítili naozaj skvele. 

Vo februári 2015 sme od-
štartovali pod vedením Márie 
Drančíkovej, bývalej zdravot-
nej sestry, fyzioterapeutické 
cvičenie pod názvom „Ako žiť 
zdravo aspoň 100 rokov”. Od-
vtedy sa ho zúčastňuje zhruba 
25 našich členov. Cvičenie me-
ridián je založené na základoch 
1000-ročnej čínskej medicíny. 
Základom je „čí” alebo údržba 
prúdenia energie v našom tele. 
Keďže cvičenie má blahodarný 
vplyv na náš organizmus a ne-
vyžaduje si intenzívny pohyb, 
je vhodný aj pre starších ľudí. 
Touto cestou chceme vyzvať 
ďalších dôchodcov, aby prišli 
medzi nás a vyskúšali si cviče-
nie. V letnom období sa stretá-
vame raz za týždeň vo štvrtok 
o 17.30 hod na ploche pred 

amfi teátrom. Cvičenie trvá 20 
minút.

14. marca 2015 sa uskutoč-
nil 1. ročník Tvrdošovského za-
bíjačkového festivalu. Naši čle-
novia priložili tiež ruku k dielu. 
Ženy, ako skúsené kuchár-
ky, piekli jaternice, klobásky, 
pečienku a núkali hosťom. 
Spevácky súbor Rozmarín na 
kultúrnom programe vystúpil 
s kyticou piesní.

24. marca 2015, v krásny sl-
nečný deň, sa vybralo autobu-
som 45 členov klubu do Vied-
ne. Cestou tam sme sa zastavili 
v meste Kitz, kde sme navštívili 
čokoládovňu, pozreli sme si vi-
deo o histórii čokoládovne, vý-
robňu i balenie výrobkov. 

V apríli 2015, pri príležitos-
ti Dňa Zeme, miestna samo-
správa na čele so starostom 
obce, Ing. Mariánom Tóthom, 
zorganizovala obecnú brigádu 
pod názvom „Za krajšie Tvrdo-
šovce”. Zapojilo sa do nej viac 
ako 300 obyvateľov, nechýbali 
ani členovia vedenia klubu dô-
chodcov a samotní dôchodco-
via. Pracovité ruky našich žien 
upravili železničiarsky park, 
v ktorom vysadili ruže, čím 
skrášlili centrum obce.

25. apríla sme v Obecnom 
dome oslavovali Deň matiek. 
Sála sa úplne zaplnila mamami 
a starými mamami, ktoré po-
zdravil starosta obce a pred-
sedníčka kultúrnej komisie. 
Predsedníčka Klubu dôchod-
cov každej zo žien zablahože-
lala a odovzdala malý darček. 
Nechýbal dojímavý slávnost-
ný program zboru Rozmarín. 
Na slávnosti si kultúrny 
program užili aj naši priatelia zo 
Szákszend-u.

29. júna 2015 sme hosťo-
vali u našich priateľov z klubu 
dôchodcov Tatabánya-Bán-
hida pri príležitosti Dňa otcov. 
V popoludňajších hodinách vy-
stúpil aj náš spevácky súbor 
Rozmarín so svojím pestrým 
programom. Po chutnej večeri 
nasledovala zábava so živou 
hudbou, ktorú organizujú pra-
videlne každý posledný týždeň 
v mesiaci. Vládla vynikajúca 
nálada, cítili sme sa úžasne. 
Nečudo, veď už 22. rok prehl-
bujeme naše priateľstvo.

Na záver by som spomenu-
la už aj menej veselé udalosti, 
ktoré však tiež patria k živo-
tu. Za uplynulé obdobie sme 
dvoch skalných členov, Micha-
la Baru a Annu Mészárosovú, 
odprevadili na ich poslednej 
ceste na miestnom cintoríne. 
Na hrob sme umiestnili veniec 
a rozlúčili sme sa s nimi pies-
ňou. Spomienku na nich si kaž-
dý z nás zachová v srdci.

Valéria Bírócziová

VYHODNOTENIE ČINNOSTI 
TVRDOŠOVSKÉHO KLUBU DÔCHODCOV 
ZA I. POLROK 2015
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týždňami som tu mal pacientov 
zo Švajčiarska, ale prichádza-
jú aj z Maďarska, Nemecka, 
Rakúska, ba aj zo Španielska, 
Nórska, dokonca mal som pa-
cientov aj z ďalekej Kanady. 
Sú takí, čo sotva dokážu vyjsť 
po schodoch (i keď musím do-
dať, že do jeho domu sa vystu-
puje strmo ako na Himaláje), 
musia ich podopierať, také majú 
bolesti, ale dolu už väčšinou 
idú po svojich. Vždy sa snažím 
prísť na koreň problému,” po-
kračuje v rozhovore Elek báči, 
„veľakrát je potrebné uvoľniť 
stuhnuté, kŕčovito stiahnuté 
svalstvo či zatvrdnuté uzliny, 
ktoré musím poriadne rozma-
sírovať – a bolesť zrazu pomi-
nie – alebo refl exnou masážou 
odstrániť neznesiteľné bolesti 
hlavy, migrénu či vytknuté ale-
bo vysunuté kĺby, aj tie je po-
trebné zasunúť na ich miesto. 
Jasné, ľahko sa to povie, ale 
ja už nejako intuitívne vycítim 
a vyhmatám problematické bo-
lestivé miesto v tele, zistím, ako 
sa hovorí - „kde je pes zakopa-
ný”. Pravda, k tomu je potreb-
né mať veľa-veľa rokov praxe 

a skúseností. Nie vždy stačí 
krátka terapia či jednoduchá 
masáž, často je potrebné, aby 
ma pacienti navštívili viackrát. 
Predstav si, „ošetroval” som už 
aj lekárov. S tými mám najviac 
problémov, oveľa menej mi dô-
verujú, ťažko vedia prijať fakt, 
že tabletky a injekcie nedokážu 
všetko. Mnohí prichádzajú ku 
mne až potom, keď už navštívili 
všelijakých doktorov, a nepo-
mohli im. Tak vyhľadajú mňa. 
Mal som už aj takého pacienta, 
ktorému odporúčali operáciu, 
na ktorú sa nevedel odhodlať 
a ja som bol tou poslednou 
„slamkou”, ktorej sa chytal. 
Aj sa „chytil”, lebo som ho vy-
liečil, ani operácia nebola po-
trebná. Neposlal som preč nik-
dy nikoho, ale samozrejme, 
keď vidím, že pacient potre-
buje klasickú liečbu, poviem 
mu to otvorene, nebudem ho 
predsa zbytočne zavádzať. 
Aj na to som si už zvykol, že 
mi často zvoní telefón neskoro 
v noci: „Jaj, Elek báči, pomôžte 
mi, ráno musím ísť do práce, 
čo len bude so mnou…” Prišli 
za mnou už aj v noci, aj pred 
brieždením. Liečil som už v det-
skom veku. Pravda, vtedy iba 
hydinu, kurence, káčatká. Ne-
hovorím, že sa mi to vždy po-
darilo, ale vedel som, že mám 
na to určité nadanie, s ktorým 
sa treba narodiť. Potom som 
si už vedomosti cieľavedome 
rozširoval. Ani si neviem pred-
staviť, že by to mohlo byť aj 
inak, navyše rodina ma v tom 
vždy podporovala. Manželka 
Magdika mi nikdy nebránila, 
keď som ošetroval pacientov 
v hociktorú dennú alebo nočnú 
hodinu. Naopak, často všeličo 
napečie a ponúka pacientom, 
ktorí prichádzajú zďaleka, dlhé 
hodiny cestujú, tých treba čímsi 
ponúknuť, ale veď to je samo-
zrejmé, nie? Maximálne ma len 
upozorňuje, aby som si nevzal 
na plecia viac ako vládzem, veď 

Tvrdošovský chiropraktik, 
Elek báči Vanya, sa v marci 
tohto roku dožil okrúhlych 80 
rokov. Je to priam neuveriteľné! 
Keď som zavolala na jeho tele-
fónne číslo a pýtala som si ho k 
telefónu s predsavzatím spýtať 
sa, kedy ho môžem navštíviť 
a požiadať o malé interwiev, 
ozval sa mi mladistvý a svieži 
mužský hlas: „Áno, ja som to”. 
Naozaj, bol to on, osemdesiat-
ročný Elek báči. Mladistvý bol 
nielen jeho hlas, ale aj fyzicky 
pôsobil rovnakým dojmom. 
Kto je taký zaneprázdnený
a činný ako on, nezostáva mu 
čas zostarnúť. Veď ku komu by 
potom chodilo toľko pacientov 
dúfajúcich v uzdravenie? 

Elek báči má totiž veľmi veľa 
pacientov, ktorí ho navštevujú
a ktorým pomáha zbaviť sa rôz-
nych neduhov, či sa už jedná
o vykĺbenia, vysunutie platni-
čiek, stuhnuté svalstvo či šľa-
chy. Prijme všetkých krivka-
júcich, ponosujúcich sa, ľudí 
dúfajúcich v uzdravenie alebo 
aspoň v zmiernenie bolestí. Pa-
cienti prichádzajú aj zo vzdiale-
ných kútov republiky. 

„Cestujú ku mne odvšedi-
kiaľ,” hovorí Elek báči, skúsený 
respondent, veď pred niekoľ-
kými týždňami s ním nahrá-
vali rozhovor aj reportéri z TV 
JOJ. „Chodia za mnou z Ko-
šíc, Prešova, Kežmarku, Starej 
Ľubovne, poznajú ma v aj naj-
vzdialenejších kútoch republiky. 
A čo potom tunajší, z okolia … 
o tom už ani nehovorím! Pri-
chádzajú za mnou aj zo zahra-
ničia. Práve pred niekoľkými 

pri mojej práci je často nutné 
previesť aj kompletnú masáž 
a k tomu je potrebná sila. Chva-
labohu, moje ramená to ešte 
zvládnu. A navyše cítim, že som 
schopný odovzdávať ľuďom aj 
energiu a k tomu nepotrebujem 
fyzickú silu. 

Toto je pravda, môžem to 
potvrdiť. Aj moja matka mi ne-
dávno povedala: „Neviem pre-
čo, ale keď Elek vyjde z kostola 
a dotkne sa môjho pleca, mňa 
nejaký čas potom nebolí nič.” 

„Či už masírujem niekoho, 
alebo naprávam vykĺbené kos-
ti,” pokračuje v rozprávaní Elek 
báči, „bolesť nespôsobujem 
nikomu, hoci práve tohto sa 
mnohí boja najviac.” 

Aj to je pravda. Môžem to 
potvrdiť z vlastnej skúsenosti. 
Asi pred desiatimi rokmi som 
po prvýkrát navštívila Elek bá-
čiho, vtedy ako pacient. Ledva 
som dokázala hýbať prstami 
ľavej ruky, veľmi ma to bole-
lo. Čo som mala robiť, bol ví-
kend. Zatelefonovala som mu, 
dohodla stretnutie a išla som. 
Strašne som sa bála. S malou 
dušičkou a pozdravom „bozká-
vam” som vošla k nemu. „Elek 
báči, tu som, ale keď to veľmi 
bude bolieť, tak budem vrieskať 
na celú ulicu.” „Ale ďefča, ic 
volaďe, nebude to bolet, čo by 
si vrískala!” Mal pravdu, nebo-
lelo to. Elek báči má zlaté ruky
i srdce. Zostarnúť nemá čas, 
takže ešte veľa rokov bude 
liečiť ľudí. Tvrdošovský chiro-
praktik, ktorého hľadajú a náj-
du pacienti hoci aj z Tramtárie 
a ktorý každému pomôže. 

Čo by som mu mohla viac 
priať, ako veľa-veľa rokov pre-
žitých v zdraví a pohode, aby 
čo najdlhšie mohol pomáhať 
ľuďom! O desať rokov pri osla-
ve jeho deväťdesiatky ho znova 
vyhľadám a urobím s ním roz-
hovor.

Magdaléna Birkus

chiropraktik
Tvrdošovský
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Elek báči s manželkou
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Srdečne vás vítam v Tvr-
došovciach. Ako sa cítite tes-
ne pred koncertom? 

Pre mňa sú koncerty dob-
rou prípravou, pretože si člo-
vek musí zase osviežiť niekto-
ré skladby a informácie, ktoré 
bežne nepoužíva. Mňa to za-
každým veľmi baví a teším sa 
na koncerty. Dúfam, že moje 
vystúpenie bude pekným hu-
dobným zážitkom aj pre tvrdo-
šovské obecenstvo. 

Z Tvrdošoviec ste odišli 
pomerne skoro, ešte v ra-
nom veku. 

Áno, veľmi skoro som sa 
dostal preč z Tvrdošoviec, mal 
som iba 6 rokov. Ako dieťa 
som tu nevyrastal, preto ne-
mám veľa spomienok na obec. 
Tie, ktoré som mal, sa postu-
pom času vytratili. Hmlisto sa 
mi objavujú iba nejaké detaily, 
ale nie je ich veľa. 

Kam ste odišli z Tvrdošo-
viec?

Odišiel som do Levoče, na 
východ Slovenska, pretože sa 
tam nachádzala najbližšia ZŠ 
pre nevidiacich. Hoci v tom 
čase to vyzeralo ešte tak, že 
by som mohol chodiť do ZŠ 
pre slabozraké deti v Bratisla-
ve. Ale potom mi život zariadil, 

že najlepšia výučba pre mňa 
bola predsa len Levoča.

Môžem sa spýtať, ako ste 
prišli o zrak?

V roku 1991 som mal úraz 
oka, na ktoré som ešte trochu 
videl. Žiaľ, ani polročná liečba 
však nepriniesla obrat k lep-
šiemu. 

Ako ste sa dostali do Br-
na?

Spočiatku som býval v Pra-
he, nakoľko som tam študoval 
na Konzervatóriu pre zrakovo 
postihnutú mládež klavír a or-
gan. V roku 1983 som sa spo-
znal s manželkou, Marie, ktorá 
vtedy pracovala na pražskej 
Filozofi ckej fakulte Karlovej 
univerzity. V roku 1989 sme sa 
rozhodli, že sa celá rodina pre-
sťahuje do Brna. 

Je málo nevidiacich klavi-
ristov, ktorí sa venujú hudbe 
a hre na klavíri na takej úrov-
ni ako vy. Kedy ste sa začali 
venovať hudbe vážnejšie?

S hudbou som sa prvýkrát 
stretol ako 7-ročný, keď mi 
rodičia kúpili ťahaciu harmo-
niku. Počúval som, ako si do-
ma mama s otcom spievajú, 
a následne som to zahral na 
harmonike. Pri hre na harmo-
nike často vzniká technický 

problém, s ľavou a pravou ru-
kou, keďže každá ruka hrá iný 
rytmus na iných gombíkoch. 
Mne to išlo. Prostredníctvom 
ľudových piesní som od svo-
jich 7-8-ych rokov hrával na 
harmonike. 

Kedy prišiel klavír?
Mohol som mať tak 14 ro-

kov, keď som objavil krásu hry 
na klavír. Bolo to dosť nesko-
ro. Ten, kto študoval hru na 
klavír, vie, že hudba na klavír 
nie je iba zábavná, je to skôr 
o technickom zvládnutí. Pre 
nevidiacich je to ešte ťažšie, 
kvôli učeniu sa slepeckých nôt 
Brailleovým písmom. Dnes je 
to už oveľa lepšie, čo sa týka 
hudobnej a inštruktívnej lite-
ratúry pre najmenšie deti, ako 
kedysi. Materiál je oveľa bo-
hatší. Mňa to vtedy nezaujalo, 
vôbec som nechcel hrať na 
klavír. Drobné skladbičky J. S. 
Bacha mi otvorili bránu dovte-
dy nepoznaného hudobného 
sveta. 

Aký je osud nevyspytateľ-
ný, teraz sa živíte vyučova-
ním hry na klavír.

Ja mám špecifi ckú prácu, 
pretože vyučujem hru na kla-
vír pre klaviristov, ktorí študujú
v Brne na konzervatóriu klavír-
nu improvizáciu. Je to schop-
nosť, hrať bez prípravy a bez 
nôt. 

Pokiaľ dobre viem, okrem 
hudby je vášmu srdcu blízky 
aj šport. Akému druhu špor-
tu sa venujete?

Teraz mám športovú pau-
zu, ale športovať som sa začal
z relaxačných dôvodov. Veno-
val som sa vytrvalostnému 
behu. Zúčastnil som niekoľ-
kokrát aj na väčších pretekoch 
maratónu a polmaratónu v Ko-

šiciach a v Prahe. Vždy s vidia-
cim trasérom. V roku 1999 mi 
primátor a Rada mesta Brna 
udelila Cenu mesta Brna v od-
bore šport.

Ako často máte možnosť 
prísť do Tvrdošoviec?

Chodievame len sporadic-
ky, a to iba v lete. Čím ďalej, 
tým viac vo väčších časových 
odstupoch. Keď boli naše deti 
menšie, chodievali sme do 
Tvrdošoviec takmer každý rok 
za babičkou a dedkom. 

Ako vás tak počúvam, zdá
sa mi, že napriek vášmu hen-
dikepu ste spokojný so svo-
jím životom.

Povedal by som to tak, že 
je lepšie sa niečomu venovať, 
než sa trápiť kvôli problémom, 
ktoré sú nenávratné. Je lep-
šie upriamiť pozornosť na iné 
veci. V dnešnej dobe musí 
človek obstáť a práca je to, čo 
človeka drží nad určitou hrani-
cou. Vďaka nej človek nemusí 
sám seba vnímať a zaoberať 
sa tým, čo mu je, čo mu nie je 
dopriate.

Na záver by som vás ešte 
požiadala, aby ste nám po-
rozprávali o svojej rodine.

S manželkou sme spolu 32 
rokov. Máme 3 dospelých sy-
nov a ročného vnúčika. Naj-
starší syn pracuje v oblasti in-
formatiky, prostredný sa venu-
je výtvarnému umeniu, naj-
mladší tento rok maturoval. 
S našimi synmi sa stretávame 
každý deň, pretože bývame 
v jednom dome. 

V mene našich čitateľov 
vám veľmi pekne ďakujem za 
rozhovor. Nech sa vám naďalej 
darí v osobnom i pracovnom 
živote.               Silvia Bračová

15

5. júna 2015 sa konal v galérii Obecného domu klavírny koncert Antona Mészárosa
z Brna, pochádzajúceho z Tvrdošoviec. (O koncerte nájdete článok na 8. strane.) Pán Anton
sa narodil ako slabozraký a postupom času, žiaľ, prišiel o zrak. Tento hendikep mu však 
nebránil v tom, aby sa stal klaviristom a učiteľom hry na klavír. Pred koncertom nám poskytol 
krátky rozhovor.

Klavirista 
Z TVRDOŠOVIEC
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15 rokov 

V januári tohto roku si Ob-
čianske združenie Lucerna 
(OZ) pripomenulo 15 rokov 
svojej existencie. Mnohí čitate-
lia Tvrdošovského spravodaja 
sa už mali možnosť zoznámiť 
s činnosťou združenia cez jej ši-
rokospektrálne aktivity. OZ za-
čalo svoju činnosť pod svojím 
pôvodným názvom Občianske 
združenie za rozvoj obce Tvr-
došovce a v prvopočiatkoch 
svojou činnosťou napomáhalo 
a dopĺňalo samosprávu pri za-
bezpečovaní jej rôznych úloh, 
ako napr. letné prevádzkova-
nie nášho termálneho kúpalis-
ka. V roku 2006 došlo k zmene 
názvu a stanov občianskeho 
združenia a tým aj jeho ďalšie-
ho smerovania k podpore ob-
čianskej spoločnosti, podpore 
talentovanej mládeže, orga-
nizovaniu kultúrnych, športo-
vých a spoločenských poduja-
tí. Združenie hneď na začiatku 
prijalo aj prísny etický kódex, 
ktorý zabezpečil združeniu 
vysokú transparentnosť, nad-
straníckosť, nezávislosť a vylu-
čuje akýkoľvek možný konfl ikt 
záujmov vedenia združenia. 
Vďaka tomu sme dosiahli stav, 
že asi ako jediné združenie 
sme doposiaľ mohli a aj sme 
spolupracovali so všetkými 
organizáciami, združeniami, 
spolkami a inštitúciami v obci. 

Hlavným cieľom združenia to-
tiž nie je podpora športových, 
kultúrnych, spoločenských 
a iných aktivít a záujmov vlast-
ných členov, ale komunitná 
podpora rozvoja občianskej 
spoločnosti v podmienkach 
našej obce a jej širšieho re-
giónu. Táto hlavná myšlienka 
sa konkrétne za posledných 
10 rokov pretavila v jednotli-
vých oblastiach nasledovne:

PODPORA TALENTOVA-
NEJ MLÁDEŽE – rozdelenie 
čiastky 6500 € 21 oprávne-
ným príjemcom a zároveň pre 
MŠ na Hlbokej ulici každý rok 
zabezpečujeme v rámci 2% 
asignácie dane kultúrne vystú-
penia, nafukovací hrad alebo 
nákup hračiek a elektrotech-
niky.

KULTÚRA – inštalovanie 
informačných tabúľ so základ-
nými informáciami o označe-
ných historických pamiatkach 
a objektoch v slovenskom, 
maďarskom, anglickom a ne-
meckom jazyku. 

– v spolupráci s profesio-
nálnym fotografom a tlačiar-
ňou sme v roku 2007 zachránili 
najstaršiu civilnú katastrálnu 
mapu obce. Táto ručne maľo-
vaná mapa bola vyhotovená 
roku 1847 po dohode obce, 

majiteľov pôdy a ostrihomské-
ho arcibiskupstva. 

– vydanie dvoch CD nosi-
čov: Hudobný pozdrav z Tvr-
došoviec (2008) a Hudobná 
rozprávka z Tardosu - Ze-
nés mese Tardoskeddről 
(2009). V rámci tohto projektu 
sa nám podarilo zozbierať, na-
hrať a ofi ciálne vydať pôvod-
nú ľudovú pieseň a piesňovú 
tvorbu našich starých otcov 
a mám. Tieto piesne na CD no-
sičoch prezentujú v tvrdošov-
skom dialekte výhradne miest-
ni sólisti a spevácke skupiny. 

– organizovaním 2 výstav 
v Nových Zámkoch v rokoch 
2008, 2011 a 3 výstav v obci, 
kde sme spolu predstavili 
35 našich profesionálnych, 
amatérskych a mladých umel-
cov a tvorcov rôzneho zame-
rania, 

– fotografi cká súťaž Mo-
čiar 2011 a vytvorenie kalen-
dára na motívy básne miest-
neho literáta Gyulu Morvayho, 

– vydanie viacročného troj-
jazyčného kalendára s názvom 
- Tvrdošovce na starých po-
hľadniciach a fotografi ách 
(2012),

– organizovanie každoroč-
ných kultúrnych podujatí a vy-
stúpení v kultúrnom dome.

ŠPORT – Usporiadanie 
dvoch ročníkov futbalového 
turnaja o Gyurekov pohár 
a šiestich ročníkov Móder cu-
pu, ktorý sa zaradil medzi vý-
znamné mládežnícke futbalo-
vé turnaje nášho regiónu. Zá-
roveň s usporiadaním turnajov 
sme uskutočnili aj 3 stretnutia 
športových veteránov obce, 
ktorých sme ocenili pamätným 
listom, športovým bulletinom 
a pamätnou športovou zásta-
vou občianskeho združenia, 

– pri príležitosti MDD orga-
nizovanie už štyroch bezplat-

ČINNOSTI OBČIANSKEHO 
ZDRUŽENIA LUCERNA 
TVRDOŠOVCE

ných rybárskych pretekov 
pre deti do 16 rokov na jazere 
Bara - tó, v rámci ktorého si 
deti zasúťažili aj v streľbe zo 
vzduchovej pištole. 

– vytvorenie propagačného 
materiálu k 90. výročiu vzniku 
miestneho ŠK,

SPOLUPRÁCA SO ŠKO-
LAMI – členovia OZ Lucerna 
sa aktívne podieľajú na bese-
dách organizovaných našimi 
ZŠ, ako aj na úspešnej akcii 
manželov Vanekovcov „Vý-
tvarné dielne na močiari“, 

– historický krúžok a bez-
platný kurz pletenia košíkov za 
účasti troch lektorov pre žia-
kov, pedagógov ako i občanov 
obce (2008),

– branno-športový deň 
Rozhýb svoje telo, rozhýb svo-
je vedomosti (2009), Cyklotour 
(2011) a v roku 2014 to bola 
spoločná akcia s OZ SPORT 
FRIENDS 2013,

– školám sme v priebehu 
rokov 2009 – 2011 odovzdali 
tri učebné pomôcky vo for-
me máp chránených druhov 
rastlín a živočíchov, historické 
mapy obce a mapy živočíchov 
obecného katastra. Mapy sme 
vydali v slovenskej a maďar-
skej mutácii,

– bezplatné vzdelávacie 
a poznávacie zájazdy do his-
torických lokalít Nitrianskeho 
kraja pre žiakov vyšších roční-
kov (každoročne),

– v rámci projektu Daruj-
te Vianoce sme s oboma ZŠ 
rozdelili medzi sociálne slab-
ších žiakov oboch škôl za roky 
2007 - 2010 spolu 9 PC a tla-
čiarní.

KULTÚRNO-SPOLOČEN-
SKÉ AKTIVITY – trojnásobná 
účasť na pietnom akte pri prí-
ležitosti výročia úmrtia Jánosa 
Esterházyho v Budapešti, 

SPOLUPRÁCA S KLU-
BOM DÔCHODCOV A ZO 
ZPCCH A SZPT – od roku 
2008 organizovanie dvoch po-
znávacích zájazdov a výletov 
ročne,

– zorganizovanie troch 
zdravotných prednášok: Bun-
ková imunita, Vyšetrenie očí 
neznamená len predpis okulia-
rov a Choroby čreva a preven-
cia nádorov (2012),

– zorganizovanie dvoch kur-
zov počítačovej gramotnosti 



WWW.TVRDOSOVCE.SK

17

Miestna organizácia Zdra-
votne postihnutých s civilizač-
nými chorobami a slovenského 
zväzu telesne postihnutých za-
čala rok 2015 v apríli v Obec-
nom dome s výročnou členskou 
schôdzou. Pozvanie na podu-
jatie prijal p. starosta Ing. Mari-
án Tóth, Viliam Horník, predse-
da okresnej organizácie a Eva 
Bugošová, okresná tajomníč-
ka. Ako predsedníčka miestnej 
organizácie v Tvrdošovciach 
som ich oboznámila s celoroč-
nou činnosťou nášho zväzu 
a s výsledkami našej práce za 
rok 2014 . Na výročnej členskej 
schôdzi členovia jednohlasne 
prijali uznesenie schôdze, plán 
činnosti na rok 2015 a správu 
o hospodárení organizácie z ro-
ku 2014. Stretnutie, tak ako 
vždy, aj tentokrát malo príjem-
nú atmosféru. Výročnú členskú 
schôdzu nám spríjemnili miest-
ni citaristi slovenskými a ma-
ďarskými piesňami a žiacky 
9. roč. ZŠ J. A. Komenského. 
Po kultúrnom programe nasle-
dovalo losovanie tomboly. Kaž-
dý odišiel s dobrými pocitmi. 

Dňa 20.5.2015 usporiadalo 
vedenie miestnej organizácie 
v prítomnosti starostu našej 
obce tradičné posedenie s ob-
čerstvením a milým darčekom 
pre 14 členov, ktorí v tomto 
roku oslávia svoje životné ju-
bileum 50,60, 70, 80 rokov 
so želaním veľa zdravia, lásky
a rodinnej pohody.

Naši jubilanti: Eva Bogdá-
nyová, Viola Bugyiková, Mag-
daléna Gyureková, Alžbeta 
Báncziová, Katarína Mogro-
vičová, Mária Vanyová, Gize-
la Balažovičová, Anna Bany-
árová, Júlia Baraová, Mária 
a Vincent Borosoví, Anna 
Szpeváková, Koloman Sós, 
Alexej Vanya

Dňa 29.5.2015 sme sa vy-
brali na jednodňový výlet do 
kúpeľného mesta Piešťan. Zú-
častnilo sa ho 47 členov našej 
organizácie. Tu sme si pozreli 
múzeum, centrum mesta a na-
vštívili sme kúpele EVA, kde 
sme sa aj kúpali. Prežili sme 
krásny deň.

Dňa 22.6.2015 bol pre nás 
deň s veľkým D, pretože sa 

u nás organizoval športovo-
-rekreačný deň na Termálnom 
kúpalisku v Tvrdošovciach. 
Počasie nám síce neprialo 
(celý deň pršalo), ale našim 
členom sa darilo v športovom 
zápolení. Naša organizácia 
sa umiestnila na 1. mieste vo 
všetkých disciplínach. Blaho-
želáme! Spoločný program bol 
ukončený tombolou, veselým 
spevom a hudbou. Všetci zú-
častnení odchádzali s dobrým 
pocitom z príjemne stráveného 
dňa a so sľubom, že o rok si to 
zopakujú. 

Vedenie organizácie ZPCCH 
a SZTP počas celého roka vy-
víja aktívnu činnosť, ktorej cie-
ľom je spríjemniť život zdravot-
ne postihnutým občanom rôz-
nymi aktivitami. Členov, ktorí 

sú chorí a pripútaní k lôžku, 
navštívime v domácom pros-
tredí a obdaríme ich balíčkom 
potravín, ovocia a dobrým 
slovom. Pri tejto príležitosti 
sa chceme úprimne a veľmi 
pekne poďakovať za fi nančnú 
aj morálnu pomoc pánovi sta-
rostovi obce, Ing. Mariánovi 
Tóthovi, samospráve obce Tvr-
došovce, pani predsedníčke 
Poľnohospodárskeho družstva 
Tvrdošovce, Ing. Rozálii Sza-
bóovej, Občianskemu zdru-
ženiu Lucerna na čele s Ing. 
Františkom Budom, Reštau-
rácii Kelly, ako aj všetkým tým 
sponzorom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli našej or-
ganizácii a podporili tým našu 
prácu. 

Tatiana Ludašová

Z ČINNOSTI NAŠEJ 
ORGANIZÁCIE

pre seniorov a darovanie PC 
zostavy pre klub dôchodcov.

VÝZNAMNÝ PROJEKT 
AGROEKOTOUR – v roku 
2009 sme realizovali v spo-
lupráci s miestnym PD obec-
ný agroekoturistický projekt 
za 20 000 €, do ktorého boli 
zapojené ZŠ, poľovnícke zdru-
ženie, jazdiareň Palomino, 
miestne rybárske spoločen-
stvá a skautský oddiel. Projekt 
sa realizoval od septembra do 
decembra 2009 a v rámci jeho 
5 aktivít sme v obci vysadili 
nové stromy, zarybnili rybníky, 
nakúpili novú výstroj pre kone, 
zrealizovali informačné tabule, 
mapu obce a samostatnú vý-
stavu.

 
60. SKAUTSKÝ ODDIEL 

S. SÍKA - Projekt 72 hodín 
bez kompromisu sa realizoval 
v roku 2010. Spoločne sme sa 
zamerali na vyčistenie dvoch 
lokalít od smetí a nečistôt, 
a to detského cintorína a okolia 
termálneho vrtu. Okrem toho 

sme náš skautský oddiel pod-
porili v roku 2011 hodnotnými 
vecnými cenami pri celoštát-
nom skautskom stretnutí. 

V roku 2011 sa v Nitre 
uskutočnilo prvé slávnostné 
odovzdávanie ocenení Zdra-
votník roku 2010. Na návrh OZ 
Lucerna sa jednou z prvých 
laureátok stala aj predsedníč-
ka našej ZO SČK, pani Mgr. 
Margita Geróová. 

V roku 2013 sme predstavili 
najdôležitejšie telefónne čísla 
okresu Nové Zámky a obce 
Tvrdošovce v miestnom tele-
fónnom zozname, kde sme na
34 stranách v abecednom po-
radí uviedli všetky aktuálne te-
lefónne čísla inštitúcií, organi-
zácií, obchodov, vrátane reme-
selníkov, živnostníkov a podni-
kateľov, ktorí v obci pôsobia 
alebo tu majú svoje sídlo. Bro-
žúrku sme vydali s ambíciou 
aktuálne a lepšie informovať 
verejnosť a pritom propagovať 
miestnu ekonomiku.

OZ Lucerna v spolupráci 
s OZ Domov použitých kníh 

sprostredkovalo od roku 2012 
v obci a v Nových Zámkoch 
7 bezplatných knižných búrz 
s celkom 5000 knihami. Do-
teraz si v rámci tohto projektu 
z našej ponuky našlo nových 
majiteľov bezmála 2000 kníh. 
Od roku 2014 ponuka kníh za-
darmo sprevádza každú našu 
akciu, ktorú organizujeme.

Od roku 2014 si členovia 
združenia zobrali pod patronát 
areál jedného z našich cintorí-
nov, na ktorom organizujeme 
brigády, čistíme a opravujeme 
jeho poškodený plot. 

Hoci činnosť nášho združe-
nia nie je okázalá a za každú 
cenu nepúta a neviaže pozor-
nosť verejnosti na seba, je za 
ňou množstvo nezištnej dob-
rovoľnej práce našich členov 
(príprava, realizácia a admi-
nistratíva jednotlivých projek-
tov). Veď len za posledných 
10 rokov sme podali celkom 
60 projektov a žiadostí o gran-
ty u rôznych nadácií a fondov. 
Okrem už tradičných akcií 
a podujatí sa združenie vo 

svojej činnosti snaží vždy re-
fl ektovať na aktuálne diania 
a výročia, ako tomu bolo 
v tomto roku - 70. výročie 
ukončenia 2. svetovej vojny. 
Tu sme napríklad realizovali 
sériu štyroch prednášok a vý-
stavy v ZŠ a v obecnom dome.

Podrobné informácie s foto-
dokumentáciou o činnosti OZ 
Lucerna sa môžu záujemcovia 
dozvedieť, ak navštívia našu 
internetovú stránku www.lu-
cerna-tvrdosovce.com alebo 
náš profi l na facebooku, kde 
sú sústredené aktivity združe-
nia za aktuálny rok 2015. Pri 
tejto príležitosti by sme sa aj 
touto cestou radi poďakovali 
našim dobrovoľným spolu-
pracovníkom, ktorí nám po-
máhajú pri našich aktivitách, 
aj keď nie sú členmi združenia 
a hlavne naše veľké poďako-
vanie patrí všetkým podporo-
vateľom a darcom 2% dane, 
ako aj sponzorom, bez ktorých 
pomoci by sme zďaleka ne-
mohli dosiahnuť tieto výsled-
ky.            Ing. František Buda
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Sarajevský atentát na ra-
kúsko-uhorského následníka 
trónu Františka Ferdinanda 
prerušil idylický život našej 
obce na začiatku 20. storo-
čia a spúšťa 1. svetovú vojnu, 
ktorú spočiatku obyvatelia ce-
lej monarchie prijímali veľmi 
pozitívne a dúfali v jej krátke 
trvanie. Nakoniec však táto 
nesmierna katastrofa, ktorá 
postihla celú Európu, rozvráti-
la celú ekonomiku s jej starými 
väzbami, prevrátila morálku 
a spôsob života, zniči-

la monarchie a od základov 
prekreslila mapu povojnovej 
Európy. 

Mobilizačný rozkaz postup-
ne vyhnal na bojiská Európy 
v priebehu rokov 1915 až 
1918, v 15 odvodových termí-
noch približne 1200 – 1500 tvr-
došovských mládencov a mu-
žov. V tej dobe to predstavo-
valo 1/5 z celkového počtu 
obyvateľov obce a zároveň to 
bolo asi 50% celkovej mužskej 
populácie. Pritom sa jednalo 
o hlavnú skupinu práceschop-
ného obyvateľstva od 16 do 
50 rokov fyzického veku. V dô-
sledku toho od roku 1919 až 
dodnes, už muži v porovna-
ním so ženami v obci nezískali 
späť svoje väčšinové postave-
nie spred roku 1915. 

A tak ako postupne Tvrdo-
šovčania odchádzali bojovať 
na fronty 1. svetovej vojny, od 
polovice roku 1915 začínajú 

k nám prichádzať poväčšine 
ruskí, ale aj srbskí vojenskí za-
jatci z vojenských zajateckých 
táborov bratislavského vojen-
ského veliteľstva. Na začiatku 
vojny v rokoch 1914 - 1915 
boli podmienky vo všetkých 
zajateckých táboroch monar-
chie viac než zúfalé. A práve 
s prihliadnutím na túto situáciu 
v zajateckých táboroch a z dô-
vodu akútneho zníženia množ-
stva domácej pracovnej sily, 
došlo k pracovnému nasade-

niu zajatých nepriateľských 
vojakov. Tu mali síce zajatci 
možnosť dostať sa k lepšiemu 
ubytovaniu, strave i teplejšie-
mu oblečeniu, ale z ich práce 
profi tovali hlavne poľnohos-
podárski veľkopodnikatelia, 
veľkostatky a v menšom me-
radle aj väčší gazdovia. Tu 
boli ubytovaní spoločne ale-
bo po skupinách a za prácu, 
ktorú vykonávali šesť dní 
v týždni dostávali mzdu 50 
halierov na deň. V obci vy-
konávalo takéto pracovné 
nasadenie asi 500 zajatcov
zo šiestich zajateckých tá-
borov monarchie. Boli to vojen-
ské zajatecké tábory, v Maďar-
skom Kenyérmező v priesto-
roch skrachovanej sklárne pri 
Ostrihome, Ostffyasszonyfa 
a Hajmáskéri, v Dunajskej Stre-
de a v Rakúskom Frauenkir-
chen - Boldogasszony a Brau-
nau. 

Prideľovanie vojnových za-
jatcov sa obyčajne dialo v sú-
činnosti so župnými úradmi, 
ale ani na ich nových pracov-
ných miestach nebol ich život 
nijako závideniahodný. V časo-
pise Nyitravármegye Hivatalos 
Lapja z rokov 1915 – 1918, 
ktorý bol úradným periodi-
kom štátnej správy Nitrianskej 
župy, boli pravidelne zverej-
nené okrem iného aj vyhlášky 
a oznamy o pátraniach po voj-
nových zajatcoch, ktorí z prác 
na území župy utiekli alebo 
zbehli. Z Tvrdošoviec sú tie-
to zbehnutia zaznamenané 
v 30 prípadoch. Obyvatelia bo-
li dokonca od roku 1915 od-
meňovaní za poskytnutú 
pomoc pri dolapení ušlých 
vojakov a vojnových zajatcov. 
Za ich nahlásenie alebo od-
chytenie bola vyplácaná jed-
norázová odmena vo výške

10 – 25 korún. 

Neutešená situácia v záze-
mí a na frontoch, časté vzbu-
ry a množiace sa dezercie 
len urýchlili roku 1918 rozpad 
monarchie, po ktorom zostali 
zajatci v jednotlivých táboroch 
vydaní napospas vlastnému 
osudu. Niektorí stihli na jeseň 

roku 1918 posledné transporty 
do svojej domoviny, ale veľa-
krát sa vydali vo všeobecnom 
chaose na cestu domov sami, 
alebo sa iba potulovali po 
krajine v menších skupinách 
a čakali na upokojenie celko-
vej povojnovej situácie. Malé 
percento zajatcov, ktorí boli 
zamestnaní a žili v lepších 
podmienkach, než ktoré ich 
čakali doma, zostali a domov 
sa už nikdy nevrátili. To bol aj 
prípad vojaka Ivana Ondreja 
Ogorodnika, narodeného roku 
1895 v dedinke Pitika pri Ky-
jeve, ktorý mal vojenské zaja-
tecké číslo 4955. Ondrej prišiel 
do obce z Ostrihomského za-
jateckého tábora a bol pride-
lený od 26. augusta 1916 na 
výpomocné poľnohospodár-
ske práce k sedliakovi Gyulo-
vi Véghovi. Pri príležitosti 19. 
výročia skončenia 1. svetovej 
vojny vyšiel dňa 16. júla 1933

v časopise

 
Érsekujvár és vidéke krátky 
článok o posledných dvoch 
ruských zajatcoch, ktorí zo-
stali žiť v blízkosti Nových 
Zámkov. Jeden bol O. V. žijúci 
toho času v Kolárove a v Tvr-
došovciach to bol zase Ondrej 

a spôsob života, zniči

h
i 

u 
-
e 
-

-

v časopise

ZABUDNUTÍ VOJACI A VOJENSKÉ HROBY 
1. SVETOVEJ VOJNY
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Ogorodnik. Autor novinového 
článku oboch Rusov chváli 
ako usilovných a pracovitých 
ľudí, ktorí si tu už založili svoje 
nové rodiny. Ondrej sa často 
usmieval, ľudia si ho pozývali 
ako mäsiara na domáce zabí-
jačky a celý život pracoval na 
poliach. V dedine dostal pre-
zývku Ruski. Bez úhony prežil 
aj obdobie 2. svetovej vojny 
a po vzniku poľnohospodár-
skeho družstva sa stal jeho 
zamestnancom. Zomrel v roku 
1975 a pochovaný je na miest-
nom rímskokatolíckom cinto-
ríne.

1. svetová vojna si z radov 
obyvateľov obce vyžiadala 
celkom 167 obetí. Okrem toho 
sa v priebehu rokov 1918 – 
1935 z frontov a vojenských 
zajateckých táborov vráti-
lo domov okolo 60 invalidov 
a mrzákov a viacerí boli vyhlá-
sení za nezvestných a mŕtvych. 
Na niektorých ich manželky 
trpezlivo čakali dlhé mesiace 
a roky, ale stávali sa aj prípa-
dy, kedy boli niektorí vojaci po 
10 rokoch zajatia vyhlásení za 
nezvestných a mŕtvych a do-
mov sa vrátili až vtedy, keď sa 
ich manželky už medzičasom 
znova vydali, alebo po návrate 
zistili, že ich manželky porodili 
deti iných mužov. Ale prihodi-
li sa aj paradoxné a ojedinelé 

prípady, kedy sa 
napríklad desiatnik 
František Bogdá-
ny vrátil domov 
zdravý po piatich 
rokoch ruského 
zajatia a naopak 
jeho najbližšia ro-
dina medzičasom 
zomrela. Dokonca 
dve tvrdošovské 
židovské rodiny 
Móra Schönbergera a Já-
nosa Grüna sú v knihe Magyar 
Hadviselet Zsidók Aranyalbu-
ma za svoje vlastenectvo vy-
zdvihnuté a dávané v tomto 
smere za vzor, lebo ich sedem 
mužských príslušníkov sa na 
rôznych frontoch 1. svetovej 
vojny zúčastnilo prebiehajú-
cich bojov. Hlavne osudy muž-
ských členov rodiny Jánosa 
Grüna, narodeného roku 1850, 
sú pre tú dobu veľmi charakte-
ristické. Sám János Grün v 19. 
storočí 12 rokov slúžil v pešom 
pluku arcikniežaťa Vilhelma, 
potom sa oženil a mal celkom 
12 detí, z ktorých bolo sedem 
synov. V 1. svetovej vojne jeho 
najstarší syn Sándor (1879), 
slúžil u 5. husárskeho pluku 
a z vojny sa vrátil s vážnym 
nervovým poranením. Druhý 
syn, Ignác (1881), slúžil u 14. 
pešieho honvédskeho pluku, 
patril medzi obrancov Prze-

m y s l u 
a tri roky bol v ruskom zajatí. 
Tretí syn, Jenő (1882), slúžil 
u 12. pešieho pluku, kde mu 
rozstrieľali nohu a domov sa 
vrátil s barlami ako vojnový in-
valid. Štvrtý syn, Lajos (1884), 
slúžil u 31. pešieho pluku 
a domov sa vrátil so srdcovou 
chorobou. Piaty syn, József 
(1889), padol v boji 25. januára 
1916 v Karpatoch. Šiesty syn, 
Aladár, slúžil u 31. pešieho 
pluku a 41 mesiacov bol v rus-
kom zajatí a aj jeho najmladší 
a siedmy syn, Gyula (1897), si 
na konci vojny ako 18-ročný 
obliekol vojenskú uniformu. 

Vo Vojenskom historickom 
ústave je pri našej obci evido-
vaných aj šesť vojenských hro-
bov na starom (dnes už zlikvi-
dovanom) rímskokatolíckom 
cintoríne. Podľa záznamov tu 
boli pochovaní dvaja rumun-
skí, jeden slovenský, maďar-

ský, juhoslovanský a jeden 
neznámy ruský vojak. Správa 
o hroboch sa viaže k obdo-
biu existencie miestnej výpo-
mocnej vojenskej nemocnice 
Maďarského červeného kríža 
z rokov 1914 – 1917. Ich „za-
budnuté“ mená, ako aj mená 
32 ďalších Tvrdošovčanov, 
ktorí padli v 1. svetovej vojne, 
spolu s 11 civilnými a 17 vo-
jenskými obeťami 2. svetovej 
vojny, budú v tomto roku sláv-
nostne inštalované na náš pa-
mätník obetiam svetových vo-
jen. V svetle nových informácií 
o celkových obetiach obyva-
teľov našej obce počas oboch 
svetových vojen je to symbo-
lický príspevok samosprávy 
obce k 70. výročiu ukončenia 
2. svetovej vojny. 

 Ing. František Buda
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Príbehy pre potešenie duše

Bol raz jeden chlapec, ktorý 
mal veľmi tažkú povahu. Ve-
del ľahko vzbĺknuť, bol prchký
a výbušný. 

Jedného dňa mu dal otec 
sáčok s klincami so slovami, že 
vždy, keď sa na niekoho hne-
vá, má zatĺcť do plota okolo ich 
dvora jeden klinec.

V prvý deň zatĺkol chlapec 
tridsaťosem klincov.

Postupom času pochopil, 
že je oveľa ľahšie kontrolovať 
svoj hnev, ako zatĺkať klince. 
Po niekoľkých týždňoch raz 
večer povedal svojmu otcovi, 
že tento deň sa na nikoho ne-
nahneval.

Otec mu odvetil: „To je veľ-
mi pekné. Odteraz každý deň, 

Na brehu prudkej, dravej rie-
ky stáli traja ľudia. Všetci traja 
sa potrebovali dostať na druhý 
breh. Bolo to pre nich veľmi dô-
ležité. 

Prvý bol prešibaný obchod-
ník a veľký šmelinár. Dokázal 
manipulovať ľudmi aj veca-
mi. Kľakol si a požiadal Boha: 
„Pane, daj mi odvahu, aby 
som sa vrhol do tej divej vody 
a preplával rieku. Na druhom 
brehu na mňa čakajú dôležité 
obchody. Zdvojnásobím svoje 
zisky, no musím sa ponáhľať...“ 
Vstal a po chvíli váhania skočil 
do vody. Voda ho však vlievala 
do údolia.

Druhý bol vojak, známy 
svojou bezúhonnosťou a silou 
ducha. Postavil sa do pozoru 
a modlil sa: „Pane, daj mi silu 
prekonať túto prekážku. Pre-

keď sa na nikoho nenahne-
váš, jeden klinec z plota vytiah-
ni.“

Po nejakom čase oznámil 
chlapec otcovi, že vytiahol všet-
ky klince.

Vtedy ho otec vzal za ruku, 
priviedol ho k plotu a riekol mu: 
„Synček môj, to všetko je veľmi 
dobré, lenže, pozri sa: v plote 
sú samé diery. Drevo už nikdy 
nebude také ako predtým. Keď 
niekomu povieš niečo v hneve, 
spôsobíš mu rany podobné 
týmto dieram. A akokoľvek sa 
budeš ospravedlňovať, rany 
zostanú.“

Ľudské bytosti sú krehké 
a zraniteľné. Každá z nich má 
na sebe nálepku: „Pri neopa-
trnom zaobchádzaní hrozí ne-
bezpečenstvo poškodenia!“

môžem túto rieku, lebo mojím 
heslom je bojovať a víťaziť.“ 
Bez váhania sa vrhol do vody, 
no prúd bol silnejší než on
a odniesol ho preč.

Tretia na brehu bola žena. 
Doma na ňu čakali manžel 
a deti. Aj ona si kľakla a modli-
la sa: „pane, pomôž mi, poraď 
mi a daj mi múdrosť, aby som 
sa vedela dostať na druhý breh 
tejto nebezpečnej rieky.“ Vstala 
a všimla si, že neďaleko odtiaľ 
pasie pastier svoje stádo. Žena 
sa ho opýtala: „Nevieš, ako by 
som sa mohla dostať na druhý 
breh tejto rieky?“ 

„Desať minút odtiaľto, za 
tamtým vŕškom, je most, odve-
til pastier.

Niekedy stačí len štipka po-
kory. A niekto, kto nám ukáže 
správny smer.

Podľa Bruna Ferrera

KLINCE

RIEKA 
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Ozdobné vyrezávanie zelenín, hlavne melónov sa teší v poslednom čase veľkej 
obľube aj v našich končinách. Niet sa čo čudovať, veď tieto dekorácie sú krásny-
mi ozdobami každej oslavy a slávnostného podujatia. 

Nie je to síce ľahká práca, ale pokiaľ máme dostatok trpezlivosti a chuť sa 
v tom zdokonaľovať, môžeme si osvojiť techniku tohto umenia. Okrem zručnosti 
a vhodnej zeleniny k tomu treba aj zopár špeciálnych náradí. Na vyrezávanie sa 
používa maličký, tzv. thajský nôž, ďalej sú potrebné dlátka tvaru U a V. Na melón 
sa používajú aj vlnkové dláta.

Je široká škála zelenín, ktoré sa dajú ozdobne vyrezávať. Popri melónoch sú 
to najčastejšie tekvica, mrkva, reďkovka, cuketa, baklažán a ďalšie. Aby sa neho-
vorilo iba o zeleninách, veľmi krásne sa dá vyrezávať aj mydlo.  Petra Matalová

20

CARVING - OZDOBNÉ 
VYREZÁVANIE ZELENÍN

Najnovšie t endy  v účesochv účesoch
Už sa neviete dočkať novi-

niek, ktoré prinesie nasledujú-
ca sezóna? Jedným z top tren-
dov v účesoch na rok 2015 je 
objemný vysoký drdol. Vlasy 
sú uhladené dozadu a uprave-
né do tvaru objemného drdolu 
na vrchu hlavy. 

Zmena farby vlasov môže 
byť jednoduchá a zároveň 
zložitá, v závislosti od toho, 
aký máte momentálny odtieň 
vlasov. Je veľmi ľahké stmaviť 
svetlé vlasy, ale problematic-
ké môže byť vlasy zosvetliť, 
najmä ak sú farbené na čier-
no. Čierna farba je farbou, 
ktorá je veľmi problematická 
a zosvetlenie môže priniesť 
poškodenie vlasovej štruktúry. 
Veľkú obľubu budú mať stále 
uhladené a krátke strihy, ktoré 
zjemňujú, pôsobia mladistvo 

a žensky. Tohtoročné leto 2015 
fandí kvetinovým vzorom. Ob-
lečenie má byť pestré a inšpiro-
vané kvitnúcou fl órou. S týmto 
trendom potom farby leta vo 
vlasoch dokonale ladia. A hodí 
sa aj k ďalším vzorom – k tým 
geometrickým alebo abstrakt-
ným. Zažiariť vo farbách a vzo-
roch je tento rok v lete v kurze! 
S farbami účesov sa mnohé 
z nás boja experimentovať 
rovnako ako s farbami oble-
čenia. Tak ako niektoré z nás 
po celý život zvládnu chodiť 
len v čiernej, tak sa niektoré 
z nás nikdy nevymania z blond 
či brunet farieb. Nebojte sa 
dať účesu farbu! Nie jednu, ale 
hneď niekoľko. Prekvapí vás, 
koľko optimizmu vám môže 
farba vo vlasoch pridať! Vlasy 
v lete trpia najviac zo všetkých 

ročných období. Zdá sa, že by 
potrebovali „krém na opaľo-
vanie“ rovnako ako naše telo. 
V lete musíme chrániť pred 
slnkom a ďalšími vplyvmi, ako 
sú napr. morská alebo chlóro-
vaná voda, nielen našu pleť, 
ale zabrať dostávajú aj naše 
vlasy! Práve pre tento účel sa 
vyvinul špeciálny rad letnej 
vlasovej kozmetiky, ktorý do-
stať kúpiť už aj u nás. Vlasy 
v lete tak dostanú potrebnú 

ochranu rovnako, ako dostáva 
naša pleť vďaka rôznym kré-
mom.      

Sabína Brenkusová

UST 2015
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pole dance ?POZNÁTE

LAHODNÉ OSVIEŽUJÚCE NÁPOJE
CITRONÁDA MÄTOVÁ LIMONÁDA MELÓNOVÁ LIMONÁDA

Pole dance alebo tanec pri 
tyči, už dávno nepatrí iba za 
steny nočných barov. Je to 
moderný šport, ktorý v sebe 
spája prvky akrobacie, gym-
nastiky, tanca a silových prv-
kov na vertikálnej tyči. Toto 
zmysluplné cvičenie sa v po-
sledných rokoch teší čoraz 
väčšej popularite po celom 
svete. Pole dance je vhodný 
úplne pre každého bez ohľadu 
na pohlavie, vek alebo typ po-
stavy. Ide prevažne o cvičenie 
s vlastnou váhou, pri ktorom 
sa posilňuje a formuje celé 
telo. Študentom však okrem 
vyformovania postavy tento 
šport prináša aj lepšie drža-
nie tela, ladnosť a precíznosť 
pohybov, ako aj zdravé seba-
vedomie. Pole dance si nevy-
žaduje žiadne predchádzajúce 
športové alebo tanečné skú-
senosti a každý si v ňom nájde 
to svoje. 

V porovnaní so susedskou 
Českou republikou na Sloven-

sku pole dance nie je až tak 
rozšírený. Veľká časť verejnos-
ti má voči tomuto športu ešte 
stále predsudky, a to aj napriek 
tomu, že sa pravidelne organi-
zujú rôzne súťaže a celosve-
tové majstrovstvá pole dan-
ce. Allegra pole dance studio
v Nových Zámkoch sme otvá-
rali v októbri minulého roku. 
V štúdiu máme dva typy kur-
zov, ktoré sa líšia intenzitou. 
Každý týždeň máme aj lekcie 
open class, ktoré vypisujeme 
vždy cez víkend na nasledu-
júci týždeň. Tieto hodiny sa 
konajú vždy v iné časy a sú 
určené najmä pre ľudí, ktorým 
nevyhovuje navštevovať kurzy 
v pravidelných časoch. Okrem 
toho sa v Allegre vyučujú aj lek-
cie fl exi, ktoré sú zamerané na 
zlepšenie ohybnosti, ktorá je 
pri tomto športe nevyhnutná. 
V štúdiu máme deväť tyčí, čo 
je aj kapacita jednotlivých lek-
cií. Snažíme sa o individuálny 
prístup a každému cvičiacemu 
chceme garantovať jednu tyč, 
preto na jednotlivé kurzy alebo 

Jednoduchá na prípravu, lahodná a os-
viežujúca.

Suroviny: 2 litre vody, šťava z 2 citró-
nov, kôra z 1 citróna, 3 lyžice hnedého 
cukru alebo 3 kocky trstinového cukru, 
mäta, ľad

Ako prvé si urobíme cukrový sirup, zo-
vretou vodou zalejeme trstinový cukor. 
Cukor by sa mal úplne rozpustiť. Vytlačí-
me z citrónov šťavu a prelejeme do džbá-
nu, pridáme na hrubo naseka-
nú mätu, kocky ľadu, citrón na 
plátky a prilejeme cukrový sirup 
– zamiešame. Z jedného citró-
na postrúhame kôru a pridáme 
ju do vody. Nakoniec dolejeme 
vodou, minerálkou či sódou. 
Pred podávaním môžeme ešte 
najprv trochu vychladiť v chlad-
ničke a hodiť kocky ľadu.

Blesková príprava 
Suroviny: mäta, citrónová šťava, hnedý 

cukor, voda
Mätu umyjeme a otrháme lístky. Dáme 

ich do džbánu, pridáme trošku vody, cu-
kor a citrónovú šťavu podľa chuti. Mie-
šame, kým sa cukor neroztopí a z mäty 
sa nevytvorí sirup. Zalejeme vodou alebo 
sódou a podávame s ľadom a kúskom 
citróna

Lahodná a jemná chuť, ktorá osvieži.
Suroviny: 500 g dužiny červeného me-

lóna, šťava z 1 citróna, 200 g drveného 
ľadu, 300 ml toniku

Melón zbavíme všetkých zrniečok
a dáme do mixéra. Pridáme citrónovú 
šťavu a ľadovú drť. Mixujeme, pokým 
nezískame kašovitú konzistenciu. Do vy-
sokého pohára nalejeme melónovú zmes 
od 2/3 a zvyšok dolejeme tonikom. Mô-

žeme pridať kocku ľadu a kú-
sok citróna na ozdobu. 

open class hodiny neberieme 
viac ako deväť účastníkov. 
Čo sa týka oblečenia, pri pole 
dance je potrebná koža, ktorá 
„lepí“ a drží cvičiaceho na 
tyči, preto je po-
trebné na tré-

ningy nosiť krátke nohavice. 
Neskôr, pri náročnejších prv-
koch, sa však využíva koža už 
aj na bruchu alebo chrbte, pre-
to ženy nosia športové topy 
a krátke nohavice a muži len 
krátke nohavice. 

Na začiatku lekcií býva krát-
ke posilňovanie a rozcvička, 
potom sa venujeme jednotli-
vým prvkom a na záver nasle-
duje krátky strečing. Na prvej 
lekcii sa venujeme správnej 
technike šplhu a základným 
otočkám, postupne sa pridá-
vajú silovo náročnejšie prvky, 
ktoré sa následne prepájajú 

a kombinujú. Profesionálny 
prístup lektoriek ako aj skve-
lý kolektív študentov v na-
šom štúdiu na jednotlivých 
hodinách vytvára priateľské 
a inšpiratívne prostredie, do 
ktorého radi prijmeme každé-
ho, kto by si pole dance chcel 
vyskúšať na vlastnej koži! 

Zahoďte svoje predsudky 
i strach a príďte si k nám tento 
šport vyskúšať! Upozorňujeme 
len, že pole dance je prudko 
návykový šport!

Lucia Bogdányová



TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ AUGUST 2015

22

BEŽECKÝ KLUB TVRDOŠOVCE

Je zrejmé, že mnoho Tvr-
došovčanov prekvapí existen-
cia bežeckého klubu v našej 
obci. Mňa osobne to vôbec 
neudivuje, priam naopak. Jeho 
vznikom by teoreticky mohli 
byť Tvrdošovce v pozitívnom 
slova zmysle šokované, nakoľ-
ko uvedené atletické odvetvie 
v doterajšej športovej histórii 
nikdy nezdružovalo svojich 
členov v ucelenej skupine pod 
jednotným názvom.

Bežecký klub Tvrdošovce 
bol vytvorený v rámci SPORT 
FRIENDS TVRDOŠOVCE 2013 
(ďalej len „SFT2013“) v marci 
tohto roka. Založiť bežecký 
klub nie je vôbec zložitá vec. 
Na úvod si to vyžaduje dvoch 
zanietených športových „bláz-
nov“, kus zdravého sebave-
domia, štipku fantázie, dve 
polievkové lyžice odvahy, bez-
hraničnú víziu a na záver jed-
ného skutočne oddaného bež-
ca, ktorý si s behom „tyká“. 

V osobe Mgr. Dáriusa Ma-
jora sa skĺbili všetky vyššie 
uvedené ingrediencie receptu 
pre úspešné upečenie celo-
ročného projektu. Ako vedúci 

Bežeckého klubu Tvrdošovce 
s veľkou dávkou trpezlivosti 
radí a pomáha všetkým behu 
chtivým priateľom športu a ako
správny lovec vyčkáva na 
úspešné rozšírenie členov klu-
bu. Nápady a dobré rady ne-
odovzdáva len tým, ktorí chcú 
behať súťažne, ale aj úplným 
začiatočníkom, nakoľko aj 
on sám ním ešte v nedávnej 
minulosti bol (s behom začal 
v marci 2014). Organizáciou 
bežeckých kempov v areáli 
základnej školy dostala zried-
ka využívaná antuková dráha 
novú dimenziu. 

Rozbiehajúce sa bežecké 
kempy však nie sú jedinou sú-
časnou aktivitou Bežeckého 
klubu Tvrdošovce (ďalej len 
„BKT“). Najväčšou výzvou toh-
to roka (a možno nielen BKT) je 
prvý ročník Svätoštefanského 
behu, ktorý sa v úzkej spolu-
práci so samosprávou obce 
Tvrdošovce uskutoční počas 
najrušnejšieho sobotňajšieho 
doobedia našej krásnej obce 
– hodovej soboty – 22.8.2015 
so začiatkom o 09:00. Vybu-
dovaním „bežeckej dedinky“ 

Úplne prvé, čo musíme uro-
biť, je zjesť tri nanuky – sa-
mozrejme nie naraz. Paličky 
riadne umyjeme a usušíme. 
Pomocou fi xiek si ich pekne 
pomaľujeme a vyzdobíme. 
Rôzne pásiky, bodky a čísielka 
by sa hodili aj tomuto nášmu 
lietadielku, však? Nasleduje 
misia ku štipcom starej mamy 
alebo susedy. Stačí nám jeden 
drevený - ten sa môže fi x-
kami opäť dotvoriť. Teraz už 
len nájsť lepidlo, ktoré nám 
ostalo zo školy. Najprv prile-
píme spodné krídlo lietadla
a hneď aj vrchné. Predná časť 

lietadielka je hotová. Teraz si 
z poslednej paličky kúsok od-
strihneme pomocou nožníc 
a dlhšiu časť prilepíme ako 
chvost lietadla. Ostáva nám 
už len použiť kvapku lepidla 
a more trpezlivosti pri prile-
pení malého kúska na chvost 
lietadielka. Zľahka ho chvíľu 
pridŕžame, aby sa prilepilo. 
Ak sa nám nedarí, máme buď 
príliš veľa lepidla, alebo pole-
pené rúčky. Urobíme nápravu 
a skúsime to znova.

Prajem príjemné tvorenie.

Bc. Eva Borbélyová

pred obecným domom budú 
vytvorené ideálne podmienky 
pre všetkých, ktorým záleží 
na pohybe od 1 do 100 rokov! 
Pobeží sa vo viacerých veko-
vých kategóriách od najmen-
ších, pre ktorých sme pripravili 
mini trať až po kategóriu do-
spelých, na ktorých čaká 5 km 
neoblomných tvrdošovských 
asfaltových ulíc. Tým, že sa na 
Svätoštefanský beh môžu pri-
hlásiť bežci z celého Sloven-
ska, uvedené podujatie môže-
me smelo považovať nielen za 
propagáciu behu a zdravého 
pohybu rozsiahleho vekové-
ho spektra obyvateľstva, ale 
aj za prezentáciu Tvrdošoviec 
ako obce, ktorá s otvorenou 
náručou víta nové športové 
odvetvie a je schopné pripraviť 
podmienky aj pre dlhoročných 
špičkových pretekárov. 

Prvoradý cieľ SFT2013 je 
každopádne nemenný – ROZ-
HÝBAŤ TVRDOŠOVCE! – preto 
by som chcel vyzvať rodičov, 
aby prišli so svojimi ratolesťa-
mi a bavili sa spoločne s nami 
behom! Nezabúdajme, že sme 
to my - rodičia, ktorí určuje-
me budúcnosť nášho potom-
stva. Ak ukážeme nadšenie 
a zápal pre dobrú vec, akou 
pohyb bez pochýb je, naučí-
me naše deti správnym návy-
kom a nebude viac potrebné 
zdieľať nostalgické obrázky 
z detstva na sociálnych sie-
ťach. Šport sa stane samo-
zrejmým a znova naplníme 
naše ihriská veselým džavo-
tom fyzicky zdatných dievčat 
a chlapcov. A ktovie, možno 
medzi nami vyrastá ďalší be-
žecký talent... 

Ing. Marián Batyka

SVÄTOŠTEFANSKÝ BEH

Letné tvorenie z paličiek od nanukov
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STOLNÝ TENIS

Letné mesiace prebieha-
jú všade v duchu rekreácie 
a oddychu, výnimkou nie je ani 
šport. Nekonajú sa majstrov-
stvá, lebo i tréneri, funkcio-
nári športu a hlavne športovci 
potrebujú nabrať nové sily na 
nasledujúcu sezónu. I keď ani 
čas prípravy nie je len oddych. 

Tak je to i s milovníkmi ping-
pongovej loptičky, napriek to-
mu, že stolný tenis sa hrá 
v športových halách väčšinou 
v jesennom a zimnom období, 
športovci neodpočívajú so za-
loženými rukami ani v lete. 

Skupina hráčov: Miroslav 
Lipták, Ladislav Mészáros, La-
dislav Varga, Roland Csányi, 
Peter Vincze, Attila Jávor a Ar-
nošt Juriga, sa už pripravuje 
na novú športovú sezónu. 

Ešte pred turnajom sa v let-
ných mesiacoch zúčastnia 
v maďarskom meste Tardos 
už tradičného medzinárodné-
ho stolnotenisového turnaja. 
S hráčmi z Tardosu je ich spo-
lupráca priateľská a plodná. 

V každej sezóne je veľmi 
dôležitá okrem dobrej špor-
tovej prípravy aj ekonomická 

podpora športových klubov, 
aby sa zabezpečilo riadne fi -
nančné zázemie, ktoré tímom 
umožní bezproblémový prie-
beh turnajov. 

Oddelenie stolného tenisu 
Tvrdošovského športového 
klubu ďakuje všetkým svojim 
priaznivcom, podporujúcim 
stolný tenis, v prvom rade 
Obecnému úradu v Tvrdo-
šovciach, Papiernictvu Lip-
ták, miestnemu Poľnohos-
podárskému družstvu, Pe-
kárni Sztíszkala a Karolovi 
Vargovi za fi nančnú podporu, 
naďalej obom základným ško-
lám a Štefanovi Benczemu za 
pomoc. Hráči dúfajú, že spon-
zori im ostanú verní i v budúc-
nosti. 

Oddelenie stolného tenisu 
chce naďalej dôstojne repre-
zentovať farby Tvrdošoviec na 
turnaji, ale i na ďalších špor-
tových podujatiach, udržať 
dosiahnutú dobrú triedu na 
okresnej úrovni a rozšíríť tím 
hráčov mladými talentmi. 

K tomu prajeme oddeleniu 
stolného tenisu a každému 
hráčovi veľa úspechov!        ŠB

Po skvelej jesennej sezóne sa majstrovstvá vo futbale neskon-
čili práve najlepšie pre naše mužstvá. Hlavne „A“ mužstvu do-
spelých nešla hra tak, ako sme si to želali. 

Nemôžeme byť spokojní ani s výkonom dvoch žiackych muž-
stiev, kde hrali niektorí hráči pod úroveň. Mnohí dokonca prestali 
s futbalom. Na druhej strane sme však spokojní s dorastencami, 
ktorí sa umiestnili v strede tabuľky a jeden z hráčov už pravidelne 
hráva v mužstve dospelých. 

Najmenší si zaznamenali najlepšie výsledky, čo nám dáva 
nádeje do budúcna. Zlepšila sa aj spolupráca s „B“ mužstvom
a dúfame, že v budúcnosti sa to bude naďalej rozvíjať v pro-
spech tvrdošovského športu. 

Pevne verím, že nasledujúca jesenná sezóna dopadne aspoň 
tak dobre ako vlaňajšia. Urobíme pre to všetko!

Výsledky majstrovstiev vo futbale 2014/2015

„A“ mužstvo dospelých – IV. liga JV
14. miesto, 30 zápasov (víťazstvo: 8, remíza: 7, prehra: 15), 
31 bodov
Červená karta: Jozef Lakatos (2)
Žltá karta (najviac): Peter Spevák (10)

Dorast - IV. liga JV
9. miesto, 30 zápasov (víťazstvo: 13, remíza: 3, prehra: 14), 
42 bodov
Najlepší kanonier: Attila Csanda (28)

Starší žiaci – III. liga Juh
13. miesto, 24 zápasov (víťazstvo: 0, remíza: 1, prehra: 23), 
1 bod

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

Prípravka - Liga prípraviek K. Salátu
2. miesto, 18 zápasov (víťazstvo: 14, remíza: 1, prehra: 3), 
35 bodov
Najlepším strelcom celej súťaže sa stal Viktor Lakatoš z Tvrdošo-
viec s počtom gólov 72.

„B“ mužstvo dospelých – II. liga
6. miesto, 22 zápasov (víťazstvo: 10, remíza: 5, prehra: 7), 
35 bodov
Najlepší kanonier: Kristián Balogh (13)
Červená karta: Csaba Vanya (1), Roland Varga (1)
Žltá karta: Roland Varga (7)

František Újhelyi

Príprava začína, 
veľa úspechov na turnaji!

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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JUBILUJÚCE MANŽELSKÉ PÁRY V ROKU 2015

Rozlúčka so MŠ a ZŠ 2014/2015

Juraj Bencze – Ildikó Sztrecsková
Ľudovít Benkő – Mária Mészárosová
Štefan Csanda – Katarína Vanyová
Jozef Bugyik – Monika Csányiová
Jozef Csábi – Bianka Sztíszkalová

Ervin Balogh – Mária Vargová
Karol Bujdoš – Eleonóra Zsilinszká

Tibor Birkus – Marta Szekanová
Tibor Dózsa – Tatiana Škandíková 

Norbert Sztíszkala – Silvia Baloghová
Robert Bucsek – Ingrid Batyková

Oto Szabó – Adriana Bandriová
Jozef Tóth – Alena Bugyiková

Michal Krupánszki – Janette Mojzešová
Vojtech Bögi – Tünde Pósová
Štefan Buda – Eva Hamarová

Peter Balogh – Gabriela Csikósová
Mikuláš Nagy – Ildikó Budíková

Ing. František Pestun – Zora Borbélyová
Attila Borbély – Eva Tóthová

Jaroslav Szabo – Eva Birkusová
Ing. Róbert Mészáros – PaedDr. Iveta Vasová

50. 
Tibor Vida – Mária Plevková

Juraj Pintér – Alžbeta Tóthová
František Borbély – Katarína Vidová
Ladislav Vanya – Mária Bogdányová

Ján Vincze – Anna Révaiová
Štefan Balogh – Terézia Mészárosová

Dionýz Bugyik – Helena Munková

60.
Vincent Boros – Mária Czibulková

Tivadar Vida – Anna Vanya
František Borbély – Mária Borbélyová

Pavol Vanya – Izabela Veresová   

ZŠ JÁNA AMOSA KOMENSKÉHO V TVRDOŠOVCIACH
IX.A

Balogh Ronald Sebastian, Budik Kristian, Bugyiková Beatrix, 
Bujáková Lucia, Csábiová Bianka, Dang Thien, 

Élešová Dominika, Kopečná Viktória, Kurucz Viktor, 
Major Filip, Markovičová Barbora, Pintérová Dominika, 
Széplakiová Henrieta, Tóth Nicolas, Vaňová Henriett, 
Vörösová Frederika, Zsilinszká Lenka, Žigmund Mário

MATERSKÁ ŠKOLA NA HLBOKEJ ULICI
Agh František, Blažko Michal, Bujáková Emma,

Dikaszová Vanessa,Dömeová Millian, Dragúňová Miroslava, 
Farkas András, Grochal Samuel, Klenová Vendulka, 

Kubričan Samuel, Lehotkai Márk, Levius Patrik, Ludaš Dávid, 
Markuseková Silvia, Mazan Milo Ivan, Mészárosová Simona, 

Poláková Sofi a, Seszták Tomáš, Sesztáková Lillian, 
Szőke Mário, Šimurda Filip, Toman Adam, Tomšíková Michaela, 

Tóthová Veronika, Vadkerti Samuel, Vargová Laura, 
Vargová Sofi a, Vavrecká Dóra, Vojtušová Viktória

IX.B
Antal Daniel, Gábriš Kevin, Hédervári Ladislav, Hollá Erika, 

Hudecová Soňa, Király Patrik, Királyová Alexandra, 
Košťál Branislav, Krištofík Miroslav, Kubašková Michaela, 

Mačkalová Sandra, Neděle Simon, Ondrejka Viktor, 
Ružičková Lenka, Sulíková Alena, Szőkeová Vanesa

25.


