
5. zasadnutie Obecného zastupiteľ-
stva v  Trnovci nad Váhom sa konalo 4. 
mája 2015 v  zasadačke obecného úradu. 
Prítomných bolo šesť poslancov. Ing. Viž-
ďáková sa ospravedlnila pre pracovnú ne-
schopnosť, PaedDr. Kosztanko a PaedDr. 
Suba, PhD. sa dostavili neskôr. 

Poslanci sa oboznámili so správou 
o  stave kamerového systému, navrhli 
doriešiť správu a  údržbu kamerového 
systému.

Ďalej zobrali na vedomie rozbor hos-
podárenia obce za I. Q. 2015 a informatív-
nu správu hlavnej kontrolórky obce o vý-
sledku kontroly k plneniu rozpočtu obce 
za dané obdobie.

Predsedníčka kultúrnej komisie 
E. Fülöpová referovala o  stave príprav 
programu k  tohtoročnému Dňu obce, 
v ktorom by si každý mal nájsť niečo pre 
seba. Zároveň schválili odmeňovanie čle-
nov ZPOZ vo výške 7,50 €/1 hod.

V  diskusii sa poslanci zaujímali 
o opravu rozbitej cesty na križovatke ulíc 
Pekárenská a Píšťalová a údržbu a rekon-
štrukciu ďalších ciest a chodníkov, zabez-
pečenie výmeny vriec pri separovanom 

Pre mamičky naše milé, ktoré radi máme,
veľké srdce vytvoríme, k sviatku im ho dáme.

Na Deň matiek darujeme jednu malú básničku,
mamičkám tak vyčarujme úsmev na líčku.

V každodennom zhone plnom povinností si veľakrát neu-
vedomujeme, ako sa striedajú dni. Existuje deň, na ktorý by sme 
nemali zabudnúť. Je to sviatok všetkých mamičiek. Slovo „mama“ 
zaznie častokrát ako prvé z úst malého dieťaťa. Mama znamená 
istotu, lásku a porozumenie. Pri príležitosti Dňa matiek Základná 
škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 v spolupráci 
s Obecným úradom Trnovec nad Váhom zorganizovala slávnost-
né vystúpenie našich detí pre mamičky, babičky, prababičky a uc-
tili si ich veselým a krásnym programom. Plná sála v miestnom 
kultúrnom stredisku hovorila za všetko. Deň matiek je vhodná 

udalosť povedať našim mamám, ako ich máme radi a čo pre nás 
znamenajú.

Ďakujeme Vám, mamičky, babičky aj prababičky za Vašu lás-
ku, trpezlivosť a obetavosť.

zbere. V  diskusii odznela aj požiadavka 
na sfunkčnenie online obecného rozhlasu 
na novej webovej stránke obce. Starosta 
obce pripomenul a  pozval poslancov na 
pracovné stretnutie s  riaditeľom spoloč-
nosti Duslo, a.s. 

6. zasadnutie Obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom sa konalo 15. 
júna 2015 za účasti všetkých poslancov. 
Poslanci schválili predloženie žiados-
ti o  dotáciu na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Jedná sa o nenávratný finanč-
ný príspevok v  rámci opatrenia 2.2  OP 
KaHR na realizáciu projektu ,,Obnova 
verejného osvetlenia v obci Trnovec nad 
Váhom, zabezpečenie realizácie projektu 
a  zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie. Ďalším bodom 
programu bol predaj pozemkov. Jedná sa 
o 9 pozemkov vo výmere od 550 m2 do 
655 m2, s  vybudovanými inžinierskymi 
sieťami a  infraštruktúrou (cesty, chod-
níky, VO). OZ schválilo zámer predaja 
majetku obce, spôsob predaja majetku 
obce obchodnou verejnou súťažou, zne-
nie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnu-

teľnosti a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže. OZ prerokovalo stav verejnej ka-
nalizácie v  obci, spôsob prevádzkovania 
a  podmienky napájania pre nových záu-
jemcov. Uložilo pripraviť návrh zmluvy 
o  odvádzaní odpadových vôd a  zmluvu 
o  napojení nehnuteľnosti na obecný ka-
nalizačný rozvod, riešiť s obyvateľmi nové 
zmluvy a oboznámiť ich s podmienkami 
prevádzkovania. V  ďalšom bode progra-
mu obecné zastupiteľstvo schválilo predĺ-
ženie zmluvy o zabezpečení komplexného 
nakladania s komunálnymi odpadmi obce 
so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 
dodatkom do 30.6.2016. Uložilo zabezpe-
čiť prepracovanie a doplnenie projektovej 
dokumentácie, požiadať o vydanie nového 
stavebného povolenia pre zberný dvor. 
Schválilo predĺženie nájomných zmlúv pre 
bytové domy súp. č. 78, 79, 303, 304, 587, 
993, 994, 995. V  bode programu ,,Rôz-
ne“ obecné zastupiteľstvo schválilo plán 
práce OZ na II. polrok 2015 v  termíne: 
20.7.2015, 7.9.2015, 12.10.2015, 9.11.2015, 
14.12.2015 a  pre DO Fénix Trnovec nad 
Váhom neschválilo žiadosť o poskytnutie 
dotácie na rok 2015.
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Blahoželáme jubilantom
 František Fülöp
 Rozália Kollárová
 Eva Kiššová

 Anna Balková
 Dezider Rotek
 Ladislav Boháč

 Barbora Marčeková
 Alžbeta Kráčalová
 Karol Slíška
 Dezider Mészáros
 Mária Molnárová

 Barbora Vétricková
 Ján Kovács
 Júlia Pethöová
 Veronika Podolská

Narodili sa
Samuel Lenčéš
Marko Mesaroš

Uzavretie manželstva
Viliam Mrázik a Alena Záhradníčeková
Vladimír Salay a Ing. Eva Fulajtarová
Róbert Batyka a Erika Mokošová
Roland Horváth a Bibiána Klinková
Roland Udvaros a Katarína Fukasová
Pavol Vaník a Ing. Tatiana Kosztanková

Zlatá svadba
Peter Mikláš a Matilda Vániková

Opustili nás
Anna Kurucová, 84 ročná
Mária Beňovská, 88 ročná
Ildikó Takácsová, 52 ročná
Jozef Pintér, 99 ročný
Ida Mikulská, 83 ročná

V občianskych rubrikách sú zverejnené iba mená 
občanov, ktorí podpísali súhlas s publikovaním

Všetci to vieme. Pre každého je jeho 
mamka tou najdôležitejšou osobou na 
svete. Mama si zaslúži nielen našu úctu, 
zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa 
starali o jej šťastie. 

6. a 7. máj dýchal touto atmosférou aj 
v našej materskej škole a nedočkavosťou 
osláviť tento krásny sviatok. Deti sa ne-
vedeli dočkať slávnostného popoludnia, 
aby mohli svojim mamičkám predniesť 

Dňa 10. júna nám naše maminy zba-
lili batohy plné jedla a pitia a vyrazili sme 
za dobrodružstvom. Tento deň sme sa 
spolu s pani učiteľkami Katkou a Lenkou 
a pani riaditeľkou Tatianou rozhodli strá-
viť spoznávaním krás mesta Nitra. Začali 
sme v Starom divadle Karola Spišáka sle-
dovaním predstavenia Pipi dlhá panču-
cha. Pipi bola zábavná, pojašená a veľmi 
priateľská. Dokonca sme boli aj súčasťou 
predstavenia a pomáhali sme jej pri rôz-
nych hrách a  šibalstvách. Po skončení 
predstavenia sme si urobili vychádzku 
mestom, obdivovali sme fontány, nitrian-
ske námestia a starobylé domy. V Nitrian-
skom hrade sme zažili veľmi veľa nového 
a doposiaľ nepoznaného – nádherné zá-
hrady, hradnú katedrálu, úžasné výhľady. 

Počas horúceho júnového dňa sme 
sa rozhodli zrealizovať hodinu Čítania 
v našom krásnom školskom parku. Posa-
dali sme si na pníky a spoločne sme pre-
čítali príbeh z Čítanky všetkým stromom 
v okolí. Potom si každý z nás vybral jeden 

Základná škola vytvára podmienky 
pre osvojenie si základov plávania. Zá-
klady plávania žiaci získavajú prostred-
níctvom základného plaveckého výcvi-
ku, ktorý slúži na posilnenie ich zdravia 
a zvýšenie telesnej zdatnosti. 

    V dňoch 09. – 12.06.2015 sme pre 
žiakov II. stupňa zorganizovali plavecký 
výcvik v termálnom kúpalisku Vincov les 
v Sládkovičove. Plavecký výcvik prebiehal 

všetko, čo si pre ne pripravili. Každý chcel 
piesňou, tancom, básňou, divadielkom 
vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná 
a nenahraditeľná.

Rodičia a hlavne mamičky boli veľmi 
milo prekvapení, ako sa ich deti na tento 
deň pripravili. V závere  vystúpenia veno-
vali deti svojim mamičkám vlastnoručne 
vyrobené darčeky.

Katarína Tusková a Mária Hippová

Históriou tam dýchal  každý kúsok cestič-
ky, či budovy. Na pamiatku si každý z nás 
odniesol malý suvenír, aby mu aj doma 
pripomínal zase jedno úžasné dopoludnie 
plné zážitkov .      

Žiaci I.A a III.A triedy

strom, ktorý sa mu najviac páčil a prečítal 
mu svoj príbeh. Keďže zo stromov vyža-
ruje veľa pozitívnej energie a dobra, prišli 
sme na ďalšiu hodinu plní sily a nových 
zážitkov. Veríme, že aj stromom sme sa 
veľmi páčili a že sme ich potešili.

Lenka Ladičová

pod vedením PaedDr. Róberta Mitter-
mayera a Mgr. Juraja Boženíka. Tak, ako 
v minulom roku, i tento rok žiaci absolvo-
vali plavecký výcvik s nadšením a rados-
ťou.  Výsledok bol zrejmý v posledný deň 
plaveckého výcviku, keď  predviedli všet-
ko, čo sa naučili a v  čom sa zdokonalili. 
Organizovaním plaveckých výcvikov sa 
nám darí v plnej miere pozitívne rozvíjať 
športovú činnosť na našej škole.

Katarína Tusková

Oslavy dňa matiek v MŠ.

Nitra, milá nitra

Čítali sme stromom

plavecký výcvik

Spoločenská rubrika
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„Ak máme vychovávať deti, je potreb-
né, aby sme sa tiež stali deťmi“.  M. Luther 

V Základnej škole s materskou školou Tr-
novec nad Váhom 302 sme sa 1. júna deťmi sta-
li všetci. Oslávili sme sviatok Medzinárodného 
dňa detí naozaj veľkolepo. Cieľom tejto oslavy 
bolo budovanie vzájomnej úcty, tolerancie, 
porozumenia medzi deťmi a prežiť ďalší úžas-
ný deň v kruhu našej širokej školskej rodiny.                                                                                                            
Žiaci ZŠ začali svoj deň súťažou. Každá trie-
da si mala spolu so svojim triednym učiteľom 
vytvoriť maskota – symbol svojej triedy. Vý-
sledkom boli krásne postavičky zo sveta filmu 
a rozprávok. Pri tejto činnosti sme zažili veľa 
zábavy a smiech bolo počuť ďaleko. Na desia-
tu dostali všetci žiaci školy sladučký koláčik, 
ktorý im upiekli pani kuchárky. Dopoludnie 
pokračovalo v záchranárskom duchu. Svojich 
psíkov a  ich šikovnosť prišli ukázať kynoló-

govia zo Šale, Hasičský a záchranný zbor Šaľa 
predviedol praktickú ukážku hasenia požiaru 
a páni policajti z Obecnej polície priblížili de-
ťom tiež svoju činnosť. Školský areál bol plný 
stanovíšť so športovým zameraním, na kto-
rých si mohli všetci otestovať svoju zručnosť. 
Mamičky uvarili kotlíkový guláš, ktorý roz-
voniaval široko – ďaleko a na ktorom sme si 
všetci pochutili. Dopoludňajší program končil 
darčekmi. Balíček sladkostí dostalo každé die-
ťa, odrážadlá, bicyklíky a  lego stavebnice pre 
deti materskej školy a v školskom klube detí sa 
obdarovávalo puzzlami a skladačkami.

Popoludnie sa nieslo v indiánsko – wes-
ternovom duchu. Všetky deti obce si mali 
možnosť ozdobiť indiánsky totem a  čelen-
ku, vyrobiť si vlastné indiánske tričko, dať sa 
pokresliť na tvár, vyskúšať si hádzanie lasom 
a  podkovou. Veľmi zábavná bola chôdza na 
chodúľoch a beh po pníkoch. Medzi deti pri-

šiel aj pán Láng a pán Végfalvi, ktorí povozili 
deti na koňoch. Kto chcel mohol obohatiť náš 
exteriérový výtvarný ateliér svojou kresbou. 
Počas všetkých týchto aktivít sme si opekali 
špekáčiky a pospevovali veselé melódie. Svo-
jou prítomnosťou nás poctil aj pán starosta 
obce a  cítil sa medzi nami veľmi dobre. To-
uto cestou by som ako riaditeľka školy veľmi 
srdečne poďakovala všetkým, ktorí prispeli 
k  oslavám MDD: Obci Trnovec nad Váhom, 
Združeniu rodičov školy, p. Lángovi,  p. Vég-
falvimu, p. Klinckovi, p. Melegovej, p. Jarošo-
vej, bývalým žiačkam školy – Barborke, Janke, 
Daniele, Dušane, Saške, Miške, Diane a všet-
kým zamestnancom ZŠ s MŠ.

Želám si, aby sme všetci, ktorí môžeme, 
pomáhali plniť deťom našej školy sny a daro-
vali im kúsok zo svojho srdca.

   Mgr. Tatiana Srňáneková

 Životným úlovkom sa dá nazvať úlovok 
nášho kolegu Mareka Durzu, ktorý si deň 
31.5.2015 bude dlho pamätať. Pri love kaprov 
sa mu na rybníku Amerika III podarilo uloviť 
sumca po akom túžia aj rybári, ktorí sa venu-
jú výlučne lovu sumcov. Rybu o hmotnosti 43 
kg a dĺžke 185 cm sa mu na kaprárske náčinie 
a z brehu podarilo zdolať za 1 hodinu a 20 min.

Úlovok bol po zdokumentovaní vypuste-
ný do rieky Váh. Sumec o  takejto hmotnosti 
môže mať vek približne 20-25 rokov. Keď zvá-
žime, že na tak malom rybníku a  pri takom 
intenzívnom love, aký tu je, sa mu až doteraz 
darilo vyhýbať rôznym nástrahám, zaslúžene 
dostal druhú šancu na život .Dúfajme, že vo 
vodách Váhu si nájde nový domov a  keď sa 
naďalej bude tak úspešne vyhýbať uloveniu, 
prípadne bude mať šťastie na rybárov, ktorí 
mu opäť darujú život, má šancu dorásť do re-
kordnej veľkosti.

Lovcovi touto cestou gratulujeme a  zá-
roveň ďakujeme, že sa rybník odľahčil od tak 
veľkého predátora.

Ing.Jozef Belovič-hospodár OoSRZ

Medzinárodný deň detí

vládca rybníka

Dňa 4. júla 2015 o 9:00 na futbalovom štadióne 
Antona Keszeliho v Trnovci nad Váhom

info: www.trnovecnadvahom.sk
kontakt: M. Žigárdi, tel. 0910 130 093

jazda
motorkárov

sobota 27. júna 2015 o 11.30

Železničná, Šalianska, Novozámocká, 
Jatovská, Šötérova, Okružná, Lipová, 
Hlavná, Dolná, Mlynárska, Nový rad, 

Majerská, Poštová, Železničná.
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Ďalšími zápasmi pokračovala II. A  trieda Nitra – Šaľa 
2014/2015
19. kolo Lukáčovce – Trnovec nad Váhom 2:1 (1:0)
V  dôležitom zápase s  mužstvom na konci tabuľky si hostia 
verili. No už v 5. min. sa domáci ujali vedenia po penalte Potom 
M. Žigárdi napálil do brvna a  v  65. min. T. Szücs konečne 
vyrovnal. Domáci po rohu však zvýšili na 2:1 a hostia sa už na 
nič nezmohli.
20. kolo Trnovec nad Váhom - Čakajovce 0:0 (0:0)
Favorizovaní hostia napokon brali len bod, keďže šance ani 
jedna strana nepremenila.
21. kolo Rišňovce – Trnovec nad Váhom 5:1 (2:0)
Hostia sa držali do polčasu. Potom domáci viedli už 5:0, až 
potom prišiel čestný gól D. Sklenára.
22. kolo Trnovec nad Váhom – Jarok 1:2 (1:2)
V existenčnom zápase domáci stratili poslednú šancu posunúť 
sa v  tabuľke bližšie k  súperom. Rozhodlo sa už do polčasu, 
keď na vedúci gól hostí odpovedal D.Sklenár. V  44 min. na 
konečných 1:2 upravil Paška.
23. kolo Kynek - Trnovec nad Váhom 2:1 (1:1)
Aj v tomto zápase z konca tabuľky nedokázali hostia bodovať. 
V 14. min. sa ujali vedenia po peknej akcii Š. Bárányho. Pred 
prestávkou domáci vyrovnali a v 55. min. otočili skóre – 2:1. 
Potom sa už len dohrávalo.
24. kolo Trnovec nad Váhom – Rumanová 0:5 (0:3)
Rýchlejší a pohyblivejší hostia s prehľadom vyhrali.
25. kolo Žihárec – Trnovec nad Váhom 4:1 (3:0)
Za veľkej horúčavy domáci viedli už do polčasu 3:0. Po 
ďalšom góle na 4:0 z diaľky sa prebrali aj hostia a znížili gólom 
Š.Bárányho. Potom trestuhodne zahodili niekoľko šancí 
a výsledok mohol byť aj lepší.
26. kolo Trnovec nad Váhom – Kráľová nad Váhom 1:7 (1:2)
V  poslednom zápase nastúpili naši proti lídrovi tabuľky. 
Vedenia sa ujali gólom Végha, ale potom už góly padali len do 
našej brány.

doRasT
Jelenec – Trnovec n. V. 3:2 (1:1) Čapičík 2 
Trnovec n. V. – Jarok 7:2 (3:2) Čapičík 3, Stojka N. 2, Krupa, Szabo
diakovce – Trnovec n. V. 1:9 (1:3) Sztojka N. 3, Čapičík 3, Kuruc, Végh, Krupa
Trnovec n. V. – Rumanová 7:2 (3:0) Čapičík 3, Végh 2, Sztojka N., Krupa
Cabaj – Čápor - Trnovec n. V. 4:5 (4:3) Čapičík 3, Krupa, Szitáš

ŽIaCI
Trnovec nad Váhom – Vlčany 0:15 (0:8)
selice – Trnovec nad Váhom 14:1 (4:0) Káras
Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 23:0 (11:0)
Trnovec nad Váhom – H. Kráľová 0:15 (0:9)
Trnovec nad Váhom – Cabaj-Čápor 1:11 (1:4) Kumaj1. Kráľová n. V. 26 19 4 3 77 : 23 61

2. Veča 26 17 5 4 73 : 43 56
3. Svätoplukovo 26 18 1 7 74 : 40 55
4. Rišňovce 26 16 4 6 59 : 29 52
5. Čakajovce 26 14 5 7 48 : 26 47
6. Rumanová 26 14 3 9 47 : 37 45
7. Nové Sady 26 13 3 10 60 : 49 42
8. Žihárec 26 13 2 11 53 : 56 41
9. Jarok 26 10 1 15 51 : 60 31
10. Mojmírovce 26 9 2 15 41 : 55 29
11. Kynek 26 7 0 19 31 : 80 21
12. Lukáčovce 26 5 4 17 32 : 68 19
13. Hájske 26 5 3 18 45 : 68 18
14. Trnovec n. V. 26 1 5 20 17 : 74 8

1. Kráľová n. V. 26 21 2 3 99 : 23 65
2. Trnovec n. V. 26 19 4 3 96 : 26 61
3. Vinodol 26 17 1 7 88 : 42 53
4. Vlčany 26 15 2 9 76 : 41 47
5. Čechynce 26 13 5 8 59 : 49 44
6. Jelenec 26 13 4 9 60 : 46 43
7. Mojmírovce 26 11 4 11 44 : 56 37
8. Jarok 26 10 3 13 68 : 72 33
9. Nové Sady 26 9 6 11 51 : 68 33
10. Cabaj-Čápor 26 8 2 16 68 : 96 26
11. Horná Kráľová 26 7 5 14 55 : 85 26
12. D. Obdokovce 26 6 5 15 37 : 83 23
13. Diakovce 26 4 4 18 33 : 95 16
14. Rumanová 26 3 4 19 45 : 97 13

1. Vlčany 21 19 1 1 120 : 18 58
2. Neded 21 15 3 3 112 : 56 48
3. Mojmírovce 21 14 2 5 132 : 39 44
4. Horná Kráľová 21 10 1 10 73 : 76 31
5. Tešedíkovo 21 9 2 10 84 : 62 29
6. Selice 21 8 0 13 99 : 76 24
7. Cabaj-Čápor 21 4 1 16 58 : 127 13
8. Trnovec n. V. 21 0 0 21 9 : 233 0

srdečne blahoželáme dorastu, ktorý skončil pod
vedením trénera V. Klincka na druhom mieste – hrali: 
Lencsés, Zsille, Szabo, Kun, Bencz, Današ, Szitáš, Végh, 

Rábek, Ozaj, Stojka, Vaško, Novák

Multifunkčné ihrisko v Trnovci nad Váhom má
nového správcu, p. Jozefa Krkošku.

Kontakt: 0903 055  687  Otváracie hodiny počas letnej 
sezóny: pondelok – nedeľa 10:00 – 21:00 hod.

Trnovecké noviny
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A tornóci képviselőtestület 5. ülésé-
re 2015. május 4-én került sor hat képvi-
selő jelenlétében. Ing. Vižďáková mun-
kaképtelenség miatt hiányzott, PaedDr. 
Suba és PaedDr. Kosztanko késve ér-
kezett. A  képviselők megismerkedtek 
a  kamerarendszer állapotáról szóló 
jelentéssel, javasolták a  jelentés kiegé-
szítését és a kamerarendszer karbantar-
tásának megoldását. Tudomásul vették 
továbbá a  2015-ös év I. negyedévének 
gazdálkodását és a falu főellenőrének az 
adott időszak költségvetésének teljesíté-
sére irányuló ellenőrzés eredményeiről 
szóló tájékoztató jellegű jelentését. E. 
Fülöpová, a  kulturális bizottság elnöke 
tájékoztatott az idei falunap szervezé-
séről és programjáról, melyben min-
denki fog magának találni kedvére va-
lót. Végül jóváhagyták a  polgári ügyek 
testülete tagjainak jutalmazását 7,50 
Є/óra összegben. A  vitában a  képvise-
lők érdeklődtek a  Pék utca és Fütyülő 
sor kereszteződésében tönkrement út 
javításáról, a  többi út és járda rekonst-
rukciójának előkészületeiről, valamint 
a  szeparált gyűjtés zsákcseréinek biz-

A napi kötelességek, a hajsza közepette sokszor nem is tu-
datosítjuk, hogyan váltakoznak a  napok. Van egy nap, melyről 
azonban nem szabadna megfeledkeznünk. Ez az anyák napja. Az 
„anya“ szó sokszor elsőként hagyja el a pici gyermek ajkát. Anyu 
a biztonságot, a szeretetet, a megértést jelenti. Anyák napja alkal-
mából a Tornóci AI és Óvoda a községi hivatallal karöltve ünnepi 
műsort szervezett az anyukék, nagymamák, dédmamák részére, 
s  csodálatos programmal köszöntötte őket. A  helyi kultúrház 
nagyterme színültig megtelt, s ez önmagáért beszél. Ez a nap jó 

Nincs több, csak egy szívem, 
Csak egyetlen egy van:
Ám, de százzal sem tudnálak 
Szeretni már jobban.

A te neved zengi
Minden dobogása…
Szálljon reád édesanyám
Az Isten áldása!

alkalom volt arra, hogy elmondhassuk az anyukáknak, mennyire 
szeretjük őket, s mit jelentenek nekünk.

Köszönjük, anyukák, nagymamák, dédmamák a  szeretetü-
ket, türelmüket, áldozatkészségüket.

tosításáról. A  vitában kérték az online 
falusi rádió funkcióssá tételét a  község 
weboldalán. A  polgármester  meghívta 
a képviselőket a Duslo a.s. igazgatójával 
tartandó munkajellegű találkozóra. 

A tornóci képviselőtestület 6. ülését 
június 15-én tartották, az ülésen min-
den képviselő jelen volt. A  képviselők 
elfogadták a  közvilágítás rekonstrukci-
óját szolgáló dotáció kérvényének elő-
terjesztését. Itt a 2.2. OP KaHR rende-
let keretében egy vissza nem térítendő 
pénzösszegről van szó a Tornóc község 
közvilágításának megújítását szolgáló 
projektre, valamint ennek megvalósí-
tásáról, és a  realizált projekt önrésze 
finanszírozásának biztosításáról . A  to-
vábbi pont a telkek eladása volt. 9 köz-
művesített telekről van itt szó 550,2  m2 
– 655,6  m2 nagyságig, kiépített infra-
struktúrával /utak, járdák, közvilágítás/. 
A  képviselőtestület jóváhagyta a  köz-
ség vagyonának eladását közbeszerzési 
pályázat útján , az adásvételi szerződés 
szövegét az ingatlaneladást illetően és 
a pályázat feltételeit.  Megtárgyalták to-

vábbá a község kanalizációjának állapo-
tát, az üzemeltetés módját és az új érdek-
lődők rákapcsolódásának feltételeit. El 
kell készíteni a szennyvízelvezetési szer-
ződés javaslatát, az ingatlanok községi 
csatornahálózatra való rákapcsolódását, 
az új szerződéseket  és meg kell ismertet-
ni a lakossággal a működtetés feltételeit. 
A további pontban a képviselőtestület jó-
váhagyta az ENVI-GEOS Nitra s.r.o tár-
sasággal kötött, kommunális hulladék 
komplex elszállításáról szóló szerződés 
meghosszabbítását 2016. 6.30-ig, meg-
hagyta a projektdokumentáció átdolgo-
zását és kiegészítését és a gyűjtőudvar új 
építkezési engedélyének kérvényezését. 
Jóváhagyta a  bérleti szerződések meg-
hosszabbítását a  78, 79, 303, 304, 587, 
993, 994, 995 számú lakásokban. Az 
„egyéb” programpontban a  képviselő-
testület jóváhagyta a KT 2015. II. félévi 
munkatervét a  következő időpontokra: 
2015.7.20., 2015.9.7., 2015.10.12.,2015. 
11.9., 2015.12.14., a  DO Fénix Trnovec 
nad Váhom számára nem szavazta meg 
az évi dotációt a 2015-ös évre.
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A  képviselötestület ülései

anyák napja
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Jubilánsok
 Fülöp František
 Kollárová Rozália
 Kiššová Eva

 Balková Anna
 Rotek Dezider
 Boháč Ladislav

 Marčeková Barbora
 Kráčalová Alžbeta
 Slíška Karol
 Mészáros Dezider
 Molnárová Mária

 Vétricková Barbora
 Kovács Ján
 Pethöová Júlia
 Podolská Veronika

Újszülöttek
Lenčéš Samuel
Mesaroš Marko

Házasságot kötöttek
Mrázik Viliam és Záhradníčeková Alena
Salay Vladimír és Fulajtarová Eva mérnöknő
Batyka Róbert és Mokošová Erika
Horváth Roland és Klinková Bibiána
Udvaros Roland és Fukasová Katarína
Vaník Pavol és Kosztanková Tatiana mérnöknő

Aranylakodalom
Mikláš Peter és Vániková Matilda

Elhunytak
Kurucová Anna, 84 éves
Beňovská Mária, 88 éves
Takácsová Ildikó, 52 éves
Pintér Jozef, 99 éves
Mikulská Ida, 83 éves

Mindnyájan tudjuk. Mindegyikünk 
számára az anyuka a legfontosabb szemé-
ly a világon. Az anya nemcsak tiszteletet, 
szeretetet érdemel, de azt is megérdemli, 
hogy boldoggá tegyük. Május 6-án és 
7-én ilyen volt a légkör az óvodában, ahol 
türelmetlenül vártuk e gyönyörű nap me-
günneplését. A  gyerekek alig várták az 
ünnepi délutánt, hogy előadhassák anyu-

Június 10-én anyukáink elemózsiával 
teli csomagokkal pakoltak fel minket, és 
nekivágtunk a kalandnak. Katka és Lenka 
tanító nénivel, valamint Tatiana igazgató 
nénivel együtt ezen a napon Nitra szépsé-
geit szerettük volna felderíteni. A  Karol 
Spišák Öreg Színházban kezdtünk, a Pipi 
a  hosszú harisnya színházi előadás me-
gtekintésével. Pipi vicces, szórakoztató és 
barátságos volt. Végül mi is részesei vol-
tunk az előadásnak, segítettünk neki a já-
tékokban, huncutságokban. Az előadás 
után városnézésen voltunk, megcsodáltuk 
a szökőkutakat, a nitrai tereket, a régi há-
zakat. A nitrai várban számos eddig isme-
retlen, új dologgal találkozhattunk – cso-
dás kertek, várkatedrális, elbűvölő kilátás. 
A történelmet hordozta magában az út, az 

Egy forró júniusi napon elhatároztuk, 
hogy az olvasás órát gyönyörű iskolai par-
kunkban tartjuk. Leültünk a  fatönkökre, 
s  az olvasókönyvből közösen olvastunk  
egy történetet a  környék fáinak. Ezután 
mindegyikünk kiválasztott egy fát, ame-
lyik a  legjobban tetszett neki, s  elolvasta 

Az alapiskola   megteremti a  feltéte-
leket az úszás alapjainak elsajátításához. 
A tanulók az úszás alapjait úszótanfolyam 
segítségével tanulják meg, mely egészsé-
gük megszilárdítására és testi adottságai-
nak fejlesztésére szolgál.

   2015. június 9-12-én a felső tagoza-
tos tanulóknak úszótanfolyamot szer-
veztünk a  Diószeg melletti Vince-erdő 
termálfürdőben. A  tanfolyamot PaedDr. 

kájuknak, amit tanultak. Verssel, énekkel, 
tánccal, színházzal próbálták kifejezni, 
hogy az anya számukra az egyetlen és pó-
tolhatatlan személy.

A  szülők, főleg az anyukák nagyon 
kellemesen meglepődtek a  betanult szép 
műsoron. Végeztül a gyerekek anyukáikat 
saját készítésű ajándékkal lepték meg.

Katarína Tusková és Mária Hippová

épületek minden egyes darabja. Minden-
ki hozott haza valami kis emléket, hogy 
otthon is eszébe jusson ez a  csodálatos, 
élményekkel teli délelőtt.      

Az I.A és a III.A osztály tanulói

saját történetét. Mivel a fák rengeteg pozi-
tív energiát és csupa jót sugároznak, a kö-
vetkező órára megerősödve, élményekkel 
feltöltődve érkeztünk. Hisszük, hogy na-
gyon tetszettünk a  fáknak is, és megör-
vendeztettük őket.

Lenka Ladičová

Róbert Mittermayer és Mgr. Juraj Boženík 
vezette. Akárcsak tavaly, a tanulók most is 
örömmel és lelkesedéssel vettek részt raj-
ta. Az eredmény a  tanfolyam utolsó na-
pján lett egyértelmű, amikor a  gyerekek 
mindent bemutattak, amit megtanultak, 
s  amiben tökéletesítették magukat. Az 
úszótanfolyam szervezésével teljes mér-
tékben pozitív irányban tudjuk fejleszteni 
iskolánk sporttevékenységét.

Katarína Tusková

anyák napi ünnepség a tornóci óvodában

Nitra, kedves nitra

A fáknak olvastunk

úszótanfolya

Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben a rovatban 
csak azok nevét közöljük, akik ehhez írásbeli 
beleegyezésüket adták

Társadalmi rovat
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„„Ha gyermeket akarunk nevelni, ma-
gunknak is gyermekké kell válnunk.”  

                                                Martin Luther 

A Tonróci Alapiskolában és óvodában 
június 1 jén mindenki gyermekké vált. Való-
ban nagyvonalúan ünnepeltük meg a nem-
zetközi gyermeknapot. Az ünnepség célja a 
kölcsönös tisztelet, tolerancia, a gyermekek 
közti megértés kialakítása volt, szerettünk 
volna egy csodálatos napot eltölteni az is-
kola alkotta nagy családban. Az alapiskolá-
sok versennyel indítottak. Az osztályoknak 
osztályfőnökükkel karöltve meg kellett al-
kotniok az osztály szimbólumát. Munkájuk 
eredményeként csodálatos rajzfilm  és me-
sealakok születtek. E tevékenység alatt jól 
szórakoztak, nevetésük messzire hallatszott. 
Tízóraira minden gyerek finom kalácsot ka-
pott, melyet a szakácsnők készítettek nekik. 

is, akik segítségével a gyerekek lovagolhattak. 
Aki akart, rajzával díszíthette az iskola elő-
terét. Az aktivitások alatt kolbászt sütöttünk 
és vidám dalokat énekeltünk. Látogastásával 
megtisztelt bennünket községünk polgár-
mestere is, aki nagyon jól érezte itt magát. 
Az iskola igazgatójaként ezúton szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik hoz-
zájárultak a gyermeknapi ünnepségek sikeré-
hez: Tornóc Község, a szülői tanács, Láng úr, 
Végfalvi úr, Klincko úr, Melegová és Jarošová 
asszony, iskolánk egykori tanulói   Barborka, 
Janka, Daniela, Dušana, Saška, Miška, Diana, 
valamint az iskola és óvoda összes dolgozója.

Azt kívánom, hogy mindnyájan pró-
báljunk segíteni iskolánk gyermekei álma-
inak megvalósításában, s adjunk nekik egy 
darabot a szívünkből.

   Mgr. Tatiana Srňáneková

 Kollégánk, Marek Durza zsákmányát 
élete legjobb fogásának is nevezhetjük. 2015. 
5. 31-ére még sokáig emlékezni fog. Ponty-
halászat közben az Amerika III. halastónál 
sikerült kifognia egy olyan harcsát, amilyen az 
összes, csak harcsával foglalkozó horgász álma 
is lehetne. A  43 kg-os 185 cm-es hallal való 
küzdelem 1 óra 20 percig tartott. 

A zsákmányt dokumentálták és visszaen-
gedték a Vágba.

Az ekkora súlyú harcsa kb. 20-25 éves 
lehet. Ha figyelembe vesszük, hogy ilyen kis 
halastóban ilyen intenzív halászat mellett ed-
dig sikerült elkerülnie a veszélyeket, megérde-
melten kapott egy második esélyt az életre. Re-
méljük, hogy a Vágban második otthonra talál, 
s ha továbbra is elkerüli a kifogás veszélyét és 
olyan horgászokra talál, akik ismét visszaadják 
az életét, van esélye rekord nagyságúra nőni.

A  fogáshoz gratulálunk, s  egyúttal 
köszönjük, hogy halastavunkat megszabadí-
totta ettől a hatalmas ragadozótól.

Ing.Jozef Belovič
a helyi horgászszervezet

gazdasági felelőse

Nemzetközi gyermeknap

A halastó ura

2015. július 4-én 9.00  órakor
         a Tornóci Anton Keszeli Futballstadionba

info: www.trnovecnadvahom.sk
kapcsolat:  M.Žigárdi, tel. 0910 130 093

Tornóc község
és a Tornóci Dynamo FK meghívja Önöket

 a polgármester kupájáért folyó minifoci-bajnokság 
XX. évfolyamára

Motorkerékpárosok 
felvonulása

2015. június 27. szombat 
11.30 órakor

Vaspálya utca, Sellyei utca, Újvári 
utca, Jatai utca, Sőtér utca, Kör 

utca, Hársfa utca, Fő utca, Alvég, 
Molnársor, Új sor, Major utca, Posta 

utca, Vaspálya utca

A délelőtt folyamán kutyabemutatót láthat-
tak a sellyei kinológusok jóvoltából, majd 
a sellyi tűzoltók és védők tartottak tűzoltási 
bemutatót, aztán a rendőrök ismertették meg 
tevékenységükkel a gyerekeket. Az iskola egé-
sz területe sport állomásokból állt, ahol min-
denki bizonyíthatta ügyességét. Az anyukák 
bográcsgulyást készíttek, melynek illata mes-
sze szállt, s melyből mindenki jóllakhatott. 
A délelőtt ajándékozással ért véget. Minden 
gyerek kapott édességcsomagot, fényvissza-
verőt, az ovisok legót, a napköziseket pedig 
puzzleval és különféle összerakós játékokkal 
ajándékozták meg. A délután indián  és wes-
ternhangulatban telt. Minden gyerek kapott 
indián totemet és homlokpántot, gyárthatott 
magának indiánpólót, kifestethette az arcát, 
kipróbálhatta a lasszót. Nagyon szórakoztató 
volt a gólyalábakon járás és a fatönkön futás. 
A gyerekek közé eljött Láng úr és Végfalvi úr 

FESTÉKEK-LAKKOK
DROGÉRIA, MIX

Hlavná 30.  Tornóc                                                         
az újságosstand mellett

Nyitvatartás:                                                                                          
Hé-Pé   8 - 17.30                                                           
Szo       8 – 12.00                                                          
Vas       zárva                                                               
Ebédszünet  12.00 – 13.00      

AZ ÜZLETBEN SZÉLES ÁRUVÁLASZTÉK ÁLL 
RENDELKEZÉSÜKRE 
- festékek - fehér, árnyalatok, színes, szintetikus, 
     akryl, olajfesték, fafesték
- lakk  - vékony és vastag rétegű lazúr fára   
- festészeti kellékek  - ecset, henger, fedőfólia
- építészeti kellékek – kléber, festőcement, 
         szintező, samotpor
- drogéria – tisztítószerek, kozmetika
- papíráru – iskolaszerek
- horgászkellékek - csontkukac, táp, horgászbizsu

május-június 2015

Tornóci hírek
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A Nitra – Šaľa  II.A osztályában további mérkőzésekkel foly-
tatódott a 2014/2015-ös idény

19. forduló Lukáčovce – Tornóc 2:1 (1:0)
A tabella végén lévő csapattal játszott fontos mérkőzésen a vendégek 
reménykedtek. De az 5. percben a  hazaiak a  büntetőrúgás után 
megszerezték a vezetést. Ezután M. Žigárdi eltalálta a kapufát és a 65. 
percben T. Szűcs végre egyenlített. Mivel a hazaiak szögletrúgás után 
2:1-re vezettek, a vendégek már feladták a reményt.
20. forduló Tornóc - Čakajovce 0:0 (0:0)
A favorizált vendégek csak pontot raboltak, mivel a lehetőséget egyik 
csapat sem használta ki. 
21. forduló Rišňovce – Tornóc 5:1 (2:0)
A vendégek az első félidőben tartották magukat. Aztán a hazaiak már 
5:0-ra vezettek, csak később jött P.Sklenár becsületgólja.
22. forduló Tornóc – Jarok 1:2 (1:2)
A bennmaradásért folyó  mérkőzésen a hazaiak elvesztették az utolsó 
esélyt is arra, hogy a táblázatban közelebb kerüljenek az ellenfélhez. 
Már az első félidőben eldőlt a dolog, amikor is a vendégek góljára D. 
Sklenár válaszolt. A 44. percben a végső 1:2-t Paška állította be.
23. forduló Kynek - Tornóc 2:1 (1:1)
Ezen a mérkőzésen sem tudtak a táblázat végén lévő vendégek pontot 
szerezni. A  14. percben Š. Bárány szép akciója után megszerezték 
a vezetést. A szünet előtt a hazaiak egyenlítettek s az 55. percben 2:1-
re fordították az eredményt. Aztán már csak várták a mérkőzés végét.
24. forduló Tornóc – Rumanová 0:5 (0:3)
A gyorsabb és mozgékonyabb vendégek nagy arányban győztek
25. forduló Žihárec – Tornóc 4:1 (3:0)
A rekkenő hőségben az első félidőben a hazaiak 3:0-ra vezettek. A 4. 
gól után a vendégek is felébredtek és távoli lövéssel, Bárány góljával 
szépítettek. Ezután büntetést érdemelve kihagytak néhány esélyt, az 
eredmény jobb is lehetett volna.
26. forduló Tornóc – Kráľová nad Váhom 1:7 (1:2)
Az utolsó mérkőzésen a tabella élcsapata ellen játszottak. A vezetést 
Végh góljával meg is szerezték, de aztán már csak a  mi kapunkba 
hullottak a gólok

ifJusági
Jelenec – Tornóc 3:2 (1:1) Čapičík 2 
Tornóc – Jarok 7:2 (3:2) Čapičík 3, Stojka N. 2, Krupa, Szabo
Diakovce – Tornóc 1:9 (1:3) Sztojka N. 3, Čapičík 3, Kuruc, Végh, Krupa
Tornóc – Rumanová 7:2 (3:0) Čapičík 3, Végh 2, Sztojka N., Krupa
Cabaj–Čápor - Tornóc 4:5 (4:3) Čapičík 3, Krupa, Szitáš

TanuLóK
Tornóc – Vlčany 0:15 (0:8)
selice – Tornóc 14:1 (4:0) Káras
Mojmírovce – Tornóc 23:0 (11:0)
Tornóc – H. Kráľová 0:15 (0:9)
Tornóc – Cabaj-Čápor 1:11 (1:4) Kumaj1. Kráľová n. V. 26 19 4 3 77 : 23 61

2. Veča 26 17 5 4 73 : 43 56
3. Svätoplukovo 26 18 1 7 74 : 40 55
4. Rišňovce 26 16 4 6 59 : 29 52
5. Čakajovce 26 14 5 7 48 : 26 47
6. Rumanová 26 14 3 9 47 : 37 45
7. Nové Sady 26 13 3 10 60 : 49 42
8. Žihárec 26 13 2 11 53 : 56 41
9. Jarok 26 10 1 15 51 : 60 31
10. Mojmírovce 26 9 2 15 41 : 55 29
11. Kynek 26 7 0 19 31 : 80 21
12. Lukáčovce 26 5 4 17 32 : 68 19
13. Hájske 26 5 3 18 45 : 68 18
14. Tornóc 26 1 5 20 17 : 74 8

1. Kráľová n. V. 26 21 2 3 99 : 23 65
2. Tornóc 26 19 4 3 96 : 26 61
3. Vinodol 26 17 1 7 88 : 42 53
4. Vlčany 26 15 2 9 76 : 41 47
5. Čechynce 26 13 5 8 59 : 49 44
6. Jelenec 26 13 4 9 60 : 46 43
7. Mojmírovce 26 11 4 11 44 : 56 37
8. Jarok 26 10 3 13 68 : 72 33
9. Nové Sady 26 9 6 11 51 : 68 33
10. Cabaj-Čápor 26 8 2 16 68 : 96 26
11. Horná Kráľová 26 7 5 14 55 : 85 26
12. D. Obdokovce 26 6 5 15 37 : 83 23
13. Diakovce 26 4 4 18 33 : 95 16
14. Rumanová 26 3 4 19 45 : 97 13

1. Vlčany 21 19 1 1 120 : 18 58
2. Neded 21 15 3 3 112 : 56 48
3. Mojmírovce 21 14 2 5 132 : 39 44
4. Horná Kráľová 21 10 1 10 73 : 76 31
5. Tešedíkovo 21 9 2 10 84 : 62 29
6. Selice 21 8 0 13 99 : 76 24
7. Cabaj-Čápor 21 4 1 16 58 : 127 13
8. Tornóc 21 0 0 21 9 : 233 0

szívből gratulálunk! Az ifi csapat V.Klincko vezetésével 
a második helyen – játékosok: Lencsés, Zsille, Szabo, 
Kun, Bencz, Današ, Szitáš, Végh, Rábek, Ozaj, Stojka, 

Vaško, Novák, Farkas, Čapičík, Kuruc

A tornóci multifunkciós pályának új gondnoka van Jozef 
Krkoška úr személyében. Elérhetőség:  0903 055 678

Nyitvatartás:  hétfő – vasárnap   10.00-21.00 óráig
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