
Za príspevky ďakujeme Ing. Jozefovi Belovičovi, Mgr. Jazmíne Hlavatej a p. Kataríne Tuskovej 
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Trnovecké NOVINY 
                      Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom 
      XII. obecné dni  
sa konali 26. a 27. júna 2015. Otváracím 
programom bol v piatok vo veľkej sále miestneho 
kultúrneho strediska už IX. ročník okresnej 
speváckej súťaže Talent 2015 pod záštitou 
Základnej školy s materskou školou, Obcou 
Trnovec nad Váhom a DO Fénix. Prihlásilo sa 25 
súťažiacich, súťažilo sa v štyroch kategóriách. 
Trojčlenná porota pod vedením Mgr. Márie 
Peškovej mala náročnú úlohu. Víťazmi 
v jednotlivých kategóriách sa stali Natália 
Lelovicsová, Scarlett Pavlová, Ema Slamková. 
V novej kategórii dueto zvíťazili Tobiáš Fašanok 
a Nikola Lehocká.  
V zasadačke miestneho kultúrneho strediska MO 
Csemadok-u usporiadala výstavu keramiky 
MUDr. Császár Erzsébet a výstavu obrazov 
a fotografií s tematikou poľovníctva a ochrany 
prírody a krajiny sme mali možnosť vidieť vďaka 
PO Durmutz.  
V sobotu bohatý program odštartoval rybárskymi 
pretekmi na rybníku Vermek za účasti 12 
mladých rybárov, ktoré v spolupráci s Obcou 
Trnovec nad Váhom a sponzormi organizovali 
členovia MO SRZ.  Deti sa pustili do lovu s veľkým 
úsilím, energiu si dopĺňali sladkosťami. Ulovené 
ryby sa postupne vážili a následne vypustili späť 

do rybníka. Deti ulovili 76 kg rýb, najmä kaprov, 
karasov a lieňov. O tom, že v rybníku sú naozaj 
krásne kusy, sa presvedčil mladý účastník 
pretekov, ktorému ryba zlomila udicu. Po 
ukončení pretekov bol pripravený chutný guláš. 
Zvíťazil Patrik Szabó, ktorý ulovil 21,08 kg rýb. 
Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými darmi od 
sponzorov. Starosta obce povzbudil deti, aby si 
naďalej pestovali dobrý vzťah k prírode. Vedenie 
MO Slovenského rybárskeho zväzu v Trnovci nad 
Váhom si dovoľuje vysloviť poďakovanie 
sponzorom, ktorí poskytli sladkosti, vecné dary 
pre pretekárov a suroviny na prípravu gulášu na 
organizáciu detských rybárskych pretekov dňa 
27. júna 2015. Veľká vďaka dokumentaristom, 
Milanovi Pospišovi a Vladimírovi Vrančíkovi, ktorí 

pripravili fotodokumentáciu a viodeozáznam 
z tejto akcie. Záujemcovia si ich môžu pozrieť na 
webovej stránke www.srztrnovec.sk. 
Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý pripravila ďalší 
ročník súťaže jazda zručnosti v priestoroch pri 
železničnej stanici. Do tohto ročníka sa zapojilo 
14 súťažiacich. V ženskej kategórii zvíťazila 

Kristína Kunová, v mužskej Ing.Dušan Horváth. 
Pestrý bol aj sprievodný program podujatia – 
stretli sa nielen nadšenci motorizmu, motorkári, 
ale aj mladé rodiny s deťmi. Pán farár Mgr. Karol 
Mede predniesol modlitbu a posvätil motorky. 
Diváci si mohli pozrieť lukostrelecké umenie 
členov miestneho lukostreleckého klubu Hubert 
Arrows na čele s Ing. Horváthom. Predviedli 
nielen ukážky, ale každý si mohol vyskúšať 
streľbu z luku a dozvedieť sa niečo o tomto 
krásnom športe. 

Deti potešila jazda na koníkoch, ktoré 
zabezpečil p. Láng a dospelí sa s nimi radi 
odviezli na koči. V prestávkach spestrili 
program brušné tanečnice z tanečnej skupiny 
Jázmin oriental – malý darček pre divákov od 
autoškoly Hlavatý.  
Zo širokej ponuky dopoludňajších programov si 
každý mohol nájsť niečo pre seba. 
Hlavný program sa trocha posunul vďaka 
prehánke, ktorá visela vo vzduchu už od 
samotného rána. Našťastie, po krátkom daždi 
sa obloha vyčistila a starosta obce privítal 
všetkých prítomných, medzi ktorými nechýbal 
prednosta okresného úradu v Šali, starostovia  

obcí okresu Šaľa a OZ Vitis. V programe vystúpili 
žiaci Základnej školy s materskou školou Trnovec 
nad Váhom, mladé flautistky Simona Ešeková 
a Mária Jakubecová, víťazi speváckej súťaže 
Talent, citarový súbor zo Sládkovičova, vtipný 
program si pripravil folklórny súbor Močenčanka. 
Zábava sa rozpútala pri hudbe skupiny Kabát 
Revival a Country mix Gabriela Hambalku. 
Prítomní sledovali s nadšením a úžasom tanečné 
vystúpenie Miroslava „Bruise“ Žilku a zlatým 
klincom večera bol Peter Cmorík so skupinou. 
Populárny superstarista si vďaka výbornému 
výkonu určite našiel aj medzi našimi obyvateľmi 
nových fanúšikov.  

Oldies diskotéka s DJ Slížom skončila až o štvrtej 
hodine rannej a stále sa našlo dosť takých, ktorí 
by si ešte radi zatancovali.  
Bohatý bol aj sprievodný program: maľovanie na 
tvár a zábavné hry pre deti, ľudoví remeselníci 
z Močenku zaujali malých i veľkých svojimi 
výrobkami – drevorezbou, maľovaním na sklo, 
kraslicami, drôtikovaním, pletením košíkov. 
Malokarpatské vinárske družstvo Doľany 
ponúkalo záujemcom degustáciu kvalitných vín. 
  
Za finančnú podporu podujatia ďakujeme 
Komunálnej poisťovni. 
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Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí 
prispeli k tomu, aby sa táto akcia naozaj 
podarila – MO Csemadok, poľovníkom z PO 
Durmutz aj za výborný guláš, rybárom, 
deťom a pedagógom Základnej školy 
s materskou školou, ktorých krásne výtvarné 
práce ešte stále zdobia chodbu nášho 
miestneho kultúrneho strediska, poslancom 
obecného zastupiteľstva, ktorí priložili ruku 
k dielu, členom kultúrnej komisie pri 
obecnom zastupiteľstve, ale aj všetkým 
pracovníkom obecného úradu, ktorí akciu 
pripravili k spokojnosti Vás, občanov. 
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71. výročie SNP                                                                                            
si pripomíname dňa 
29. augusta 2015. 
Dnes nám len staré 
dokumenty, učebnice 
histórie či spomienky 
našich starých rodičov 
pripomínajú krutosť 
druhej svetovej vojny. 
Proti jej hrôzam sa 
postavili organizované 
skupiny odboja, ktoré 
sa bránili pred ne-
meckými okupačnými 
jednotkami Wehr-

machtu a pred  ich vstupom na naše územie. 
Povstalecká armáda pod vedením generálov R. Viesta a J. Goliana bola porazená a 
časť vojsk prešla na partizánsky spôsob boja, v ktorom zotrvali až do oslobodenia.  
Dôležitý je politický a morálny rozmer povstania, v ktorom sa občania malej krajiny 
rozhodli postaviť nacistickej vojnovej mašinérii. Bolo tiež významným politickým 
aktom, ktorým sa Slováci naprieč politickým spektrom prihlásili k cieľom protihitle-
rovskej koalície.  

7. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
 
sa konalo dňa 20. 7. 2015 v zasadačke obecného úradu. Prítomných bolo šesť poslan-
cov, R. Láng sa ospravedlnil, dvaja poslanci sa dostavili neskôr.  
Náčelník OP R. Szabo vyhodnotil účelnosť kamier a navrhol možnosť ich premiestnenia, 
celkové doladenie a vyčistenie systému. Správu, údržbu a kontrolu kamerového systé-
mu prebral technik pán Lovecký.  
Rozbor hospodárenia obce za I. polrok spracovala účtovníčka obce. Príjmy obce dosiah-
li za druhý polrok 2015 sumu 760.063,58 Eur, t. j. plnenie na 43,54%. Výdavky boli čer-
pané v sume 675.706,74 Eur, teda na 41,06%. Z tejto sumy sú výdavky obce 399.564,33 
Eur a výdavky našej rozpočtovej organizácie činia 276.142,41 Eur. Obecné zastupiteľ-
stvo zobralo na vedomie čerpanie príjmov a výdavkov za I. polrok 2015. 
Správu o činnosti obecnej polície spracoval náčelník OP a zameral sa najmä na výsledky 
obecnej polície za prvý polrok 2015. Policajti preverili 66 oznámení, zadokumentovali 
21 udalostí, preverili 22 oznámení, zložili 8 pokút za priestupky proti majetku, občian-
skemu spolunažívaniu a verejnému poriadku.  
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Komunitného plánu sociálnych slu-
žieb obce Trnovec nad Váhom, ktorý je významným strategickým dokumentom a pred-
stavuje dôležitý nástroj na stanovenie cieľov, priorít a opatrení na zabezpečenie rozvoja 
a poskytovania sociálnych služieb.  
Predseda Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, Ing. Hanzlík, informovala poslan-
cov, že členovia komisie prepracovali „Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prená-
jmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov“. Poslanci tieto zásady 
zobrali na vedomie. 
Ďalej  komisia odporučila obecnému zastupiteľstvu obsadiť nájomné byty v byt. dome 
584 a 78, ktoré predošlí nájomníci uvoľnili.  
Starosta obce oboznámil prítomných o výsledku obchodnej verejnej súťaže  - pozem-
kov na individuálnu bytovú výstavbu. Otváranie obálok bolo dňa 15. 7. 2015, podané 
boli tri súťažné návrhy. O ďalšom postupe bude rokovať komisia finančná a podnikateľ-
ská a komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva.  
V bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov o petícii občanov z časti obce od č. 
domu 382 – 391, ktorí žiadajú o vybudovanie chodníka a odvodňovacieho kanála. Pos-
lanci petíciu vzali na vedomie. 
V diskusii sa poslanci zaujímali o nekvalitný chodník na Novozámockej ulici, o zaťaže-
nosť ciest kamiónmi a prepravcami tovaru pre Duslo, a.s. Starosta uviedol, že bude po-
trebné apelovať na výstavbu obchvatu, ktorý by zaťaženie ciest znížil.  

Spoločenská rubrika 

◙Blahoželáme jubilantom  

70 RSDr. Karol Éles 

         Zoltán Csikós 
          

75 Terézia Szabová  
        Anna Petrovicsová 
          Alžbeta Kónyová 
 

80 Ing. Dezider Kolečáni 

          Dezider Vágo 
 

85 Ján Ondrášik 

Narodili sa  
       Leo Motolík - Skladaný  
         Katarína Pešková 

 ♥Uzavretie manželstva 
       Dušan Mesaroš a Uta Králová 
        Marek Szatmár a Ivanna Petrivna Ivanenko 
        Ľuboš Kelemen a Ivana Pajtašová 

 Zlatá svadba 
        Dezider Keszeli a Vlasta Chvostíková 
         

 ╬ Opustili nás 
          Barbora Vétricková, 85-ročná 
          Alexander Marček, 82-ročný 
          Jozef Galbavý, 79-ročný 
          Štefan Magyar, 61-ročný 
      

V občianskych rubrikách sú zverejnené len mená 
občanov, ktorí súhlasili s publikovaním 

 

 
 

  Dotácie z rozpočtu Nitrianskeho  
samosprávneho kraja 

 
V tomto roku nás Nitriansky samo-
správny kraj podporil pri dvoch pro-
jektoch. Turnaj o pohár starostu ob-
ce Trnovec nad Váhom, ktorý sa 
uskutočnil dňa  4. 7. 2015, bol pod-
porený sumou 480,- Eur.  
Ďalej obec získala sumu 600,- Eur na 

nákup kníh do obecnej knižnice. 
Zoznam kníh, ktoré sa z tejto dotácie 

zakúpili, nájdete na našej webovej 
stránke  

www.trnovecnadvahom.sk    

                    
                                                         

S finančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

http://www.trnovecnadvahom.sk/
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                              autor fotografie Vladimír Vrančik                                                                                                                 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
    

                                             

Westernové preteky v Trnovci nad Váhom  

Lángov dvor má za sebou 2.westernové preteky pod taktovkou 

putovného pohára. Počasie opäť prialo najmä jazdcom , ale aj di-

vákom , ktorí si okrem samotných pretekov mohli užiť  nespočetné 

množstvo zaujímavých atrakcií, ktoré mali k dispozícii zdarma.   

Zaujímavý a napínavý bol aj 1. ročník Trnoveckého cvalu o pohár 

starostu obce, kde súťažiaca reprezentantka Lángovho dvora po 

napínavom súboji obsadila krásne 2.miesto. Nádhernou zostavou 

sa predviedli aj reprezentantky voltížneho klubu JK-Lángov dvor, 

pod taktovkou Vladimíry Lenčéšovej . Mnohí diváci toto ich vystú-

penie sledovali so zatajeným dychom  a údivom, čo všetko tieto 

malé deti dokážu. 

Ďakujeme všetkým divákom, že prišli podporiť takýto krásny 
šport, zúčastneným súťažiacim , sponzorom, priateľom za nezištnú 
pomoc ktorú si veľmi vážime a veríme, že o rok sa stretneme opäť. 

 
 

Rybárska sezóna otvorená 
 
Vážení kolegovia rybári, vážení spoluobčania! 
V poslednom vydaní novín sme Vás v článku na záver pozývali na 
tradičné rybárske preteky pred otvorením hlavnej rybárskej se-
zóny, ktoré sa uskutočnili 9.5. Vďaka krásnemu počasiu sa prete-
kov zúčastnilo 80 pretekárov a veľké množstvo prihliadajúcich 
fanúšikov, ale aj ľudí, ktorí sa  prišli len poprechádzať v príjem-
nom prostredí rybníka a priľahlého lesa. Pri tejto príležitosti sa tu 
mohli postretať s kolegami, ktorých už možno aj roky nestretli, 
porozprávať sa a pochutiť si na chutnom „halászlé“, či pečenej 
rybe.  
Počas pretekov bolo ulovených 170 ks“ mierečných“ kaprov, te-
da kaprov  nad 40 cm. Po prvý krát bolo hodnotenie bodové, čiže 
sa meral každý ulovený kapor s mierou od 40 cm a vyššie a každý 
cm znamenal bod pre súťažiaceho. Takéto hodnotenie je spra-
vodlivejšie, rýchlejšie a hlavne šetrnejšie k uloveným rybám. O 
celkovom priebehu pretekov si môžete prečítať článok a pozrieť 
videá a fotografie na našej webovej stránke www.srztrnovec.sk. 
Je tam aj zaujímavé video zhotovené z“ drona“, ktoré poskytuje 
pohľad na rybník z vtáčej perspektívy. Tu sa chceme poďakovať 
všetkým našim sponzorom a tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 
príprave a priebehu pretekov, lebo bez ich pomoci a spoluúčasti 
by sa takéto akcie nedali organizovať. 
15.5. bol zahájený lov kaprov na rybníkoch. Po dvoch týždňoch 
lovu na rybníkoch po otvorení sezóny musíme, žiaľ, konštatovať, 
že odporúčania, týkajúce sa dní lovu, počtu a miery privlastne-
ných kaprov, ktoré boli schválené na členských schôdzach a tvo-
ria prílohu miestneho rybolovného poriadku dodržiavalo len nie-
koľko rybárov, ktorí pochopili ich význam. Keď sa nad týmito od-
porúčaniami a ich dôvodmi lepšie zamyslíte, určite prídete na to, 
že nevedú k obmedzovaniu práva rybárstva, ale k jeho trvalému 
udržaniu. Len pre príklad uvedieme niektoré zistenia pri kontro-
lách rybárskou strážou. Medzi „kolegami“ sa nájdu aj takí, ktorí 
majú za 3 týždne lovu privlastnených  aj 27 kaprov, alebo privlas-
tnených kaprov s mierou nad 60 aj 70 cm. To hovorí len o cham-
tivosti a sebeckosti a s rybárstvom nemá nič spoločné. Privlastniť 
si  kaprov nad 60 cm, ktorí sú pred neresom je nezodpovedné. 
Keď  to porovnáme s poľovníctvom, je to také isté, ako by poľov-
ník zastrelil samicu, ktorá čaká svoje mláďa. Život rýb je síce skry-
tý pod vodnou hladinou, ale skutočný rybár musí vedieť nazrieť 
pod túto hladinu a pochopiť zákonitosti, ktoré podmieňujú udr-
žanie tohto života v našich vodách. 
13. a 20. júna sa konali na rybníku Vermek prípravné práce pred 
detskými rybárskymi pretekmi, ktoré sa konali na Deň obce 
27.6., ktoré spočívali v pokosení pobrežia a vynosení pokosenej 
hmoty. Aj keď bola brigáda v priebehu týždňa viackrát vyhlaso-
vaná, prišli len dvaja členovia. Aj toto vypovedá o nezáujme čle-
nov o činnosť a rozvoj organizácie. Rybník sa nachádza  v strede 
obce a denne okolo chodia, alebo v jeho blízkosti bývajú viacerí 
naši členovia a už len z tohto dôvodu by im mohlo záležať na 
tom, aby bol rybník upravený a pokosený. A aj rodičia detí, pre 
ktoré sa rybník chystal, mohli mať väčší záujem o to, aby deťom 
pripravili pekné a bezpečné prostredie na preteky. 
Možno v tomto článku je trocha viac kritiky do vlastných radov, 
ale keď osveta a dobrý príklad nedokáže pritiahnuť viac členov 
ku spolupráci je na mieste aj takto otvorene o tom napísať. Je na 
každom, ako to prijme, ale by sme boli radi, aby sa rozšírili rady 
aktívnych členov . 
Do sezóny Vám prajeme veľa loveckých úspechov a aby ste sa pri 
relaxovaní pri vode zamysleli aj nad niektorými podnetmi, ktoré 
boli uvedené v tomto článku.  
        
                                                         Petrov zdar 

 

 

V mene všetkých klientov zariadenia opatrovateľskej služ-
by v Trnovci nad Váhom sa chcem poďakovať pani Darine 
Seemannovej, rod. Matúšovej, za kvety, ktorými spríjem-
nila ich pobyt v našom zariadení. 
 
 
                                                      za ZOS Adriána Baraníková 
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Odmenili sme najlepších žiakov 
Na konci školského roka 2014/15 už tradične odmeňujeme naj-
lepších žiakov školy výletom. Našou snahou je usporiadať pre 
žiakov výlet, ktorý zaujme a poteší.  
Prvým bodom programu bolo Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré bo-
lo vybudované v rokoch 1977 – 1992 najmä z dôvodov ochrany 
územia pred povodňami, zlepšenia plavebných podmienok, za-
bezpečenia kvality pitnej vody a výroby elektrickej energie. Vše-
tci si mohli vypočuť históriu, cieľ, dôvod stavby a prezrieť  pla-
vebné komory tohto kolosu. 
Druhým bodom programu bol Thermalpark Dunajská Streda, 
jedno z najobľúbenejších a najnavštevovanejších rekreačných 
stredísk južného Slovenska. Deti sa vyšantili v bazénoch so zá-
bavnou šmykľavkou a zrelaxovali svoje sily na konci školského 
roka. Domov sa vrátili všetci výborne naladení a s úžasnými zá-
žitkami vo vrecku.  
Tento výlet bol usporiadaný z dotácie Obce Trnovec nad Váhom v su-
me 750,- Eur. 

 

Poďakovanie 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 touto 
cestou srdečne ďakuje za sponzorský dar Mgr. Ivete Batykovej a pánovi Aloj-
zovi Čelitkovi. 
 
                                                               

 

Školský rok 2015/16 začína 1.septembra 2015. Slávnostné otvorenie 
školského roka bude 2.septembra 2015 (streda) o 08,00 hod.  
pred budovou základnej školy. 
 
Prevádzka v materskej škole začína 2.septembra 2015 o 06,30 hod. 
 
 
 
 

 

Denný letný tábor 2015 

Denný letný tábor sa konal netradične v auguste od 03.08. do 
07.08.2015 a zorganizovala ho naša základná škola v spolupráci 
s Obcou Trnovec nad Váhom. Záujemcov o tábor bolo neúrekom.  
Je to dôkaz toho, že deťom sa v DLT páči a radi sa do neho vraca-
jú. Program je vždy zaujímavý a snažíme sa ho oživiť vždy niečím 
novým. Zoznamovanie  a organizačné pokyny v úvode nechýbali. 
Prvý deň sme zvolili príjemnú turistiku na Gýmešský hrad, vlast-
ne na jeho zrúcaninu v Tríbečskom pohorí, ktorá bol najstarším 
rodovým sídlom Forgáčovcov. Je možné sa dostať k nemu po ná-
učnom chodníku, ktorý začína pri rekreačnom stredisku Remitáž 
(Jelenec) a pokračuje cez Kostoľany pod Tribečom, kde sme sa 
zastavili pozrieť si mimoriadne cenný predrománsky Kostol sv. 
Juraja  z 10.storočia. Druhý deň je nutné zrelaxovať svoje sily 
a tak sme navštívili termálne kúpalisko Vincov les. Slniečko nám 
prialo a my sme sa mohli vykúpať do sýtosti. V strede týždňa na 
nás čakal Trenčiansky hrad, ktorý vznikol v 11.storočí ako pohra-
ničná pevnosť strážiaca dôležité vážske body  a hrad Beckov, so 
svojou  minulosťou opradenou  rôznymi povesťami. Hrad 
s areálom je národná kultúrna pamiatka. 
Vo štvrtok deti čakal deň plný športu a vedomostných súťaží. Vo 
večerných hodinách stanovanie, opekanie, voľba Miss  a Missáka  
DLT 2015.  Posledný deň sa niesol v znamení hľadania pokladu 
a ten podľa rôznych indícií veru dlho ukrytý nebol. Vyhodnotenie 
DLT je neklamným dôkazom, že sa blíži záver a lúčenie.  Nechce-
lo sa veru domov nikomu. Zážitkov bolo neúrekom. Po zhodno-
tení prežitých dní, odovzdaní diplomov a medailí denný letný tá-
bor úspešne ukončil svoju činnosť. Organizátori sa tešia na opä-
tovné stretnutie s novými zážitkami a novými dojmami.  
 
DLT 2015 bol hradený z dotácie v sume 2.400,- Eur , 
ktorú poskytla Obec Trnovec nad Váhom.  

 
Pracovníci technického referátu Obce Trnovec nad Váhom po-
čas letných prázdnin tak ako každoročne pripravili priestory 
školského klubu detí a školskú kuchyňu a jedáleň na nový škol-
ský rok. Vymaľovali aj kuchyňu a jedáleň v materskej škole. De-
tičkám bude lepšie chutiť v čerstvo vymaľovaných priestoroch.  
 
Po prázdninách sa už tešia do školy aj budúci prváčikovia – 13 
detí bude navštevovať 1. triedu základnej školy, 24 prvákov 
privítajú v materskej škole.  
 
Milé deti, prajeme Vám veľa zdaru! 
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Zhodnotenie činnosti na úseku ochrany verejnej zelene a odpadového hospodárstva v našej obci 
 

V zimných mesiacoch bolo úlohou pracov-
níkov verejnej zelene udržiavanie miestnych 
komunikácií, predovšetkým odpratanie 
snehu a ľadu, aby sa predišlo zraneniam 
a škodám na majetku občanov. Počas ob-
dobia vegetačného pokoja sa prevádzal 
v obci rez a údržba stromov a kríkov 
a priebežne sa prevádzalo aj prevádza čis-
tenie odtokových kanálov, aby v prípade 
prívalových dažďov bol zabezpečený riadny 
odtok dažďovej vody v obci. 

 
V predjarnom a jarnom období vykonávali 
zamestnanci obecného úradu likvidáciu di-
vokých skládok odpadu v obci aj v jej okolí. 
Vyvrcholením tejto aktivity bolo podujatie 
Deň Zeme, pri príležitosti ktorého sa počas 
jedného dňa zapojili pracovníci obecného 
úradu aj deti zo základnej školy a škôlky, 
členovia združení a organizácií fungujúcich 
v obci a mnohí občania. V týchto dňoch sa 
vyzbieralo veľké množstvo odpadu, ktorý sa 
následne vytriedil a zhodnotil. Túto aktivitu 
sme ukončili naozaj príjemne – varením gu-
láša na dvore bývalej fary. Prostredníctvom 
tejto akcie sme upratali obec i jej okolie, 
veľký úspech mala i u občanov a preto ve-
ríme, že v nasledujúcich rokoch sa do nej 
zapojí aj mnoho nových dobrovoľníkov 
spomedzi obyvateľov. Touto cestou ešte raz 
všetkým ďakujeme. 
Už od začiatku roka sme v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
vytvorili niekoľko pracovných miest pre na-
šich občanov. Títo občania sa zapojili do 
pracovného života a svojou činnosťou pri-
spievajú k skrášľovaniu a skvalitňovaniu ži-
votného prostredia v obci a zároveň prispeli 
k zlepšeniu svojej sociálnej situácie. Mnohí 
pracujú pri zbere a triedení odpadu, 
v kompostárni, ale aj pri údržbe verejnej ze-
lene a miestnych komunikácií.  
Pracovníci úseku verejnej zelene pomáhajú 
zabezpečovať rôzne aktivity, ktoré sa v obci 
prevádzajú, v neposlednom rade sa po-
dieľajú na tom, aby sa napr. spoločenské 
udalosti, ako Deň obce, konali v čistom a 
príjemnom prostredí. Za výsledkom je po-

trebné vidieť usilovnú prácu týchto ľudí, dl-
hé hodiny kosenia, hrabania, okopávania, 
sadenia, polievania. Údržba nádvoria 
a upratovanie kultúrneho domu je taktiež 
výsledkom ich práce. 
Pracovníci previedli aj generálnu údržbu ze-
lene a skultúrnili priestory futbalového 
ihriska a multifunkčného ihriska, aby tieto 
športoviská tvorili dôstojnú kulisu pre špor-
tové aktivity  ponúkané našim občanom. 
K celoročnej údržbe prispieva aj nový správ-
ca ihriska. 
Sme radi, že sme mohli poskytnúť pomoc p. 
Ivanovi Rehákovi pri obnove kríža na miest-
nom cintoríne.  Vkusne upravené bolo oko-
lie kríža, rovnako aj kríž obetiam moru pri 
križovatke ulíc Hlavnej a Sötérovej. Obidva 
tieto kríže majú dlhú históriu, nerozlučne 
spojenú s históriou našej obce, ktorú sme si 
pri tejto činnosti pripomenuli. 
Sme jednou z mála obcí, ktoré dávajú mož-
nosť obyvateľom, aby platili len za odpad, 
ktorý skutočne vyprodukujú, preto máme 
množstvový zber, t. j. systém žetónov (líst-
kov). Podporujeme občanov v triedení od-
padu a na dvore triedeného zberu sa dá 
odovzdať množstvo komodít: plasty, sklo, 
kovy, polystyrén, jedlý olej, handry, Staveb-
ný odpad preberáme priebežne počas celé-
ho roka, betóny zdarma, ostatný stavebný 
odpad je spoplatnený rovnako ako komu 
nálny odpad – 120 l za 1,80 Eur. 

Naši občania vedia, že v mesiaci júl sme dr-
tili betóny a túto drť používame pri výstav-
be chodníkov.  
V kompostárni preberáme od občanov bio-
logicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý 
ďalej zhodnocujeme kompostovaním. Žia-
dame preto občanov, aby konáre a väčšie 
kusy zelene nemiešali s pokosenou trávou. 
Tieto konáre a kusy buriny sa pred kompos-
tovaním ešte drvia.   
Napriek úsiliu mnohých občanov, ktorí sa 
zapájajú do triedenia a prispievajú 
k znižovaniu množstva odpadu sa našli aj 
takí, ktorí kontajntery umiestnené v obci 
používali na komunálny odpad. Z tohto dô-

vodu sme boli nútení 1100 l kontajnery, 
ktoré boli určené na zber triedeného odpa-
du a rozmiestnené po obci, pozbierať. Nie-
ktorí neprispôsobiví občania do nich odkla-
dali rôzny odpad, ktorý v letných mesiacoch 
zapáchal. Je nám ľúto, že sme museli pri-
stúpiť k takémuto radikálnemu riešeniu. Ve-
ľa komodít sa vytriedi už v domácnostiach: 
PET fľaše, papier, sklo, avšak občania majú 
možnosť triediť odpad aj na zbernom dvore. 
Dva razy ročne zberáme veľkoobjemový 
odpad, elektroodpad. Každý druh odpadu 
sa triedi a ukladá do iného vreca.  
K zníženiu objemu plastov vo vreciach pri-
spejeme tým, že plastové fľaše pred hode-
ním do vreca stlačíme, čím sa ušetrí prie-
stor. S odpadom sa bude ľahšie manipulo-
vať a do vriec sa zmestí viac PET fliaš.  

 
V ústrety sme vyšli aj občanom žijúcim 
v časti Nový Trnovec, ktorí majú možnosť 
priniesť odpad zo záhrad každý pondelok od 
15.00 do 18.00 hod. do parku pri hlavnej 
ulici smerom na Nové Zámky. Na danom 
mieste je každý týždeň pristavený traktor.  
Od januára budúceho roka vstúpi do plat-
nosti nový zákon o odpadoch, preto má 
obec snahu zapojiť do triedenia odpadov čo 
najviac občanov. Čím viac triedime, tým 
viac si znižujeme náklady na odpad. Nedá-
vajme do smetí to, za čo nechceme 
a nemusíme platiť, ale môžeme odovzdať 
v triedenom zbere. Práve to je snahou ob-
ce, dosiahnuť, aby občan platil za odpad 
menej. 
Spoločnými silami sa snažíme zlepšiť život-
né prostredie v našej obci, pracujeme na 
znižovaní znečistenia, ale nie je nám ľaho-
stajná ani ostatná príroda. Snažíme sa 
o ochranu prírody a krajiny, aby zostali za-
chované pôvodné druhy, ktoré sú prirodze-
nou zložkou prostredia. V obci sa napriek 
tomu vyskytujú invázne rastliny, ktoré mu-
síme eliminovať. Bližšie informácie na  našej  
webovej stránke www.trnovecnadvahom.sk.   
 
vedúca referátu verejnej zelene

                                                                          
 

http://www.trnovecnadvahom.sk/
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              Jubilejný  XX. ročník  minifutbalového turnaja o pohár   
            starostu obce pre Schalke 

Organizoval sa v sobotu 4. júla 2015 v spolupráci obecného úradu 
a futbalového klubu . 
Prihlásilo sa sedem družstiev, ktoré sa losovaním rozdelili do dvoch 
skupín. 
Skupina A                                             Skupina B 
Schalke - Bufeťáci 14:0 Darebáci – Losblankos 1:1 
Schalke - Puertorico     2:2 Welnea - TipTop 1:2 
Bufeťáci - Puertorico     0:8 Darebáci - Welnea 0:5 
  TipTop - Losblankos 1:3 
  Darebáci - TipTop 5:0 
  Welnea – Losblankos 1:0 
                                                                                                                                            
Tabuľky:                                                                  podujatie podporil NSK 
1. Schalke 2 1 1 0 16:2 4 b. 
2. Puertorico 2  1 1 0   8:2 4 b. 
3. Bufeťáci 2 0 0 2   0:22 2 b. 
  
                
1. Welnea 3 2 0 1 7:2 6 b. 
2. Losblankos 3 1 1 1 4:3 4 b. 
3. Darebáci 3 1 1 1 6:6 4 b. 
4. TipTop 3 1 0 2 3:9 3 b. 
   

O poradí v tabuľkách rozhodlo lepšie skóre. 

Do semifinále zo skupín postúpili 1. Schalke, 2. Puertorico  
a 1. Welnea, 2. Losblankos. 

Hralo sa prvý zo skupiny „A“ s druhým zo skupiny „B“ a opačne. 
 
Výsledky :  Schalke – Losblankos          7 : 1 
                    Puertorico – Welnea         13 : 1 
 
V prestávke sa uskutočnila súťaž v streľbe  z 11 m. Prihlásilo sa  51 
strelcov. Prvé miesto vystrieľal Miroslav Ölvecký s 12 gólmi, druhý bol 
Matúš Vencel s 11 gólmi a tretí Jozef Vivodík  s 9 gólmi. 

O 3. miesto                Losblankos – Welea        2 : 0 
Finále o 1. miesto     Schalke -  Puertorico      2 : 1 
 
Za víťazov hrali:  Marek Žigárdi, Miroslav Ölvecký, Mikuláš Szitás, 
Vladimír Klincko, Tomáš Puskás, Szabolcs Puskás, Peter Kováč, Juraj 
Boženík ml. 

Po turnaji hráči viacnásobného víťaza  Schalke vyhlásili, že v tomto 
ročníku končia ako družstvo.  

Ďakujeme všetkým hráčom , ktorí hrali za toto družstvo vo všetkých 
ročníkoch, za výbornú propagáciu turnaja o pohár starostu obce 
a futbalu. 
 
Celkové poradie : 1. Schalke , 2. Puertorico, 3. Losblankos, 4. Welnea, 
5. Darebáci, 6. TipTop, 7. Bufeťáci. 

Hlavný rozhodca : Ladislav Petrovič, Mgr.Juraj Boženík 

Za občerstvenie ďakujeme Štefanovi Illéšovi a Erike Fülöpovej. 

Za pomoc ďakujeme vedeniu obce a FK  Trnovec nad Váhom. Tešíme 
sa na ďalší ročník. 

Mgr. Juraj Boženík  

                                                                                                                                                                            

 

  

 

                                                             

 

 

 

 
 
 
 

     

 

 

VIII. A liga – 1. kolo 

FK Dynamo – Veľká Dolina 4:0 (0:0) 

G. Meleg, Čapičík 2, Székházi 

Dorast VI. B liga 2. kolo 

ŠK Tešedíkovo – FK Dynamo 6:1 (2:0) 

Čestný gól hostí strelil N. Stojka 

3. kolo 

FK Dynamo – Nové Sady 7:1 (2:0) 

G: N. Stojka 3, Vörös, Novák, Čerhák, Rábek 

 
 

Priaznivci športu vedia, aké problémy trápia trnovecký futbal. 
Naše A mužstvo zostúpilo do VIII. ligy, žiaci skončili na 
poslednom mieste. Zlepšiť situáciu v našom futbale a športových 
aktivitách si stanovil PaedDr. Imrich Suba, PhD. ako predseda 
komisie športu pri Obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom 
spolu s ďalšími členmi. Plánom a prioritou práce komisie má byť 
udržateľnosť podpory súťažných klubov obce, ale hlavne iniciácie 
ku športu mládeže a  atraktivita rekreačného športu 
občanov.  Bez pripomienok a podnetov občanov obce to 
nepôjde, preto Vás prosíme o reakcie, návrhy a podnety. 
                



Az írásokért köszönetet mondunk Mgr. Jazmína Hlavatának, Ing. Jozef Belovičnak és Katarína Tuskovának. 
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Tornóci HÍREK 
                 Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja 
      A XII. falunapok 

2015. június 26-27-én zajlottak. A nyitó 
programra pénteken került sor a helyi kultúrház 
nagytermében, ez a Talent 2015 járási 
énekverseny IX. évfolyama volt, mely az iskola, 
óvoda, Tornóc község és a DO Fénix védnöksége 
alatt került megrendezésre. 25 versenyző 
jelentkezett, a verseny négy kategóriában zajlott. 
A három tagú zsűri Mgr. Mária Pešková vezetése 
alatt igényes munkát végzett, nem volt könnyű 
dolga. Az egyes kategóriák győztesei: Natália 
Lelovicsová, Scarlett Pavlová, Ema Slamková. Az 
új kategóriában, a duettben Tobiáš Fašanok és 
Nikola Lehocká győzött.  
A kultúrház üléstermében a Csemadok helyi 
szervezete kiállítást rendezett MUDr. Császár 
Erzsébet kerámiáiból és vadász- illetve 
természet- és környezetvédelmi témájú 
fotókból, mely a Durmutz vadászegyesület 
érdeme. 
Szombaton a gazdag programot a 

horgászverseny indította a Vermek halastónál, 

melyen 12 ifjú horgász vett részt. Ezt a község és 

a szponzorok együttműködésével a helyi 

horgászszervezet rendezte meg. A gyerekek nagy 

elánnal és szorgalommal láttak hozzá a 

 
horgászathoz, energiájukat édességekkel 
pótolták. 76 kiló halat, főleg pontyot, kárászt és 
compót fogtak. Arról, hogy a halastóban valóban 
gyönyörű példányok vannak, egy ifjú résztvevő is 
meggyőződhetett, akinek a hal eltörte a 
horgászbotját. A verseny végére elkészült az 
ízletes gulyás is. A győztes Szabó Patrik lett, aki 
21,08 kg halat fogott. A szponzorok jóvoltából 
minden versenyző ajándékot kapott. A község 
polgármester arra biztatta a gyerekeket, hogy 
őrizzék, fejlesszék a természethez való 
viszonyukat. 
A Szlovák Horgászszövetség helyi szervezete 
köszönetet mond a szponzoroknak, akik 
édességekkel, ajándéktárgyakkal és gulyáshoz 

való alapanyagokkal támogatták a gyermek-
horgászvesenyt, melyre 2015. június 27-én került  
sor. Nagy köszönet illeti a dokumentaristákat is, 
akik fotókat és videofelvételeket készítettek a 
rendezvényről. Az érdeklődők a részleteket a 
www.srztrnovec.sk weboldalon tekinthetik meg. 
Ing. Jaroslav Hlavatý autósiskolája megrendezte 
az ügyességi autóverseny további évfolyamát a 
vasútállomás környékén. Ebbe idén 14 versenyző  

kapcsolódott be. A nők kategóriájában Kristína 
Kunová, a férfiaknál Horváth Dušan mérnök 
győzött. A rendezvényhez gazdag 
kísérőprogramot is szerveztek – nem csak a 
motorizmus kedvelői és a motorkerékpárosok, 
hanem az ifjú, gyermekes családok is találkoztak 
itt.  
A nézők betekintést nyerhettek a Horváth 
mérnök vezette Hubert Arrows helyi íjászklub 
tagjainak művészetébe. Nem csupán bemutatót 
tartottak, hanem mindenki kipróbálhatta a nyíllal 

övést, s megtudhatott valamit erről a gyönyörű 
sportról. A gyerekeknek tetszett a Láng úr 
jóvoltából megtartott lovaglás, a kocsira még a 
felnőttek is felülhettek. A szünetekben a Jázmin 
oriental tánccsoport hastáncosnői tették még 
színesebbé a műsort – ez egy kis ajándék volt a  
nézőknek a Hlavatý autósiskolától. Mgr. Mede 
Károly plébános imát mondott, és megszentelte 
a motorkerékpárokat. A délelőtti programok 
széles kínálatából mindenki megtalálhatta 
a magának valót. A fő program egy zápornak 

köszönhetően, mely reggel óta a levegőben 
lógott, kissé csúszott. Szerencsére a rövid eső 
után kitisztult az égbolt, s a polgármester 
üdvözölhette a jelenlévőket.  
Nem hiányzott a Vágsellyei Járási hivatal 
elöljárója, a járás községeinek polgármesterei és 
a  Vitis polgári társulás sem. A műsorban 
felléptek a helyi alapiskola és óvoda tanulói, 
Simona Ešeková és Mária Jakubecová fuvolások, 
a Talent énekverseny győztesei, a diószegi 
citerazenekar, a Močenčanka folklórcsoport  
pedig vidám műsort adott elő. A szórakozást a 
Kabát Revival és a Country mix  zenekar 
biztosította. A jelenlévők lelkesen és ámulattal 
figyelték Miroslav „Bruise” Žilka 
táncprodukcióját, az est fénypontja pedig Peter 
Cmorík és együttese fellépése volt. A népszerű 
szupersztáros kiváló teljesítményének 

köszönhetően bizonyára községünkben is 
szerzett néhány rajongót. Az Oldies disco DJ 
Slížozsel reggel négyig tartott, de sokan voltak, 
akik még tovább is szívesen táncoltak volna. 
Kísérőprogramokból is gazdag volt a kínálat: 
arcfestés, szórakoztató játékok gyerekeknek, 
mocsonoki népi kézművesek, akik termékeikkel 
kicsit-nagyot lekötöttek és elbűvöltek. Volt itt 
fametszet, üvegfestés, hímestojás, drótozás, 
kosárfonás. A Doľany-i Kiskárpátok 
Borászegyesület az érdeklődők számára 
borkóstolást is szervezett. 
Köszönjük a Kommunális Biztosítónak a 
rendezvény anyagi támogatását.   
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Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a 
rendezvény sikeréhez: a Csemadok helyi 
szervezetének, a Durmutz vadászegyesületnek 
/amely biztosította a finom gulyást/, a 
horgászoknak, a gyerekeknek, az iskola és óvoda 
pedagógusainak, akiknek gyönyörű képzőművészeti 
alkotásai ma is díszítik a kultúrház folyosóját. 
Köszönjük a község képviselőinek, a kulturális 
bizottság tagjainak, hogy szintén segítő kezet 
nyújtottak, de a községi hivatal valamennyi 
dolgozójának is, akik a rendezvényt a falu 
lakosainak megelégedésére készítették elő. 
                                    

http://www.srztrnovec.sk/
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A Szlovák Nemzeti 
Felkelés 

71. évfordulójáról                                                                                         
2015. augusztus 19-én 
emlékeztünk meg. Ma 
már a II. világháború 
borzalmaira csak a kü-
lönféle dokumentu-
mok, történelemköny-
vek és nagyszüleink be-
számolói emlékeztet-
nek. A borzalmak ellen 
léptek fel az ellenállás 
csoportjai, melyek har-
coltak a német meg-
szálló egységek ellen és 
megakadályozták, hogy 

területünkre bejussanak. A felkelők hadserege R. Viest és J. Golian tábornokok vezetése 
alatt vereséget szenvedett, a katonaság egy része partizánharcra váltott, s így maradtak 
egészen a felszabadulásig.  Fontos a felkelés – melyben a kis ország lakosai szembeszálltak 
a náci hadsereggel – politikai és erkölcsi nagysága. Jelentős politikai aktus volt ez, mellyel a 
szlovákok a sokszínű politikai spektrum ellenére egységesen csatlakoztak a hitlerellenes ko-
alíció céljaihoz. 

 

A tornóci községi képviselőtestület 7. ülésére 
 
2015.7.20-án került sor a községi hivatal üléstermében. Hat képviselő volt jelen, R. 
Láng igazolta magát, két képviselő pedig később érkezett. 
R. Szabo, a községi rendőrség parancsnoka értékelte a kamerák hatékonyságát s java-
solta áthelyezésüket, áthangolásukat és a rendszer kitisztítását. A kamerarendszer irá-
nyítását, karbantartását és ellenőrzését Lovecký technikus vette át. 
Az I. félév gazdálkodásának elemzését a község bérelszámolója dolgozta ki. A falu bevé-
tele 2015 első  félévében elérte a 760.063,58 eurót, tehát a  teljesítés 43,54%-os. A ki-
adások összege 675.706,74 euró, tehát 41,06 %. Ebből a község kiadásai 399.564,33 
eurót tesznek ki, költségvetési intézményünk kiadásainak összege 276.142,41 Є. A kép-
viselőtestület tudomásul vette a 2015-ös év első félévének kiadásait. 
A községi rendőrség tevékenységéről szóló jelentést a KR parancsnoka dolgozta ki, fő-
ként a KR 2015-ös első félévi kiadásaira összpontosított. A rendőrök 66 bejelentést 
kaptak, 21 eseményt dokumentáltak, 22 bejelentést ellenőriztek, 8 büntetést szabtak ki 
vagyon-, polgári együttélés- és közrend ellen elkövetett vétségekre. 
A község polgármestere tájékoztatta a képviselőket Tornóc község szociális szolgáltatá-
sai közösségi tervének kidolgozásáról, mely fontos stratégiai dokumentum és fontos 
eszköz a célok, prioritások és a fejlesztés biztosítását szolgáló intézkedések meghatáro-
zására, valamint a szociális szolgáltatások nyújtására. 
Hanzlík mérnök, a szociális-, lakás- és egészségügyi bizottság elnöke tájékoztatta a kép-
viselőket arról, hogy a bizottság tagjai átdolgozták „ A község telkei-, lakás- és nem la-
kás jellegű területei bérbeadását meghatározó szabályok elveit” A képviselők figyelem-
be vették ezeket az elveket. 
A komisszió javasolta a képviselőtestületnek az 584-es és 78-as lakóház kiutalását, me-
lyekből az előző bérlők kiköltöztek.  
A polgármester ismertette a jelenlévőkkel a nyilvános versenytárgyalás eredményeit, 
mely az individuális lakásépítésre vonatkozott. A borítéknyitás 2015.7.15-én volt, há-
rom versenyjavaslat érkezett. A további lépésekről a pénzügyi- és vállalkozói-, valamint 
a környezetvédelmi-, építési- és mezőgazdasági bizottság tárgyal majd. Az egyéb pont-
ban a polgármester ismertette a képviselőkkel  a 382-391-es házszámok alatt lakók pe-
tícióját , akik kérik a járda és az elvezető kanális megépítését.   A képviselők a petíciót 
tudomásul vették.                                                     
A vitában a képviselők érdeklődtek az Újvári utca rossz minőségű járdája, valamint  a 
kamionokkal és a Duslo-ba árut szállító járművekkel terhelt utak felől. A polgármester 
elmondta, hogy apellálni kell a terelőút építéséért, mely csökkentené az utak túlter-
heltségét. 

 
 

Társadalmi rovat 

◙ Gratulálunk a jubilánsoknak 

70 RSDr. Éles Karol 

         Csikós Zoltán 
          

75 Szabová Terézia 
       Petrovicsová Anna 
         Kónyová Alžbeta 
 

80 Kolečáni Dezider mérnök 

          Vágo Dezider 
 

85 Ondrášik Ján 

Újszülöttek  
       Motolík - Skladaný Leo 
        Pešková Katarína 

 ♥Házasságot kötöttek 
       Mesaroš Dušan és  Králová Uta 
        Szatmár Marek és  Petrivna Ivanenko Ivanna 
        Kelemen Ľuboš és  Pajtašová Ivana 

 Aranylakodalom 
        Keszeli Dezider és  Chvostíková Vlasta 
         

 ╬ Elhunytak 
          Vétricková Barbora, 85-éves 
          Marček Alexander, 82-éves 
          Galbavý Jozef, 79-éves 
          Magyar Štefan, 61-éves 
      
A polgári rovatokban csupán azok neveit közöljük, 

akik a publikáláshoz hozzájárultak. 
 

 

  

A Nyitrai Kerületi Önkormányzat  
            dotációja 

 
Ebben az évben a Nyitrai Kerületi Ön-

kormányzat két projektben támogatott 
bennünket. Egyik a Tornóc polgármeste-

re kupájáért folyó torna volt, melyre 
2015.7.4-én került sor, erre 480,- euró 

támogatást kaptunk. Ezen kívül a község 
600,- eurót kapott könyvek vásárlására 

a községi könyvtárba. A dotációból vásá-
rolt könyvek jegyzéke megtalálható  a 

www.trnovecnadvahom.sk    

weboldalon. 

                    
                                                         

S finančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja 

http://www.trnovecnadvahom.sk/
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Western verseny Tornócon 
 
A Láng-udvar már a 2. western versenyt tudhatja maga mö-
gött, mely a vándorserlegért folyt. Az időjárás megint ked-
vezett, főként a lovasoknak, de a közönségnek is, mely a 
versenyen kívül számos érdekes attrakciót is élvezhetett, 
ráadásul ingyen. Érdekfeszítő volt a polgármester serlegé-
ért folyó vágta 1. évfolyama is, ahol a Láng-udvar verseny-
zője izgalmas megmérettetés után a gyönyörű 2. helyet 
szerezte meg. Csodálatos volt a JK-Lángov dvor klub díjug-
rató bemutatója is Lenčéšová Vladimíra irányításával. Sok 
néző csodálattal és lélegzetvisszafojtva figyelte, mi minden-
re képesek ezek a kis gyerekek. 
Köszönjük az összes nézőnek, hogy eljött támogatni ezt a 
gyönyörű sportot, köszönet a versenyzőknek, a szponzo-
roknak és a barátoknak a segítségért, melyet nagyra értéke-
lünk, s reméljük, hogy jövőre újra találkozunk. 

 
 

Megkezdődött a horgászidény 
Tisztelt horgásztársak, tisztelt polgárok!  
Újságunk utolsó számában meghívtuk önöket a hagyományos 
horgászversenyre a főszezon megnyitása előtt. A versenyre má-
jus 9-én került sor. A gyönyörű időnek köszönhetően 80 verseny-
ző és egy csomó néző, drukker jött el, de olyanok is voltak, akik 
csak sétálni szerettek volna a halastó és a közeli erdő kellemes 
környezetében. Ez alkalomból találkozhattak itt azokkal a kollé-
gákkal is, akikkel talán évek óta nem látták egymást, beszélget-
hettek egy kis halászlé és sült hal mellett.                                                                                                      
A verseny során 170 db méretes, tehát 40 cm feletti pontyot fog-
tak ki. Első alkalommal vezettük be a pontokkal való értékelést, 
azaz minden 40 cm-től nagyobb ponty minden centimétere 1 
pontot hozott a versenyzőnek. Az ilyen értékelés igazságosabb, 
gyorsabb és főleg kíméletesebb a kifogott halak szempontjából. 
A verseny lefolyásáról cikket olvashatnak illetve képeket és vide-
ofelvételeket  láthatnak a www.srztrnovec.sk weboldalon. Van 
ott egy érdekes, drónról készített video is, mely madártávlatból 
mutatja a halastavat. Itt szeretnénk köszönetet mondani minden 
szponzorunknak és azoknak, akik bármilyen módon részt vettek a 
verseny előkészítésében és lefolytatásában, mert segítségük és 
együttműködésük nélkül ilyen akciót nem lehetett volna meg-
szervezni. 
Május 15-én kezdődött a halastavakon a pontyhorgászat. Két 
héttel ennek megnyitása után sajnos meg kellett állapítanunk, 
hogy a fogások napját, a mennyiséget és a méretet érintő ajánlá-
sokat, melyeket a taggyűlés elfogadott, s melyek a helyi horgász-
rend mellékletét képezik, csupán néhány horgász tartotta be, aki 
megérette jelentőségét. Ha elgondolkodunk ezeken az ajánláso-
kon és az okokon, biztosan rádöbbennek, hogy nem a horgászok 
jogainak korlátozásához vezetnek, hanem azok állandó megtar-
tásához. Csak példaként említünk néhány, halőreink ellenőrzései 
során megállapított tényt. Kollégáink közt olyanok is akadnak, 
akik a 3 hetes horgászat alatt 27 pontyot, vagy 60-70 cm feletti 
példányokat fogtak ki. Ez már az önzés és kapzsiság iskolapéldá-
ja, s ennek a horgászathoz semmi köze sincs. 60 cm feletti, ívás 
előtt álló pontyot kifogni felelőtlenség. Ha a vadászattal hasonlít-
juk össze, ez olyan, mintha a vadász lelőné az anyaállatot, ame-
lyik a kicsinyét várja. A halak életét ugyan eltakarja a víz felszíne, 
de az igaz horgásznak a felszín alá kell látnia s meg kell értenie 
ezeket a törvényszerűségeket, melyek feltételei a víz alatti élet 

megtartásának. 
Június 13-án és 20-án a Vermek halastónál előkészítő munkála-
tok zajlottak a gyermek horgászverseny miatt, melyre a faluna-
pon, 6.27-én került sor. A munkák során lekaszáltuk a partot, el-
hordtuk a lekaszált füvet. Bár egész héten többször is hirdettük a 
brigádot, csak két tagunk jött el. Ez is a tagok szervezet tevé-
kenységével és fejlődésével kapcsolatos érdektelenségét  bizo-
nyítja. A halastó a falu közepén van, naponta körülötte járnak, 
néhány tagunk a  közelében is lakik, már csak ezért is fontos len-
ne, hogy a halastó gondozott, környéke lekaszált legyen. Az elő-
készületek a gyerekekért folytak, szüleik nagyobb érdeklődést is 
tanúsíthattak volna, hogy csemetéik számára a versenyhez szép 
és biztonságos környezetet teremtsenek. 
Lehet, hogy ebben a cikkben kicsit több kritika érte sorainkat, de 
ha a felvilágosítás és a jó példa nem tud több tagot megszólítani, 
akkor helyénvaló, hogy nyíltan írjunk róla. Mindenkinek a maga 
dolga, hogyan fogadja, de szeretnénk, ha bővíthetnénk aktív tag-
jaink számát. 
Az idényhez  számos horgászsikert kívánunk, s azt, hogy a víznél való 
relaxálás során gondolkodjanak el azokon a dolgokon, tényeken, me-
lyekkel ebben a cikkben foglalkoztunk. 

 

 

A Tornóci Gondozói Szolgáltatások Házának kliensei nevé-
ben köszönöm Darina Seemannovának szül. Matúšovának 
a virágokat, melyekkel kellemesebbé tette az intézmény-
ben való tartózkodást. 
a GSzH nevében Adriána Baraníková 
                                        
 

http://www.srztrnovec.sk/
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Megjutalmaztuk a legjobb tanulókat 
A tanév végén a hagyományokhoz híven kirándulással jutalmaz-
zuk iskolánk legjobb tanulóit. Azon igyekszünk, hogy a tanulók-
nak érdekes kirándulást szervezzünk, amelyben örömüket lelik. 
Első programpontunk a bősi vizierőmű volt, melyet 1977-1992 
között építettek, hogy megvédjék a környéket az árvizektől, 
javítsák a hajózás körülményeit, biztosítsák az ivóvíz minősé-
gét és villamos áramot fejlesszenek. Mindenki meghallgathat-
ta az erőmű történetét, céljait, s megtekinthette a kolosszus 
úszókamráit. 
Második pont a dunaszerdahelyi Thermálpark volt, mely Dél-
Szlovákia egyik legkedveltebb és leglátogatottabb rekreációs 
központja. A gyerekek élvezték a medencét és a csúszdát, 
relaxáltak egy kicsit a tanév végén. Vidáman, élményekkel meg-
rakodva tértek haza. 
 
Ez a kirándulás Tornóc Község támogatásával valósult meg 750,- euró 
értékben. 

 

 
Köszönet 

A Tornóci Alapiskola és Óvoda ezúton mond köszönetet Mg. Iveta 
Batykovának és Alojz Čelítko úrnak a szponzori ajándékért. 
                                                          

 

A 2015/2016-os tanév 2015. szeptember elsején kezdődik. Az ünne-
pélyes tanévnyitó 2015. szeptember 2-án /szerdán/ 8.00 órakor lesz 
az alapiskola épülete előtt. 
 
Az óvoda 2015. szeptember 2-án 06.30-kor kezdi meg működését. 
 
 
 

 

Nyári napközis tábor 2015 
A nyári napközis táborra a hagyományoktól eltérően most 2015.  
augusztus 3.- 7. között került sor az alapiskola és Tornóc község 
szervezésében. Az érdeklődés óriási volt, ez is azt bizonyítja, 
hogy a tábor tetszik a gyerekeknek és szívesen térnek vissza újra. 
A program mindig érdekes, s mindig megpróbálunk kitalálni va-
lami újat. Kezdetben nem hiányzott az ismerkedés és a szervezé-
si kérdések sem. Első nap egy kellemes turisztikai akciót szervez-
tünk Ghymes várába, illetve annak romjaihoz, mely a Tribeči  
hegységben a Forgács család legrégibb családi székhelye volt. A 
várhoz egy tanulmányi ösvényen lehet eljutni, mely a Jelenec-i 
Remitáž rekreációs központból indul és Ghymeskosztolányon ke-
resztül vezet, ahol megtekintettük a nagyon értékes római kor 
előtti, 10. századból származó  templomot. Másnap relaxálni sze-
rettünk volna, ezért ellátogattunk a Vince erdei fürdőbe. Az idő 
nekünk kedvezett, hétágra sütött a nap, annyit fürödtünk, 
amennyi belénk fért. A hét közepén a trencséni vár várt bennün-
ket, mely a 11. században keletkezett és határ menti erődít-
ményként szolgált, valamint Beckó vára, melynek múltját külön-
féle mondák dolgozzák fel. A vár és környéke nemzeti kulturális 
emlék. 
Csütörtökön a gyerekeket különféle sport- és műveltségi verse-
nyek várták. Este sátorozás, sütögetés volt, s megválasztották a 
tábor szépségkirálynőjét és „királyfiját”. Utolsó napon kincset 
kerestek, s az bizony nem maradt sokáig elrejtve. Az értékelés 
azt jelentette, közeleg a befejezés és a búcsú. Senki sem akart 
hazamenni. Rengeteg volt az élmény. Az együtt töltött napok ér-
tékelése után okleveleket és érmeket osztottak, s ezzel a tábor 
sikerrel zárta tevékenységét. A szervezők már előre örülnek a 
következő találkozásoknak és az újabb élményeknek. 
 
A 2015-ös tábor 2.400 eurós dotáció segítségével valósult meg. 
 

Tornóc község műszaki ügyosztályának dolgozói, mint 
minden évben, a nyári szünidő alatt most is előkészí-
tették az új tanévre az iskolai klub és az étkezde térsé-
geit.  
Az óvodában a konyhát és az ebédlőt  is kifestették.  
 
A szünidő után  a 13 jövendő elsős osztályos is örül az 
iskolának, az óvodában pedig 24 „elsőst” köszöntenek. 
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A zöldövezet védelme- és a hulladékgazdálkodás terén végzett tevékenység       értékelése községünkben 
 

A téli hónapokban a zöldövezet- és közterü-
let-karbantartók dolga a helyi utak rendben 
tartása, főként a hó és jég eltakarítása volt, 
hogy megelőzzék a baleseteket, sérüléseket 
és a vagyonban keletkezett károkat. A vege-
tációs nyugalom ideje alatt a faluban sor 
került a fák és bokrok vágására és kezelésé-
re, ezzel egyidejűleg zajlott az elvezető csa-
tornák tisztítása, hogy a kiadós esőzések so-
rán községünkben biztosítva legyen az eső-
víz rendes elfolyása. 

 
A tavasz előtti és a tavaszi időszakban a kö-
zségi hivatal alkalmazottai likvidálták a kö-
zségben és környékén az illegális szemétle-
rakatokat. Ennek kicsúcsosodása a Föld 
napja volt, melybe ezen a napon bekapcso-
lódtak a községi hivatal dolgozói, az iskolás 
és óvodás gyerekek, a községben működő 
társadalmi szervezetek és egyesületek tag-
jai és a lakosok is. Ezekben a napokban a fa-
luban rengeteg szemetet szedtek össze, 
amit osztályoztak és értékesítettek is. Ezt az 
aktivitást valóban kellemesen fejeztük be – 
gulyásfőzés volt a régi paplak udvarán. A 
rendezvény során kitakarítottuk a községet 
és környékét, s a lakosok körében is nagy 
sikert arattunk, ezért reméljük, hogy az el-
következő években újabb önkéntesek is be-
kapcsolódnak a lakosok soraiból. Ez úton 
még egyszer köszönjük mindenkinek. 
A munkaügyi és szociális osztállyal együtt-
működve már év eleje óta létrehozunk né-
hány munkahelyet lakosaink számára. Ezek 
a polgárok bekapcsolódtak a munkába, s 
tevékenységükkel hozzájárultak a község 
környezetének szépítéséhez és rendezésé-
hez, s még saját szociális helyzetükön is ja-
vítottak. Sokan dolgoznak a hulladék gyűj-
tésében és osztályozásában, a komposztá-
lóban, de a zöldövezet és a helyi utak tisztí-
tásából is kiveszik részüket. 
A zöldövezet gondozói segítenek olyan akti-
vitások biztosításában, melyek a községben 
zajlanak, s hozzájárulnak pl. ahhoz is, hogy a 
község rendezvényeire  / falunap / tiszta, 
kellemes körülmények között kerüljön sor. 
Az eredmények mögött meg kell látni ezen 
emberek szorgalmas munkáját, a hosszú 

órákon át tartó kaszálást, gereblyézést, ka-
pálást, ültetést, öntözést. A kultúrház udva-
rának rendben tartása  szintén az ő munká-
juk eredménye. 
A munkások elvégezték a zöldterület „gene-
ráljavítását”, kulturáltabbá tették a focipá-
lya és multifunkciós játszótér környékét, 
hogy ezek a sportlétesítmények méltó hely-
színként szolgálják a lakosság sportaktivitá-
sait. Az évi karbantartáshoz a pálya  új 
gondnoka is hozzájárult. 
Örülünk, hogy segíthettünk Ivan Rehák úr-
nak a helyi temető keresztjének felújításá-
ban. A kereszt környékét is ízlésesen rend-
be hoztuk, csak úgy, mint  a Főutca és a 
Sőtér utca kereszteződésében lévő keresz-
tet, melyet a járvány áldozatainak emlékére 
állítottak. Mindkét keresztnek hosszú a tör-
ténete, mely kapcsolódik a község törté-
nelméhez, s ezt a tevékenység közben fel is 
idéztük. 
Azon kevés községek egyike vagyunk, akik 
lehetővé teszik a lakosoknak, hogy csak a 
valóban általuk kitermelt szemétért fizes-
senek, erre szolgál a mennyiségi gyűjtés, 
tehát a zseton/jegy/ rendszer. Támogatjuk 
lakosainkat a szemét osztályzásában, s a 
szelektált hulladék gyűjtőudvarán le lehet 
adni a műanyagot, üveget, fémet, 
polisztirént, étolajat és rongyot. Az építke-
zési hulladékot fokozatosan szedjük egész 
éven keresztül, a betont ingyen, a többi 
építkezési hulladékért pedig úgy kell fizetni, 

mint a kommunális hulladékért – 120 l : 
1,80 Є. Lakosaink tudják, hogy júliusban 
zúztuk a betont és ezt a zúzalékot a járdák 
építésénél használjuk fel. A komposztáló-
ban kerti hulladékot veszünk át a lakosok-
tól, melyet komposztálunk. Ezért kérjük a 
lakosságot, hogy a gallyakat, a nagyobb da-
rab növényeket ne keverjék össze a leka-
szált fűvel. Ezeket a gyomokat és ágakat 
komposztálás előtt még feldaraboljuk, ösz-
szetörjük. 
Annak ellenére, hogy sokan osztályozzák a 
szemetet és ezáltal csökkentik a hulladék 
mennyiségét, olyanokkal is találkozunk, akik 
a községben elhelyezett konténereket hul-

ladékra használják. Ez okból kénytelenek 
voltunk az 1100 literes konténereket , me-
lyek az osztályozott szemét elhelyezését 
szolgálták volna, összeszedni. Néhány al-
kalmazkodásra képtelen lakos mindenféle 
más szemetet pakolt bele, s ez a nyári hó-
napokban erősen bűzlött. Sajnáljuk, hogy 
ilyen radikális megoldáshoz kellett folya-
modnunk. Számos anyagot már a háztartá-
sokban is szelektálnak: PET üveg, papír, 
üveg – de ezt a gyűjtőudvarban is megtehe-
tik. Évente kétszer nagyméretű szemetet és 
elektrohulladékot is szedünk. Minden sze-
metet osztályozunk és más zsákba rakunk. 
Hogy a műanyag üvegek  térfogatát csök-
kentsük, összenyomjuk azokat, s ezzel a 
zsákokban helyet takarítunk meg. A hulla-
dékkal könnyebb így manipulálni, s a zsákba 
is több PET üveg fér. 

Szeretünk volna az Új Tornóc részben lakók 
kedvébe járni, akiknek lehetőségük van el-
vinni a kerti szemetet minden hétfőn 15-től 
18 óráig a főút melletti parkba Újvár irá-
nyába. E helyre minden héten odaállítunk 
egy traktort. 
Jövő év januárjától a hulladékkal kapcsolatban 
új törvény lép érvénybe, ezért a község a sze-
mét osztályozásába szeretne minél több la-
kost bevonni. Minél jobban osztályozunk, an-
nál jobban csökkennek a szemétre fordított 
költségek. Ne tegyük a szemétbe azt, amiért 
nem akarunk és nem is kell fizetni, leadhatjuk 
a szelektált gyűjtésbe.  Épp ez a község célja: 
elérni, hogy mindenki kevesebbet fizessen a 
hulladékért. 
Közös erővel próbáljuk javítani, szebbé tenni 
községünk életkörnyezetét, a szennyezés 
csökkenésén munkálkodunk, de a természet 
többi része sem közömbös számunkra. Igyek-
szünk védeni, óvni a természetet és vidékün-
ket, hogy megmaradjanak az eredeti egyedek, 
melyek a környezet természetes részei. A kö-
zségben ennek ellenére előfordulnak inváziós 
növények, melyeket eliminálni kell. Bővebb in-
formációt a www.trnovecnadvahom.sk web-
oldalon találhatnak. 
 
a zöldövezeti ügyosztály vezetője 

 

                                                                          

http://www.trnovecnadvahom.sk/
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A község polgármester kupájáért folyó minifutball-torna 
XX. jubileumi évfolyama Győzött a Schalke 
 
A tornára 2015, július 4-én került sor a községi hivatal és a futball-
klub szervezésében.                                                          
Hét csapat jeletkezett, melyeket sorsolással két csoportba osztottak. 

          
A Csoport                                      B Csoport 
Schalke - Bufeťáci 14:0 Darebáci – Losblankos 1:1 
Schalke - Puertorico     2:2 Welnea - TipTop 1:2 
Bufeťáci - Puertorico     0:8 Darebáci - Welnea 0:5 
  TipTop - Losblankos 1:3 
  Darebáci - TipTop 5:0 
  Welnea – Losblankos 1:0 
                                                                                                                                            
Táblazat:                                                       a rendezvényt az NSK támogatta             
1. Schalke 2 1 1 0 16:2 4 b. 
2. Puertorico 2  1 1 0   8:2 4 b. 
3. Bufeťáci 2 0 0 2   0:22 2 b. 
  
                
1. Welnea 3 2 0 1 7:2 6 b. 
2. Losblankos 3 1 1 1 4:3 4 b. 
3. Darebáci 3 1 1 1 6:6 4 b. 
4. TipTop 3 1 0 2 3:9 3 b. 
   

A táblázatbeli sorrendről a gólarányok döntöttek. 

A döntőbe a csapatok közül elsőként a Schalke, másodikként 
a Puertorico jutott és 1. Welnea, 2. Losblankos. 

Az A csoport első helyezettje játszott a B csoport második 
helyezettjével és fordítva.                                                                                                              
 
Eredmények:  Schalke – Losblankos          7 : 1 
                          Puertorico – Welnea         13 : 1 
 
A szünetben 11-esek rúgásával szórakoztatták a közönséget. 51-en 
jelentkeztek, az első helyen Miroslav Ölvecký végzett 12 góllal, a 
második Matúš Vence lett 11 góllal, a harmadik pedig Jozef Vivodík 9 
góllal. 
A 3. helyért                              Losblankos – Welea        2 : 0 
Döntő az 1. helyért                Schalke -  Puertorico       2 : 1 
 
A győztesek játékosai:  Marek Žigárdi, Miroslav Ölvecký, Mikuláš 
Szitás, Vladimír Klincko, Tomáš Puskás, Szabolcs Puskás, Peter Kováč, 
ifj. Juraj Boženík  

A torna után a többszörös győztes Schalke játékosai kijelentették, 
hogy ebben az évben csapatként befejezik pályafutásukat.  

Köszönjük minden játékosnak, aki ebben a csapatban játszott, 
a község polgármestere tornájának és a focinak a kitűnő 
propagálását.  
 
Végső sorrend: 1. Schalke , 2. Puertorico, 3. Losblankos, 4. Welnea, 5. 
Darebáci, 6. TipTop, 7. Bufeťáci. 

Fő játékvezető: Ladislav Petrovič, Mgr.Juraj Boženík 

A frissítőkért köszönetet mondunk Štefan Illéšnek és Erika 
Fülöpovának. 

Köszönjük a község és az FK Tornóc segítségét. Előre örülünk 
a következő évnek. 

Mgr. Juraj Boženík  

                                                                                                                                                                            

 

  

 

                                                             

 

 

 

 
 
 

VIII. A liga – 1. forduló 

FK Dynamo – Veľká Dolina 4:0 (0:0) 

Meleg, Čapičík 2, Székházi 

Ifjusági VI. B liga 2. forduló 

ŠK Tešedíkovo – FK Dynamo 6:1 (2:0) - N. Stojka 

3.forduló 

FK Dynamo – Nové Sady 7:1 (2:0) 

G: N. Stojka 3, Vörös, Novák, Čerhák, Rábek 

 
 

A sportkedvelők jól tudják, hogy milyen gondokkal küzd a tornóci foci. Az 
A csapat évek múltán a VIII. ligába került, a tanulók szintén az utolsók 
lettek. A futball-klub Mgr. Juraj Boženík elnök vezetésével megpróbál 
javítani a szurkolók előtt megkopott hírnéven. A foci helyzetének javítását  
PaedDr.  Suba Imre, PhD, a községi képviselőtestület sportbizottságának 
elnöke tűzte ki célul a többi taggal együtt. A bizottság tagjai munkájának 
terve és prioritása a község sportklubjai támogatottságának megőrzése, 
de főként az ifjuság sportra való ösztönzése, és a szabadidős sportok 
attraktívabbá tétele kell, hogy legyen. A község lakosainak hozzászólásai, 
javaslatai nélkül ez nem megy, ezért kérjük Önöket, reagáljanak, küldjék 
be kezdeményezéseiket, javaslataikat. 
 
 




