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Trnovecké NOVINY 
         Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom Ročník XX   číslo 5 

Rozlúčka s letom 2015 
Príjemné slnečné počasie, radostné tváričky 
detí, usmiati rodičia a starí rodičia – to bola 
atmosféra, ktorá sprevádzala 
kultúrnospoločenské podujatie Rozlúčka 
s letom 2015. Toto podujatie v spolupráci 
s Obcou Trnovec nad Váhom usporiadali 
členovia komisie školstva, mládeže a kultúry 
pri Obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad 
Váhom. 

 
Akcia sa uskutočnila dňa 19. septembra 2015. 
Už od poludnia sa začalo dymiť z kotlíkov, 
keďže súčasťou podujatia bola aj súťaž vo 
varení guláša. Do súťaže sa na veľkú radosť 
organizátorov zapojilo sedem súťažných 
tímov: Kohúti, Zeleň, V Nitre do prava, Dick 
technický, Tiset/e/am, Drules a Pohoda. Päť 

družstiev bolo miestnych, dve cezpoľné, 
nálada vynikajúca. Z kotlov stúpali vône 
a pomaly sa začal dvor bývalej fary zapĺňať 
deťmi, mládežou, mladými rodinami, ale aj 
ďalšími, ktorí sa na našu veľkú radosť 
kultúrnospoločenského podujatia zúčastnili. 

 
Na stanovištiach deti skákali vo vreci, hádzali 
na cieľ, absolvovali slalomovú dráhu, vozili sa  

vo fúriku, hrali hmatky, preťahovali sa lanom 
a predviedli svoje umenie s hula-hopom. 
Nezvíťazil nikto, pretože víťazom bol každý, 
kto sa do súťaže zapojil. Veď dôležitá bola 
zábava a dobrá nálada, cieľom bolo vytvoriť 
príjemnú, rodinnú atmosféru a skvelo sa 
pobaviť.  Poďakovanie patrí žiačkam a žiakom 
základnej školy, ktorí boli dozorom na 
jednotlivých stanovištiach a pomáhali tým 
najmenším súťažiacim. 

Svoj pozoruhodný talent deťom predviedol 
pán Miroslav Regitko, nádhernými kresbami 
vyrážal dych deťom i dospelým. Každý, kto 
získal ako darček jeho obrázok, si pripomenie 
tento slnečný deň a jeho výbornú atmosféru. 
Zábavu rozprúdila cvičiteľka latino fitness 
Kristína Dulíková. Svojím elánom vyburcovala 
a čoskoro roztancovala malých i veľkých 
priaznivcov pohybu. 

O 16.00 hodine súťažiaci odovzdali kuchárom 
vzorky guláša. Tie odborná porota 
kvalifikovane posúdila. Podobne ako v súťaži 
detí, ani tu nešlo o prvenstvo, skôr o recesiu 
a oddych.  Navarený guláš zasýtil 
návštevníkov podujatia. Všetkým súťažným 
tímom a organizáciám, ktoré zastupovali, 
srdečne ďakujeme. 
 
Veľká vďaka patrí aj lukostrelcom 
z miestneho oddielu Hubert Arrows. Jeho 
členovia sa vždy ochotne zapájajú do akcií 
organizovaných obcou a aj teraz predviedli 
ukážky svojho umenia početným záujemcom 
z radov detí i dospelých.  

Srdečne ďakujeme mladým speváckym 
talentom, šikovným deťom z našej obce. Tie 
svojím spevom spríjemnili toto krásne letné 
popoludnie a ďakujeme aj  pánovi Klinckovi, 
ktorý  tieto deti vedie a pomohol nám aj  
s ozvučením. Oni všetci prispeli k úspechu 
„Rozlúčky s letom“, hoci veľký podiel na ňom 
mala aj príťažlivosť miesta, na ktorom sa akcia 
konala – dvora bývalej fary, ktorý dýcha 
dobou dávno minulou a bol dokonalou kulisou 
nášho kultúrnospoločenského podujatia. 

Dovoľte mi na záver ešte raz poďakovať 
všetkým, ktorí sa na príprave akcie podieľali 
– starostovi obce, poslancom  Obecného 
zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom , 
prednostovi a pracovníkom obecného 
úradu, vedeniu základnej  školy, členom 
komisie školstva, mládeže a kultúry. 
Prirodzene, ďakujeme Vám, milí naši 
občania, za to, že  ste sa prišli na podujatie 
pozrieť a zabaviť sa aj so svojimi 
ratolesťami. Vaša dobrá nálada a usmiate 
tváre sú nám najlepšou odmenou.   
                       kultúrny referent obce 
 

 

V mene členov komisie školstva, mládeže 
a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve 
Trnovec nad Váhom sa chcem poďakovať 
všetkým občanom, ktorí podporujú 
svojou účasťou nami organizované 
podujatia a vyjadrujú svoju spokojnosť 
s našou činnosťou. 
 

predsedníčka komisie Erika Fülöpová 
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Trnovecké noviny  
sú informačným dvojmesačníkom Obce Trnovec nad 
Váhom. Stanoviská v jednotlivých článkoch nemusia 
odrážať názory  redakcie. Redakcia si vyhradzuje prá-
vo zaradiť príspevky podľa vlastného uváženia. Re-
dakcia si vyhradzuje právo podľa potreby krátiť 

a upravovať jednotlivé príspevky. 
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Pamiatka zosnulých 

Ticho, pokoj a pokora nás napĺňajú, keď vstúpime do cintorína. Krásne vyzdobené hroby a  
horiace sviečky sú dôkazom toho, že nezabúdame.  

Najmä  pri  príležitosti  sviatku  Všetkých  svätých  
a Pamiatky zosnulých si spomíname na tých, ktorí  
už nie sú medzi nami. Všetci máme v duši miesto,  
kde sú navždy skrytí naši blízki a milovaní, ktorí už 
nie  sú  medzi  nami. Mnohí  z nás stratili rodičov, 
súrodencov, deti. Svoju lásku  a úctu im  môžeme  
prejaviť len tým, že navštívime miesto ich posled- 
ného odpočinku.  
Položíme na hrob  kyticu kvetov či veniec, zapálime 
sviečku, odriekame v duchu modlitbu za pokoj duše. 
Svetlá sviečok žiaria do tmy.                                              
Spomíname.  

Počas sviatku Pamiatky zosnulých v  dňoch 30. 10. 2015  – 2. 11. 2015 bude cintorín 
                  v Trnovci nad Váhom otvorený v čase od 7.30 h. do 21.00 h. 
                                                            

Október – mesiac úcty k starším 
Majú už vráskavé tváre, upracované ruky a biele vlasy, prežili nejedno trápenie, zažili radosť 
i starosť, bolesť i stratu, žiaľ, choroby, vojny,  ale ich oči sú jasné a plné radosti zo života. Rôčky 
ich prikvačili, ale získali vďaka nim aj múdrosť, nadhľad, skúsenosti, ktoré môžu rozdávať svojim 
deťom, vnukom i pravnukom.  
Svoju úctu a vďaku sme im prejavili aj dňa 23. októbra 2015. V tento deň sa v Miestnom kultúr-
nom stredisku poschádzali dlhoroční priatelia a známi, aby sa zúčastnili posedenia so spoluob-
čanmi nad 70 rokov veku, ktoré usporiadala samospráva obce v spolupráci s komisiou kultúry.  
V krásnom októbrovom počasí sa sála rýchlo naplnila krásne upravenými dámami a pánmi, kto-
rým ani krížiky na chrbte neubrali na chuti do života. Na úvod ich pozdravil starosta obce, po-
ďakoval im za ich celoživotnú prácu, za ich lásku a starostlivosť. Nasledoval krátky kultúrny pro-
gram, v ktorom  vystúpili deti z materskej školy. Po nich účinkoval folklórny súbor Bádičanka 
a ľudovými piesňami a krátkymi scénkami rozprúdil veselie a dobrú náladu.  
Pri chutnom občerstvení a v dobrej nálade si seniori posedeli, zaspomínali na časy minulé i na 
tých, ktorí sa tohto roku medzi nich už nemohli vrátiť. Ich úsmev a radosť boli pre nás najlepšou 
odmenou.  
 

Ďakujeme žiakom SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky Paľkovi Kurucovi a Gabriele 
Ježovej za ich pomoc a ochotu. 

                                                                                                               
 
 
 

Spoločenská rubrika 

◙Blahoželáme jubilantom  

70 Hrdá Mária 

         Ján Batyka 
          

75 Valéria Szabóová  

        Karol Molnár 
        Anna Véghová 
        Vincent Fülöp 
 

80 František Bahorec 

          Jozef Klinko 
          Irena Farkašová 
         Júlia Gabrišová 
         Mária Parajková 
 

90 Júlia Kunderlíková 

        Jozef Matúš 

Narodili sa 

       Melisa Csikósová  
        Megan Madayová 
        Lucia Šmátralová 

 ♥Uzavretie manželstva 

       Mgr Marián Vančík a Jarmila Vančová 

 Zlatá svadba 

        Michal Rábik a Terézia Zsigárdiová 
         Štefan Valanec a Jozefína Kadvanová       

 ╬ Opustili nás 
          Eduard Nudli, 72-ročný 
         Juraj Ács, 71-ročný 
         Alena Rudická, 51-ročná 
         Mgr. Pavol Andel, 39-ročný 
         Štefan Legner,  71-ročný 
         Anna Eremiášová, 61-ročná 
 

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

 

 
 

  

V mene klientov Zariadenia opatrovateľskej 
služby Trnovec nad Váhom ďakujem obča-
nom obce za ovocie a zeleninu, ktorými 
nám spestrili jedálny lístok. 
 
Zároveň ďakujeme poľovníckemu združeniu 
Drules za peňažný dar. 
 
                                   za ZOS A. Baraníková 

Sviatky v mesiacoch september a október 
1. september – Deň ústavy Slovenskej republiky 
 Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného po-
koja a pamätných dňoch sa ustanovil 1. september ako štátny sviatok - Deň Ústavy Slovenskej republiky. Ús-
tava Slovenskej republiky je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Slovenskej republike. 
Dokument vznikol v záujme presadzovania práv príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich v Sloven-
skej republike s vedomím zodpovednosti za budúcnosť slovenského národa a vyjadrujúc jeho vôľu.   
 

15. september – Sedembolestná Panna Mária 
 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, ktorú pápež Pavol VI. vyhlásil v roku 1966 za hlavnú patrónku Sloven-
ska, si Slovensko a katolícka cirkev pripomínajú 15. septembra. Prvá zmienka o sviatku Sedembolestnej Božej 
Matky pochádza z roku 1412. Tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svo-
jom živote prežila. 
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9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 sa uskutočnilo 12. októbra 2015.Pri prezentá-
cii bolo prítomných sedem poslancov, neprí-
tomná bola Ing. Vižďáková a PaedDr. Suba, 
PhD., ktorý sa ospravedlnil z dôvodu zahranič-
nej služobnej cesty.  Na úvod dostal slovo 
prednosta obecného úradu Mgr. Berecz, ktorý 
informoval poslancov o výsledkoch doplnenia 
pasportu dopravného značenia v priestoroch 
železničného priecestia pri Merkante. Snahou 
obce bolo dosiahnuť zákaz odbočenia pre autá 
nad 3,5 ton, aby sa znížila zaťaženosť miest-
nych komunikácií. V ďalšom bode vystúpila 
účtovníčka obce, ktorá predniesla správu 
o rozbore hospodárenia obce od 1.1.2015 do 
30.9.2015 a o návrhu na zmenu rozpočtu na 
rok 2015. Poslanci správu prerokovali, zobrali 
na vedomie a schválili zmenu rozpočtu podľa 
predloženého návrhu. V programe obecného 
zastupiteľstva pokračovala riaditeľka ZŠ, Mgr. 

Srňáneková a zástupkyňa riaditeľky pre MŠ, 
M. Hippová, ktoré predniesli správu o výchov-
no-vzdelávacích výsledkoch Základnej školy s 
materskou školou Trnovec nad Váhom. Pred-
nosta obecného úradu v Trnovci nad Váhom 
informoval poslancov o  vypracovaní VZN č. 
1/2015 o dotáciách z rozpočtu obce a o VZN č. 
2/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní slu-
žieb na území obce. Vypracované VZN boli 
prerokované a schválené aj komisiami OZ. Ná-
sledne obecné zastupiteľstvo obidve VZN 
schválilo. Ďalším bodom programu bol posla-
necký návrh na zriadenie pamätníka na počesť 
generála Goliana, jedného z veliteľov Sloven-
ského národného povstania, ktorý časť svojho 
života prežil v našej obci. Poslanci schválili ná-
vrh na zriadenie pamätnej busty pre generála 
J. Goliana pri príležitosti 75. výročia SNP a bola 
vytvorená pracovná skupina na vypracovanie 

harmonogramu ďalších prác a postupov v da-
nej veci. V rokovaní obecného zastupiteľstva 
pokračoval starosta obce, ktorý sa vyjadril k 
ukončeniu 2. kola obchodnej súťaže na predaj 
pozemkov. Do tohto kola súťaže sa zapojil je-
den záujemca, ktorý splnil všetky náležitosti 
súťaže a obecné zastupiteľstvo schválilo pre-
daj pozemku. V diskusii sa poslanci zaujímali o 
ďalšie budovanie a opravy chodníkov, starosta 
informoval poslancov o úspešnej súťaži for-
mou elektronického kontraktačného systému, 
ale aj o postupnom nabehnutí obce na národ-
ný projekt dátové centrum obcí a miest a o 
odsúhlasenej dotácii na verejné osvetlenie. Ku 
koncu diskusie bola vyjadrená pochvala v 
rámci poriadku a celkového vzhľadu našej ob-
ce a k znižujúcemu sa hluku pri zbere železa 
pri železničnej stanici. 

Pomenovanie ulíc v našej obci   
Ulice v našej obci sú už dlhšie pomenované. Málo z nás však 
vie, že toto pomenovanie ostalo len v rámci obce. Žiaľ, 
v centrálnom registri adries pomenovanie ulíc a verejných prie-
stranstiev nie je oficiálne. Práve vďaka tomu sa stretáme 
s komplikáciami pri zadávaní adries do navigácií, pri objedná-
vaní tovaru cez kuriérov, a hlavne pri volaní na núdzové linky 
ako 112, 158, 155 a 150. Mnohí z nás sa už stretli s tým, že 
keď zadali názov svojej ulice, tak kuriér, záchranná zložka ale-
bo návšteva ich nenašli. Prečo to tak je? 
 Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004 boli 
ulice v našej obci pomenované a v roku 2004 bolo pomenova-
nie ulíc schválené. Ulice boli pomenované na základe Vyhlášky 
Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., kto-
rou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb. V tejto vyhláške sa píše 
o tom, že ak je v obci viac ako jedna ulica, resp. verejné prie-
stranstvo, tak tieto ulice a verejné priestranstvá musia byť po-
menované. Toto pomenovanie sa v našej obci udialo na zákla-
de už spomenutého Všeobecne záväzného nariadenia. Avšak 
v našej obci nedošlo k určeniu orientačných čísiel budov 
a práve vďaka tomu sa nami používané názvy ulíc nepremietli 
do oficiálnych registrov. 
Z tohto dôvodu budeme musieť v blízkej budúcnosti dotiahnuť 
pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev spolu s určením 
orientačných čísiel do stavu, aký nám ukladá zákon. Čo to bu-
de pre nás znamenať?  
Ak dôjde k náprave, tak v prípade objednávok tovaru alebo 
v situáciách, keď ste nútení volať záchranné zložky, ako sú po-
licajti, hasiči a sanitka, tak vás nájdu bez akýchkoľvek problé-
mov. Prečo to bude tak? Vaša adresa s názvom ulice 
a orientačným číslom domu bude v oficiálnom registri Sloven-
skej republiky a vďaka tomu sa vyhneme komplikáciám 
v našich životoch. 
Skutočnosti o pomenovaní ulíc a určení orientačných čísiel bu-
dov nám ukladá zákon, avšak okrem splnenia zákonných po-
žiadaviek, budeme môcť pri rôznych životných situáciách hovo-
riť o skvalitnení našich životov a vyriešením mnohých nezrov-
nalostí pri uvádzaní adries v rôznych inštitúciách, s ktorými sa 
stretávame v bežnom živote. 
Veríme, že tieto zmeny budeme schopní zvládnuť veľmi pozi-
tívne a bezbolestne. V ďalších číslach našich novín, na našej 
webovej stránke ako aj na našom facebooku sa budete dozve-
dať bližšie informácie a rady pre vás o danej téme. Takisto sa 
dozviete všetko o tom, čo to reálne bude pre vás znamenať. Ak 
by ste mali v budúcnosti akékoľvek dotazy na danú tému, radi 
ich privítame. Takisto budeme radi,  ak pri pomenovaní nových 
ulíc prispejete svojimi nápadmi a radami. 
 
 

 

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom sa 
uskutočnilo 7. septembra 2015, na zahájení bolo sedem poslan-
cov, v priebehu zasadnutia sa dostavili ďalší dvaja poslanci. Účtov-
níčka obce predniesla správu o návrhu na zmenu rozpočtu na rok 
2015, ktorú poslanci navrhli doplniť o kapitálové príjmy 
a doplnený návrh prerokovať komisiou finančnou 
a podnikateľskou. Rokovanie o návrhu na zmenu rozpočtu bolo 
presunuté na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva. 
Ďalším bodom programu bol návrh na pomenovanie ulíc 
a prečíslovanie domov v obci. Starosta obce informoval prítom-
ných, že ide o povinnosť obce danú zákonom, preto je potrebné si-
tuáciu riešiť a aktívne sa k nej postaviť tak, aby sa to čo najmenej 
dotklo občanov. Poslanci informáciu zobrali na vedomie a uložili 
prednostovi obecného úradu pripraviť harmonogram príprav po-
menovania ulíc a pridelenia orientačných čísiel. K ďalšiemu bodu 
programu sa vyjadril predseda komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotníctva Ing. Hanzlík, ktorý informoval poslancov 
o uvoľnení dvoch bytov – v bytovom dome č. 79 a 584, ktoré boli 
pridelené novým nájomníkom. 
Starosta obce uviedol informácie o obchodnej verejnej súťaži 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na predaj nehnuteľného 
majetku obce – pozemkov v novom stavebnom obvode. Podané 
boli tri návrhy, ktoré splnili všetky podmienky. Na vyhodnotenie 
návrhov bola zriadená komisia, ktorej členmi boli RNDr. Edita Be-
lovičová, Ing. Jozef Hanzlík a Róbert Láng. Komisia návrhy vyhod-
notila a navrhla OZ schváliť predaj pozemkov a uzatvoriť kúpne 
zmluvy. Obecné zastupiteľstvo predaj pozemkov schválilo. Predaj 
ďalších dvoch pozemkov bude formou vyhlásenia druhého kola 
obchodnej verejnej súťaže. 
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní dôvodovou sprá-
vou, v ktorej sa uvádza záujem obce o kúpu rodinného domu so 
súp. č. 26. Po vzájomnej dohode účastníkov a po stanovení kúpnej 
ceny poslanci schválili odkúpenie nehnuteľností a poverili starostu 
obce podpísať kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k tejto 
nehnuteľnosti. 
V diskusii sa občania zaujímali o rekonštrukciu chodníka na Novo-
zámockej ulici a situáciu pri prechode z časti obce Nový Trnovec 
do Starého Trnovca. Poslanci sa zaoberali rekonštrukciou chodníka 
na Sötérovej ulici, ako aj  harmonogramom rekonštrukcie ďalších 
chodníkov v obci. Na záver diskusie a zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva bola vyslovená pochvala na nového správcu ihriska 
a odznel návrh na dokončenie prichystaného projektu na výstavbu 
chodníka pre peších na Novozámockej ulici. 
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Boli sme na výlete 
                                                                     

Organizácia Csemadoku v Trnovci nad Váhom 
patrí počtom členov v okrese Šaľa medzi men-
šie organizácie.  Svojimi aktivitami sa však  
snaží zapojiť do kultúrneho diania Csemadoku 
a aj našej obce. Vďaka tomu sa nám darí kaž-
dý rok uskutočniť tradičnú fašiangovú zábavu 
a môžeme uskutočňovať aj ďalšie projekty, 
ako organizovanie detského tábora  s pestrým 
programom a   pre dospelých  členov a ich 
známych  organizovanie návštevy divadla ale-
bo výletu,  ktoré sa tešia veľkej obľube. 
 
V júni sme sa rozhodli, že v roku 2015  navští-
vime Košice. Viacerí z našich členov  totiž na-
značili, že by radi pozreli toto druhé najväčšie 
a asi  najkrajšie mesto na Slovensku. Keďže  
cesta je dlhá a náročná, naplánovali sme dvoj-
dňový výlet s viacerými zastávkami, aby sme 
videli aj ďalšie pekné mestá, kraje a pamäti-
hodnosti. Výlet sa uskutočnil v dňoch 12.-13. 
septembra 2015.  

Našou prvou zastávkou bolo mesto Rožňava, 
ktoré sa nachádza  v regióne  Gemer, v Rož-
ňavskej kotline. Zaujímavosťou mesta je v 
strede námestia postavená strážna veža, ktorá 
slúžila na ochranu mesta pred vpádmi Turkov.  
Po zdolaní jej 148 schodov sme mohli z vy-
hliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže 
aj my,  návštevníci,  obdivovať historické jadro 
mesta. Zo sakrálnych pamiatok najkrajšou a 
zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta je  
gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny 
Márie zo 14. storočia. Po krátkej prechádzke a 
občerstvení sme s dobrou náladou vyrazili na 
cestu za ďalšími zážitkami.  
 
V obci Jasov sme  navštívili  kláštor premon-
štrátov. Komplex budov kláštora a kostola 
svätého Jána Krstiteľa spolu s kláštornou zá-
hradou patrí vďaka architektonickej a umelec-
ko-historickej hodnote k  cenným pamiatkam 
neskorobarokového a rokokového umenia na 
Slovensku. V kláštorných priestoroch sa na-
chádza aj  jedna z najvzácnejších knižníc na 
Slovensku s približne osemdesiattisíc zväzkami 
kníh. Žiaľ, knižnicu sme si nemohli  pozrieť, ale 
sprievodca nás zaviedol do  rozľahlej kláštor-
nej záhrady, kde sme sa mohli chvíľu popre-
chádzať. Na pamiatku sme si spravili aj spo-
ločnú fotku. Obohatení  týmito zážitkami sme 
sa už veľmi tešili a nadšene očakávali, kedy 
prídeme do Košíc, do hlavnej zastávky našej 

cesty. Košice sú metropolou východného Slo-
venska. 
Mesto má bohatú históriu a zároveň aj dyna-
mickú súčasnosť. Odrazom bohatej histórie 
mesta je jeho centrum s početnými klenotmi 
gotickej, barokovej, klasicistickej a historizujú-
cej architektúry, ktoré tvorí najväčšiu mestskú 
pamiatkovú rezerváciu na Slovensku. Jej naj-
významnejšou dominantou je najväčšia gotic-
ká katedrála na Slovensku, Dóm svätej Alžbe-
ty. Hlavná ulica lemovaná palácovými a meš-
tianskymi domami s reštauráciami, butikmi a 
kaviarňami je promenádnym korzom mesta.   
 
Ku komplexu Dómu parí aj  Kaplnka svätého 
Michala a Urbanova veža. Kaplnka svätého 
Michala slúžila spočiatku ako kostnica. 
V dóme sa nachádza fascinujúci oltár sv. Al-
žbety, vzácne gotické točité dvojité schodisko 
a aj hrobka vodcu najväčšieho protihabsbur-
gského povstania v Uhorsku,  Františka II. 
Rákócziho. Hlavné námestie je obzvlášť živé 
po celý rok, a to najmä v oblasti medzi Štát-
nym divadlom a katedrálou. Táto časť je 
vlastne  nádherným parkom, tu sa nachádza 
spievajúca fontána a zvonkohra, ktoré  sú je-
dinečnými modernými atrakciami Košíc. Vďa-
ka našej  sprievodkyni sme sa dozvedeli veľa 
nového  o tomto prekrásnom meste. Jedným 
z miest, kde je v súčasnosti možné pozorovať 
stredoveké mestské hradby Košíc, je aj Katova 
bašta. Dominantou nádvoria Katovej bašty je 
orientálna stavba - replika tureckého domu, v 
ktorom v rokoch 1720 - 1735 v exile žil a zom-
rel  vodca protihabsburského povstania Fran-
tišek II. Rákóczi,  tzv. Rodošto, ktorá vnáša do 
Košíc čaro Orientu. Žiaľ, tento dom sme  tiež 
nemohli navštíviť, keďže v areáli bašty sa prá-
ve konalo podujatie  organizované mestom. 
Počas prechádzky sme si ale všimli, že v meste 
je veľmi bohatý,  pulzujúci kultúrny život, 
v rovnakom čase sa konalo viac podujatí na  
rôznych miestach. Zaujímavosťou je, že v deň 
nášho výletu nebolo  kostola, kaplnky  
a ďalších miest vhodných  na sobáš,  kde by 
hostia nečakali  na   mladý pár, alebo nebla-
hoželali z chrámu  vychádzajúcim novomanže-
lom. Celkovo sme mali pocit, že v Košiciach sa 
uskutoční najväčší počet sobášov. 
O fotografujúcich sa pároch ani nehovoriac.  
Jednoducho, strávili sme v tomto prekrásnom  
meste, ktoré zaslúžene dostalo v roku 2013 
prestížny titul Európskeho hlavného mesta 
kultúry, jedno veľmi príjemné popoludnie. V 
roku 2016 budú Košice niesť titul Európske 
mesto športu. Posledné hodiny sme ukončili  
voľným programom a večerou. 
 
Bolo to potrebné, lebo na nás čakal najprí-
jemnejší a možno aj najzaujímavejší program 
prvého  dňa. Po  vyše hodinovej ceste autobu-
som sme sa dostali do poľnohospodársko-
vinohradníckej obce Viničky, ktorú vďaka svo-

jim typickým tufovým pôdam južných svahov 
Zemplínskych vrchov a tokajským vinohradom 
pozná každý milovník tokajských vín. Tu sa na-
chádza Stredná odborná škola vinársko–
ovocinárska, ku ktorej patrí aj internát, v kto-
rom sme mali zabezpečené ubytovanie. Po 
obsadení izieb sme sa ponáhľali na prehliadku 
vínnej pivnice spojenú s degustáciou vín.   
Pivničný majster školy, pán  Peter Bodnár,  
nám nadšene a s veľkou ochotou ukázal svoju 
ríšu vín a jej poklady,  z ktorých väčšinu  sme  
pri degustácii mohli aj ochutnať. Verím, že 
v mene  všetkých účastníkov môžem vyhlásiť, 
že túto degustáciu by nám bolo  škoda vyne-
chať, lebo atmosféra a nálada v miestnosti bo-
la taká vynikajúca, že ešte aj na druhý deň  
o tom každý hovoril. 
 
Po výdatných raňajkách  naša cesta pokračo-
vala. Ďalším cieľom bolo známe maďarské  
mesto Eger, kde sme si naplánovali menšiu 
prechádzku s obhliadkou mesta. Eger  je krás-

ne historické mesto,  je vyhľadávanou turistic-
kou destináciou. Úzke uličky v centre nadchnú 
každého návštevníka. Na  prechádzke si všetci 
mohli  pozrieť a navštíviť tie  najvýznamnejšie 
pamiatky Egeru ako  bazilika, hrad, minaret a  
námestie Dobó Istvána s krásnym kostolom 
minoritov. Príjemne unavení sme  pokračovali 
v ceste. 
 
Poslednou zastávkou nášho dvojdňového vý-
letu bolo kúpeľné mestečko Egerszalók. Naj-
významnejšou atrakciou  Egerszalóku je pra-
menitá termálna voda a  soľné termálne kúpe-
le. Liečebná voda stekajúca z kopcov vytvorila 
zvláštne terasovité útvary. Aj vďaka tomu je 
Egerszalók treťou najnavštevovanejšou turis-
tickou destináciou v krajine. Zážitkové bazény, 
parné kúpele, vaňové kúpele, špeciálne masá-
že či  aromatické kabíny a  fitness zabezpečia 
príjemný oddych pre každú vekovú kategóriu. 
Aj účastníci nášho zájazdu si tu mohli nájsť 
osvieženie na konci  príjemného,  ale nároč-
ného dvojdňového výletu.  
Fyzicky a psychicky nabití sme prišli  domov 
v neskorších hodinách. Všetci sme sa počas 
týchto dvoch dní veľmi dobre cítili a usudzujúc 
z názorov účastníkov zájazdu si myslíme, že už 
môžeme začať plánovať budúcoročný výlet.  
 
                               Margita Fülöpová, Csemadok  
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Horúca sezóna 
Uplynulé letné mesiace zostanú všetkým 
v pamäti ako najteplejšie za posledné desiatky 
rokov. Vysoké teploty bez dostatku zrážok po-
trápili nielen ľudí a rastliny, ale aj živočíchy, 
ktoré žijú priamo vo vode. Z toho dôvodu sa 
naša činnosť počas pretrvávajúcich teplôt za-
meriavala na sledovanie správania sa rýb, 
kontrolu kvality vôd v našich rybníkoch 
a kŕmenie rýb. Na šťastie na našich vodách 
nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti, aj keď 
na rieke Váh bolo počas obdobia najvyšších 
teplôt  hlásené vo viacerých prípadoch uhynu-
tie rýb, hlavne kaprov. Aj keď sa tento úhyn 
monitoroval, nebolo možné určiť dôvod úhy-
nov. 
Aktivita rýb počas  spomenutých teplôt bola 
veľmi premenlivá a zábery boli väčšinou 
v nočných hodinách. Aj napriek tomu sa na 
rieke  Váh podarilo uloviť niekoľko kapitálnych 
sumcov našim kolegom, ale aj kolegom z iných 
organizácií, ktorí si tento revír obľúbili. 
Odporúčania, ktoré tvoria prílohu miestneho 
rybolovného poriadku, sa dodržiavali len spo-
radicky, ale potešila skutočnosť, že sa do do-
držiavania týchto odporúčaní zapájajú aj mladí 
rybári. Ako príklad môže byť náš mladý kolega 
Štefan Keszeli ml., ktorému sa na rybníku 
Amerika III 31.8. podarilo uloviť už označené-

ho kapra s dĺžkou 71 cm a hmotnosťou 7 kg, 
ktorého po zadokumentovaní vrátil späť do 
rybníka. 
Pri kontrolách rybárskou strážou neboli ziste-
né závažné porušenia zákona, ale na rybníku 
Vízallás sa pri nočnej kontrole z člna našli na-
stražené „pytlačky“, ktoré boli odstránené. 

Počas letných mesiacov sa ďalej vykonalo ko-
senie pobrežia rybníka Amerika III a zber 
a odvoz odpadkov na separačný dvor. Aj na-
priek stálemu upozorňovaniu zanechávajú ry-
bári veľké množstvo odpadkov na lovných 
miestach najmä na rybníku Vízallás. Tu sa ne-
môže nikto vyhovárať na to, že to tam zane-
chávajú piknikári, lebo sem chodia len rybári.  
Po ústupe teplôt sa mohlo vykonať letné za 
rybnenie našich revírov z prostriedkov získa-
ných z rybárskych pretekov v množstve 

300+300 kg kapra K3 do rybníkov Amerika III 
a Vízallás. Zarybnilo sa aj zubáčom veľkoústym 
ročným. 
Po zarybnení sa konali neformálne preteky 
v love sumcov na rybníku Amerika III. Aj na-
priek snahe zúčastnených kolegov sa nepoda-
rilo uloviť žiadneho sumca. Dúfajme, že ďalší 
pretek budúci rok už prinesie aj úspech 
a zapoja sa  viacerí kolegovia. 
Pre držiteľov zväzových povolení bola táto se-
zóna poznačená obmedzením lovu na vodnom 
diele Králová z dôvodu stavebných úprav na 
hrádzach vodného diela. Opätovné napuste-
nie na záver sezóny možno ešte prinesie nie-
koľko pekných úlovkov, ktorými je  tento revír 
známy. 
Do konca sezóny zostáva ešte vykonať odlov 
na rybníku Vermek .Nakoľko je na odlov sie-
ťou stále vysoká hladina vody pokúsime sa od-
loviť ryby udicami. Ďalej sa vykoná ešte jesen-
né zarybnenie kaprom K2 a prikŕmenie rýb 
pred zimou. 
Do konca sezóny prajeme všetkým ešte pekné 
úlovky a príjemné chvíle strávené v jesennej 
prírode. 
 
Výbor Oo SRZ 
Petrov zdar 

                                

 
Z činnosti lukostreleckého klubu 
 

Na letné mesiace tohto roka vďaka extrém-
nym teplotám asi tak ľahko nezabudneme. 
Pamätať si ho budú aj niektorí členovia nášho 
lukostreleckého klubu vďaka úspešnej repre-
zentácii na vrcholových podujatiach.  

V 6. júna sme usporiadali 4. kolo Slovenského 
pohára 3D 2015, pre splnenie vyššieho štan-
dardu zázemia tento krát v okolí event hotela 
Kaskády. Je to najvyššia slovenská súťaž 
a zúčastňujú sa ho najlepší slovenskí lukos-
trelci. Preteku sa zúčastnilo 128 súťažiacich, 
absolvovali trať pozostávajúcu z 28 3D terčov. 
V celkovom hodnotení Slovenského pohára sa 
umiestnili naši členovia nasledovne: Muži 
kladkový luk 1. miesto Jozef Bošanský, 2. 
miesto Miroslav Kurucz, senior kladkový luk 3. 
miesto Karol Deák, longbow muži 1. miesto 
Ladislav Darázs, longbow ženy 1. miesto Mária 
Darázs, reflexný luk muži 3. miesto Zsolt Bara-
nyai.  

V júni sme usporiadali ešte jeden pretek – 
Otvorené majstrovstvá okresu Šaľa v loveckej 
lukostreľbe o putovný pohár, spojený 
s Poľovníckym dňom na strelnici Hubert 
v Trnovci nad Váhom. Ďalšou našou aktivitou 
v tomto mesiaci boli ukážky lukostreľby počas 
Dňa obce, kde si mnohí z vás vyskúšali streľbu 
z luku. V ten istý deň sa  niektorí členovia náš-
ho klubu zúčastnili na Majstrovstvách SR v 3D 
lukostreľbe v Podvišňovom, kde potvrdili svo-
je kvality. Novopečenými majstrami Sloven-
skej republiky sa stali vo svojich divíziách Mi-
roslav Kurucz a Mária Darázs, vicemajstrom 
SR  Jozef Bošanský, 3.miesta získali Marián 
Bosý, Ladislav Darázs a Zsolt Baranyai. Gratu-
lujeme! 
V júli sme rozdávali radosť deťom aj dospelým 
na Kaskádach v rámci akcie MILU JEME, kde si 
lukostreľbu vyskúšalo viac ako 250 ľudí.  
V septembri sa  J. Bošanský zúčastnil medziná-
rodných majstrovstiev Českej republiky 
v Potštejne, odkiaľ z extrémne náročnej trate 
priniesol nečakané 2. miesto. V septembri náš 
klub hostil na obľúbenej trati pri poľovníckom 
dome 4.kolo Južnej päťky, ktorého sa zúčastnil 
rekordný počet lukostrelcov. Vďaka obetavej 
pomoci aktívnych členov sa podarilo obhájiť 
dobrú povesť nášho klubu aj ako organizátora 
kvalitných podujatí. Aj touto cestou ešte raz 

ďakujeme všetkým členom, ktorí priložili ruku 
k dielu pri príprave súťaže a stavaní trate. 

Koncom septembra ste nás mohli stretnúť aj 
na akcii Rozlúčka s letom v Trnovci aj 
v Močenku, kde mnohí vyskúšali lukostreľbu 
a dozvedeli sa viac o tomto športe. 
 
Dňa 1. októbra sme s podporou predajne 
„Luk a šíp.sk“ a Základnej školy s materskou 
školou Trnovec nad Váhom 302 otvorili pre 
žiakov školy lukostrelecký krúžok. Od začiat-
ku je oň značný záujem, preto veríme, že sa 
nám podarí vychovať šikovných lukostrelcov 
aj v nižších vekových kategóriách. O činnosti 
krúžku budeme informovať v ďalších vyda-
niach Trnoveckých novín. 
 
Ing. Dušan Horváth a Kristína Kunová 
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                                                                                                                                                                  žurnalistický krúžok 

Slávnostné otvorenie školského roka   
Letné prázdniny skončili a ruch na školskom dvore ožíva. Školský rok 
2015/2016 spoločne  otvorili riaditeľka školy Mgr. Tatiana Srňáneková a sta-
rosta obce Ing. Július Rábek dňa  02.09.2015. Tento školský rok zasadlo do la-
víc 177 žiakov ZŠ, Elokované pracovisko  – ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 
privítalo 69 detí. V tomto školskom roku budeme pokračovať v realizácii pro-
jektov – Aktivizujúce metódy vo výchove, Elektronizácia vzdelávacieho systé-
mu regionálneho školstva, Zelená škola, Škola podporujúca zdravie,  Komplex-
ný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí a mnohých iných. Školský rok 2015/2016  bude obohate-
ný o nespočetné množstvo akcií, exkurzií, výletov, súťaží, výchovných koncer-
tov, tvorivých dielní  a multimediálnych predstavení, ktorými budeme formo-
vať spoločenské, kultúrne a environmentálne povedomie detí materskej 
a žiakov základnej školy. Žiaci školy si majú možnosť vybrať z 15- tich záujmo-
vých útvarov, využiť svoj čas zmysluplne a hodnotne.  Našim cieľom je naďalej 
poskytovať kvalitné vzdelávanie v obci a budovať pozitívny kredit ZŠ s MŠ 
Trnovec nad Váhom 302. 
Želáme všetkým žiakom, zamestnancom a rodičom úspešný školský rok, plný 
vzájomnej dôvery a radosti z dobre vykonanej práce. 
                                                                               Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

Škola v prírode 
Školský rok sme začali trošku netradične ako po iné roky. 
Začiatkom septembra sme si zbalili kufre, zakývali sme na-
šim milovaným rodičom a vyrazili smerom do Tajova. Uby-
tovali sme sa v Hoteli Lesák. Okolie zariadenia tvorila nád-
herná príroda, športoviská a oddychové posedenia. Počas 
celého týždňa sme absolvovali množstvo turistických vy-
chádzok, hier a prírodovedných aktivít. Rastliny a zvieratká, 
ktoré sme doteraz videli iba na obrázkoch, sme zažili 
v skutočnosti. Spoznávali sme krásu Bystrianskej jasky-
ne, mesta Banská Bystrica a dedinky Tajov, v ktorej sme 
navštívili rodný dom J. G. Tajovského. Večery sme mali 
spestrené súťažami, rozprávkami a diskotékami. Počas ce-
lého týždňa nám bolo fantasticky. Boli sme spokojní, veselí 
a stále usmiati. Ďakujeme pani riaditeľke a pani učiteľkám 
Oľge, Ingridke, Lenke a zdravotníčke Ivetke, že sa o nás celý 
týždeň vzorne starali.  
                                                                               účastníci Švp 
 

Doprava – Škola v prírode – v sume 750,00 EUR bola hradená 

z dotácií Obce Trnovec nad Váhom 

 

 

V tomto školskom roku aj žurnalistický krúžok....                                                                                                                                                    
...v školskom roku 2015/16 sa otvoril záujmový útvar pre mladých žurnalistov. 
Žiaci našej školy si môžu vyskúšať rolu redaktora. Dôležité pred písaním článku 
je naštudovať si tému. O to ľahšie to budú mať naši žurnalisti, pretože tému, 
o ktorej budú písať, aj sami prežijú. Výsledkami našej práce sa pochválime 
v školskom časopise Zrkadielko a  tí najlepší aj v Trnoveckých novinách.   
                                                                                                                                          

Vedúca záujmového útvaru Katarína Tusková 

 

Z turistického zápisníka 
Voľná sobota pred nami a počasie nám praje...sme predsa turisti a doma se-
dieť nebudeme.  Cieľ nášho turistického pochodu -  hrad Devín. Zišli sme sa 
03. 10. 2015. Ale, aby sme to nemali jednoduché...autobus nás zaviezol do 
Devínskej Novej Vsi, na začiatok trasy. Chodníčkom po modrej turistickej 
značke sme sa dostali až k svetoznámej paleontologickej lokalite Pieskovec – 
Sandberg. Vedeli ste, že piesok je tam celkom iný ako ten, ktorý nájdete na 
viatych pieskoch? Pokračujeme cez Wietov lom , bývalý kameňolom 
a vápenku, odkiaľ sa pálené vápno v minulosti vyvážalo do Rakúska 
a Talianska. Striedavo cez lúčne, lesostepné a lesné porasty nás cesta vedie 
k hradu Devín, jedného z najstarších historicky doložených hradov na Sloven-
sku a ktorý stojí na mohutnom skalnom kopci nad sútokom riek Dunaja 
a Moravy. Prehliadkou Devínskeho hradu naša túra skončila. Spokojní z preži-
tia krásneho dňa plného zážitkov sme sa vrátili domov a už teraz sa tešíme na 
ďalšie. 
                                                                                         Katarína Tusková 

 

 

Plavecký výcvik už aj pre I. stupeň 
...od 6.októbra do 9.októbra si naši „prvostupniari“ osvojovali základy plávania 
prostredníctvom základného plaveckého výcviku. Pod vedením skúsených 
plavčíkov sa oboznámili s bazénom, s vodou, ktorá im najskôr siaha po bradu, 
po oči a nakoniec sa niektorí odvážili i do hĺbky. Pri plávaní používali plavecké 
dosky a zároveň si precvičili horné a dolné končatiny. Počas výcviku dieťa na-
preduje a na konci je schopné samostatne preplávať určitý úsek. 
                                                                       Katarína Tusková 

Šarkaniáda 
Súčasťou jesene v Trnovci nad Váhom sa stalo púšťanie šarkanov. 
Po dvoch vydarených ročníkoch Šarkaniády sa Združenie rodičov školy rozhod-
lo aj pre 3.ročník, ktorý sa konal 10.10.2015. 
Oblohu tvorilo množstvo pestrofarebných šarkanov od výmyslu sveta 
a ihriskom sa ozýval veselý džavot detičiek. 
Pre účastníkov  boli pripravené sladké odmeny a teplý čajík. Veľké poďakova-
nie za krásnu rodinnú akciu patrí ochotným a štedrým jednotlivcom, bez kto-
rých by sa podujatie nemohlo zorganizovať. Už teraz sa tešíme na budúci roč-
ník.                                                   Predseda ZRŠ, Kysučanová Eva 
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Informácie pre seniorov 
Obecná polícia v Trnovci nad Váhom vyzýva predovšetkým seniorov na zvý-
šenú opatrnosť a ostražitosť predovšetkým voči neznámym osobám. Môže 
ísť o podvodníkov, ktorí si ich vytipovali a pokúšajú sa získať ich finančné 
úspory alebo cennosti. Títo ľudia si vyberajú fyzicky slabšie obete 
a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, odporúčame preto seniorom, 
aby:   

 
 zvýšili obozretnosť, keď ich niekto požiada telefonicky 

o požičanie finančnej hotovosti a kontaktovali svojich príbuzných 
či ďalších blízkych 

 overili si, či volá ich príbuzný a neverili výhovorkám na prechlad-
nutie a následne zmenený hlas 

 nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám bez 
ohľadu na rôzne zámienky, najmä tvrdeniam o vážnej dopravnej 
nehode, pri ktorej sa ťažko zranil ich príbuzný 

 nesadali do auta s neznámymi osobami pod žiadnou zámienkou 

 neotvárali príbytok neznámym osobám, ktoré výhodne ponúkajú 
tovar na predaj alebo ich uisťujú, že vyhrali v lotérii, či dostali 
zvýšený dôchodok 

 nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými alebo právnikmi rôz-
ne dokumenty osobám, ktoré nepoznajú 

 odmietali bezdôvodnú, až násilnú pomoc od neznámych osôb, 
napr. s nákupom, lebo to môže byť len zámienka, ako ich okrad-
núť  

 nevyberali finančnú hotovosť ani cennosti v prítomnosti nezná-
mych osôb 

 udržiavali dobré vzťahy so susedmi, poznali ich telefónne čísla, 
viditeľne mali zapísané aj ostatné dôležité telefónne čísla, aby sa 
v prípade potreby dočkali rýchlej pomoci 

 kontaktovali políciu na čísle 158 alebo 112, ak sa neznáma osoba 
správa podozrivo a snaží sa nadviazať s nimi kontakt, získať si ich 
dôveru a vstúpiť do ich príbytku. 

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo 
ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie 
alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledu-
júcich telefónnych číslach tiesňového volania: 
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných 
pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 
 
150 Hasičský a záchranný zbor 

v prípade ohrozenia života a zdravia volajte 

155 Zdravotnú záchrannú službu 

v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia 

158 Políciu  

Od 1. júla 2003 je v platnosti jednotné číslo tiesňového volania 

112 – Integrovaný záchranný systém 

Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112 ? 

Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky, snažte sa za-
chovať pokoj a vecne na ne odpovedať: 

 Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú po-
moc vyslať. 

 Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu 
nájdeniu miesta hlásenej udalosti. 

 Komu sa to stalo ? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný 
vek, počet postihnutých ( pre zabezpečenie adekvátnej pomoci. 

 Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého vo-
láte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných 
problémoch, prípadne aj meno volajúceho. 

Nezabúdajte na to, že podvodníci sa snažia pôsobiť veľmi dôveryhodne 
a používajú rôzne zámienky, aby svoje obete okradli. Medzi najčastejšie 
okrem vyššie uvedených patria: 
 

 ponuka a následný predaj tovaru priamo v dome alebo byte se-
niora 

 poskytovanie služieb údajnými pracovníkmi plynární, vodární, 
elektrární, pôšt, Červeného kríža a pod. 

 návšteva údajných príslušníkov Policajného zboru, súkromných 
bezpečnostných služieb alebo pracovníkov banky 

Dovoľujeme si upozorniť Vás, aby ste v prípade potreby ihneď kontaktovali 
pracovníkov obecnej polície na tel. čísle 0905 479 859 alebo políciu na čísle 
158, prípadne linku 112. Veríme, že spoločnými silami zamedzíme trestnej 
činnosti a klepneme po prstoch indivíduám, ktoré sa chcú obohatiť na účet 
tých najbezbrannejších, najdôverčivejších a najslabších. 

Obecná polícia v Trnovci nad Váhom upozorňuje občanov, že nevykonáva nepretržitú službu, preto v prípade potreby volajte Okresné oddelenie Policaj-
ného zboru Šaľa na číslo 158. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V poslednej dobe ste si určite všimli väčšie množstvo potulujúcich sa 
psov na ulici. Spolu s Občianskym združením Zatúlané psíky a Obecnou 
políciou sa snažíme túto situáciu riešiť čo najrýchlejšie a najlepšie. Od 
15.8.2015 do 15.10.2015, čiže za dva mesiace sme odchytili 30 psov 
v našej obci, mnohým sa našiel majiteľ ešte v ten deň, niektorý sa žiaľ 
dostali do útulku Občianskeho združenia. Už z tohto čísla je jasné, že 
táto téma je viac ako aktuálna. V mnohých prípadoch ste to však práve 
Vy, kto nám viete najviac pomôcť. Z tohto dôvodu by sme Vás radi 
oboznámili s pár radami ako môžete pomôcť. 
ČO ROBIŤ, KEĎ  NÁJDETE  na ulici PSÍKA  
1. Zájdite s ním na obecnú políciu alebo najbližšiemu veterinárovi, aby 
ste zistili, či je, alebo nie je čipovaný. Ak je, väčšinou ľahko dohľadáte 
majiteľa. 
2. Ak čip nemá, potúlajte sa s ním po okolí v mieste nálezu a spýtajte sa 
ľudí či ho nepoznajú. 
3. Ak psíka nikto nepozná, zoberte ho domov, alebo kdekoľvek do bez-
pečia a až potom hľadajte pomoc na obecnej polícii, obecnom úrade 
alebo kontaktujte občianske združenie/útulok/odchyt. 

 4. Dajte mu napiť a trochu najesť. Neposudzujte ho podľa výzoru, mô-
že byť zanedbaný, smradľavý, špinavý, vychudnutý, zablšený, telíčko 
plné rán, dredov a špiny zamotanej v srsti...To všetko sa však dá vyrie-
šiť, nie však bez Vašej pomoci, bez Vašej ochoty nachvíľu ho prichýliť 
a zabezpečiť mu pomoc...  
5. Nemôžete si psíka zobrať domov?, stráviť s ním nejaký čas? Nič sa 
nedeje, je nám jasné, že nie je to vždy možné a práve z tohto dôvodu je 
vhodné nahlásiť zatúlaného psíka na Obecnej polícii. 
Spolu dokážeme tento problém riešiť, a mnohokrát sa zatúlaný psík 
pohybuje v blízkosti svojho obydlia, preto je dobré, ak poznáme psíkov 
z najbližšieho susedského okolia. Nebuďme prosím ľahostajný voči to-
muto problému, veľakrát sa psík bojí cudzieho človeka viac ako človek 
daného psa. V nasledujúcich číslach našich novín by sme Vás radi 
s touto problematikou viac zoznámili. Radi by sme Vám odovzdali rady, 
informovali Vás o činnosti, ktorú v tejto oblasti vyvíjame a podobne.  
PROSÍME, UROBTE, ČO JE NAPÍSANÉ V TÝCHTO BODOCH A MY VÁM SĽUBU-
JEME, ŽE VÁM NIEKTO Z OCHRANÁROV POMÔŽE. NIEKEDY STE TO JEDNODU-
CHO LEN VY, KTO MÔŽE POMÔCŤ, AJ KEĎ LEN NA CHVÍĽU...  
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Futbal –VIII. liga 
2. kolo               
Trnovec nad Váhom – Hruboňovo  4:0 (3:0) 
G: Žigárdi, Sklenár, Čapičík, Ölvecký 
R. Panáček, 50 divákov 
3. kolo 
Štefanovičová – Trnovec nad Váhom 2:2 (1:0) 
G: Čapičík, Žigárdi 
R. Hirka, 50 divákov 
4. kolo 
D. Lefantovce – Trnovec nad Váhom 0:1 (0:1) 
G: Sklenár 
R. Sütö, 50 divákov 
5. kolo 
Trnovec nad Váhom – Šurianky 0:2 (0:0) 
R. Lenický, 50 divákov 
6. kolo 
Močenok – Trnovec nad Váhom 1:4 (1:0) 
G. Žigárdi 2. Čapičík, Szücs                               
R. Pacher, 50 divákov   
7. kolo 
Trnovec nad Váhom – Bet. Šaľa 3:1 (1:0) 
G. Kukla, Székházi, vlastný 
R. Šimák, 100 divákov 
8. kolo 
Diakovce – Trnovec nad Váhom 3:0 (3:0) 
R. Bleho, 100 divákov 
Trnovec je na druhom mieste.                                                                                                                                                         
Dorast – VI. liga 
4. kolo 
Kynek – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:2) 
G. Vaško, Stojka N. 
5. kolo 

Trnovec nad Váhom – Mojmírovce 7:0 (2:0) 
Vaško 3, Vörös, Kuruc, Stojka, Rábek 
6. kolo 
Jarok – Trnovec nad Váhom 2:2 (2:1) 
G: Čerhák, Lencses 
R. Gajan, 20 divákov 
7. kolo 
Trnovec nad Váhom – Cabaj-Čápor 4:1 (1:0) 
G. Vaško, Szitás, Stojka, Rábek 
R. Panáček, 20 divákov 
8. kolo 
D. Obdokovce – Trnovec nad Váhom 0:4 (0:2) 
G. Vörös 2, Rábek, Vaško 
R. Slamka, 50 divákov 
9. kolo 
Trnovec nad Váhom – Nitrianske Hrnčiarovce 
3:0 (1:0) 
G. Vörös, Rábek, Vaško 
R. Domasta, 20 divákov 
10. kolo 
H. Kráľová – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:1) 
G. Vörös. Stojka 
R. Panáček, 30 divákov 
11. kolo 
Trnovec nad Váhom – Čechynce 2:3 (2:2) 
G. Sliška, vlastný 
R. Szabová, 20 divákov 
Dorast je na výbornom druhom mieste. 
Žiaci – IV. liga 
1. kolo 
Trnovec nad Váhom – Ivanka 0:18 (0:8) 
R. Hučková, 30 divákov 

2. kolo 
Trnovec nad Váhom – Selice 5:9 (3:5) 
G. Jakubec, Varga, Kumaj 3 
R. Göndörová, 30 divákov 
3. kolo 
Kráľová nV – Trnovec nad Váhom 12:0 (6:0) 
R. Hučková, 50 divákov 
4. kolo 
Trnovec nad Váhom – Hájske 1:11 (0:5) 
G. Novosad 
R. Domasta, 20 divákov 
5. kolo 
Cabaj-Čápor – Trnovec nad Váhom 6:2 (2:1) 
G. Kumaj 2 
R. Hrnek, 30 divákov 
6. kolo 
Trnovec nad Váhom – Neded 3:16 (1:9)  
G. Kunderlík 2, Jakubec 
R. Turba, 50 divákov 
7. kolo 
Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 15:0 (7:0) 
R. Šturdík, 30 divákov 
8. kolo 
Trnovec nad Váhom – Vlčany 1:15 (1:8) 
G. Varga 
R. Göndörová, 10 divákov 
9. kolo 
Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 18:1 (8:1) 
G. Kumaj 
R. Hirka, 12 divákov 
Žiaci sú beznádejne poslední. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

     

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – 
oddiel stolného tenisu 
Súťažný ročník 2015/2016  bol zahájený 
19.09.2015, naše „B“ mužstvo v 4.lige 
nastúpilo do súťaže vždy v sobotu 
a  dosiahlo nasledovné  výsledky: 
 
Trnovec B – Mala A 13:5 
Trnovec B – Močenok 14:4  
Gymnázium Nové Zámky – Trnovec B 
6:12 
Trnovec B – Vlčany 11:7 
Trnovec B – Vlkas 12:6 
Trnovec B vedie tabuľku 4. ligy. 
 
A mužstvo doteraz odohralo tri zápasy.  
Trnovec A – Nové Zámky „B“ 4:10 
Trnovec A – Trenčín 10:4 
Trnovec A – Tr. Teplá 6:8 
Naše mužstvo je v 2. lige na 11. mieste. 
 
Miroslav Ševčík 
oddiel stolného tenisu                                                       

 
 

 

 

Na majstrovstvách  Západoslovenskej 
oblasti v cezpoľnom behu v Borskom 
Mikuláši dňa 17. 10. 2015 skončil žiak 
Základnej školy s materskou školou Mikuláš 
Varga na výbornom treťom mieste. 
 

Dňa 20. a 21. 9. 2015 sa v Budapešti uskutočnil 

národný  a medzinárodný  dostih , na ktorom sa 

zúčastnilo 12 štátov -  Maďarsko, Katar, 

Spojené arabské emiráty, Rusko, Česká 

republika , Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, 

USA, Čína, Slovensko. Za Slovensko pretekala 

Monika Matúšeková z Lángovho dvora – 

Trnovec nad Váhom,  ktorá postúpila do 

semifinále, kde po úpornom boji obsadila 

výborné tretie miesto a zároveň postúpila do 

finále, kde sa však po kolízii  bolestivo zranila 

a závod nedokončila.   
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Gyönyörű napsütés, boldog gyermekarcok, 
mosolygó szülők, nagyszülők – ilyen volt a 
hangulat a 2015-ös Nyárbúcsúztatón, mely 
kulturális-társadalmi rendezvényt Tornóc 
községgel karöltve a képviselőtestület mellett 

működő iskolai, ifjúsági és kulturális bizottság 
szervezte meg. 
Az akcióra 2015. szeptember 19-én került sor. 
Már délelőtt szállni kezdett a  füst a 
bográcsokból, hiszen a rendezvény részét 
képezte a gulyásfőző verseny is, melybe hét 
versenycsapat kapcsolódott be:  Kohúti, Zeleň, 

V Nitre do prava, Dick technický, Tiset/e/am, 
Drules és a Pohoda. Öt csapat hazai volt, kettő 
vendég, a hangulat isteni volt. A bográcsokból 
terjengett az illat, s az öreg paplak udvara 
gyerekekkel, fiatalokkal, kisgyermekes 
családokkal telt meg, de mások is eljöttek, 

hogy nagy örömünkre bekapcsolódjanak a 
nyárbúcsúztatásba. 
Az egyes állomáshelyeken  a gyerekek zsákban 
ugráltak, célba dobtak, szlalomoztak, 
talicskáztak, cseleztek és hullahopp-

versenyben mutatták meg rátermettségüket. 
Senki se nyert, mivel mindenki győztes volt, 
aki bekapcsolódott a versenybe. Hiszen a 
szórakozás, a jó hangulat volt a fontos. 
Köszönet illeti az alapiskola tanulóit, akik 
felügyeltek és segítettek az egyes 
állomáshelyeken.  

 
A gyerekeknek Miroslav Regítko is bemutatta 
figyelemre méltó tehetségét. Lélegzetelállító, 
csodálatos rajzaival lenyűgözte a gyerekeket 
és felnőtteket. Mindenki, aki ajándékként 
hozzájutott a  képéhez, biztosan sokáig fog 
még emlékezni erre a verőfényes napra és a 
kiváló hangulatra. 
A szórakozást a vágsellyei Kristína Dulíková 
latino fitness-edző „dobta fel”, aki 
megtáncoltatta a mozgást kedvelő kicsiket és 

nagyokat. 
16 órakor a versenyzők leadták a 
gulyásmintákat, melyet a szakmai zsűri nagy 
hozzáértéssel bírált el. A gyerekek 
versenyéhez hasonlóan itt sem az elsőségről 
volt szó, inkább a recesszióról és a pihenésről. 
A főzött gulyásból minden résztvevő jóllakott. 
Szívből köszönjük minden versenyző 
csapatnak és a szervezeteknek, melyeket 
képviseltek. Nagy köszönet jár a helyi Hubert 
Arrows íjászainak is, akik mindig szívesen 
kapcsolódnak be a falu rendezvényeibe, s 
most is művészi bemutatóval örvendeztették 
meg a gyermek- és felnőtt korú érdeklődőket. 
Szívből köszönjük az ifjú énekes 

tehetségeknek, a falu gyermekeinek is, akik 
énekükkel még kellemesebbé tették ezt a 
gyönyörű nyári rendezvényt, Klincko úrnak, 
aki irányítja ezeket a gyerekeket s a 
hangosításba is besegített. Mindnyájan 
hozzájárultak a nyárbúcsúztató sikeréhez, bár 
sokat segített a vonzó helyszín is, ahol 
megtartották – a régi paplak udvara, mely 
régmúltat idéző atmoszférájával méltó 
helyszíne volt kulturális-társadalmi 
rendezvényünknek. 

Engedjék meg, hogy végezetül még egyszer 
megköszönjem mindenkinek, aki részt vett az 
akció előkészítésében: a polgármester úrnak, 
a képviselőknek, az elöljárónak, a községi 
hivatal dolgozóinak, az alapiskola 
vezetésének, az iskolaügyi, ifjúsági és 
kulturális bizottság tagjainak. Természetesen 
köszönöm önöknek is, tisztelt lakosok, hogy 
csemetéikkel eljöttek megnézni a rendezvényt 
és velünk együtt szórakoztak. A jó hangulat és 
a sok mosolygó arc a mi legnagyobb 
jutalmunk.               
                            a község kultúrfelelőse 
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Az iskolaügyi, ifjúsági és kulturális 
bizottság nevében szeretném 
megköszönni minden lakosnak, aki 
részvételével támogatja az általunk 
szervezett rendezvényeket, és kifejezi 
elégedettségét tevékenységünkkel 
kapcsolatban. 
 
Erika Fülöpová, a bizottság elnöke                                                                                  
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   A    Tornóci    Hírek    Tornóc    község kétha-
vonta megjelenő információs lapja. Az egyes 
cikkekben megjelent álláspontok nem kell, 
hogy a szerkesztőség álláspontját tükrözzék. A 
szerkesztőség fenntartja magának a jogot, 
hogy saját belátása szerint sorolja be az íráso-
kat, és az egyes cikkeket szükség szerint lerövi-
dítse vagy módosítsa. 
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Halottak napja 
A temetőbe lépve csönd, békesség, alázat áraszt el bennünket. A gyönyörűen feldíszített sírok,  
a gyertyák mind azt bizonyítják: nem felejtünk. 

Főként Mindenszentek idején, és a Halottak napján  
emléke zünk azokra, akik nincsenek már köztünk. Mind- 
egyikünk lelkében van számukra egy rejtett zug, ahol 
őrizzük közeli hozzátartozóinkat, szeretteinket, akik 
örökre eltávoztak közülünk. Sokan elvesztettük szülein- 
ket, testvéreinket, gyermekeinket. Irántuk érzett szere- 
tetünket és tiszteletünket csak azzal tudjuk kifejezni, 
hogy meglátogatjuk őket ott, ahol örökre megpihennek.  
Sírjukra virágot, koszorút helyezünk, gyertyát gyújtunk, 
imát mondunk lelkük nyugalmáért. A gyertyák lángja  
fényt hoz a sötétségbe.  
Emlékezünk. 
 

Mindenszentek és Halottak napja alkolnából alatt a helyi temetö 7.30 tól 20. óráig lesz nyitva. 

Társadalmi rovat 

◙ Gratulálunk a jubilánsoknak 

70 Hrdá Mária 

         Batyka Ján 
          

75 Szabóová Valéria 

        Molnár Karol 
        Véghová Anna 
         Fülöp Vincent 
 

80 Bahorec František 

          Klinko Jozef 
          Farkašová Irena 
         Gabrišová Júlia 
         Parajková Mária 
 

90 Kunderlíková Júlia 

         Matúš Jozef 

Újszülöttek  
       Csikósová Melisa 
         Madayová Megan 
         Šmátralová Lucia 

 ♥Házasságot kötöttek 
       Mgr. Vančík Marián és Vančová Jarmila 

 Aranylakodalom 

       Rábik Michal és  Zsigárdiová Terézia 
        Valanec Štefan  és Kadvanová Jozefína  
         

 ╬ Elhunytak 
        Nudli Eduard, 72-éves 
         Ács Juraj, 71-éves 
         Rudická Alena, 51-éves 
         Mgr. Andel Pavol, 39-éves 
         Legner Štefan, 71-éves 
         Eremiášová Anna, 61-éves 
 
A polgári rovatokban csupán azok neveit közöljük, 

akik a publikáláshoz hozzájárultak. 
 

 

  

Október – az idősek iránti tisztelet hónapja 
Ráncos az arcuk, kezükön látszik a sok munka, hajuk hófehér, átéltek nem egy szenvedést, 
megértek már örömet és bánatot, fájdalmat, és veszteséget, sajnos, betegséget, háborút is, de 
szemük csillog, s visszatükröződik benne az életkedv. Az évek rájuk nyomták bélyegüket, de épp 
az éveknek köszönhetően tudásra, tapasztalatra tettek szert, melyet tovább adhatnak gyerme-
keiknek, unokáiknak, dédunokáiknak.  
Irántuk érzett tiszteletünket és köszönetünket 2015. október 23-án is kifejeztük. E napon a he-
lyi kulturális központban megjelentek sokéves barátaink, ismerőseink, hogy részt vegyenek a 70 
éves és idősebb lakosok találkozóján, melyet a községi önkormányzat szervezett nekik a kultu-
rális bizottsággal karöltve. 
A gyönyörű októberi időben a terem ünneplőbe öltözött hölgyekkel és urakkal telt meg, akik-
nek életkedvét a hátukon hordott kereszt sem törte meg. Bevezetőben a polgármester köszön-
tötte őket, megköszönte sokéves munkájukat, szeretetüket, gondoskodásukat. Ezt követte a 
rövid kultúrműsor, melyben felléptek a helyi óvodások. Ezután a Bádinčanka folklórcsoport kö-
vetkezett, aki népdalokat adott elő és rövid jeleneteivel gondoskodott a jó hangulatról. 
Az idősek finom frissítő mellett, jó hangulatban emlékeztek a régi időkre és azokra, akik már so-
sem térnek vissza közéjük. Mosolyuk és boldogságuk jelentette számunkra a legnagyobb jutal-
mat. 

Köszönjük az érsekújvári Vendéglátói Szakközépiskola diákjainak, Paľko Kurucnak és 
Gabika Ježovának a segítőkészséget 

NAPTÁR 
Szeptember 1. – A Szlovák Köztársaság Alkotmányának ünnepe 
Az SzK Nemzeti Tanácsa állami ünnepekről, munkanapokról és emléknapokról szóló 241/1993-
as törvénye alapján szeptember elseje állami ünnep  -  a Szlovák Köztársaság Alkotmányának 
ünnepe. Az SzK Alkotmánya a Szlovák Köztársaság értékrendileg legmagasabb érvényű jogi elő-
írása.  
A dokumentum a Szlovák Köztársaságban élő nemzetiségek és etnikai csoportok jogai érvénye-
sítésének érdekében jött létre a szlovák nemzet jövője iránti felelősség tudatával s kifejezve 
annak akaratát. 

Szeptember 15. – Hétfájdalmú Szűz Mária 
A Hétfájdalmú Szűz Mária ünnepéről, akit VI. Pál pápa 1966-ban Szlovákia fő patrónusaként 
hirdetett meg, Szlovákia és a katolikus egyház szeptember 15-én emlékezik meg. A Hétfájdalmú 
Istenanya ünnepét elsőként 1412-ben említik. A hagyományok a hét konkrét fájdalomról be-
szélnek, melyet Szűz Mária élete során átélt. 

 
A Tornóci Gondozói Szolgáltatások Házának 
nevében köszönöm a község lakosainak a 
gyümölcsöt és zöldséget, mellyel étlapunkat 
tarkították. 
 

Egyúttal köszönjük a Drules 
vadászegyesületnek a pénzbeli ajándékot. 

 
                       a GSZH nevében  A. Baraníková 
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A képviselőtestület 9. ülésére 
2015. október 12-én került sor. A prezentációnál 
hét képviselő volt jelen, Ing. Vižďáková hiányzott, 
PaedDr. Suba, PhD pedig igazolta magát, ugyanis 
külföldön volt szolgálati úton, egy képviselő nem 
jött el. Bevezetőben Mgr. Berecz, a községi hiva-
tal elöljárója kapott szót, aki tájékoztatta a kép-
viselőket a Merkant melletti vasúti átjáró terüle-
tén lévő közlekedési táblák kiegészítésének 
eredményeiről. A község azon igyekezett, hogy 
elérjék a 3,5 tonna feletti autók befordulási ti-
lalmát, hogy ezzel tehermentesítsék a községi 
utakat. A további pontban a község könyvelője 
szólalt fel, aki előterjesztette a község gazdálko-
dásának elemzéséről szóló jelentést 2015.1.1. és 
2015.9.30. között, valamint a 2015-ös év költ-
ségvetése megváltoztatásának javaslatát. A kép-
viselők a jelentést megtárgyalták, tudomásul vet-
ték és a költségvetésben  javasolt változtatásokat 
elfogadták. A program további pontja Mgr. 
Srňáneková iskolaigazgató és M. Hippová óvodát 

képviselő igazgatóhelyettes beszámolója volt, 
akik előterjesztették a helyi alapiskola és óvoda 
oktatási-nevelési eredményeiről szóló jelentést. 
A Tornóci Községi Hivatal elöljárója tájékoztatta 
a képviselőket a község költségvetéséből fize-
tendő dotációkról szóló 1/2015-ös általános ér-
vényű rendelet kidolgozásáról, valamint a 
2/2015-ös általános érvényű rendeletről, mely a 
termékek árusításáról és a szolgáltatásokról szól 
a község területén. A kidolgozott általános érvé-
nyű rendeleteket megtárgyalták és a képviselő-
testület bizottságai jóvá is hagyták. Ezt követően 
a képviselőtestület mindkét rendeletet elfogad-
ta. A további programpont egy képviselői javas-
lat volt: állítsanak emlékművet Golian tábornok, 
a Szlovák Nemzeti Felkelés egyik vezető egyéni-
sége  tiszteletére, aki élete egy részét közsé-
günkben élte le. A képviselők elfogadták a 
J.Golian tábornok mellszobra felállítására tett ja-
vaslatot az SzNF 75. évfordulója alkalmából, és 

megalakult egy munkacsoport az ezzel kapcsola-
tos további munkák és lépések terveinek kidol-
gozására. A tanácskozást a polgármester folytat-
ta, aki állást foglalt a telekeladási versenytárgya-
lás 2. fordulójának befejezésével kapcsolatban. 
Ebbe a fordulóba egy érdeklődő kapcsolódott be, 
aki minden feltételt teljesített, így a képviselő-
testület jóváhagyta a telek eladását. A vitában a 
képviselők érdeklődtek a további járdák építésé-
ről és javításáról, a polgármester tájékoztatta a 
képviselőket az elektronikus úton történő közbe-
szerzés sikeréről és a falu fokozatos beiktatásáról 
a községek és városok központi adatrendszere 
nemzeti projektjébe, valamint tájékoztatott a 
közvilágításra jóváhagyott dotációról. A vita vé-
gén dicséret hangzott el a község kinézetével és 
rendezettségével, valamint a vasútállomás mel-
letti vasgyűjtő által okozott zajok csökkenésével 
kapcsolatban. 

 

Tornóc község képviselőtestületének 8. ülésére 2015 szept-

ember 7-én került sor. Az ülés kezdetén hét képviselő volt jelen, 
később még ketten érkeztek. A község könyvelője előterjesztette a 
2015-ös év költségvetésének megváltoztatásáról szóló javaslatot, 
melyet a képviselők a tőkebevétellel javasoltak kiegészíteni, a mó-
dosított javaslatot pedig a pénzügyi és vállalkozói bizottság elé ter-
jeszteni. A költségvetésbeli változásokról szóló javaslat megtárgya-
lását áttették a községi képviselőtestület következő ülésére. 
A következő programpont az utcák elnevezésének és a házak át-
számozásának javaslata volt. A polgármester tájékoztatta a jelen-
levőket, hogy ez a község törvényből adódó kötelessége, ezért  a 
helyzetet meg kell oldani és aktívan kell hozzáállni, hogy minél ki-
sebb mértékben érintse a lakosságot. A képviselők az információt 
tudomásul vették s megbízták a község elöljáróját, hogy készítse el 
az átnevezés és az orientációs számok kiadása előkészületeinek 
harmonogramját. A következő ponthoz a szociális-, lakás- és 
egészségügyi bizottság elnöke, Hanzlík mérnök szólt hozzá, aki két 
megürült lakásról tájékoztatta képviselőket – a 79. és 584-es lakó-
házban, melyeket új bérlőknek adtak. 
A község polgármestere tájékoztatást nyújtott arról a versenytár-
gyalásról, melyet a községi ingatlanok – az új építkezési terület 
telkei eladási szerződésének legkedvezőbb javaslatára írtak ki. Há-
rom javaslatot nyújtottak be, melyek minden feltételt teljesítet-
tek. A javaslatok kiértékelésére egy bizottságot hoztak létre, mely 
tagjai RNDr. Edita Belovičová, Ing. Jozef Hanzlík és Róbert Láng 
volt. A komisszió kiértékelte a javaslatokat, s ajánlotta a képviselő-
testületnek, hogy hagyják jóvá a telkek eladását és kössék meg a 
vételről szóló szerződéseket. A képviselőtestület a telkek eladását 
jóváhagyta. További két telek eladása a versenytárgyalás második 
fordulójának kihirdetésével valósul majd meg. A képviselőtestület  
egy  jelentéssel folytatta tanácskozását, melyben benne foglalta-
tik, hogy a község érdeklődik a 26-os számú családi ház megvétele 
iránt. A résztvevők kölcsönös megegyezése és a vételár megállapí-
tása után a képviselők jóváhagyták az ingatlan megvételét és 
megbízták a község polgármesterét, í  ٕ rja alá az adásvételi szerző-
dést az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról. 
A vitában a lakosok érdeklődtek az Újvári utca járdája és az Új és 
Öreg Tornóc közötti átjáróval kapcsolatos helyzet felől. A képvise-
lők a Sőtér utcai járda rekonstrukciójával és a község további jár-
dáinak felújítási harmonogramjával is foglalkoztak. A vita és a kép-
viselőtestületi ülés végén dicséretet kapott a pálya új gondnoka, 
és javaslat hangzott el  az Újvári utca járdája építésének befejezé-
séről az elkészített terv szerint. 

 

Utcák elnevezése 
Községünk utcáit már régen elnevezték. De azt kevesen tudják, 
hogy ezek a nevek csak a községen belül használatosak. Sajnos, a 
lakcímek központi nyilvántartásában ezek az utcanevek és közte-
rület-nevek nem hivatalosak. Éppen ennek köszönhetően merül-
nek fel problémák a cím megadásánál navigáció, csomagküldő 
szolgálat   általi rendelés vagy segélyhívások /112, 158,155/ ese-
tén. Sokan találkoztunk már olyannal, hogy megadták utcájuk 
nevét és a futár illetve  a mentő nem találta őket. 
Községünkben az utcák elnevezése a 4/2004-es általános érvé-
nyű rendelet alapján történt. 2004-ben jóváhagyták ezeket az ut-
caneveket. Ezek elnevezése az SzK Belügyminisztériumának 
31/2003-as rendelete alapján történt, mely az utcák és közterek 
elnevezésének és számozásának részleteit taglalja.  Arról ír, hogy 
ha a községben több mint egy utca vagy közterület van, akkor 
ezeknek nevet kell adni. Ez az elnevezés viszont községünkben a 
már említett általános érvényű rendelet alapján történt. Viszont 
nálunk nem került sor az épületek orientációs számának megha-
tározására, s épp ennek köszönhetően az általunk használt utca-
nevek nem kerültek át a hivatalos nyilvántartásba. 
E tények alapján a közeljövőben véghez kell vinnünk az utcák és 
közterületek megnevezését az orientációs számok meghatározá-
sával együtt, mégpedig úgy, ahogy azt a törvény előírja. S hogy 
ez mit jelent majd önöknek? 
Ha sor kerül a módosításra, árurendelés, segélyhívás /rendőrök, 
tűzoltók, mentők/ esetén minden gond nélkül megtalálják önö-
ket. S hogy miért? Címük az utca nevével és az orientációs 
számmal együtt benne lesz a Szlovák Köztársaság hivatalos nyil-
vántartásában, s ennek köszönhetően elkerüljük a komplikáció-
kat. 
Az utcák elnevezését és az épületek orientációs számának  meg-
határozását a törvény írja elő, de mindemellett a különféle élet-
helyzetekben minőségi javulásról és számos probléma megoldá-
sáról is beszélhetünk, melyek a címek megadásával függnek ösz-
sze, s melyekkel naponta találkozunk. 
Hisszük, hogy ezeket a változásokat sikerül pozitívan és fájda-
lommentesen véghezvinnünk. Az újság további számaiban, web-
oldalunkon, facebook oldalunkon további információkkal és ta-
nácsokkal szolgálhatunk a témát illetően. Mindent megtudnak 
majd arról, mit is jelent ez az önök számára a gyakorlatban. Ha a 
jövőben ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, szívesen 
vesszük. Annak is örülünk, ha az új utcaneveket illetően  taná-
csokat adnak és előterjesztik javaslataikat. 
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Kirándultunk

Szervezetünk, a Csemadok Tornóci Alap-
szervezete  a sellyei járás kisebb taglét-
számú Csemadok szervezetei közé tartozik. 
Tevékenységünkkel azonban igyekszünk 
hozzájárulni  mi is a Csemadok és egyben a 
község kultúrális életéhez. Hagyományos 
farsangi bálunk megrendezésének és 
sikeres gazdálkodásunknak  köszönhetően 
már több éve megrendezzük a gyermekek 
nyári táborát,  sok érdekes programmal és 
elfoglaltsággal egybekötve. Felnőtt tagjaink 
számára pedig minden évben  kirándulást 
vagy színházlátogatást szervezünk,  amelyek 
nagy népszerüségnek örvendenek. 
 
Idén júniusban elterveztük, hogy a 2015 –es 
évben  Kassát  látogatjuk meg. Nagyon 
sokan jelezték, hogy szívesen megtekinte-
nék Szlovákia  e második legnagyobb, 
s egyben talán  legszebb városát.  De mivel 
az út odáig hosszú és fárasztó, a kirándulást 
kétnaposra terveztük, sok más érdekes táj, 
város, nevezetesség megtekintésével. 
A kirándulásra szeptember 12-13 án került 
sor.   

 
Utunk első megállója Rozsnyó városa volt, 
amely Gömör felső részének festői szívében 
fekszik.    A város érdekessége  a reneszánsz 
őrtorony, amelynek  148 lépcsőfokát 
legyőzve mi is megcsodálhattuk  a törté-
nelmi városrészt, melynek legszebb és 
legfontosabb nevezetessége a 14. századi 
gótikus Szüz Mária Mennybevétele- kated-
rális. Egy kis séta közbeni városnézés és fel-
frissülés után vígan folytattuk utunkat 
a következő megálló felé. 
 
Ez pedig nem volt más, mint Jászó község, 
amelynek építészeti ékessége a nemzeti 
kulturális műemlékek közé sorolt barokk 
premontrei kolostorkomplexum. Különle-
gesen értékes a templom gazdagon díszített 
barokk belső tere, a könyvtár és a fennma-
radt francia kert. Sajnos a könyvtárat nem 
tekinthettük meg, de vezetőnk elvezetett 
a kolostor belső kertjébe, ahol egy kis sétát  
tehettünk  e nevezetes helyen. A hely szé-
pségét megörökítendő egy kis közös fé-
nyképet is készítettünk. 

Ezekkel az élményekkel gazdagodva már 
nagyon vártuk, hogy megérkezzünk Kassá-
ra, utunk fő állomására. 
Kassa   városa hosszú és gazdag történe-
lemmel rendelkezik, és a jelene is nagyon 
dinamikus.  Nevezetességei után nem kell 
sokat utazni, a legnagyobb részük a törté-
nelmi városközpontban találhatóak. Ezek a 
műemlékek alkotják Szlovákia legnagyobb 
városi műemlék-rezervátumát. A 
műemlék-rezervátum központi része az 
orsó alakú főtér. A város és a tér domináns 
épülete a gótikus Szent Erzsébet-dóm, . A 
dóm altemplomában temették el 1906-ban 
a Rodostóból hazahozott II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem hamvait. Márványkoporsóját 
nemzeti színű szalagos koszorúk sokasága 
borítja. 
 
A dóm északi homlokzatánál áll a Orbán-
torony. A külon álló Szent Mihály-kápolna 
eredetileg csontházként szolgált. A főtér 
különösen  élénk az év minden szakában, 
főleg a színház és a székesegyház közötti 
terület. Ez a rész valójában egy park, ame-
lyet egy  zenélő szökőkút díszít  harangjáté-
kkal egybekötve. Idegenvezetőnknek kö-
szönhetően nagyon sok újat megtudtunk 
erről a gyönyörü városról. Sajnos a Rodos-
tói házba, amely  Rákóczi-emlékhely, s an-
nak a háznak az utánzata, ahol a fejedelem 
1720 és 1735 között száműzetésben élt, és 
halt meg, nem jutottunk be, mert az udvar-
ban  egy város által szervezett esemény zaj-
lott éppen. Sétánk alkalmával me-
gtapasztalhattuk, hogy a városban nagyon   
élénk a kultúrális élet, számos kultúrális 
rendezvény zajlott egy időben. Ami érde-
kességképp megemlítendő, hogy kirándulá-
sunk napján nem volt olyan templom, ká-
polna és egyéb házasságkötésre alkalmas 
hely, ahol ne várakozott volna  vendégsereg 
az ifjú párra, vagy a templomból kijövet ne 
gratulált volna a friss házasoknak. Egészé-
ben véve az volt az érzésünk, hogy Kassán 
valósul meg a  a házasságkötések legna-
gyobb aránya. A fényképezkedő párokról 
már nem is beszélve. Mindent egybevetve 
egy nagyon kellemes délutánt töltöttünk el 
itt, ebben a szemet gyönyörködtető vá-
rosban, amelyet 2013- ban  megválasztot-
tak Európa kultúrális fővárosává, és amely 
2016- ban  Európa sportvárosa lesz. Kassai 
napunk késő délutáni órait mindenki  kedve 
szerinti programmal és vacsorával zárta le. 
 
Ami fontos is volt, mert még várt ránk a nap 
legkellemesebb és talán legérdekesebb 
programja. Több mint egy órai buszozás 
után ugyanis eljutottunk Szőlőskére, 
a Szlovákiában található Tokaji borvidék 

egyik községébe, amelyet jellegzetes bor-
pincéinek, a szőlőültetvényekkel beültetett 
domboknak és a helyi különlegességnek – a 
tokaji bornak köszönhetően sokan ismer-
nek.  Itt található a Szőlészeti és 
Gyümölcstermesztő Szakközépiskola is, 
amelynek kollegiumában foglaltuk el 
szálláshelyünket és egyben indultunk 
a borkóstolóval egybekötött pincebemuta-
tóra.  Az iskola pincemestere, Bodnár Péter 
úr nagy lelkesedéssel mutatta be az iskola 
borospincéjét és annak rejtett kincseit, 
s amelyek nagy részét a bórkóstolón alkal-
munk is volt megkóstolni. Azt hiszem, hogy 
minden résztvevő nevében kijelenthetem, 
hogy ezt kár lett volna kihagyni, mert a jó 
hangulat és a jókedv annyira érezhető volt 
a teremben, hogy még másnap is mindenki 
erről beszélt.  

 
Kiadós reggelink elfogyasztása után másnap 
utunk  még folytatódott. Ezúttal Ma-
gyarország felé, ahol  Eger híres városát 
vettük célba egy kis megállóval. Eger a 
művészeti és történelmi értékek egyik 
leggazdagabb városa, utcái,  terei nyitott 
könyv lapjaiként tárulnak fel a járókelők 
előtt. Közel egyórás sétánk során mindenki 
saját  érdeklődése szerint megtekinthette 
a város nevezetességeit, mint pl. az egri vár, 
Minorita temploma, Dobó tér., stb. Kelle-
mesen elfáradva folytattuk tovább utunkat. 
 
 Kétnapos kirándulásunk utolsó állomása 
Egerszalók volt.  Egerszalók igazi ne-
vezetessége a község déli részén a föld 
mélyéből feltörő termálforrás és a lefolyó 
víz által létrehozott mészkődomb, mely az 
évek során sódomb néven vált ismerté.  
A fürdő gyógyvizes ülőmedencéi, pez-
sgőfürdői és élménymedencéi biztosítják a 
kellemes időtöltést minden korosztály 
számára. A   termálfürdőben  kirándulásunk 
résztvevői felüdülést találhattak 
a kellemesen fárasztó két napos út végén. 
Fizikailag és szellemileg feltöltve érkeztünk 
haza a késő esti órákban. Mindenki nagyon 
jól érezte magát a két nap alatt, és 
a visszajelzésekből ítélve úgy gondoljuk,  
hogy  már tervezhetjük a következő évi  
kirándulást.                 Fülöp Margit, Tornóc 

http://slovakia.travel/hu/a-kassai-szent-erzsebet-szekesegyhaz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rodost%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
https://hu.wikipedia.org/wiki/1720
https://hu.wikipedia.org/wiki/1735
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               Forró idény 

Az elmúlt nyári hónapok mindannyiunk emlé-
kezetében az utóbbi évtizedek legforróbb idő-
szakaként maradnak meg A hatalmas hőséget 
és a csapadék hiányát nem csak az emberek és 
a növények, hanem a vízben élő állatok is meg-
sínylették. Ebből kifolyólag a hosszan tartó ma-
gas hőmérsékletek idején a tevékenységünk 
főleg a halak viselkedésének megfigyelésére, a 
halastavak vize minőségének ellenőrzésére és 
a halak etetésére irányult. Szerencsére vizeink-
ben nem került sor semmilyen rendkívüli ese-
ményre, még ha a Vágon a legmagasabb hőfo-
kok idején több esetben is jelezték a halak, fő-
ként a pontyok pusztulását. Ha figyelték is ezt 
a jelenséget, az okot nem lehetett megállapí-
tani. A halak aktivitása az említett hőség idején 
változó volt. A kapásokra főként az éjjeli órák-
ban került sor. Ennek ellenére a Vágon sikerült 
kollégáinknak – és más szervezetek tagjainak, 
akik megszerették ezt a horgászterületet – né-
hány kapitális harcsát fogniuk. A helyi horgász-
rend mellékletét alkotó ajánlásokat csak rész-
ben tartották be, de örvendetes, hogy ezek be-
tartására a fiatal horgászok is ügyelnek. Példa-
ként fiatal kollégánkat, ifj. Keszeli Istvánt említ-
hetnénk, akinek az Amerika III halastavon au-
gusztus 31-én 71 cm-es 7 kg-os már megjelölt 
pontyot sikerült kifognia, melyet a dokumentá-
lás után visszaengedett a vízbe. 

A halőrök ellenőrzései során nem volt megfi-
gyelhető komoly törvénysértés, de a Vízállás 
halastónál éjszakai ellenőrzéskor a csónakban 
orvhalászatra utaló fenékhorgokat találtak, 
melyeket eltávolítottak. A nyári hónapok alatt 
sor került az Amerika III partjának lekaszálá-
sára, s a hulladék összegyűjtésére és elvitelére 
a szeparáló udvarba. Az állandó figyelmezteté-
sek ellenére  a horgászok a horgászhelyeken 
nagy mennyiségű szemetet hagynak, főként a 
Vízállás halastónál. Itt senki sem beszélheti ki 
magát arra, hogy a piknikezők szemetelnek, 
mivel ide csak horgászok járnak. A hőmérséklet 
csökkenése után elkezdődött horgászterülete-
ink betelepítése a horgászversenyeken szer-
zett eszközökből. Az Amerika III és V  ٕ ízállás ha-
lastóba 300+300   K3-as pontyot és ezen kívül 
egy éves fogasokat is telepítettek.  

A betelepítés  után az Amerika III halastónál 
nem formális versenyt rendeztek harcsafo-
gásban. A részt vevő kollégák igyekezete elle-
nére egy harcsa sem akadt horogra. Reméljük, 
a jövő évi verseny majd sikeres lesz, és többen 
is bekapcsolódnak majd.  
A szövetségi engedélyekkel rendelkezők 
számára ezt az idényt a királyfai víztározón való 
horgászás korlátozása jellemezte, mivel a töl-
tésen építési munkálatok folytak. A szezon 
végén az ismételt feltöltés még hoz néhány 
szép zsákmányt, amiről híres ez a hor-
gászterület.  
Az idény végéig még sort kell keríteni a Vermek 
halastó lehalászására. Mivel a hálós módszer-
hez még mindig magas a víz szintje, me-
gpróbáljuk a halakat horgászbottal kifogni. To-
vábbá meg fog még valósulni egy K 2 ponttyal 
való őszi telepítés, és a tél beállta előtt a halak 
kiegészítő etetése.   
Az idény végéig mindenkinek szép fogásokat és 
sok, őszi természetben eltöltött kellemes per-
cet kívánunk.  
 
a horgászszervezet vezetősége  
Petrov zdar  

  
LK Arrows  
A nyári hónapkról az extrém forróságok miatt 
olyan könnyen nem feledkezünk el. Emlékezni 
fog rá az íjászklubunk néhány tagja is, az élver-
senyeken való sikeresen elért eredményeknek 
köszönhetően. 

 
Június 6-án megrendeztük a Szlovák pohár 3D 
2015 verseny 4. fordulóját, a magasabb színvo-
nalat követelő feltételek elérése érdekében, az 
event hotel Kaskády környékén. Ez a legran-
gosabb szlovákiai verseny, ahol a legjobb szlo-
vákiai íjászok vesznek részt. A versenyen 128 
versenyző fejezte be a pályát, amely 28 3D-s 
célból állt. A Szlovák pohár összesített érté-
kelésén a következő helyezést érték el klub-
tagjaink: férfi – csigás íj 1. hely Jozef Bošanský, 
2. hely Miroslav Kurucz, veterán – csigás íj 3. 
hely Karol Deák, férfi – longbow 1. hely Ladislav 
Darázs, nő – longbow 1. hely Mária Darázs, férfi 
– reflex íj 3. hely Zsolt Baranyai. 
Júniusban megrendeztük a Sellyei járás nyitott 
bajnoksága vadászíjászatban a vándorló serle 
 

 
 
gért elnevezésű versenyt, melyet összekötö-
ttünk a Vadásznapokkal a vágtornóci Hubert 
lőtéren. A következő aktivitásunk ebben a hó-
napban az íjászbemutató volt a Tornóci faluna-
pokon, ahol sokan kipróbálták az íjászatot. 
Ugyanezen a napon klubunk néhány tagja részt 
vett  
a Szlovák Bajnokságon 3D ijászatban, Podviš-
ňové településen, ahol megerősítették tehet-
ségüket. Szlovákia újdonsült bajnoka lett 
a saját osztályában Miroslav Kurucz és Mária 
Darázs, vicebajnoka Jozef Bošanský, 3. hely-
ezést ért el Marián Bosý, Ladislav Darázs és 
Zsolt Baranyai. Gratulálunk! 
Júliusban örömet szereztünk gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt Kaskádyn a „MILU-
JEME“ akció keretén belül, ahol az íjászatot 
több mint 250 ember próbálta ki. 
Szeptemberben Jozef Bošanský részt vett 
a Cseh nemzetközi bajnokságon Potštej városá-
ban.A rendkívüli, kihívásokkal teli pályáról a 2. 
helyezéssel tért vissza. 
Ebben a hónapban a mi klubunk volt a házigaz-
dája a Déli ötös versenysorozat 4. fordulójá-
nak, amelyet a vadászház körüli kedvenc pá-
lyán szerveztünk meg, ahol rekord számú íjász 
gyűlt össze. Az aktív klubtagok önzetlen segí-
tségének köszönhetően sikerült megvédeni  
klubunk hírnevét úgyis, mint a minőségi rende-
zvények szervezője. Ezen úton is szeretnénk 
köszönetet mondani min 
 

 
 
den klubtagunknak, akik segítő kezet nyújtot-
tak a szervezésnél és a pálya megépítésénél is. 
Ugyancsak ebben a hónapban találkozhattak 
velünk a tornóci és a mocsonoki 

 
Nyárbúcsúztatón is, ahol ismét lehetőségük 
volt kipróbálni az íjászatot és többet megtudni 
erről a sportról. 
 

Október 1-én a „Luk a šíp.sk“ üzlet és a tor-
nóci alapiskola támogatásával megnyitottuk 
az iskola tanulói részére az íjász – szakkört. 
Az elejétől kezdve nagy az érdeklődés, ezért 
hisszük, hogy sikerül a kiskorú gyermekek 
közül is ügyes íjászokat nevelnünk. 
Klubunk tevékenységéről informálni fogjuk 
Önöket a következő tornóci újság számaiban 
is. 
 
Dušan Horváth mérnök és Kun Krisztina 
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                                                                                                                                                                  Újságírói szakkör 

Ünnepélyes tanévnyitó 
Véget ért a nyári szünidő, és újból zajos lett az iskola udvara. A 
2015/2016-os tanévet szeptember 2-án közösen nyitotta meg Mgr. 
Tatiana Srňáneková igazgatónő és Ing. Július Rábek polgármester úr. Eb-
ben a tanévben 177 diák ült be az iskolapadba, az óvodát 69 gyermek lá-
togatja. Ebben az évben folytatjuk a már elkezdett projektek megvalósítá-
sát – Aktivizáló módszerek a nevelésben, Az iskolarendszer elektronizáció-
ja, Zöld iskola, Az egészséget támogató iskola, A szociális-patológiai jelen-
ségek megelőzésére irányuló komplex támogatási rendszer és egyebek. A 
2015/2016- os tanévben számos akciónk, kirándulásunk, versenyünk lesz. 
Rendezünk alkotóműhelyeket, multimediális előadásokat, melyekkel a 
gyerekek társadalmi-kulturális és enviromentális tudatát formáljuk. A ta-
nulók 15 szakkör közül választhatnak, szabadidejüket értelmesen és érté-
kesen tölthetik. Célunk, hogy községünkben továbbra is minőségi oktatást 
nyújtsunk és iskolánk jó hírnevét tovább öregbítsük. 
Minden tanulónak, alkalmazottnak, szülőnek kölcsönös bizalmon alapuló, 
a jó munka örömével átszőtt sikeres tanévet kívánunk. 
 
                                                                   a Tornóci AI Igazgatósága 
 

Erdei iskola 
A tanévet most kissé másképp kezdtük, mint eddig. Szept-
ember elején összecsomagoltuk bőröndjeinket, búcsút in-
tettünk szeretett szüleinknek és Tajov felé vettük az irányt. 
A Lesák szállóban laktunk. Az üdülő környékét csodálatos 
természet, sportpályák és pihenőhelyek képezték. Egész hé-
ten jártuk a természetet, sétákat tettünk, játszottunk, ter-
mészettudományi aktivitásokon vettünk részt. Az eddig 
csupán képeken látott növényekkel és állatokkal most a va-
lóságban is találkozhattunk. Megismertük  a Bystrianska 
jaskyňa barlang, Besztercebánya és Tajov falucska szépsé-
geit, ahol J.G.Tajovský szülőházát is meglátogattuk. Az esté-
ket versenyek, mesék, discók tették még gazdagabbá, élve-
zetesebbé. Az egész hét folyamán fantasztikusan éreztük 
magunkat. Elégedettek, mosolygósak, vidámak voltuk. Kö-
szönjük az igazgató néninek és Olga, Ingridka, Lenka tanító 
néninek valamint Ivetka nővérkének, hogy egész héten pél-
dásan gondoskodtak rólunk.     az erdei iskola résztvevői 
                                                                                                                 

Utazás – Erdei iskola – 750,00 euro – Tornóc község  
dotációjából fizettük 

 

 

 Idén újságírói szakkör is… 
…A 2015/16-os tanévben megnyílt az ifjú újságírók szakköre. Iskolánk tanulói a 
szerkesztő szerepét is kipróbálhatják. A cikk írása előtt fontos tanulmányozni a 
témát. A mi kis újságíróinknak annyiból könnyebb dolguk lesz, hogy a témát, 
melyről írni fognak, maguk is átélik. Munkánk eredményeivel a Zrkadielko 
/Tükröcske/ iskolai újságunkban, a legjobbakkal pedig a Tornóci Hírekben is el-

dicsekszünk.                                 Katarína Tusková, a szakkör vezetője 
                                                                                                   Katarína 
Tusková, a szakkör vezetője 
                                                                                                                                        

 

                   …turistanapló 
Előttünk a szabad szombat, az idő is kedvez… végül is turisták vagyunk, 
nem fogunk otthon ülni. Turistautunk célja Dévény vára. 2015. 10. 3-án 
találkoztunk. De – hogy ne legyen annyira egyszerű – autóbuszunk 
Dévényújfaluba, a turistaút elejére vitt bennünket. A kék jelzésű turista-
ösvényen eljutottunk a világhírű paleontológiai lokalitáshoz: Pieskovec – 
Sandberg. Tudták, hogy ott a homok teljesen más, mint amit futóhomok-
ként ismernek? A Wietov lom kőbányán keresztül folytattuk utunkat, ahol 
kő- és mészkőbánya volt, s innen hordták az égetett meszet Ausztriába és 
Olaszországba. Dévény várához az út réteken, erdőkön keresztül vezetett. 
Ez a vár az egyik legrégibb történelmi nevezetesség Szlovákiában, mely 
egy hatalmas sziklán áll a Duna és a Morva folyók találkozásánál. Dévény 
várának megtekintésével a túra véget is ért. A csodálatos élményekkel teli 
nap után elégedetten értünk haza, s már most örülünk a következő kirán-
dulásnak.                                                         Katarína Tusková 
                                                              
 

 

Úszótanfolyam már az alsó tagozaton is… 
…alsó tagozatosaink október 6-tól 9-ig egy alap úszótanfolyam segítségé-
vel elsajátították az úszás alapjait. Az úszómesterek vezetése alatt megis-
merkedtek a medencével, a vízzel, mely először állukig, szemükig ért, s vé-
gül sokan a mélyvízbe is bemerészkedtek. Az úszáshoz úszódeszkákat 
használtak, s jól megtornáztatták alsó- és felső végtagjaikat.  
A kurzus folyamán a gyerek egyre jobb eredményeket ér el, és a végén 
egyedül is képes leúszni egy meghatározott távot. 
                                                                               Katarína Tusková 
 

Sárkányröptetés 
Tornócon már az ősz elengedhetetlen részévé vált a sárkányröptetés. A 
két sikeres évfolyam után az iskola szülői szövetsége 2015.10.10-én a 3. 
évfolyamot is megrendezte. Az égboltot tarka papírsárkányok garmadája 
díszítette, s a pálya gyerekzsivajtól volt hangos. 
A résztvevők számára édes jutalmat és meleg teát is készítettek. A kedves 
családi rendezvény megszervezéséért hatalmas köszönet illeti azokat a 
bőkezű egyéneket, akik nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna 

meg. Már előre örülünk a következő évfolyamnak.  
                                                 Kysučanová Eva, a szülői tanács elnöke 
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Információk szép korúaknak 
A Tornóci Községi Rendőrség /KR/ az idegen személyekkel szembeni 
fokozott tájékoztatásra szólítja fel elsősorban az idős polgárokat. Ezek az 
idegenek csalók is lehetnek, akik kinézték maguknak az időseket és 
megpróbálják megszerezni megspórolt pénzüket és egyéb értékeiket. 
Ezek az emberek fizikailag gyengébb áldozatokat választanak, kihasz-
nálva azok hiszékenységét, védtelenségét, ezért kérjük a szeniorokat, 
hogy: 
 

 legyenek fokozottan körültekintőek, ha valaki telefonon kéri 
önöket készpénz    

 kölcsönadására, s vegyék fel a kapcsolatot rokonaikkal, vagy a  
közelálló  Szemmélyekell 

 győződjenek meg róla, hogy valóban rokonuk hív, és ne higy-
gyenek a    

 kifogásoknak, hogy megfázás miatt változott meg a hangjuk   
 ne bízzanak meg idegenekben, ne kölcsönözzenek nekik 

pénzt, ha komoly 

 közlekedési balesetről beszélnek, melyben rokonuk súlyosan 

megsérült 

 ne üljenek be semmiképp se idegen személy autójába 

 ne nyissanak ajtót idegeneknek, ha árut kínálnak eladás-

ra, vagy azt mondják, nyereményt hoztak vagy a nyugdíjukat 

emelték 

 a rokonokkal való konzultálás nélkül ne írjanak alá sem-

milyen dokumentumot, melyről nem tudják, mi az 

 utasítsák el az ok nélküli, sokszor erőszakos segítséget 

ismeretlen emberektől pl. bevásárláskor, mert ez csak ürügy is 

lehet, és meg akarják lopni önöket 

 ne vegyék elő készpénzüket vagy más értéktárgyukat 

ismeretlen személy jelenlétében 

 ápoljanak jó kapcsolatot a szomszédokkal, ismerjék tele-

fonszámukat, látható helyre írják fel, akárcsak a többi fontos te-

lefonszámot is, hogy szükség esetén gyors segítséget kérhes-

senek 

 hívják a rendőrséget a 158 illetve 112-es számon, ha is-

meretlen személy gyanús viselkedését észlelik, aki kapcsolatot 

akar önökkel felvenni, bizalmukba próbál férkőzni, és be akar 

jutni a lakásba 

Ha egészségük vagy életük, vagyonuk veszélybe kerül, vagy olyan 
rendkívüli esemény résztvevői lesznek, ahol mások élete, egészsé-
ge, vagyona is veszélybe kerül, kérjenek segítséget a következő hí-
vószámokon: 
 

Tűz, baleset, természeti csapás és egyéb vészhelyzetek esetén: 

150   tűzoltók és mentőszolgálat 

Életveszélyben vagy az egészség veszélyeztetésénél : 

155  mentők 

Bűncselekmény gyanúja és bejelentése  esetén: 

158  rendőrség 

2003. július 1-jétől érvényben van egy egységes szám is a sürgősségi 
hívásra: 
 
112- integrált mentőrendszer 
Mit kell megadni, ha a 112-est hívja? 
Az operátorral való kapcsolatfelvétel után az kérdéseket tesz fel önök-
nek, igyekezzenek megőrizni nyugalmukat és röviden válaszolni: 
 Mi történt? Ez kell annak megítéléséhez, hogy milyen 

segítséget küldjenek 

 Hol történt? Erre az információra a helyszín könnyű és 

gyors megtalálásához van szükség 

 Kivel történt? A sérült adatai: neme, körülbelüli életkora, 

sérültek száma /adekvát segítség biztosítása érdekében/ 

 A telefonáló adatai: a telefonszám, ahonnan hívtak – 

visszahívás miatt a hely keresése esetén, vagy ha egyéb gondok 

adódnak - esetleg a hívó neve 

Ne feledjék, hogy a gazemberek nagyon bizalmasan, kedvesen tudnak 
viselkedni és különféle trükköket vetnek be, hogy áldozataikat kifoszthas-
sák. A fent említettek mellett ezek a leggyakoribbak:  
 Áru kínálása, eladása a szenior lakásán 

 Gázosnak, vizeseknek, villanyszerelőnek, postásnak ad-

ják ki magukat 

 Rendőrként, biztonsági- vagy banki dolgozóként mutat-

koznak be 

Figyelmeztetjük önöket, hogy szükség esetén rögtön lépjenek kapcsolat-
ba a Községi Rendőrség  dolgozóival a 0915 479 859-es telefonszámon 
vagy a rendőrséggel a 158-as telefonszámon, esetleg hívják a 112-est. 
Hisszük, hogy közös erővel korlátozni tudjuk a bűncselekményeket és 
körmükre üthetünk azoknak, akik a más  kárára próbálnak meggazda-
godni. 
 
                                                                  A Tornóci KR parancsnoka 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Az utóbbi időben bizonyára észrevették, hogy az utcákon több a kóbor 
kutya. A Kóbor Kutyák Polgári Társulással és a Községi Rendőrséggel 
együtt igyekszünk ezt a problémát minél gyorsabban és minél jobban 
megoldani.  
2015.8.15-től 2015.10.15-ig, tehát két hónap alatt 30 kóbor kutyát fog-
tunk be, néhányuknak még aznap megtaláltuk a gazdáját, néhány pedig 
a polgári társulás menhelyére került. Már ebből a számból is látszik, 
hogy a téma több, mint időszerű. Sok esetben épp önök azok, akik a 
legjobban tudnak nekünk segíteni. Ez okból szeretnénk önökkel ismer-
tetni néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan segíthetnek. 
 
MI A TEENDŐ, HA AZ UTCÁN KUTYÁT TALÁLNAK? 
 
1. Menjenek el vele a Községi Rendőrségre illetve a legközelebbi állat-
orvoshoz, hogy megállapítsák, van-e chipkártyája. Ha igen, könnyen rá-
találnak a gazdájára. 
2. Ha nincs chipje, sétáljanak körbe velük azon a környéken, ahol rálel-
tek, s kérdezzék meg az embereket, ismerik-e a kutyát. 
3. Ha senki sem ismeri, vigyék haza, vagy bármilyen biztonságos helyre, 
s aztán keressenek segítséget a községi rendőröknél, a községi hivatal-
ban, vagy vegyék fel a kapcsolatot a menhellyel. 
4. Adjanak az állatnak inni és egy kicsit enni is. Ne ítélkezzenek külseje 
alapján, lehet elhanyagolt, büdös, piszkos, csontra fogyott, bolhás, tes-

te tele lehet sebekkel, szőre koszcsomókkal… De ez mind megoldható, 
ám nem az önök jóakarata, segítsége nélkül, hanem azzal, hogy maguk-
hoz veszik és segíteni próbálnak neki. 
5. Nem vihetik haza az ebet? Nem tölthetnek vele bizonyos időt? Sem-
mi baj, megértjük, hogy ez nem mindig lehetséges, épp ezért kell jelen-
teni a kóbor kutyát a községi rendőrségen. 
 
Együtt meg tudjuk oldani ezt a problémát, s mert a kóbor kutya sokszor 
lakhelye körül cselleng, ezért jó, ha ismerjük  a szomszédok és  közvet-
len környezetünk kutyáit. Ne legyünk közömbösek e probléma iránt, a 
kutya sokszor jobban fél az idegen embertől, mint az tőle. Az újság to-
vábbi számaiban szívesen megismertetnénk önöket részletesebben is 
ezzel a problémával. Szívesen adunk tanácsot, vázoljuk e téren kifejtett 
tevékenységünket. 
 
Néha csak Ön az, aki segíthet… 
 

KÉRJÜK, TEGYE MEG, AMIT E PONTOKBAN LEĺRTUNK, S 

MI ÍGÉRJÜK, HOGY AZ ÁLLATVÉDŐK KÖZÜL VALAKI 

SEGíT MAJD ÖNÖKNEK. NÉHA EGYSZERŰEN CSAK ÖN AZ, 

AKI, MÉG HA CSAK EGY KIS IDŐRE IS, SEGíTENI TUD… 
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Labdarúgás –VIII. A 
2. forduló             
Trnovec nad Váhom – Hruboňovo  4:0 (3:0) 
G: Žigárdi, Sklenár, Čapičík, Ölvecký 
R. Panáček, 50 nézö 
3. forduló 
Štefanovičová – Trnovec nad Váhom 2:2 (1:0) 
G: Čapičík, Žigárdi 
R. Hirka, 50 nézö 
4. forduló 
D. Lefantovce – Trnovec nad Váhom 0:1 (0:1) 
G: Sklenár 
R. Sütö, 50 nézö 
5. forduló 
Trnovec nad Váhom – Šurianky 0:2 (0:0) 
R. Lenický, 50 nézö 
6. forduló 
Močenok – Trnovec nad Váhom 1:4 (1:0) 
G. Žigárdi 2. Čapičík, Szücs                               
R. Pacher, 50 nézö   
7. forduló 
Trnovec nad Váhom – Bet. Šaľa 3:1 (1:0) 
G. Kukla, Székházi, öngól 
R. Šimák, 100 nézö 
8. forduló 
Diakovce – Trnovec nad Váhom 3:0 (3:0) 
R. Bleho, 100 nézö 

Tornóc a 2. helyen áll.      
Ifjusági – VI. liga 
4. forduló 
Kynek – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:2) 
G. Vaško, Stojka N. 
5. forduló 
Trnovec nad Váhom – Mojmírovce 7:0 (2:0) 

Vaško 3, Vörös, Kuruc, Stojka, Rábek 
6. forduló 
Jarok – Trnovec nad Váhom 2:2 (2:1) 
G: Čerhák, Lencses 
R. Gajan, 20 nézö 
7. forduló 
Trnovec nad Váhom – Cabaj-Čápor 4:1 (1:0) 
G. Vaško, Szitás, Stojka, Rábek 
R. Panáček, 20 nézö 
8. froduló 
D. Obdokovce – Trnovec nad Váhom 0:4 (0:2) 
G. Vörös 2, Rábek, Vaško 
R. Slamka, 50 nézö 
9. forduló 
Trnovec nad Váhom – Nitrianske Hrnčiarovce 
3:0 (1:0) 
G. Vörös, Rábek, Vaško 
R. Domasta, 20 nézö 
10. forduló 
H. Kráľová – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:1) 
G. Vörös. Stojka 
R. Panáček, 30 nézö 
11. forduló 
Trnovec nad Váhom – Čechynce 2:3 (2:2) 
G. Sliška, öngól 
R. Szabová, 20 nézö 

Az ificsapat a kiváló 2. helyen áll. 
Tanulók – IV. liga 
1. forduló 
Trnovec nad Váhom – Ivanka 0:18 (0:8) 
R. Hučková, 30 nézö 
2. forduló 
Trnovec nad Váhom – Selice 5:9 (3:5) 

G. Jakubec, Varga, Kumaj 3 
R. Göndörová, 30 nézö 
3. forduló 
Kráľová nV – Trnovec nad Váhom 12:0 (6:0) 
R. Hučková, 50 nézö 
4. forduló 
Trnovec nad Váhom – Hájske 1:11 (0:5) 
G. Novosad 
R. Domasta, 20 nézö 
5. forduló 
Cabaj-Čápor – Trnovec nad Váhom 6:2 (2:1) 
G. Kumaj 2 
R. Hrnek, 30 nézö 
6.forduló 
Trnovec nad Váhom – Neded 3:16 (1:9)  
G. Kunderlík 2, Jakubec 
R. Turba, 50 nézö 
7. forduló 
Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 15:0 (7:0) 
R. Šturdík, 30 nézö 
8. forduló 
Trnovec nad Váhom – Vlčany 1:15 (1:8) 
G. Varga 
R. Göndörová, 10 nézö 
9. forduló 
Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 18:1 (8:1) 
G. Kumaj 
R. Hirka, 12 nézö 

A tanulók reménytelenül az utolsók.. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

     

TJ Dynamo Tornóc – asztalitenisz 
szakosztály 
A 2015/2016-os versenyév 2015.9.19-én 
kezdődött, amikor is „B“ csapatunk a 4. 
ligában minden szombaton 
megmérkőzött ellenfeleivel. A lejátszott 
mérkőzések eredményei: 
Trnovec B – Mala A 13:5 
Trnovec B – Močenok 14:4 
Gymnázium Nové Zámky – Trnovec B 
6:12 
Trnovec B – Vlčany 11:7 
Trnovec B – Vlkas 12:6 
A 4.ligában a tabellát  a Tornóc „B“ 
vezeti. 
Az „A“ csapat lejátszott mérkőzések 
eredményei: 
Trnovec A – Nové Zámky „B“ 4:10 
Trnovec A – Trenčín 10:4 
Trnovec A – Tr. Teplá 6:8 
Csapatunk a 2. ligában jelenleg az 11. 
helyen áll. 
Miroslav Ševčík,  
asztalitenisz szakosztály 

 
  

 

A Nyugat-szlovákiai térség mezei 
futásban megrendezett bajnokságán, 
Borský Mikuláš-ban 2015.10.17-én a 
Tornóci AI és Óvoda diákja, Mikuláš 
Varga az előkelő harmadik helyen 
végzett. 

 

Nemzetközi versenyen a helyi lovas klub 
2015. szeptember 20-21-én Budapesten 
zajlott a nemzeti és nemzetközi vágta, melyen 
12 ország vett részt – Magyarország, Katar, 
Egyesült Arab Emirátusok, Oroszország, Cseh 
Köztársaság, Szlovénia, Szerbia, Románia, 
USA, Kína, Szlovákia. 
Szlovákiát a tornóci Láng-udvarból Monika 
Matúšeková képviselte, aki az elődöntőbe is 
bejutott, ahol a szoros mezőnyben a 
gyönyörű harmadik helyet szerezte meg, s 
ezáltal a döntőbe is bekerült. Ott azonban egy 
összeütközés során fájdalmas sebesülést 
szerzett, és a versenyt nem tudta befejezni. 
 

 




