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Končí sa rok 2015 
Nastal čas, ktorý majú mnohí z nás najradšej v roku. 

Blížia sa Vianoce, sviatky radosti, pokoja, sviatky, 
kedy sa stretáva celá rodina.  
Vianoce nám však pripomínajú, že nastáva aj čas 
bilancovať, zhodnotiť rok, ktorý sa pomaly končí 
a začať plánovať, čo budeme robiť v roku 
nasledujúcom. O krátke zhrnutie roka 2015 sme 
požiadali starostu obce Ing. Júliusa Rábeka, ktorý 
nám v rozhovore odpovedal na tieto otázky: 
Pán starosta, pomaly sa končí rok 2015, ako 
vnímate tento rok zo svojho pohľadu? 
Tento rok sme sa snažili najmä riešiť tie 
problémy, ktoré sú v obci najdôležitejšie. Jedným 
z našich hlavných cieľov je mať zdravé životné 
prostredie, preto sme uskutočnili napr. podujatie 
Deň Zeme, do ktorého sa na moju veľkú radosť 
zapojilo množstvo občanov. Dokázali, že im záleží 
na prostredí, v ktorom žijú. Veľmi ma teší aj 
skutočnosť, že množstvo občanov sa zapája do 
triedeného zberu odpadu, hoci stále sú rezervy a 
aj v tejto oblasti máme čo zlepšovať. Počas roka 
sme rekonštruovali chodníky v tých častiach 
obce, kde to bolo najpotrebnejšie. Zrejme 
najvýraznejšou investíciou tohto roka je 
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Vďaka 
nenávratnému finančnému príspevku bude naša 
obec lepšie osvetlená a tým aj bezpečnejšia pre 
našich občanov. 
Nuž, práce bolo určite ešte oveľa viac. Čo 
plánujete v roku budúcom? 
Predovšetkým prechádza celý obecný úrad na 
nový elektronický systém, aby sme sa občanom 
ešte viac priblížili. Vďaka elektronizácii verejnej 
správy vybavia mnoho vecí rýchlejšie a priamo na 
našom úrade. Pravdaže, pokračovať sa bude 
v rekonštrukcii miestnych komunikácií a máme aj 
mnoho ďalších plánov. Všetko sa však vždy odvíja 
od toho, či obec získa finančný príspevok zo 
štátneho rozpočtu alebo prostredníctvom 
eurofondov. 
Pán starosta, čo by ste zaželali čitateľom 
obecných novín do budúceho roku? 
Predovšetkým pevné zdravie a veľa chuti do 
ďalšej práce, lebo plány sú rozsiahle. Verím, že sa 
nám ich podarí naplniť a splníme všetky 
očakávania našich občanov. Dovoľte mi na záver 
poďakovať sa všetkým, ktorí nám v našej práci 
pomáhajú, podporujú nás a zapájajú sa do 
verejného i kultúrnospoločenského diania v obci. 
Veď práve títo ľudia sú našou spätnou väzbou, 
dokazujú, že táto práca má zmysel a význam. 
 

Vianočné trhy a tradičná domáca zabíjačka 

sa konali dňa 19. decembra 2015 v areáli Miestneho  kultúrneho 
strediska Trnovec nad Váhom. Na našu veľkú radosť sa do tohto 
podujatia zapojili aj mnohí šikovní a kreatívni ľudia z našej obce, veď 
svoje výrobky zo skla, dreva, cukrovinky, oblátky, hračky, bižutériu, 
zeleninu, med a množstvo ďalších vecí nám prišli prezentovať v hojnom 
počte.  
Celá akcia začala ukážkami tradičnej domácej zabíjačky a záujemcovia 
mali možnosť si výrobky aj zakúpiť. Vo veľkej sále sa konala 
prezentácia výrobkov z medu a ochutnávka rôznych druhov medoviny. 
Podujatie obohatil aj kultúrny program, ktorí pripravili žiaci základnej 
školy, mladé flautistky S. Ešeková a M. Jakubecová a speváci 
z miestneho cirkevného speváckeho zboru. Krásne a dôstojné chvíle 
umocnil živý Betlehem, ktorý bol centrom záujmu malých i veľkých. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili, aj tým, ktorí ho 
nezištne pre našich občanov pripravili – vedeniu obce a poslancom OZ, 
členom komisie školstva, mládeže a kultúry, pracovníkom obecného 
úradu, najmä pracovníkom verejnej zelene a technického úseku, ktorí 
urobili dôstojnú kulisu, v ktorej sme v rodinnej atmosfére strávili 
nezabudnuteľné sobotné popoludnie. 
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Dôležité zmeny pre majiteľov psov 
Nový rok prináša zmeny aj pre majiteľov psov. Jednou zo zmien 
bude upravenie poplatku za držanie psa. Poplatok sa pre majite-
ľov psov v rodinných domoch mierne navýši zo súčasnej sumy na 
novú sumu a to 5,- EUR, pre majiteľov psov v bytoch v bytových 
domoch dôjde k navýšeniu na 15,-EUR. 
Aj vďaka týmto úpravám zabezpečíme sáčky na exkrementy pre 
majiteľov psov, aby pri venčení svojich miláčikov mohli po nich 
upratať. Tieto sáčky budú poskytnuté majiteľom psov v bytoch. 
Zároveň budeme môcť si riadne a kvalitne plniť všetky povinnosti, 
ktoré vyplývajú z príslušných zákonov. 
Ďalšou zmenou je aj upravenie poplatku pre občanov starších ako 
62 rokov. Od nového roku, majú títo občania poplatok vo výške 
0,50 EUR za svojich psov. 
Prosíme občanov, ktorí nemajú za svojich psov podané daňové  

priznanie, aby do 31.1.2016 podali daňové priznanie za daň na 
psa. Zároveň Vás prosíme, ak ste ešte nevyplnili registračný for-
mulár evidencie psa, aby ste tak učinili v pokladni Obecného úra-
du, alebo na webovej stránke obce www.trnovecnadvahom.sk, 
kde si tento formulár môžete stiahnuť, vyplniť a zaslať aj mailovou 
formou na mailovú adresu:  
helena.szekhaziova@trnovecnadvahom.sk 
Zároveň ale po doplnení smetných nádob na exkrementy na ve-
rejnom priestranstve ponúkneme pre majiteľov psov aj určitý po-
čet sáčkov, aby zabezpečili upratanie exkrementov po vyvenčení 
svojich miláčikov. 
 

Bližšie informácie pre majiteľov psov, zmeny a aktuality sa 
dozviete aj v ďalších číslach našich novín. 
 

Spoločenská rubrika 

◙Blahoželáme jubilantom  

70  Sopronyi Atila 

        Kuman Július 
        Petrovičová Marta 
          

75 Molnár Jozef  
 

80 Zalubilová Júlia 

        Kruzslíková Helena 
        Mésarošová Helena 
 

Narodili sa 

       Batyka Tomáš 
       Mrázik Mathias 
       Andráško Róbert 
        
          

 ╬ Opustili nás 

        Orisková Izabela, 91-ročná 
        Csizmadia Ladislav, 51-ročný 
        Valkár František, 64-ročný 
        Nováková Alžbeta, 78-ročná 
        Barta Žigmund, 91-ročný 
 
 
V občianskych rubrikách sú zverejnené len 

mená občanov, ktorí súhlasili  
s publikovaním 

 

 
 

  

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 

V uplynulých mesiacoch sa uskutočnili dve zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Trnovec nad Váhom, ktoré boli zároveň poslednými Obecnými zastupiteľstvami toh-

to roka. Termín rokovaní bol na základe schváleného harmonogramu rokovaní 

Obecného zastupiteľstva a to 09. novembra 2015 sa konalo 10. zasadnutie OZ, 

a 14.decembra 2015 sa konalo 11. zasadnutie OZ. Obe tieto rokovania otvoril 

a viedol starosta obce Ing. Rábek. 

Na 10. zasadnutí sa zúčastnilo 7 poslancov z celkového počtu 9. Neprítomní boli J. 

Čerhák a Ing. Vižďáková, ktorí sa ospravedlnili z pracovných dôvodov.  

11. zasadnutie OZ sa zahájilo počtom poslancov sedem, avšak v priebehu zasadnu-

tia sa dostavili ďalší dvaja poslanci a tým pádom bolo zasadnutie v kompletnej zos-

tave poslancov. 

Rokovaniam Obecného zastupiteľstva pri všetkých dôležitých bodoch predchádzali 

pracovné stretnutia komisií Obecného zastupiteľstva, ktoré sa k daným bodom vy-

jadrovali a vznášali svoje podnety a pripomienky. Práve na základe týchto podnetov 

a pripomienok boli na Obecné zastupiteľstvo predložené materiály v tlačenej verzii 

na schválenie. 

Na rokovaniach sa prejednávali zásadné otázky týkajúce sa rozvoja obce. Schválil sa 

základný dokument obce - rozpočet obce na rok 2016, Všeobecne záväzné nariade-

nia o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný od-

pad, Všeobecne záväzné nariadenia o poplatkoch za služby poskytované obcou 

Trnovec nad Váhom. Nemenej dôležitými boli aj schvaľovania týkajúce sa získania 

pozemkov formou delimitácie do vlastníctva obce od Slovenského pozemkového 

fondu a zámeru a aj samotnej zámeny pozemkov medzi obcou Trnovec nad Váhom 

a p. Kárászovou, ktorým by sme chceli prispieť k skrášleniu centrálnej časti obce. Ďa-

lej obecné zastupiteľstvo schvaľovalo prerozdeľovanie nájomných bytov z dôvodu 

ukončenia pôvodného nájmu a  za nového člena komisie finančnej a podnikateľskej 

bol zvolený Ing. Hanzlík . 

Na poslednom zasadnutí boli poslanci oboznámení aj s  plánom kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Ing. Fülöpovej na rok 2016, a zároveň zobrali na vedomie 

aj navrhované termíny rokovaní OZ na I. polrok 2016, a to 8. 2., 4. 4. a 6. 6. 2016.  

Záverom zasadnutí je vždy veľmi dobrá a podnetná diskusia, v ktorej si poslanci vy-

počujú mnohé podnety od občanov. 

Viac informácií o zasadnutiach obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom 

ako aj podrobnejšie zápisnice s jednotlivými uzneseniami nájdete zapísané v zá-

pisniciach zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa nachádzajú na webovej 

stránke obce www.trnovecnadvahom.sk. Všetky podstatné informácie z rokovaní 

obecného zastupiteľstva nájdete zároveň v jednotlivých článkoch obecných novín. 

 

 

 
 

 

V mene klientov Zariadenia opatrovateľ-

skej služby ďakujem šikovným kaderníč-

kam z kaderníctva ValeriStyle, Valike Hra-

bovskej a Henriettke Kuruczovej za ostri-

hanie a úpravu vlasov. 

za ZOS Adriana Baraníková                                                                                                        

 

mailto:helena.szekhaziova@trnovecnadvahom.sk
http://www.trnovecnadvahom.sk/
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Mikuláš 2015 
Ako nám v minulom roku prisľúbil, tak sa aj 
stalo. Svätý Mikuláš so svojím sprievodom 
nás v tomto roku navštívil v sobotu, 5. de-
cembra 2015. Čakali na neho veľmi netrpez-
livo, malí i tí trocha väčší, všetci presvedčení, 
že po celý rok poslúchali a darčeky si určite 
zaslúžia. 
Nesklamal. Prišiel, a nebol sám. Doviezol ho 
veľký koč ťahaný krásnymi koníkmi. Riadili ho 
krojovaní kočiši, ale sprievod tvorili čerti 
i anjeli na koňoch, a boli veru úžasní. Nejed-
na slzička sa zaleskla v detskom oku pri po-
hľade na rohatého, ale Mikuláš mal všetko 

pod kontrolou. Každý, kto prišiel, bol odme-
nený sladkým darčekom.  
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby 
sa podujatie vydarilo: Kočišovi Františkovi 
Végfalvimu, Marcelovi Hadnaďovi, Laure 
Hadnaďovej, Monike Matúšekovej, Matejovi 
Križanovi, Kristíne Vargovej, Veronike Košťá-
lovej, Paulínke Burdilovej, Vladimíre 
Lenčéšovej, Barborke Kochláňovej Kačenke 
Kissovej, Dušanke Vétrickovej, Janke Pavel-
kovej, Barborke Jakubecovej , Viktórii Ácso-
vej, Rii Vargovej, Emke Dudonovej, Alyske 
Hadnaďovej, Lenke Ižákovej, Simonke Ižáko-
vej, Silvii Šimovej, Petrovi Malkovi, Monike 

Hadnaďovej,  Alojzovi Čelítkovi, Alene Mada-
yovej,  Martinovi Hajduovi, Beáte Mészáro-
sovej, obecnej polícii, obecnému úradu 
a hlavne Lángovmu dvoru za  zorganizovanie 
ďalšej úspešnej akcie. 

Mikuláš nám pripomenul, že sa nezadr-
žateľne blížia Vianoce. Všetci sa na ne 
veľmi tešíme, a aby prišli čím skôr, sta-
rosta obce Ing. Július Rábek na záver 
podujatia slávnostne rozsvietil vianočný 
stromček. Do videnia na budúci rok, milé 
deti, a nezabudnite – musíte celý rok po-
slúchať! 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

                                           na námestí čakalo množstvo detí                                                                                                Mikuláš so sprievodom 

 

                                      
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                                          Mikuláš nezabudol ani na pána doktora                                                                                                  záložka spája školy 

... a predsa Mikuláš nezabudol 
„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? 
Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky :)“ 
V našej ZŠ s MŠ kladieme dôraz na zážitkové učenie, dňa 04.12.2015 bol náš 
výchovno-vzdelávací proces obohatený o návštevu Mikuláša. Žiaci ZŠ a deti 
MŠ potešili Mikuláša, anjela a dvoch čertov krásnymi básňami a piesňami. 
Bez sladkostí nezostal nikto a čertíci odchádzali s prázdnym vrecom, preto-
že u nás sú všetky deti poslušné. Mikuláš sa nezabudol zastaviť ani Domove 
opatrovateľskej služby, potešil zamestnancov Obecného úradu a priniesol 
dobrú náladu aj do lekárne a ambulancie pána doktora. 

 

Záložka do knihy spája školy 
Žiaci našej základnej školy sa zapojili do 6.ročníka česko-
slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Tohtoročná 
téma bola „Múdrosť ukrytá v knihách“. Ako partnerská škola 
nám bola pridelená Základná škola s materskou školou Dolná 
Strehová. Podstatou projektu bolo, že každý žiak našej školy 
vytvorí záložku do knihy pre žiaka z Dolnej Strehovej a opačne. 
Vzájomne sme si vymenili veľa nádherných záložiek. Z výtvar-
ných prác našich kamarátov z Dolnej Strehovej sme si urobili 
nástenku, ktorá nám pripomína spoluprácu v tomto projekte. 
Naše knižky majú krásnu pamiatku v podobe nových záložiek 
a naše srdiečka spomienku na nových kamarátov. Tešíme sa, že 
sme aj týmto spôsobom prezentovali našu prácu na verejnosti 
a zviditeľnili našu obec v inej časti Slovenska.  

Mgr. Tatiana Srňáneková 
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                                                                                                                                                                                     pasovanie prvákov 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

Červené stužky 
V školskom roku 2015/16 sa naša škola zapojila do 9. 
ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS pod ná-
zvom Červené stužky v rámci rozvojového projektu Zdra-
vie a bezpečnosť v školách 2015. Do kampane sa môžu 
zapojiť školy a školské zariadenia aktivitami podľa vlast-
ného výberu.  
Aktivity našej školy: 
Účasť vo výtvarnej súťaži – Červené stužky na pohľadni-
ciach. 
Deň v červenom – vytvorenie „Živej“ červenej stužky. 
Rozhlasová relácia o prevencii a význame aktivít zamera-
ných proti HIV/AIDS - význam, posolstvo a výzva pre 
všetkých šíriť prevenciu proti HIV/AIDS na verejnosti a 
následné pripínanie červených stužiek ako symbol Sveto-
vého dňa boja proti AIDS. 
Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelát-
kových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v 
oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým 
ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia 
na Slovensku, ako aj široká verejnosť. 

 

Lampiónový sprievod 
Na prvý novembrový piatok pripravilo Združenie rodičov ZŠ s MŠ v spolupráci 
so školou akciu – Lampiónový sprievod. Rodičia, deti a všetci ostatní, ktorí 
mali chuť prežiť pár chvíľ v kruhu našej školskej rodiny,  sa sústredili na škol-
skom dvore. S mihotajúcimi svetielkami lampiónov a v sprievode hudby, ktorá 
sa niesla obecným rozhlasom, sme prešli obcou. Na bezpečnosť účastníkov 
dozerala Obecná polícia. Svoju trasu sme ukončili pred budovou školy, kde na 
nás čakali dobroty zhotovené mamičkami, babičkami  a priateľmi školy. Ďaku-
jeme všetkým zúčastneným za príjemne strávený podvečer a skvelú atmosfé-
ru. 

                                                           Združenie rodičov školy 

 
Zbierka šatstva a hračiek 
Základná škola s materskou školou v spolupráci s Územnou organizáciou FÉ-
NIX zorganizovala už 7. ročník zbierky šatstva a hračiek, ktorá sa konala v 
miestnom kultúrnom stredisku v dňoch  23.11. – 27.11.2015 . Tohtoročnou 
novinkou bolo, že zozbierané šatstvo sa nepredávalo, ale všetko bolo odo-
vzdané dňa 09.12.2015 do Zariadenia sociálnych služieb „KREATÍV“ Klasov. 
A že toho nebolo málo. Sme veľmi radi, že medzi nami je toľko dobrých ľudí 
so srdiečkom na pravom mieste. Srdečne Vám všetkým ďakujeme a tešíme 
sa na budúci ďalší ročník.                                      Katarína Tusková 
                                                                                             
 
 

Testovanie 5 – 2015 
Testovanie 5-2015 sa uskutočnilo 25. novembra 2015. 
Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s 
mentálnym postihnutím. Žiaci boli testovaní z predmetov 
matematika a slovenský jazyk a literatúra. Za prípravu a 
metodické riadenie priebehu testovania zodpovedal NÚ-
CEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpove-
dal riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonali 
zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, ktorí boli v deň 
testovania prítomní v našej ZŠ. Okresné školské úrady s 
cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poverili úlo-
hou nestranných pozorovateľov učiteľov základných škôl.  
Výsledky Testovania 5-2015 do uzávierky našich novín 
neboli zverejnené. 

 

Pasovanie prvákov 
Neodmysliteľnou súčasťou školského života je privítanie nových žiakov do 
stavu „žiackeho“. V tomto školskom roku sme si „pasovačku“ naplánovali 
26.11.2015. Samozrejme, že noví žiaci si pripravili pre svojich rodičov veselý 
program, po ktorom nasledovala „pasovacia“ ceremónia. Žiaci z vyšších roč-
níkov pre svojich  spolužiakov vyrobili krásne darčeky a pani riaditeľka vynika-
júcu tortu v tvare prekrásneho motýľa.  
Želáme našim prváčikom veľa šťastia, dobrých známok a úspešné zvládnutie 

štúdia na základnej škole.                   Členovia žiackeho parlamentu 

 
                                                                                    

 

Florbal – mladší žiaci ZŠ Trnovec nad Váhom 
v okrese Šaľa na 1.mieste, na MK Nitra tretí 
Mladší žiaci ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom postúpili  na 
majstrovstvá kraja vo florbale z 1.miesta. 
MK Nitra OXDOG Florbal CUP ZŠ 2015 sa uskutočnil 
v Šuranoch 2.12.2015.  
Naši žiaci po dobrých výkonoch napokon skončili na pek-
nom treťom mieste, keď prehrali len  
s finalistom z Komárna. 
Pod vedením Mgr. J. Boženíka školu a obec reprezento-
vali : Jakub Kunderlík, Martin Chvíľa, Andrej Rojka, 
Petr Kumaj, Dominik Lovás, František Végfalvi, Andreas 
Baláži, Marko Zsák.  

 
 Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec 

nad Váhom 302 
touto cestou vyslovuje úprimné 

POĎAKOVANIE 
pani Lýdii Gálovej za sponzorský dar na mikulášske ba-
líčky, pánovi  Deziderovi Vágovi za sponzorský dar 
v podobe vianočných stromčekov 
pre základnú školu a pre materskú školu, pánovi Róber-
tovi Lángovi  a pánovi Františkovi Végfalvimu  za mi-
kulášsky sprievod. 

Ostávame s úctou a želaním všetkého dobrého. 
Ešte raz srdečne ďakujeme. 
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Jazdecký klub bilancuje 
Jazdci z  jazdeckého klubu OZ - JK Lángov 
dvor Trnovec nad Váhom  našu obec re-
prezentovali na 13 jazdeckých  zápole-
niach v súťaži o putovný pohár vo wes-
terne, kde sa  v kategórii dospelí aj na-
priek zraneniu umiestnila Monika Matú-
šeková na celkovom 3. mieste v disciplíne 
Barrel race. V kategórii junior nás repre-
zentovali naše odchovankyne Laura 

  
    Monika Matušeková na Medzinárodnom cvale 

Hadnaďová, ktorá sa na prvých 3 zápole-
niach umiestnila na 4. , 3. , a 1.  mieste, 
avšak následne došlo ku zraneniu koňa  
a zvyšnú sezónu  kôň preteky vynechal. 
Ďalšia naša reprezentantka, Veronika 
Košťálová, skončila v premiérovej účasti 
putovného pohára celkovo na  peknom 5. 
mieste. Spolu  sa jednalo o 1260 štartov. 
Ďalšími, sľubne sa rozvíjajúcimi  prete-
kárkami sú Kristína Vargová a Paulínka 
Burdilová.  
Našu obec a zároveň aj Slovensko repre-
zentovala Monika Matúšeková na jed- 

nom z najväčších dostihových  podujatí  
v Európe,  v Budapešti, na ktorý sa kvali-
fikovala po víťazstve v oblastnom kole 
v Dunajskej Strede, pričom v Budapešti 
postúpila do semifinále, čo už bol obrov-
ský úspech, nakoľko pretekala ako jediná 
amatérska pretekárka medzi profesio-
nálmi jazdcami. 
V samotnom finále však došlo ku kolízii 
a pre zranenie preteky nedokončila. 

 
      Veronika Košťálová, 5. miesto barrel race  

Ďalším  naším úspešným podujatím bolo 
zorganizovanie 1. ročníka Extreme trailu,  
kde naši jazdci za účasti 25-tich koní sa 
umiestnili v kategórii open  na prvých 2. 
priečkach v tomto poradí: 1. Monika Ma-
túšeková,  2. Matej Križan, v kategórii ju-
nior: 1 . Laura Hadnaďová, 2.Veronika 
Košťálová. 
Novinkou na našich pretekoch o putovný 
pohár vo westerne bol pre nás úspešný 
a divákov atraktívny  1. ročník Trnovec-
kého cvalu o pohár starostu obce.  
 

V neposlednom rade  našim úspešným 
oddielom je  aj voltížny oddiel pod vede-
ním trénerky Vladimíry Lenčéšovej, ktorý 
takisto na viacerých podujatiach vzorne 
reprezentoval náš klub ako aj našu obec 
a na záverečnom podujatí na majstrov-
stvách Slovenska vo voltíži  vo svojej ka-
tegórii mladších chlapcov sa Teo Sýkora  
umiestnil na prvom mieste.  
Zlato si  vybojovali vo svojej kategórii do 
8 rokov aj Nikola Antalová, Martina Var-
gová, Ema Misková, Lea Filová a Timea  
Sudorová. 

 
                   Emka Dudonová a Teo Sýkora 
 

Prajeme naším zverencom a koníkom ve-
ľa zdravia a úspechov do novej sezóny. 
 
Poďakovanie patrí aj všetkým našim 
sponzorom  a priateľom, ktorí nás pod-
porovali počas jazdeckej sezóny. 

                           

Pokoj v revíroch 
Ďalšia rybárska sezóna sa skončila a do 
našich revírov sa vrátil pokoj a ticho. Pri-
šiel čas, keď sa vodné živočíchy postup-
ných ochladzovaním vody pripravujú na 
zimné obdobie a ich aktivita sa znižuje 
a preto je pri vode vidieť stále menej ry-
bárov. Pri vode stretneme len skalných 
vyznávačov lovu mieňov a rybárov, ktorí 
sa venujú jemnej zimnej prívlači. 
Je tu čas aj na ohliadnutie sa späť 
a pozrieť sa na to aká bola táto sezóna. 
Činnosť organizácie bola všeobecne za-
meraná na chov rýb, zarybnenie, ochranu 
starostlivosť  a zveľaďovanie revírov 
a organizovanie podujatí pre dospelých aj 
deti a vedenie potrebnej evidencie člen-
skej základne. 
 
Jednotlivo si vie každý zhodnotiť sezónu 
či bola úspešná, alebo nie podľa toho, či 
meradlom úspešnosti sezóny je úžitok, 
alebo zážitok. Práve prístup k rybárstvu 
z tohto hľadiska je ďalšou cestu vedúcou 

k zveľaďovaniu a udržaniu našich revírov 
v bohatosti druhov aj veľkosti úlovkov. 

 
                      v revíroch nastal pokoj 

Uplynulá sezóna bola poznačená dlhodo-
bými extrémnymi teplotami a suchom, 
ktoré viedli k tomu, že v revíroch došlo 
k značnému poklesu vodnej hladiny 
a prehrievaniu vody. Aj napriek tomu tie-
to okolnosti našťastie neviedli k tomu, 
aby došlo k úhynu rýb. 
Ako  skoro v každom príspevku aj tomto 
koncoročnom sa obraciame na našich 
členov, ale aj na ostatných spoluobčanov, 
aby venovali viac pozornosti ochrane ži-

votného prostredia. Množstvo odpadkov, 
ktoré je počas sezóny vyzbierané v našich 
revíroch a okolitej prírode nevypovedá 
o tom, že  všetci rybári sú zároveň aj mi-
lovníkmi prírody.  
Je tu čas na zamyslenie sa o budúcnosti 
a udržateľnosti rybárstva. Každý môže 
svojou troškou prispieť k tomu, aby naše 
vody boli atraktívne z hľadiska rybárstva 
a okolitá príroda bola čistá a slúžila všet-
kým na oddych a relax. 
Záverom ďakujeme za spoluprácu vede-
niu obce, poľovníckej organizácii DUR-
MUTZ, všetkým našim sponzorom 
a radovým členom, ktorí svoj čas venovali 
nielen lovu, ale boli aj nápomocní pri os-
tatných činnostiach organizácie počas ro-
ka. 
Všetkým prajeme pokojné prežitie Via-
nočných sviatkov a všetko najlepšie v No-
vom roku. 
Petrov zdar, 
Výbor Oo SRZ 
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Futbal – VIII. liga 
1. kolo Trnovec nad Váhom – Veľká Dolina 4:0 (0:0) 
2. kolo Trnovec nad Váhom – Hruboňovo  4:0 (3:0) 
3. kolo Štefanovičová – Trnovec nad Váhom 2:2 (1:0) 
4. kolo D. Lefantovce – Trnovec nad Váhom 0:1 (0:1) 
5. kolo Trnovec nad Váhom – Šurianky 0:2 (0:0) 
6. kolo Močenok – Trnovec nad Váhom 1:4 (1:0) 
7. kolo Trnovec nad Váhom – Bet. Šaľa 3:1 (1:0) 
8. kolo Diakovce – Trnovec nad Váhom 3:0 (3:0) 
10. kolo Poľný Kesov – Trnovec nad Váhom 2:2 (0:2) 
G. Sklenár, Ölvecký z 11-ky 

R. Sklenár, 50 divákov 
11. kolo 
Dlhá nad Váhom – Trnovec nad Váhom 0:6 (0:0) 
G. Čapičík 3, Sklenár 2, Janáč 
R. Tuška, 100 div.  
 
Hrali: Turoci, Zsille K., Klincko, Meleg, Ölvecký, Karkuš, Žigárdi, 
Végh, Keszeli Ľ., Čapičík, Janáč P., Petrovič, Székházi, Szabo, 
Sklenár, Szücs, Kriško, Krupa, Janáč Ľ., Baricza, Zsille R., Čerhák T., 
Kukla                                                                                                                                                    

Tabuľka VIII. ligy 

1 Šurianky 10 9 0 1 28:12 27 

 2 Diakovce 10 7 1 2 33:11 22 

3 Močenok 10 7 1 2 22:14 22 

4 Trnovec nad Váhom 10 6 2 2 26:11 20 

5 Betonáris Šaľa 10 5 1 4 29:17 16 

6 Poľný Kesov 10 4 1 5 21:23 13 

7 Štefanovičová 10 4 1 5 18:23 13 

8 Dolné Lefantovce 10 3 0 7 19:33 9 

9 Dlhá nad Váhom 10 3 0 7 15:32 9 

10 Hruboňovo 10 2 0 8 12:33 6 

11 Veľká Dolina 10 1 1 8 12:26 4 

Dorast – VI. liga 
1. kolo Trnovec nad Váhom – Vlčany 2:4 (1:4) 
2. kolo Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 6:1 (2:0) 
3. kolo Trnovec nad Váhom – Nové Sady 7:1 (2:0) 
4. kolo Kynek – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:2) 
5. kolo Trnovec nad Váhom – Mojmírovce 7:0 (2:0) 
6. kolo Jarok – Trnovec nad Váhom 2:2 (2:1) 
7. kolo Trnovec nad Váhom – Cabaj-Čápor 4:1 (1:0) 
8. kolo D. Obdokovce – Trnovec nad Váhom 0:4 (0:2) 
9. kolo Trnovec nad Váhom – Nitrianske Hrnčiarovce 3:0 (1:0) 
10. kolo H. Kráľová – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:1) 
11. kolo Trnovec nad Váhom – Čechynce 2:3 (2:2) 

12. kolo 
Trnovec nad Váhom – Vinodol odstúpené 
13. kolo 
Rišňovce – Trnovec nad Váhom 2:0 (0:0) 
R. Slamka, 50 divákov 
 
Hrali: Zsille R., Sliška, Lencses, Rehák, Današ, Vörös, Čerhák R., 
Rábek, Szitás, Vaško, Sztojka, Kuruc, Farkas D., Káras, Felsö, 
Novák, Farkaš F., Bencz 

Žiaci  
1. kolo Trnovec nad Váhom – Ivanka 0:18 (0:8) 
2. kolo Trnovec nad Váhom – Selice 5:9 (3:5) 
3. kolo Kráľová n/V – Trnovec nad Váhom 12:0 (6:0) 
4. kolo Trnovec nad Váhom – Hájske 1:11 (0:5) 
5. kolo Cabaj-Čápor – Trnovec nad Váhom 6:2 (2:1) 
6. kolo Trnovec nad Váhom – Neded 3:16 (1:9)  
7. kolo Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 15:0 (7:0) 
8. kolo Trnovec nad Váhom – Vlčany 1:15 (1:8) 
9. kolo Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 18:1 (8:1) 
10. kolo Trnovec nad Váhom – Horná Kráľová 1:8 (1:5) 
G. Kumaj 
R. Domasta, 20 div. 
11. kolo Branč – Trnovec nad Váhom 1:1 (0:0) 
G. Varga – pokutový kop 
R. Sklenár, 20 div. 
 
Hrali: Zsák, Orth, Bertók, Muzslay, Buch, Závadský, Novosad, 
Mihalics, Jakubec, Kumaj, Varga, Mihálik, Résö, Kunderlík, Stelo, 
Alaksza, Végfalvi, Lovás, Brand, Lupínková, Stojka, Takáč 

 

Tabuľka dorastu 

1 Čechynce 12 9 1 2 57:20 28 

2 Tešedíkovo 12 9 1 2 54:25 28 

3 Jarok 12 7 3 2 65:27 24 

4 Cabaj-Čápor 12 7 2 3 58:22 23 

5 Horná Kráľová 12 7 2 3 27:23 23 

6 Trnovec nad Váhom 12 7 1 4 36:19 22 

7 Vlčany 12 6 0 6 51:64 18 

8 Dolné Obdokovce 12 5 1 6 27:30 16 

9 Rišňovce 12 4 2 6 28:44 14 

10 Nové Sady 12 3 4 5 30:36 13 

11 Nitra-Kynek 12 2 1 9 13:44 7 

12 Nitr. Hrnčiarovce 12 1 3 8 21:52 6 

13 Mojmírovce 12 0 1 11 9:70 1 

Tabuľka Žiaci 

1 Družstevník 
Ivanka pri Nitre 

11 1
1 

0 0 89:1 33 

2 Mojmírovce 11 9 1 1 86:19 28 

3 Tešedíkovo 11 8 2 1 78:24 26 

4 Vlčany 11 7 1 3 77:45 22 

5 Neded 11 6 2 3 61:38 20 

6 Cabaj-Čápor 11 5 1 5 39:29 16 

7 Kráľová n/V 11 4 1 6 38:25 13 

8 Hájske 11 4 0 7 37:28 12 

9 Horná Kráľová 11 3 0 8 20:71 9 

10 Branč 11 2 1 8 14:65 7 

11 Selice 11 2 0 9 17:97 6 

12 Trnovec 
n/VnaVáhom 

11 0 1 1
0 

15:129 1 
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Véget  ér  2015 
 
Elérkezett az az idő, melyet az évből sokan a legjobban 
szeretnek. Közeleg a karácsony, az öröm, béke, szeretet 
ünnepe, amikor az egész család együtt van. 
A karácsony azonban azt is eszünkbe juttatja, hogy itt 
az idő a mérlegelésre, a hamarosan véget érő év 
értékelésére s a következő évi teendők tervezésére. 
Rábek Július mérnök Tornóc polgármestere így 
értékelte az elmúlt évet: 
 
Polgármester úr, lassan véget ér 2015, hogyan látja ezt 
az évet saját szemszögéből? 
 
Ebben az évben főként a község számára legfontosabb 

problémákat igyekeztünk megoldani. Egyik legfőbb 

célunk az egészséges életkörnyezet kialakítása, azért 

rendeztük meg pl. a Föld napját, melybe legnagyobb 

örömünkre számos lakosunk is bekapcsolódott. 

Bebizonyították, hogy fontos nekik a környezet, 

melyben élnek. Az a tény is örömmel tölt el, hogy sokan 

részt vesznek az osztályozott hulladék  gyűjtésében , 

bár még vannak hiányosságok, és van mit javítanunk. Az 

év folyamán rendbe hoztuk a község azon részeinek 

járdáit, ahol erre a legnagyobb szükség volt. Az év 

valószínűleg legnagyobb befektetése a közvilágítás 

rekonstrukciója volt. Hála a nem visszafizetendő 

pénzügyi juttatásnak, községünk jobban ki lesz világítva, 

s ez a lakosság biztonságát szolgálja. 

Nos, bizonyára még több munkájuk is volt. Mit tervez a 

következő évre? 

Mindenekelőtt az egész községi hivatal új elektronikus 

rendszerbe megy át, hogy még közelebb kerüljünk a 

lakossághoz. A közigazgatás elektronizációjának 

köszönhetően számos dolgot gyorsabban, és 

egyenesen hivatalunkban intézhetnek el. 

Természetesen folytatódik az utak rekonstrukciója, s 

további terveink is vannak. De mindez annak a 

függvénye, hogy a község kap-e állami támogatást, 

hogy hozzájut-e az uniós  pénzekhez. 

Polgármester úr, mit kívánna községi újságunk 

olvasóinak a következő évre? 

Mindenekelőtt jó egészséget, töretlen munkakedvet, 

mivel sok a tervünk. Hiszem, hogy sikerül teljesíteni 

azokat, s eleget tudunk tenni a lakosság valamennyi 

elvárásának. Engedjék meg, hogy végezetül köszönetet 

mondjak mindenkinek, aki segíti munkánkat, támogat 

bennünket, és bekapcsolódik a község közéletébe és 

kulturális-társadalmi történéseibe. Hisz épp ezek az 

emberek jelentik a visszajelzést, ők bizonyítják, hogy 

munkánk fontos, és van értelme. 

 

 
 

Karácsonyi vásár és hagyományos disznóölés 
Erre a rendezvényre 2015. december 19-én került sor a tornóci kulturális 
központ területén. Nagy örömünkre a rendezvénybe falunk ügyes és 
kreatív lakosai is bekapcsolódtak, akik nagy számban mutatták be 
üvegből, fából készült termékeiket, cukorkákat, ostyát, játékot, bizsut, 
zöldséget, mézet és más termékeket kínáltak. 
Az akció a hagyományos disznóölés bemutatójával kezdődött, az 
érdeklődők a specialitásokat meg is vásárolhatták.  A nagyteremben 
mézből készült termékeket mutattak be, s meg lehetett kóstolni a méhsör 
különféle fajtáit is. 
A rendezvényt az iskolások kultúrműsora gazdagította, melyben fellépett 
S. Ešeková és M. Jakubecová, a két fiatal fuvolás, valamint a helyi 
egyházi énekkar énekesei is. Gyönyörű és megható pillanatokat hozott 
az élő Betlehem, mely kicsik és nagyok érdeklődésének középpontjában 
állt. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ezen az akción, s azoknak is, 
akik önzetlenül segítettek az előkészületekben – a község 
vezetőségének, a képviselőtestület képviselőinek, az iskolai-, ifjúsági- és 
kulturális bizottság  tagjainak , a községi hivatal dolgozóinak, főként a 
közterületeket karbantartó és a műszaki részleg dolgozóinak, akik 
biztosították a megfelelő hátteret, ahol családi légkörben töltöttünk el egy 
felejthetetlen szombat délutánt. 
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Fontos változások a kutyatulajdonosok részére 

Az új év a kutyatulajdonosoknak is változásokat hoz. Az egyik a 
kutyatartás díjának változása lesz. A családi házak kutyatulaj-
donosainak kissé magasabb összeget, 5 eurót kell fizetniük, a 
lakásokban és lakóházakban ezt az összeget 15 euróra emelik. 
 
Ezen változásoknak köszönhetően a tulajdonosoknak zacskó-
kat biztosítunk, hogy sétáltatásnál eltakaríthassák kedvenceik 
után a kutya ürülékét. Ilyen zacskókat a lakások ebtulajdonosai 
is kapnak. Egyúttal rendesen és minőségileg is tudni fogjuk tel-
jesíteni az ide vonatkozó törvényekből adódó kötelezettsége-
ket. 
További változás a 62 évtől idősebb polgárok kutyatartási díjá-
nak szabályozása. Új évtől ők 0,50 eurót fizetnek kutyáikért. 

Kérjük azokat a kutyatulajdonosokat, akiknek ebeikre nincs 
adóbevallásuk, hogy 2016.1.31-ig adják be a kutyaadóról szóló 
adóbevallást.  
 
Egyúttal kérjük önöket, hogy ha még nem töltötték ki a kutya 
nyilvántartási regisztrációs űrlapját, ezt tegyék meg a község 
honlapján: www.trnovecnadvahom.sk, ahonnan az űrlapot  le 
is húzhatják, kitölthetik és email-ben elküldhetik a 
helena.szekhaziova@trnovecnadvahom.sk e-mail címre. 
 
A kutyatulajdonosok bővebb információkat, időszerű tájékoz-
tatást lapunk további számaiban tudhatnak meg. 
 

 

Társadalmi rovat 

◙ Gratulálunk a jubilánsoknak 

70  Sopronyi Atila 

        Kuman Július 
        Petrovičová Marta 
          

75 Molnár Jozef  
 

80 Zalubilová Júlia 

        Kruzslíková Helena 
        Mésarošová Helena 
 

 Újszülöttek  
        Batyka Tomáš 
        Mrázik Mathias 
        Andráško Róbert 

 
                        

 ╬ Elhunytak 
        Orisková Izabela, 91-éves 
        Csizmadia Ladislav, 51-éves 
        Valkár František, 64-éves 
        Nováková Alžbeta, 78-éves 
        Barta Žigmund, 91-éves 

 
 
A polgári rovatokban csupán azok neveit 

közöljük, akik a publikáláshoz 
hozzájárultak. 

 

 
 

  

A képviselőtestület üléseiről 
Az elmúlt időszakban a Tornóci Községi Hivatal képviselőtestülete kétszer, s 
egyúttal ez évben utoljára ülésezett. Az ülések időpontját a képviselőtestület 
jóváhagyott harmonogrammja alapján határozták meg, mégpedig a 10. 
ülést 2015. november 10-re, a 11. ülést pedig 2015. december14-re. 
Mindkét ülést Rábek mérnök, községünk polgármestere vezette. 
A 10. ülésen a 9-ből 7 képviselő vett részt. J. Čerhák és Ing. Vižďáková 
munka jellegű kötelességeik miatt igazoltan hiányoztak. 
A 11. ülés szintén 7 képviselővel indult, de az ülés folyamán még ketten 
megérkeztek, így az ülésen komlpetten jelen volt mindenki. 
Az ülés minden pontját a képviselő-testület bizottságainak tanácskozása 
előzte meg, az adott pontokhoz ők is hozzászóltak és elmondták 
véleményüket, javaslataikat. Épp ezen javaslatok és észrevételek alapján 
terjesztették elő elfogadásra az anyagokat. 
Az üléseken megtárgyalták a község életének fontos területeit, ilyen volt a 
2016-os év költségvetése, a helyi adókról és az egyéb építkezési hulladékok 
szemétdíjairól szóló általános érvényű rendelet, s a község által nyújtott 
szolgálatatások díjszabásairól szóló általános érvényű rendelet. Nem 
kevésbé volt fontos a Szlovák Földalap földjeinek delimitációjával történő, 
községi tulajdonba való kerülésének elfogadása és a földcserék Tornóc 
község és Kárász asszony között, mellyel a község központi részének szebbé 
tételét érhetnénk el. A községi képviselőtestület kompetenciáinak 
elengedhetetlen részét képezi a bérlakások új elosztásának jóváhagyása az 
eredeti bérleti szerződések lejárta miatt, csak úgy, mint a tagok választása a 
képviselőtestület egyes bizottságaiba, ahol Hanzlík mérnököt a pénzügyi és 
vállalkozói bizottság tagjává választották. 
Az utolsó ülésen a képviselőkkel ismertették Ing. Fülöpová főellenőr 2016-os 
ellenőrző tevékenységének tervét, s egyúttal tudomásul vették a 
képviselőtestület üléseinek javasolt időpontjait a 2016-os év első félévére. 
Az ülés végén felolvasták Zalúbelová asszony levelét, aki nyugdíjba vonulása 
kapcsán a képviselőtestületnek címezte azt. 
 Az ülés végén mindig hasznos és érdemleges vitára kerül sor, ahol a 
képviselők számos javaslatot hallhatnak a lakosság és a többi képviselő 
részéről is a falu életének javítására vonatkozóan. Ezeket tudomásul veszik, s 
idővel foglalkoznak velük. 
 
A tornóci képviselőtestület üléseiről a bővebb tájékoztatást és a határoza-
tokat taglaló részletes jegyzőkönyveket a község weboldalán, 
www.trnovecnadvahom.sk találhatják meg. További lényeges információ 
megtalálják a egyetlen cikkek ujságban. 
 
. 
 

 
 

 

A gondozói szoláltatások háza klienseinek 

nevében köszönöm a végsellyei ValeriStyle 

fodrászat ügyes fodrászainak, Valika 

Hrabovskának és Henrieta Kuruczovának a 

hajvágást és frizuraalakítást 

                                                                                                                                            

A GSZH nevében Adriana Baraníková 

 

http://www.trnovecnadvahom.sk/
mailto:helena.szekhaziova@trnovecnadvashom.sk
http://www.trnovecnadvahom.sk-n/
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Mikulás 2015 
Úgy lett, ahogy a múlt évben igérte. 
A Mikulás kíséretével együtt 2015. decem-
ber 5-én látogatott meg bennünket. Kicsik-
nagyok türelmetlenül várták, s mind meg 
volt győződve arról, hogy egész évben 
szótfogadott és megérdemli az ajándékot. 
Nem okozott csalódást. Eljött, és nem volt 
egyedül. Egy hatalmas kocsi hozta gyönyörű 
lovakkal. Népviseletbe öltözött kocsisok 
irányították, de a kíséretet lovas ördögök és 
angyalok alkották,  csodálatosak voltak. Az 
ördög láttán sok kisgyermek szemében 
könnycsepp jelent meg, de a Mikulás min-
dezt kellőképpen kezelte. Mindenki, aki el-
jött, édességet kapott. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az 
esemény sikeréhez: Kočiš úrnak, František 
Végfalvinak, Marcel Hadnaďnak, Laura 
Hadnaďovának, Monika Matúšekovának, 
Matej Križannak, Kristína Vargovának, Ve-
ronika Košťálovának, Paulínka Burdilová-
nak, Vladimíra Lenčéšovának, Barborka 
Kochláňovának, Kačenka Kissovának, Du-
šanka Vétrickovának, Janka Pavelkovának, 
Barborka Jakubecovának , Viktória Ácsová-
nak, Ria Vargovának, Emka Dudonovának, 
Alyska Hadnaďovának, Lenka Ižákovának, 
Simonka Ižákovának, Silvia Šimovának, Pe-
ter Malkonak, Monika Hadnaďovának,  
Alojz Čelítkonak, Alena Madayovának,  Mar-

tin Hajdunak, Beáta Mészárosovának, 
a községi rendőrségnek, a községi hiva-
talnak és főleg a Láng-udvarnak a további 
sikeres rendezvény megszervezéséért. 
A Mikulás emlékeztetett arra, hogy ha-
laszthatatlanul közeleg a karácsony. 
Mindnyájan  nagyon örülünk neki, s hogy 
még hamarabb eljöjjön, Ing.Július Rábek, 
községünk polgármesetere a rendezvény 
végén ünnepélyesen meggyújtotta 
a világítást a karácsonyfán.  
 
Viszontlátásra jövőre, kedves gyerekek – 
és ne feledjétek, egész évben szót kell 
fogadnotok! 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

                                            
 

                                      
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

… s a Mikulás mégsem feledkezett el 
„Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró, 
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó” 
Iskolánkban és óvodánkban nagy súlyt fektetünk az élményszerű tanításra. 
2015.12.4-én az oktatási-nevelési folyamatot a Mikulás látogatása gazdagí-
totta. Az iskolások és óvodások a Mikulást, angyalt és a két ördögöt gyö-
nyörű versekkel és énekekkel köszöntötték. Senki sem maradt édesség nél-
kül, s az ördögök üres zsákkal mentek el, mert náluk minden gyermek szó-
fogadó.  A  Mikulás a gondozói szolgáltatások házában sem felejtett el 
megállni, megörvendeztette a községi hivatal alkalmazottait és jó hangula-
tot vitt a gyógyszertárba és a doktor úr rendelőjébe is. 
 

A könyvjelző összeköti az iskolákat 
Iskolánk tanulói bekapcsolódtak „A könyvjelző összeköti az is-
kolákat” csehszlovák projekt 6. évfolyamába. Partneriskolaként 
az Alsósztregovai Alapiskolát és Óvodát jelölték ki nekünk. A 
projekt lényege az volt, hogy iskolánk minden tanulója könyv-
jelzőt készít egy alsósztregovai diáknak és fordítva. Számos 
gyönyörű könyvjelző cserélt gazdát. Alsósztregovai barátaink 
rajzaiból faliújságot készítettünk, mely e projektben való 
együttműködésre emlékeztet. Könyveink új könyvjelzők formá-
jában gyönyörű emléket kaptak, szívünkbe pedig új barátok ke-
rültek be. Örülünk, hogy ily módon is prezentálhattuk munkán-
kat a nyilvánosság előtt, s láthatóvá tehettük községünket 
Szlovákia más részeiben is. 
 
                                                        Mgr. Tatiana Srňáneková                                                                                              
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Vörös  szalagok 
Tornóci Alapiskola és Óvoda 
A 2015/16-os tanévben iskolánk bekapcsolódott az AIDS 
ellenes  Vörös szalagok elnevezésű szlovákiai kampány 
9. évfolyamába, mely az iskolák egészsége és biztonsága 
projekt keretében valósult meg. A kampányba az iskolák 
és az oktatási intézmények saját maguk által kiválasztott 
aktivitásokkal kapcsolódhatnak be. 
Iskolánk aktivitásai: 
Rajzversenyen való részvétel –  Vörös szalagok képesla-
pokon 
Vörös nap – „élő” vörös szalag kialakítása 
A rádióban műsor hangzott el a HIV/AIDS elleni aktivitá-
sokról és a megelőzésről – küldetés és felhívás a 
HIV/AIDS elleni harcra, a vörös szalagok – mint az AIDS 
elleni harc világnapja jelképnek kitűzése 
A kampány  a  függőségek és az emberkereskedelem 
megelőzésének támogatására irányult. Az ifjúságnak 
ajánlják,  ezért szólították meg Szlovákiában az iskolákat 
és a nagy nyilvánosságot. 

 

Lampionos menet 
November első péntekén a helyi iskola és óvoda mellett működő szülői szö-
vetség az iskolával karöltve lampionos felvonulást szervezett. A szülők, gyere-
kek és mindazok, akik iskolai családunk körében kívántak eltölteni pár percet, 
az iskola udvarán gyülekeztek. A lampionok pislákoló fényénél, a hangszóró-
ból áradó zene kíséretében végigmentek a falun. A résztvevők biztonságára a 
községi rendőrség vigyázott. Útvonalunk az iskola épülete előtt fejeződött be, 
ahol az anyukák, nagymamák, iskolabarátok által készített finomságok vártak 
bennünket. Köszönet minden résztvevőnek a kellemesen eltöltött estéért és a 
kiváló hangulatért. 
                                                                                  az iskola szülői szövetsége                                                                                                                                                   

 Ruha- és játékgyűjtés 
Az alapiskola és óvoda a FÉNIX szervezettel karöltve megrendezte a ru-
ha- és játékgyűjtés 7. évfolyamát, melyre a helyi kultúrházban került sor 
2015. november 23-tól 27-ig. Az idei újdonság az volt, hogy az összegyűj-
tött ruhát nem árulták, hanem a Klasov-i „KREATĺV” szociális szolgáltatói 
intézménybe adták le. Nem volt belőle kevés. Nagyon örülünk, hogy ilyen 
sok jószívű ember van közöttünk. Szívből köszönjük mindnyájuknak, s 

már előre örülünk a jövő évi gyűjtésnek. 
                                                      Katarína Tusková                                          

 
 

Tesztelés 5 – 2015 
A Tesztelés 5 – 2015 felmérés 2015. november 25-én zaj-
lott. Minden ötödikes tanuló részt vett rajta, kivéve a men-
tálisan sérült gyerekeket. A tanulókat matematikából, va-
lamint szlovák nyelvből és irodalomból tesztelték. A tesz-
telés előkészítését és lefolyásának módszertani irányítá-
sát a Certifikált Mérések Nemzeti Intézete /NÚCEM/ vé-
gezte. Az objektivitás ellenőrzésére inspektorok ügyeltek, 
akik e napon iskolánkban tartózkodtak. A járási iskolaügyi 
hivatalok az objektivitás érdekében megfigyelői feladattal 
bízták meg az alapiskolai pedagógusokat is. 
 
A tesztelés 5 -2015 eredményei lapzártáig nem kerültek 
nyilvánosságra. 
 

Elsősök lovaggá ütése 
Az iskolai élet elmaradhatatlan része az új tanulók üdvözlése a diákság 
soraiban. Ebben a tanévben a lovaggá ütést 2015.11.26-ára terveztük. A 
kis elsősök szüleik számára vidám műsort készítettek, mely után a lo-
vaggá ütés ceremóniája következett. A magasabb évfolyamok tanulói is-
kolatársaiknak gyönyörű ajándékot készítettek, az igazgató nénitől pedig 
finom, lepke formájú tortát kaptak. Elsőseinknek jó jegyeket és alapisko-
lai tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk! 
                                                                               a diákparlament tagjai                                                                                  

 
                                                                                    

 

Florbal – a Tornóci AI  ifjabb diákjai a Vágsellyei já-
rásban az elsők, a  nitrai  kerületi bajnokságon a har-
madikok 
A Tornóci AI és Óvoda fiatal diákjai a florbal kerületi baj-
nokságán az 1. helyről kerültek fel. Az MK Nitra OXDOG 
Florbal CUP ZŠ 2015 Surányban került merendezésre 
2015.12.2-án. 
Tanulóink a jó teljesítményt követően az előkelő harmadik 
helyen végeztek, amikor is csak a komáromi döntősökkel 
szemben vesztettek.  
Mgr. J. Boženík vezetésével az iskolánkat és községünket 
a következő versenyzők képviselték: Jakub Kunderlík, 
Martin Chvíľa, Andrej Rojka, Petr Kumaj, Dominik Lovás, 
František Végfalvi, Andreas Baláži, Marko Zsák.  
.  

 
 

A Tornóci AI és Óvoda igazgatósága ezúton fe-
jezi ki 

köszönetét 
Lýdia Gálovának a mikuláscsomagok szponzorálá-
sáért, Dezider Vágónak a karácsonyfákért, melyekkel 
az óvodát és iskolát szponzorálta, Róbert Láng és 
Végfalvi František uraknak a mikulási felvonulásért. 
 
Maradunk tisztelettel,  és minden jót kívánunk! 
És még egyszer szívből köszönjük! 
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Az OZ Láng-udvar Tornóc lovasklub  

 
 
 

Az OZ Láng-udvar Tornóc lovasklub lovasai 
13 megmérettetésen képviselték községün-
ket a western vándorserlegért folyó ver-
senyben, ahol a felnőttek kategóriájában 
sérülése ellenére Monika Matúšeková a 3. 
helyet szerezte meg Barrel race-ban.  
A juniorok kategóriájában neveltjeink kép-
viseltek bennünket: Laura Hadnaďová, aki 
az első három megmérettetésben 

  
              Monika Matušeková 
a 4.3.illetve 1. helyen végzett, de aztán a ló 
megsérült, s az idény többi részében már a 
ló kihagyta a versenyeket. Veronika 
Košťálová a vándorserlegen első alkalom-
mal vett részt és a dicséretes 5. helyet sze-
rezte meg. Összesen 1260 alkalommal áll-
tak rajthoz. További reménységeink még 
Kristina Vargová és Paulinka Burdilová. 
Községünket s egyúttal Szlovákiát is képvi-
selte Budapesten, az egyik legelőkelőbb eu-
rópai lovasversenyen Monika Matúšeková, 
aki a dunaszerdahelyi körzeti fordulóban 

 való győzelem után nevezett be ide. Buda-
pesten bekerült az elődöntőbe, ami már 
maga óriási siker volt, mivel egyedüli ama-
tőrként indult a professzionális versenyzők 
között. 
A döntőben egy összeütközés folytán meg-
sérült, és a versenyt nem tudta befejezni. 

                             
                   Veronika Košťálová 
További sikeres rendezvényünk volt az 
Extrem trail 1. évfolyamának megszervezé-
se, ahol lovasaink 25 ló részvételével   az 
open kategóriában a következő sorrendben 
végeztek:  
1. Monika Matúšeková, 2. Matej Križan , a 
junior kategóriában 1. Laura Hadnaďová, 2. 
Veronika Košťálová.  
A western vándorserlegért folyó verseny-
ben nekünk újdonság, siker, a nézők számá-
ra pedig attrakció volt a polgármester ser-
legéért folyó Tornóci Vágta 1. évfolyama. 
Nem utolsó sorban sikeres részlegünk  
 

a lovastorna-részleg is Vladimíra Lenčéšová 
edző vezetése alatt, mely több   
versenyben is példásan képviselte klubun-
kat és községünket, s a Szlovákiai Lovastor-
na Bajnokság záró 

                         
                Emka Dudonová a Teo Sýkora 
rendezvényén saját kategóriájukban 
a fiatalabb fiúknál Teo Sýkora az első hely-
en végzett. Kategóriájukban / 8 éves korig/ 
aranyat szerzett Nikola Antalová, Martina 
Vargová, Ema Misková, Lea Filová és Tímea 
Sudorová is. 
Pártfogoltjainknak és a lovaknak is jó egé-
szséget, s az új évadhoz sok sikert kívánunk. 
 
Köszönet illeti szponzorainkat és barátain-
kat is, akik az idény alatt támogattak ben-
nünket 

 
                    
OZ Láng – udvar Tornóc lovasklub 

                           

 
Nyugalom a horgászterületeken 
 
Véget ért egy további horgászidény, s hor-
gászterületeinkre visszatért a csend és 
nyugalom. Eljött az idő, amikor a vízi élő-
lények a víz fokozatos lehűlése után a téli 
időszakra készülődnek, aktivitásuk csök-
ken, s ezért a vizek mellett egyre kevesebb 
horgászt látni. A vizeknél csak a megrög-
zött menyhalhorgászokkal találkozunk.                                                                                                            
Újból itt az idő, hogy visszapillantsunk, s 
megnézzük, milyen is volt ez a szezon. 
Szervezetünk tevékenysége általában a 
haltenyésztésre, a betelepítésre, a hor-
gászterületek védelmére, gondozására, 
szépítésére, a felnőttek és gyerekek szá-
mára rendezett versenyek megszervezésé-
re és a tagság szükséges nyilvántartásának 
vezetésére irányult.  
Egyénileg mindenki értékelni tudja asze-
rint, hogy  sikeres volt-e az idény vagy 
sem, a szezon mércéje a haszon vagy az 
élmény volt-e. Épp a horgászok ilyen 
szempontú hozzáállása a további út, mely 
horgászterületeink bővítéséhez, szépíté-

séhez és a fajták gazdagságá, a zsákmá-
nyok nagyságát tekintve gazdagodásához 
vezet. 
Az elmúlt idényre a hosszan tartó extrém 

hőmérséklet és  a szárazság is rányomta 
bélyegét, s ez ahhoz vezetett, hogy a hor-
gászterületeken jelentősen csökkent a víz 
szintje és felmelegedése. Ennek ellenére 
ezek a körülmények nem vezettek hal-
pusztuláshoz. 
Mint minden írásunkban, ebben az év vé-
giben is tagjainkhoz és a lakossághoz for-
dulunk, kérve, hogy szenteljenek nagyobb 

figyelmet a környezetvédelemnek. Az 
idény alatt horgászterületünkön és kör-
nyékükön összegyűjtött temérdek szemét 
nem arról tanúskodik, hogy minden hor-
gász egyúttal természetvédő is. 
Itt az idő, hogy elgondolkodjunk a jövőről s 
a horgászat fenntarthatóságáról. Mindenki 
egy kicsivel hozzájárulhat ahhoz, hogy vi-
zeink horgászati szempontból attraktívak- 
a környezet pedig tiszta legyen s mindenki  
pihenését, kikapcsolódását szolgálja. 
Végezetül köszönjük a falu vezetésének, a 
DURMUTZ vadászegyesületnek, minden 
szponzorunknak és tagunknak, hogy nem 
csak a horgászatnak szentelnek időt, ha-
nem egész éven át más tevékenységekkel 
is segítették szervezetünket. 
Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket 
és sikeres új esztendőt kívánunk! 
 
Petrov zdar   
a Horgászszervezet vezetösége                                                          
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Labdarúgás -  VIII. liga  
1. forduló Trnovec nad Váhom – Veľká Dolina 4:0 (0:0) 
2. forduló Trnovec nad Váhom – Hruboňovo  4:0 (3:0) 
3. forduló Štefanovičová – Trnovec nad Váhom 2:2 (1:0) 
4. forduló D. Lefantovce – Trnovec nad Váhom 0:1 (0:1) 
5. forduló Trnovec nad Váhom – Šurianky 0:2 (0:0) 
6. forduló Močenok – Trnovec nad Váhom 1:4 (1:0) 
7. forduló Trnovec nad Váhom – Bet. Šaľa 3:1 (1:0) 
8. forduló Diakovce – Trnovec nad Váhom 3:0 (3:0) 
10. forduló Poľný Kesov – Trnovec nad Váhom 2:2 (0:2) 

G. Sklenár, Ölvecký tizenegyesből 
R. Sklenár, 50 divákov 
11. forduló 
Dlhá nad Váhom – Trnovec nad Váhom 0:6 (0:0) 
G. Čapičík 3, Sklenár 2, Janáč 
R. Tuška, 100 nézö.  
 
Játekosok: Turoci, Zsille K., Klincko, Meleg, Ölvecký, Karkuš, 

Žigárdi, Végh, Keszeli Ľ., Čapičík, Janáč P., Petrovič, Székházi, 
Szabo, Sklenár, Szücs, Kriško, Krupa, Janáč Ľ., Baricza, Zsille R., 
Čerhák T., Kukla                                                                                                                                                    

A VIII. liga táblázata 

1 Šurianky 10 9 0 1 28:12 27 

 2 Diakovce 10 7 1 2 33:11 22 

3 Močenok 10 7 1 2 22:14 22 

4 Trnovec nad Váhom 10 6 2 2 26:11 20 

5 Betonáris Šaľa 10 5 1 4 29:17 16 

6 Poľný Kesov 10 4 1 5 21:23 13 

7 Štefanovičová 10 4 1 5 18:23 13 

8 Dolné Lefantovce 10 3 0 7 19:33 9 

9 Dlhá nad Váhom 10 3 0 7 15:32 9 

10 Hruboňovo 10 2 0 8 12:33 6 

11 Veľká Dolina 10 1 1 8 12:26 4 

Ifig – VI. liga 
1. forduló Trnovec nad Váhom – Vlčany 2:4 (1:4) 
2. forduló Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 6:1 (2:0) 
3. forduló Trnovec nad Váhom – Nové Sady 7:1 (2:0) 
4. forduló Kynek – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:2) 
5. forduló Trnovec nad Váhom – Mojmírovce 7:0 (2:0) 
6. forduló Jarok – Trnovec nad Váhom 2:2 (2:1) 
7. forduló Trnovec nad Váhom – Cabaj-Čápor 4:1 (1:0) 
8. forduló D. Obdokovce – Trnovec nad Váhom 0:4 (0:2) 
9. forduló Trnovec nad Váhom – Nitrianske Hrnčiarovce 3:0 (1:0) 
10. forduló H. Kráľová – Trnovec nad Váhom 0:2 (0:1) 
11. forduló Trnovec nad Váhom – Čechynce 2:3 (2:2) 

12. forduló 
Trnovec nad Váhom – Vinodol odstúpené 
13. forduló 
Rišňovce – Trnovec nad Váhom 2:0 (0:0) 
R. Slamka, 50 nézö 
 
Játekosok: Zsille R., Sliška, Lencses, Rehák, Današ, Vörös, Čerhák 
R., Rábek, Szitás, Vaško, Sztojka, Kuruc, Farkas D., Káras, Felsö, 
Novák, Farkaš F., Bencz 

Diákok 
1. forduló Trnovec nad Váhom – Ivanka 0:18 (0:8) 
2. forduló Trnovec nad Váhom – Selice 5:9 (3:5) 
3. forduló Kráľová n/V – Trnovec nad Váhom 12:0 (6:0) 
4. forduló Trnovec nad Váhom – Hájske 1:11 (0:5) 
5. forduló Cabaj-Čápor – Trnovec nad Váhom 6:2 (2:1) 
6. forduló Trnovec nad Váhom – Neded 3:16 (1:9)  
7. forduló Mojmírovce – Trnovec nad Váhom 15:0 (7:0) 
8. forduló Trnovec nad Váhom – Vlčany 1:15 (1:8) 
9. forduló Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 18:1 (8:1) 
10. forduló Trnovec nad Váhom – Horná Kráľová 1:8 (1:5) 
G. Kumaj 
R. Domasta, 20 div. 
11. forduló Branč – Trnovec nad Váhom 1:1 (0:0) 
G. Varga – büntetö rugás 
R. Sklenár, 20 nézö 
 
Játekosok: Zsák, Orth, Bertók, Muzslay, Buch, Závadský, Novosad, 
Mihalics, Jakubec, Kumaj, Varga, Mihálik, Résö, Kunderlík, Stelo, 
Alaksza, Végfalvi, Lovás, Brand, Lupínková, Stojka, Takáč 

 

Tablázat - ifig 

1 Čechynce 12 9 1 2 57:20 28 

2 Tešedíkovo 12 9 1 2 54:25 28 

3 Jarok 12 7 3 2 65:27 24 

4 Cabaj-Čápor 12 7 2 3 58:22 23 

5 Horná Kráľová 12 7 2 3 27:23 23 

6 Trnovec nad Váhom 12 7 1 4 36:19 22 

7 Vlčany 12 6 0 6 51:64 18 

8 Dolné Obdokovce 12 5 1 6 27:30 16 

9 Rišňovce 12 4 2 6 28:44 14 

10 Nové Sady 12 3 4 5 30:36 13 

11 Nitra-Kynek 12 2 1 9 13:44 7 

12 Nitr. Hrnčiarovce 12 1 3 8 21:52 6 

13 Mojmírovce 12 0 1 11 9:70 1 

Tablázat - diákok 

1 Družstevník 
Ivanka pri Nitre 

11 1
1 

0 0 89:1 33 

2 Mojmírovce 11 9 1 1 86:19 28 

3 Tešedíkovo 11 8 2 1 78:24 26 

4 Vlčany 11 7 1 3 77:45 22 

5 Neded 11 6 2 3 61:38 20 

6 Cabaj-Čápor 11 5 1 5 39:29 16 

7 Kráľová n/V 11 4 1 6 38:25 13 

8 Hájske 11 4 0 7 37:28 12 

9 Horná Kráľová 11 3 0 8 20:71 9 

10 Branč 11 2 1 8 14:65 7 

11 Selice 11 2 0 9 17:97 6 

12 Trnovec 
n/VnaVáhom 

11 0 1 1
0 

15:129 1 




