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Vážení spoluobčania!

do rúk sa Vám dostáva prvé 
číslo Trnoveckých novín v 
roku 2016. Ako vidíte, dostali 
po dvadsiatich rokoch celkom 
novú tvár. Zmenila sa aj perio-
dicita novín, z dvojmesačníka sa 
stal štvrťročník. Našou snahou 
je, aby to bola zmena k lepšie-
mu, veríme, že budete spokojní 
a zachováte nám svoju priazeň. 
Radi by sme do našej snahy o 
niečo nové a lepšie zapojili aj 
tých z Vás, ktorí majú tvorivé-
ho ducha, píšu, publikujú. Staň-
te sa našimi prispievateľmi a 
spolupracovníkmi, aby každé 
číslo bolo svieže, pútavé, pri-
nášalo kvalitné informácie pre 
všetkých. Budeme Vašimi sprie-
vodcami v udalostiach, ktoré sa 
udiali vo verejnom živote, ale 
prinesieme aj okienko zo školy 
či prehľad kultúrnych a športo-
vých podujatí. 
Prajeme Vám, aby ste pri našich 
novinách strávili veľa príjem-
ných chvíľ!

Nakladanie s odpadom 
po novom

Každý človek produkuje odpad. 
Mnoho ráz sú to veci, ktoré príro-
da nespracuje stovky rokov. Svo-
je okolie znečisťujeme látkami, 
ktoré zamoria podzemné vody, 
kontaminujú pôdu, vzduch. 
Často si kupujeme tovar, ktorý v 
skutočnosti nepotrebujeme a ná-
sledne sa ho potrebujeme zbaviť, 
lebo chceme niečo iné, novšie, 
krajšie, viac „in“.
Takto nám rastú náklady za 
komunálny odpad, hoci v na-
šej obci vďaka množstevnému 
zberu nárast cien nepociťujeme. 
Máme aj tú výhodu, že môžeme 
každý prvý pondelok v mesiaci 
jednoducho vyložiť pred dom 
vrecia s vytriedenými komodi-
tami – sklom, papierom, plast-
mi – a firma zaoberajúca sa li-
kvidáciou odpadu ich odvezie. 
Inde máme kontajnery, môžeme 
sa pohodlne zbaviť aj oblečenia, 

ktoré nechceme nosiť, alebo nám 
už doslúžilo.
V neposlednom rade tu je dvor 
triedeného zberu, na ktorom 
štyrikrát do týždňa môžeme 
odovzdať vytriedené zložky od-
padu. Snáď jedinou problematic-
kou komoditou je dnes stavebný 
odpad, ktorého likvidáciou sa 
musíme zaoberať v budúcnosti 
detailnejšie. 
Všetci si uvedomujeme, že máme 
v okolí staré environmentálne 
záťaže – bývalú skládku komu-
nálneho odpadu, odkaliská. Na-
šou najlepšou snahou je zlepšiť a 
skrášliť si svoje okolie. Niekedy 
sa len s úžasom prizeráme na to, 

že pri rôznych brigádach sa vyz-
bierajú obrovské množstvá plas-
tových fliaš, papierov, ale aj vecí 
oveľa horších. Neprekáža nám 
vziať si do prírody vodu v plas-
tovej fľaši, ale keď ju vypijeme, 
fľašu zahodíme. Nech sa príroda 
potrápi... Nech plast rozkladá 
hoci aj tisíc rokov!
Pritom odpad je užitočným zdro-
jom materiálov a energie. Len 
jeho triedenie je proces náklad-
ný, preto občania môžu prispieť 
k minimalizácii týchto nákladov 
a časť práci urobiť vlastnými ru-
kami. Nie je predsa také ťažké 

hodiť do kontajnera na papier 
len papier, do žltého kontajnera 
zase plasty – podľa možnosti zo-
šliapnuté fľaše, čisté umyté tégli-
ky. Aj odpadové sklo sa odváža, 
drví a používa sa k výrobe ďal-
ších výrobkov.
Veľmi dobrým pomocníkom na 
zníženie nákladov za vývoz od-
padu je možnosť zbaviť sa elek-
troodpadov jednoducho tak, že 
ich vyložíme pred dom. Aj túto 
možnosť mali občania v marci a 
mnohí ju aj využili. Taktiež bola 
príležitosť odniesť na dvor trie-
deného zberu veľkoobjemový 
odpad: starý nábytok, koberce, 
proste veci, ktoré sa do 120 litro-
vej nádoby na smeti nezmestia.
Priamo v budove obecného úra-
du sa nachádza kontajner, do 
ktorého máte všetci možnosť 
priniesť staré batérie, žiarivky, 
ale aj menšie kusy nepotreb-
ných elektrospotrebičov. Vy-
užite túto možnosť, pomôžete 
svojej peňaženke aj životnému 
prostrediu!
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12. zasadnutie 
Obecného zastupiteľstva

sa uskutočnilo 8. februára 2016 
za prítomnosti všetkých poslan-
cov. Správu o činnosti obecnej 
polície predniesol náčelník Ro-
land Szabo. Uviedol, že členovia 
polície sa zameriavajú na kon-
trolu verejného priestranstva 
ochranu majetku obce a jej obča-
nov, ako aj ostatného majetku a 
jeho ochranu pred poškodením, 
odcudzením alebo zničením. 
Polícia venuje zvýšenú pozor-
nosť ochrane životného prostre-
dia, predovšetkým sa snaží pre-
dísť vzniku čiernych skládok. 
Hoci v obci sa odpad triedi a 
odváža z domácností bezplatne 
vždy v prvý pondelok v mesia-
ci, máme dvor triedeného zberu 
odpadu a možnosť odovzdať 
tam rôzne komodity, sklo, pa-
pier, plasty, napriek tomu sa 
nájdu ľudia, ktorým sa viac 
páči možnosť tieto veci vyho-
diť v okolí obce. Polícia odhalila 
siedmich páchateľov tohto prie-
stupku. Členovia obecnej polí-
cie spolupracujú so základnou 
školou, snažia sa deti naučiť, 
ako sa správať, aby sa zvýšila 
bezpečnosť detí v cestnej pre-
mávke. Členovia OP neodmietli 
pomoc občanom ani vo svojom 
voľnom čase, ich snahou je, aby 

sa obec stala bezpečným mies-
tom pre všetkých obyvateľov. 
Dobrá je spolupráca s miestny-
mi záujmovými organizáciami 
– poľovníkmi a rybármi, ako vy-
zdvihol aj poslanec PhDr. Suba, 
PhD. 
Plán kultúrnospoločenských 
podujatí predložila poslan-
com OZ E. Fülöpová.Na úvod 
uviedla, že obec má možnosť 
zapojiť sa do projektu „Európa 
pre občanov“, získať dotáciu na 
niektoré podujatie, napr. na deň 
obce. Poslanci schválili možnosť 
zapojiť sa do tohto projektu a 
spojiť Deň obce s tradičným tur-
najom o pohár starostu, aby sa 
tieto podujatia konali 2. a 3. júla 
2016. 
Do plánu kultúrnospoločen-
ských podujatí boli zahrnuté aj 
ďalšie podujatia, niektoré z nich 
sa konajú každoročne, napr. 
Deň obce, turnaj o pohár sta-
rostu či posedenie so seniormi, 
niektoré sa osvedčili v minulom 
roku, napr. Deň Zeme, Rozlúč-
ka s letom alebo Vianočné trhy 
a vďaka odozve zo strany ob-
čanov sa zapracovali aj v tomto 
roku. Novinkou sú besedy so 
spoluobčanmi na tému Ako sa 
žilo kedysi, a beseda s ilustráto-
rom M. Regitkom. 
PaedDr. Kosztanko v tomto 

bode navrhol zaradiť do plánu 
aj zorganizovanie turisticko-po-
znávacieho výletu. Je potrebné 
presne naplánovať turistickú 
trasu a za účasti širokej verej-
nosti nielen z obce, ale aj z ce-
lého okresu, spropagovať týmto 
spôsobom obec a jej okolie.
Poslanci schválili dotáciu pre TJ 
Dynamo Trnovec nad Váhom, 
oddiel stolného tenisu.
Dobrovoľný hasičský zbor po-
trebuje oživiť, vytvoriť vhodné 
podmienky na fungovanie, nájsť 
miesto na umiestnenie hasičskej 
zbrojnice. Do zboru sa hlásia 
noví aj starí členovia, je záujem 
zo strany mnohých dobrovoľní-
kov, ktorí by zbor radi obnovi-
li a zlepšili jeho činnosť. Víziu 
jeho ďalšieho fungovania pred-
niesla K. Jarošová, technička 
požiarnej ochrany v obci, ktorá 
zároveň požiadala poslancov o 
všeobecnú spoluprácu. 
Správu o činnosti komisie  ži-
votného prostredia, dopravy, 
výstavby a poľnohospodárstva 
predniesla Ing. Vižďáková a 
oboznámila prítomných aktivi-
tách pri budúcom rozvoji obce a 
jej infraštruktúry. 

V prípade, že máte záujem o podrob-
nejšie informácie, nájdete ich na na-
šej webovej stránke.

Klub dôchodcov v Trnovci 
nad Váhom
Klub dôchodcov bol v Trnovci nad 
Váhom založený v novembri 1975. 
Spočiatku býval otvorený každý uto-
rok, štvrtok, sobotu a nedeľu a mal 
57 členov. Dôchodcovia boli veľmi 
aktívni, zapájali sa do spoločenské-
ho života v obci, organizovali výlety. 
Dlhé roky fungoval aj spevácky súbor 
Jesenné ruže pri Klube dôchodcov.
Dnes pani Alžbeta Mandáková, 
vedúca Klubu dôchodcov môže na ta-
kýto čulý spoločenský život len spo-
mínať. Klub vedie už 16 rokov a dnes 
má 31 členov, ale aktívne sa stretáva 
každú nedeľu popoludní len približne 
desať z nich. Posedia, pospomínajú, 

poklebetia. 
Ani spevácky súbor už neúčinkuje, 
speváčky si zanôtia už len pre seba. 
Žiaľ, vek dolieha na každého, pri-
družia sa zdravotné problémy a na 
časy minulé zostanú len spomienky. 
Jednou z obľúbených aktivít je kaž-
doročný výlet na tradičný Jarmok Ši-
mona Júdu, ktorý organizujú členovia 
klubu v spolupráci s Obcou Trnovec 
nad Váhom. 
Starobe sa vyhnúť nedá, ale nie je to 
choroba. Je to výzva, ktorá nezname-
ná koniec životnej aktivity. Kvalitu 
života v tomto období ovplyvňujú aj 
kontakty s inými ľuďmi, bez ktorých 
môžu starší ľudia zatrpknúť, upadnúť 
do mrzutosti či depresie. Práve klub 
dôchodcov by sa mohol stať mies-

tom, kde sa seniori stretávajú s pria-
teľmi, známymi, kde môžu organizo-
vať podujatia, zabaviť sa pri ručných 
prácach. 
Veď stále majú svojmu okoliu čo 
ponúknuť: bohaté životné skúsenosti, 
múdrosť, naučiť nás, čo je v živote 
dôležité. 

„Starnutie zahŕňa i schopnosť 
niekomu odpustiť, byť schopný 
pociťovať vďačnosť, tešiť sa i z 

maličkostí.“

ďakujeme za rozhovor vedúcej klu-
bu dôchodcov pani Alžbete Mandá-
kovej 
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Ako bolo kedysi
Posledná februárová nedeľa na-
šla klub dôchodcov priam ky-
pieť aktivitou. Vďaka spolupráci 
členov klubu, Obce Trnovec nad 
Váhom a komisie školstva, mlá-
deže a kultúry sa stretli v klube 
tí, ktorí už zažili nejedno leto, 
ruky majú zrobené, ale pohľad 

bystrý a jasný.
Na našu veľkú radosť prijali títo 
naši spoluobčania pozvanie na 
neformálnu besedu, v ktorej téma 
bola jasná – ako sa žilo kedysi, čo 
naši starí otcovia a staré mamy 
nosili, čo jedli, ako sa bavili, aké 
boli miestne zvyky a tradície, či 
sa v obci nosili kroje. 
Tieto a mnoho ďalších otázok 

sme si pre nich pripravili a oni 
na našu veľkú radosť trpezlivo 
odpovedali. Dozvedeli sme sa 
mnoho zaujímavých skutočností, 
mnoho informácií, ktoré sme do-
teraz nepoznali. Raz budú dôle-
žitým zdrojom, z ktorého môžu 
čerpať tí, ktorí sa budú zaujímať 
o svoje korene, o miesto, z ktoré-
ho pochádzajú. 
Všetkým účastníkom čo najú-
primnejšie ďakujeme, sme radi, 
že si našli chvíľku času a podelili 
sa s nami nielen o svoje spomi-
enky, ale priniesli aj fotografie, 
ktoré sú nenahraditeľnou pami-
atkou na doby dávno minulé. 
Pri chutnom pagáčiku a pohári 
vína sme si posedeli, pospomína-
li, dobre sa cítili  a rozišli sme sa 
s tým, že podobné podujatie ur-
čite nebolo posledným, veď ešte 
mnohé zostalo nevyslovené. Ďa-
kujeme členom klubu dôchodcov 
za poskytnutie priestorov, sta-
rostovi obce za pomoc pri organi-
zácii podujatia a za účasť, členom 
komisie za dobrý nápad a hlavne 
všetkým, ktorí prijali naše pozva-
nie a prišli na besedu. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie s Vami!

Výročná členská schôdza 
Csemadoku

Dňa 13. 3. 2016 sa uskutočnila  vý-
ročná členská schôdza Základnej 
organizácie  Csemadoku v Trnovci 
nad Váhom .    Na  členskej schôdzi 
sme vyhodnotili činnosť organizá-
cie za rok 2015 a vytýčili sme ciele 
do ďalšieho roka.  Vo februári sme  
s veľkým úspechom  usporiadali 
fašiangový ples, ďalej  plánujeme 
uskutočniť  návštevu divadla, orga-
nizovať detský tábor, výlet do Bada-
csonyu, a ako nový cieľ sme vytýčili  
v letných mesiacoch  podľa možnos-
ti   uskutočniť  posedenie pri guláši. 
Chceme sa zúčastniť na kultúrnych 
a spoločenských podujatiach orga-
nizovaných okresnou organizácou 
Csemadoku,  našou obcou a ostatný-
mi organizáciami  našej obce.
 Členská schôdza prijala na vedomie 
odstúpenie z funkcie našej pred-
sedníčky, PaedDr. Anny Subovej,  
a vyslovila  jej poďakovanie  za jej 
dlhoročnú prácu  v našej organizácii.  
Zároveň bol zvolený do funkcie no-
vého predsedu náš dlhoročný člen 

výboru, Ing. Petrovič Karol.  Okrem 
toho sme do výboru zvolili 2 nové 
tváre , a to p. Martu Szabovú a p. 
Adrianu Baraníkovú. V rámci pro-
gramu sme  si  zaspomínali  na uda-
losti z marca 1848 , ako aj na hrdinov  
boja za slobodu  z rokov 1848/1849.  
Ani  tento rok sme  nezabudli na  na-
šich       milých   jubilantov v pekných 
rokoch , a odovzdali sme im  krás-
ne ruže, ako symbol našej  vďaky a 
úcty.  

Členská schôdza bola spojená  s vý-
stavou umeleckých diel  nášho dlho-
ročného člena, p. Mikuláša Lánga,  
ktorý svoje diela vyrába z dreva a to 

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 
70 Kaňa Vincent
       Kováčová Katarína
        Molnárová Mária
        Takáč Michal

 75 Paller Adolf
        Roteková Anna
        Tusková Mária 

80  Bégerová Helena
         Boháč Jozef
         Rehák František

85  Kreszanová Júlia

90   Hlavatý Emil

Narodili sa
      Kuruc Martin
       Vančíková Bianka
        Zalúbelová Hana
        Hečová Hanka
        Holos Samuel
Opustili nás
     Vrančík Ladislav, 86-ročný
       Kružlík Alexander, MVDr., 78-ročný
       Bartolenová Magdaléna, 82-ročná
      Legény Jozef, 65-ročný
       Hajtman Pavol, 86-ročný
       Tóthová Judita, 42-ročná
       Bartolen Dezider, 85-ročný
       Planková Anna, 78-ročná
       Bujdoš Juraj, 61-ročný
       Hrdý Jozef, 71-ročný
       Láng Ján, 91-ročný
       Kuruczová Anna, 84-ročná

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

s veľkou zručnosťou.  Jeho drevené 
misky, klenoty a sochy boli príjem-
ným  spestrením celého programu.  
V závere na podnet nášho nového 
predsedu sme si urobili spoločnú fo-
tografiu.  Ďakujeme všetkým, ktorí  
sa zúčastnili našej schôdze a tešíme 
sa  na nové podnety a návrhy, ako 
zlepšiť našu činnosť v nasledujúcom 
období.
Po členskej schôdzi naše členky vý-
boru uložili  kvetinovú dekoráciu z 
výročnej schôdze  pri hrobke Ostyka 
Narburt Ferenca, ktorý bol tiež hrdi-
nom boja za slobodu.
V mene výboru                                      
Margita Fülöpová
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Školské okienko
Naša základná škola patrí k tým, 
ktoré sa snažia priniesť do živo-
tov detí i rodičov čo najviac po-
zitívnych zmien. Vďaka dobrej 
spolupráci s Obcou Trnovec nad 
Váhom sa uskutočňuje množstvo 
vzdelávacích i voľnočasových 
aktivít. Veľmi dobré podmienky 
majú deti vytvorené aj v mater-
skej škole. Za uplynulé mesiace sa 
uskutočnilo množstvo podujatí.
V januári navštívila deti z mater-
skej školy speváčka Simsalala s 
hudobno-zábavným vystúpením 
„Čo sa v škôlke naučím,“ zapojili 
sa do spevu a zahrali si na hudob-
né nástroje. Škôlkari si zopakova-
li poznatky o časových vzťahoch, 
farbách, slušnom správaní. Prežili 
veselé dopoludnie a speváčka ich 
obdarovala krásnou omaľovan-
kou.
Vo februári sa konal karneval, 
krásne vyzdobenou škôlkou sa 
ozývala vrava, hudba, viali fareb-
né stuhy, girlandy, balóny. Od 
rána sa tu prechádzali princezné, 

víly, motýle, lienky, piráti i spi-
dermani. Nechýbala diskotéka, 
rôzne súťaže, chutné občerstve-
nie. Medaila i maľovanka budú 
všetkým pripomínať tento vyda-
rený karneval.
V základnej škole piataci netrpez-
livo čakali na výsledky testovania, 
ktorého sa zúčastnili všetci okrem 
žiakov s mentálnym postihnutím.
Výsledky celoslovenského testo-
vania žiakov 5.ročníka ZŠ T5 2015 
v školskom roku 2015/2016:
V našej škole testovali z mate-
matiky i slovenského jazyka po 
17 žiakov.  Priemerná úspešnosť 
žiaka bola z matematiky 55,10 %, 
zo slovenčiny 60,78. Proti sloven-

skému priemeru bola úspešnosť  
žiakov v matematike nižšia o 
6,89%, v slovenčine o 5,84%.                                   
Dôležitým medzníkom je aj pol-
ročné hodnotenie žiakov, ktoré sa 
konalo 
v piatok 29. januára. Jedni mali 
výsledky lepšie, iní možno 
nie také, ako si predstavovali.  

Cieľom každého učiteľa  je dosia-
hnuť obojstrannú spokojnosť so 
známkou. Učiteľ má byť spokojný 
s hodnotením žiaka vzhľadom na 
dosiahnutú úroveň vzdelávacích 
štandardov, a zároveň žiak má 
byť spokojný so známkou, ktorou 
je hodnotený.
Karneval sa počas fašiangov ko-
nal aj v základnej škole. Vyzdobe-
ná chodba sa 9. februára preme-
nila  na tanečný parket, zo žiakov 
sa stali víly, zvieratká, čarodejní-
ci, princezné, trpaslíci, šašovia..... 
. Všetky masky boli zaujímavé a 
doladili príjemnú atmosféru tohto 
podujatia. Tancovalo sa, zabávalo 
sa a smiech bolo počuť ďaleko za 
bránou školy. Každý bol odme-
nený krásnym diplomom a slad-
kosťami. Školský karneval nám 
priniesol krásne prežité popolud-
nie v kruhu svojich kamarátov, 
pani učiteliek, rodičov a starých 
rodičov.  Ďakujeme Združeniu 
rodičov školy, riaditeľstvu školy 
a pánovi Ľubošovi Motolíkovi za 
podporu našej karnevalovej sláv-
nosti.           
Aj v našej škole sa stáva tradíciou, 
že slávime Deň sv. Valentína, 14. 
február (v tento deň popravili 
kresťanského kňaza a lekára Va-
lentinusa, ktorý tajne sobášil kres-
ťanské páry aj napriek zákazu ci-
sára). Sviatok u nás prebieha vo 
viacerých fázach. Najprv si žiaci 

niekoľko dní vytvárajú „Valentín-
ky“ , ktorými chcú obdarovať 
svojho spolužiaka, kamaráta, uči-
teľa a vhadzujú ich do Valentíns-
kej schránky. V Deň sv. Valentína 
sa všetci oblečieme do červeného, 
prestávky máme spestrené hud-
bou a staršie žiačky roznášajú 
svojim adresátom Valentínsku 
poštu. V tejto nepokojnej a upo-
náhľanej dobe, plnej ľudskej zlo-
by a neznášanlivosti, je nesmierne 
dôležité, aby sme si všetci, nielen 
deti ,ale aj dospelí,  prejavili voči 
sebe trocha lásky, porozumenia, 
úcty a dali vedieť svojim najbliž-
ším, že nám na nich záleží.
Súčasťou vyučovania telesnej a 
športovej výchovy je lyžiarsky 
výcvik. Žiakov má naučiť zákla-
dom lyžovania a prinesú si z neho 
mnoho zážitkov, ale aj pobyt v 
krásnej prírode. Vo februári sa 

lyžiarskeho výcviku zúčastnili 17 
žiaci a dvaja pedagógovia. Konal 
sa v Kokave nad Rimavicou.
Snehu mali naši lyžiari dostatok. 
Začínajúcim lyžiarom prvé kro-
ky na lyžiach robili maličký pro-
blém, ale ako to už býva, v ďalších 
dňoch pribúdalo smelšie a smel-
šie lyžovanie. Tých zdatnejších 
potrápilo len počasie, ktoré sa s 
nimi zahrávalo. Ale všetko dobre 
dopadlo, všetci sa vrátili zdraví, 
šťastní a o niečo málo zo zimných 
športov skúsenejší. 
Celoslovenská vedomostná súťaž 
Všetkovedko prebehla aj v našej 
ZŠ s MŠ a zúčastnilo sa jej 10 žia-
kov. Súťaž bola špecifická svojim 
zameraním – nevyžadovala si 
podrobné vedomosti z jedného 
izolovaného predmetu, ale prepá-
jala všetko, s čím sa doteraz deti v 
škole alebo v rodine stretli a nau-
čili. Bola určená pre žiakov 2. – 5. 
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ročníka. Titul Všetkovedko a za-
radenie sa medzi 30% najmúdrej-
ších detí v rámci celého Slovenska 
získalo 5 žiakov – N. Srňáneková, 
L. Kurucová, M. Meleg, E. Kuru-
cová a S. Pecho. Ocenenie Všetko-
vedkov učeň získali ostatní žiaci, 
ktorí súťažili – J. Povážay, S. Bla-
hová, V. Telkesiová, V. Mlejová a 
B. Murková. Tešíme sa z úspechov 
našich žiakov, všetkým blahoželá-
me a sme hrdí na to, že aj v našej 
základnej škole máme múdre a 
bystré deti. Súťaž finančne pod-
porila Obec Trnovec nad Váhom 
sumou 40 €.  
16. marca navštívili žiaci 1. A obec-
nú knižnicu. Priniesli so sebou 

krásne záložky, ktoré vlastnoruč-
ne ilustrovali na motívy rozpráv-
ky o Medovníkovom domčeku.
17. marca sa konal Deň vody, aby 
sme si všetci pripomenuli význam 
tejto životodarnej tekutiny. Mod-
rým oblečením deti symbolicky 
vyjadrili, že chápu jej dôležitosť, 
zásadný vplyv na človeka.
Dňa 4. a 5. apríla sa uskutoční zá-
pis detí do prvého ročníka a verí-
me, že svoje dieťa prihlásite práve 
do našej školy. Máme naozaj čo 
ponúknuť, veď  Základná škola 
s materskou školou sa snaží vy-
chádzať v ústrety aj rodičom, veď 
materská škola otvára svoje brány 
deťom už od siedmej hodiny ráno, 

školský klub detí od 6.30 hod. Aj 
týmto spôsobom chceme pomôcť 
najmä zamestnaným mamičkám, 
aby sa nemuseli obávať o svoje ra-
tolesti. 

Máme záujem na tom, aby miestne 
deti navštevovali práve našu ško-
lu, preto podporíme každé dieťa, 
ktoré sa zapíše do prvého ročníka. 
Pri nástupe do školy dostane škol-
ské pomôcky v hodnote 30 Eur. Ti-
eto pomôcky bude deťom financo-
vať Obec Trnovec nad Váhom. 

za príspevky do rubriky Školské okienko ďa-
kujeme pani učiteľkám Materskej školy, pani 
Kataríne Tuskovej, žiakom ZŠ s MŠ a PaedDr. 
Róbertovi Mittermayerovi

                                                Fašiangová zábava 2016
Výbor základnej organizácie Cse-
madoku v Trnovci nad Váhom 
touto cestou chce vysloviť poďa-
kovanie všetkým, ktorí sa zapojili 
do organizovania fašiangovej zá-
bavy uskutočnenej dňa 6.2.2016, 
a postarali sa o to, aby sa každý 
účastník cítil príjemne. Poďa-
kovanie patrí  pánovi starostovi 
obce za jeho podporu  a taktiež  
zamestnancom obce, ktorí boli 
nápomocní pri zabezpečovaní  
chodu akcie. Úprimne ďakujeme 
všetkým našim sponzorom za 
morálnu a finančnú pomoc, a  za 
veľmi pekné a hodnotné tombo-

lové príspevky, ktorými zdvihli 
roveň našej zábavy. 
Prirodzene  a v neposlednom 
rade patrí  vďaka   aj našim mi-
lým hosťom, ktorí nás poctili svo-
jou prítomnosťou a postarali sa o 
to, aby  príjemná a dobrá nálada 
ostala  do skorého rána.

Ešte raz všetkým jedno veľké  
„ďakujeme“.

Beseda s ilustrátorom
Veľkú radosť zažili čitatelia obec-
nej knižnice v Trnovci nad Vá-
hom dňa 21. marca 2016. Tešili sa 
predovšetkým tí najmenší, preto-
že nás navštívil známy ilustrátor 
detských kníh Miroslav Regitko. 
Priniesol so sebou ukážky svojich 
prác a celá miestnosť sa razom 
premenila na rozprávkovú ríšu. 
Deti so zaujatím počúvali rozprá-
vanie o tom, ako  vznikajú knihy, 
koľko práce je potrebnej, aby sa 
nám do rúk dostalo hotové die-
lo ozdobené krásnymi obrázka-
mi, ktoré vhodne dopĺňajú text. 
Priateľským a bezprostredným 
rozprávaním pán Regitko doká-
zal, že detskú dušu pozná dôver-
ne, deti počúvali so zatajeným 
dychom. Mnohé z nich poznajú 
časopis Fifík, ktorý je tiež výsled-
kom práce pána ilustrátora. Deti 
sa veľmi zaujímali o to, ako dlho 
trvá ilustrácia jednej knihy, ako 
sa dostal k spolupráci so známy-
mi autormi kníh pre deti Gabrie-
lou Futovou a Romanom Bratom, 
či pracuje aj cez víkendy. Tieto 
a mnohé ďalšie otázky odzneli 
na besede. Dozvedeli sme sa, že 
veľmi ťažko sa ilustrujú zvieratá, 
že pán ilustrátor pracuje dlhé ho-
diny, že nekreslí len štetcom, ale 
používa aj počítačovú grafiku. 
Najviac sa deti potešili, keď im 
prisľúbil, že nás určite ešte na-
vštívi a predvedie ukážky svojej 
práce „v priamom prenose“. 

Na záver besedy predsedníč-
ka komisie školstva, mládeže a 
kultúry Erika Fülöpová zabla-
hoželala čitateľom, ktorí boli na-
jaktívnejšími návštevníkmi našej 
knižnice v uplynulom roku: v 
kategórii do 15 rokov Bianka Bla-
hová, medzi dospelými čitateľmi 
Vladimír Varchulík. Obaja si od-
niesli knihu o našej obci. 
Ďakujeme vedeniu obce za pod-

poru pri organizácii podujatia, 
členom komisie za aktivitu, všet-
kým čitateľom knižnice za ich 
priazeň. 
Predovšetkým ale patrí naša 
vďaka pánu Miroslavovi Regit-
kovi, ktorému prajeme mnoho 
ďalších dobrých nápadov a ra-
dosti z ďalšej práce. 

Ďakujeme pani učiteľkám zá-
kladnej školy aj deťom, ktoré sa 
vo svojom voľnom čase na bese-
de zúčastnili. 
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110. výročie narodenia generála Jána Goliana
26. januára 1906 sa v maďarskom Dombovári na-
rodil človek, ktorý sa výrazne zapísal do našej 
histórie – Ján Golian. Rodičia pracovali v poľno-
hospodárstve a keď sa sociálne pomery zhoršili, 
presťahovali sa napokon do Trnovca nad Váhom, 
kde sa rodina natrvalo usadila. Po rozparcelova-
ní miestneho veľkostatku sa aj Golianovcom ušiel 
kúsok pôdy. Študent Ján počas letných prázdnin 
vypomáhal pri žatevných prácach, aby si rodina 
udržala sociálne minimum.

Ján Golian ab-
solvoval Vojen-
skú akadémiu 
a  Vysokú školu 
vojenskú. V hod-
nosti kapitána ho 
v roku 1938 pri-
delili do Banskej 
Bystrice, kde za-
stával rôzne štáb-
ne funkcie. Ťažko 
znášal situáciu v 

oklieštenej republike, keď Trnovec nad Váhom sa 
stal súčasťou Maďarského kráľovstva. Veď v obci 
žila aj jeho matka a starší brat Jozef.  Napokon ich 
stadeto odvliekli na Štedrý večer v roku 1944 prí-
slušníci gestapa do koncentračných táborov v Ne-
mecku. Po vojne sa do Trnovca nad Váhom vrátila 
len švagriná Júlia.
Ján Golian bojoval až do júla 1943 na východnom 
fronte. Po návrate ho stanovili za náčelníka štábu 
Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. 
Nadviazal styky s odbojom v Trenčíne a v Brati-

slave. Bol poverený spracovať vojenský strategický 
plán v súlade so situáciou na nemecko-sovietskom 
fronte tak, aby povstanie bolo koordinované s ope-
ráciami sovietskej armády. Tieto dôležité úlohy si 
vyžadovali dôslednosť, spoločný postup a ochotu 
podriadiť osobné ambície boju za národnú slobo-
du.  
Keď vojská nemeckého Wehrmachtu začali obsad-
zovať územie Slovenska, Ján Golian vydal 29. au-
gusta 1944 rozkaz na bojovú pohotovosť. Sám sa 
postavil  na čelo povstaleckej armády, ktorú viedol 
až do októbra 1944. Vtedy velenie prebral generál 
Rudolf Viest a Golian sa stal jeho zástupcom. Počas 
povstania Golian preukázal svoje schopnosti pri 
obrane slobodného územia, kde čestne niesol bre-
meno zodpovednosti v najvyššej funkcii povstalec-
kého veliteľa.
Proti nemeckej presile sa však nebolo možné ubrá-
niť, preto v noci z 27. na 28. októbra 1944 vydal 
generál Viest posledný rozkaz 1. československej 
armáde na Slovensku: „Boj za slobodu sa nekončí, 
bude pokračovať v horách“.
3. novembra 1944 Nemci generálov Jána Goliana a 
Rudolfa Viesta v Pohronskom Bukovci zajali. Na-
sledovali výsluchy a napriek platným medziná-
rodným dohodám o ochrane vojnových zajatcov 
oboch generálov v Nemecku odsúdili na trest smr-
ti. Popravu vykonali pravdepodobne v koncentrač-
nom tábore v nemeckom Flossenbürgu v neznámy 
deň v roku 1945.
                                                                                                      
Ing. Jaroslav Hlavatý
zdroj: Zborník múzea SNP Banská Bystrica, Internet

Výsledky volieb  do NR SR,  ktoré sa konali  5. marca 2016,  sú nasledovné:
Z celkového  počtu 2195 zapísaných  voličov k volebným urnám pristúpilo 1159 voličov,
 čo je   52,80 %. Počet platných odovzdaných hlasov bol 1120.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Strana TIP                                                                                                                             14 platných hlasov                              
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)                                                               3 platné hlasy 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)                                             92 platných hlasov
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník                                                                                               2 platné hlasy 
ŠANCA                                                                                                                                               4 platné hlasy 
SME RO DINA - Boris Kollár                                                                                           119 platných hlasov
Strana zelených Slovenska                                                                                                             10 platných hlasov
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO                                                                               1 platný hlas 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség     1 platný hlas 
VZDOR - strana práce                                                                                                               2 platné hlasy 
MOST-HÍD                                                                                                                           197 platných hlasov
Slovenská národná strana                                                                                                             42 platných hlasov
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia                                                                               1 platný hlas 
Komunistická strana Slovenska                                                                                               3 platné hlasy 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                               2 platné hlasy 
SMER - sociálna demokracia                                                                                           260 platných hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie                                                                                                      19 platných hlasov
Slovenská občianska koalícia                                                                                                                        16 platných hlasov
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko                                                                                                    135 platných hlasov
SIEŤ                                                                                                                                                           40 platných hlasov
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja                                                                   35 platných hlasov
PRIAMA DEMOKRACIA                                                                                                                          0 platných hlasov 
Sloboda a Solidarita                                                                                                                                        122 platných hlasov
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Hodnotenie a príprava 
na novú sezónu

Vážení  spoluobčania, kolegovia 
rybári! Dovoľte, aby sme Vám na 
začiatok roka popriali všetko na-
jlepšie v tomto roku, hlavne veľa 
zdravia a veľa pekných zážitkov 
v našich revíroch v nastávajúcej 
sezóne.
Od 1.10.2015 sa pokračovalo v 
čistení lesa v okolí rybníka Ame-
rika III do konca roka. Do roz-
hodnutia o ďalšom užívaní ryb-
níka boli práce pozastavené.
Koniec uplynulého roka nám 
priniesol neradostnú správu. Po 
uplynutí doby nájmu na rybník 
Amerika III nám nebola táto 
nájomná zmluva na užívanie 
obnovená. Do času písania toh-
to príspevku  sme nedostali od 
vedenia Dusla a. s. konečné roz-
hodnutie, či v nasledujúcej sezó-
ne budeme môcť naďalej užívať 
rybník Amerika III na lov, keďže 
Ministerstvom životného pro-
stredia vydané  rybolovné právo 
na tento revír nám platí do konca 
roku 2017. Je teraz len na rozhod-
nutí  vedenia Dusla a. s., či nám 
tento atraktívny revír, ktorý  sa 
podarilo po niekoľkoročnej práci 
dostať do takého stavu, v akom 
je, ponechá naďalej v užívaní.
Počas prvých týždňov roka sa 
vykonala sumarizácia úlovkov 
z odovzdaných  povolení na lov 

a začali sa vydávať povolenia 
na tento rok podľa  zmenených 
pravidiel. V spolupráci so Slo-
venskou ornitologickou spoloč-
nosťou sa 16. 1. v rámci celoe-
urópskeho sčítavania vodného 
vtáctva vykonalo aj v revíroch 
MsO  SRZ Šaľa sčítanie populá-
cie kormorána veľkého. Sčítanie 
sa vykonalo na úseku Váhu od 
priehradného múra VD Králová 
po obec Neded, kde bolo napo-
čítaných 83 ks tohto rybožravé-

ho predátora. Je to  viac- menej 
ustálená populácia, lebo aj vlani 
bolo napočítaných 80 kusov. Pri 
sčítavaní nám ochotne pomohli 
kolegovia poľovníci z poľovníc-
keho spolku DURMUTZ Trno-
vec nad Váhom. Aj touto cestou 
im ďakujeme za tradične dobrú 
spoluprácu.
V druhej polovici  januára prišlo 
obdobie trocha silnejších mra-
zov, keď zamrzli aj hladiny na-

šich rybníkov a bolo potrebné 
vytvoriť dýchacie otvory v ľade. 
Na túto prácu sa podujali naši 
kolegovia Gabriel Sedlák, Štefan 
Braun, Ladislav Bujdoš, Bugyi 
Jozef starší a mladší a na rybní-
ku Amerika III vytvorili otvory, 
ktoré prikryli trstinou z pobrež-
ných porastov. Ďalej sa vyvetvili 
stromy vedľa prístupovej cesty k 
Váhu a vyzbierali sa odpadky na 
úseku Váhu od výtoku starého 
ramena po pretekársku trať. Od-
padky sa zaviezli na likvidáciu 
na separačný dvor. Na rybníku 
Vízallás vyzbieral odpadky Ľu-
boš Keszeli s deťmi a boli tiež za-
vezené na likvidáciu.
Koncom januára sa vykonala 
inventarizácia základných pro-
striedkov inventarizačnou komi-
siou MsO SRZ Šaľa.
V revíroch je stále čo robiť aj po-
čas zimných mesiacov a boli by 
sme radi, aby sa do činnosti za-
pájalo čoraz viac našich členov.

Členská schôdza našej Obvod-
nej organizácie sa uskutočnila 
12. 3. 2016 v budove kultúrneho 
domu.

Výbor Oo SRZ                                              
Petrov zdar

Nové Kaderníctvo KIKA
Od mesiaca marec 2016 na ulici 
Hlavná 31 bolo otvorené kader-
níctvo KIKA. Ak máte záujem 
o zmenu a tvar účesu strihaním  
alebo inými úpravami, s rados-

ťou Vás obslúžime. 
Kaderníctvo KIKA sa nachádza 
medzi pohostinstvom a predaj-
ňou Effendi  kebab a pizza, opro-
ti autobusovej zastávky Selice 
- Šaľa. Kaderníctvo KIKA je otvo-
rené pondelok až piatok od 09:00 
do 17:00 ale aj podľa vzájomnej 
dohody osobne alebo na tel. čísle 

: 0911 980 557
Na Vašu návštevu sa teší kader-

níčka Kristína Hlavatá  
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FK Dynamo 
Trnovec nad Váhom

A-mužstvo mužov sa po ťažkej 
jesennej časti sústredilo na zimnú 
prípravu. Hráči sa intenzívne za-
merali na zlepšenie vytrvalost-
ných schopností a rozvoj sily. Zú-
častnili sa niekoľkých turnajov. 
Ako nám uviedol Marek Žigárdi, 
cieľom mužstva je umiestniť sa v 
jarnej časti tak, aby postúpilo do 
7. ligy.  Veľmi dôležitá je podpora 
divákov, ktorí svojím povzbud-
zovaním vedia hráčov motivovať 
k lepšiemu výkonu. Marek Ži-
gárdi vyslovil prianie, aby všetci 
priaznivci futbalu mužstvo prišli 
podporiť a povzbudiť.
Dorast pod vedením Vladimíra 
Klincka sa tiež zapojil do zimnej 
prípravy. Mali možnosť stretnúť 

sa na umelej tráve s atraktívnym 
súperom, Slovanom Duslo Šaľa, 
účastníkom 3. ligy. Podľa vyja-
drenia V. Klincka „konfrontácia 
s atraktívnym a kvalitným súpe-
rom nám ukázala veľa pozitív 
aj negatív, na ktorých môžeme 
pracovať.“ Dorastenci trénova-
li v telocvični základnej školy a 
„vonku“, v areáli štadióna Anto-
na Keszeliho. V rámci prvej časti 
prípravy hráči postupne absolvo-
vali výkonnostné testy, cvičenia 
zamerané na zlepšenie vytrva-
lostných a silových schopností. 
V ďalšej časti sa venovali hernej 
súčinnosti mužstva, individuá-
lnej technike a všetkým zápaso-
vým situáciám. Naším cieľom do 
jarnej časti sezóny je udržať si aj 
naďalej správny reprezentatívny 

prístup, vylepšiť herný prejav a v 
tabuľkovom postavení sa umiest-
niť vyššie ako po jesennej časti.
Vedenie FK Dynamo má v roku 
2016 mnoho plánov, predovšet-
kým pripraviť mužstvá tak, aby 
dôstojne a kvalitne reprezento-
vali klub i obec. Vedenie plánuje 
zriadiť vlastnú webovú stránku 
a prostredníctvom nej i prostred-
níctvom stránky Obce Trnovec 
nad Váhom zlepšovať prenos in-
formácií medzi členmi FK a výbo-
rom. Potrebné je aj optimálne po-
silniť členskú základňu a obnoviť 
káder družstva dospelých. 
Prajeme vedeniu i hráčom, aby sa 
im podarilo všetky plány realizo-
vať, aby obnovili popularitu tohto 
športu, najmä aby získali stabilnú 
divácku základňu.

Tohtoročná ročná sezóna 
voltížnych pretekov 

odštartovala Barelovým pre-
tekom v Trnovci nad Váhom dňa 
30. januára 2016, ktorú organi-
zoval jazdecký klub JK Lángov 
dvor.
Atraktivitu Barel Cupu potvrdila 
mimoriadne veľká účasť súťažia-
cich, ktorých bolo celkovo 69 zo 
šiestich klubov Slovenska (VK 
Sundance Nitra, JK Lángov dvor, 
JK Spojená škola Ivánka, NŽ To-
poľčianky, TJ Slávia SOUP Šaľa, 
OZ Galaxia PP).
Najpočetnejšia bola jednoznačne 
kategória mladších detí (do 9.ro-
kov), v ktorej súťažilo celkovo 32 
detí. Suverénnym víťazom tejto 
kategórie sa stal osemročný Teo 
Sýkora (JK Lángov dvor), ktorý 
zaujal predovšetkým svojou voľ-
nou zostavou. 
Z dievčat v tejto kategórii skonči-
la na výbornom 3. mieste Martina 
Vargová (JK Lángov dvor).
Ďalšou veľmi silnou kategóriu, čo 
do kvality pretekárov, bola kate-
gória staršie deti, v ktorej domi-
novala Ema Sýkorová (JK Lángov 
dvor).
V tejto kategórii súťažil jeden 
muž a 16 žien. Andrej Meňhért 
(NŽ Topoľčianky) získal zla-
to za mužov. U žien sa dostať k 
medailovým umiestneniam bolo 

omnoho náročnejšie. Nakoniec si 
zlato vybojovala Ema Sýkorová a 
striebro Ema Dudonová (obe JK 
Lángov dvor).
V kategórii juniori sa predstavil 
jeden mužský účastník a  pätnásť 
junioriek. V tejto kategórii miest-
ny jazdecký klub nemal zastúpe-
nie.
Ďalšou veľmi atraktívnou kategó-
riou bola súťaž dvojíc. Svoje voľné 
zostavy predviedlo sedem dvojíc, 
z ktorých každá zaujala svojou 

jedinečnosťou. Veľmi milým pre-
kvapením bolo umiestnenie na-
šej mladučkej dvojice Teo Sýko-
ra a Ema Dudonová (JK Lángov 
dvor), ktorí sa nakoniec umiestni-
li na medailovom 3.mieste. 
 V súťaži skupín – mladšie deti 
(do 9 rokov), bojovali štyri sku-
piny. Vďaka svojmu výbornému 
výkonu si prvé dva cenné kovy 
uzurpovali zverenci trénerky Vla-
dimíry Lenčéšovej z domáceho 

klubu. Zlato vybojovalo družstvo 
JK Lángov dvor-A v zložení: Sý-
kora Teo, Mišková Ema, Antalová 
Nikoleta, Špendlová Scarlet, Já-
nošová Sofia, Filová Lea. Striebro 
si vybojovalo družstvo JK Lángov 
dvor-B v zložení: Vargová Marti-
na, Patrik Vašák, Sedlárová Han-
ka, Hadnaďová  Alisa, Súdorová 
Timea, Oláh Jack. 
V divácky najatraktívnejšej súťaží 
– súťaži juniorských skupín, bol 
boj o prvenstvo veľmi náročný. 
Nakoniec sa k prvenstvu prebo-
jovalo družstvo NŽ Topoľčianky. 
Vzhľadom na vek cvičencov ani 
v tejto kategórii nemal miestny 
klub zastúpenie.
Na záver súťaže sa organizátor 
pretekov rozhodol udeliť ešte dve 
ocenenia a to ocenenie za najlep-
šieho muža pretekov, ktorým sa 
stal Simon Bohunický (JK Spo-
jená škola Ivanka) a ocenenie za 
najlepšiu ženu pretekov, ktorou 
sa stala len jedenásťročná Ema 
Sýkorová (JK Lángov dvor).
Poďakovanie patrí všetkým spon-
zorom a rodičom detí z JK Lán-
gov dvor, ktorí sa podieľali na 
príprave tohto krásneho poduja-
tia a ktorí zabezpečili, aby každý 
účastník pretekov bol ocenený.

 Ďakujeme. Mgr. M. Sýkorová
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Tisztelt lakosok,

most kapják kézhez a Tornóci 
Hírek 2016-os első számát. Aho-
gy láthatják, húsz év után teljesen 
új arculata lett. Még egy változá-
sra került sor, a kéthavonta me-
gjelenő lap most negyedévente 
kerül kiadásra. Azon fáradozunk, 
hogy a változás pozitív legyen, s 
bízunk benne, hogy elégedettek 
lesznek, és továbbra is szívesen 
olvasnak majd bennünket.
Az új, a jobb felé irányuló vál-
tozásokba szívesen bevonnánk 
Önöket is, azokat, akik alkotó 
szelleműek, írnak, publikálnak. 
Legyenek, segítőink, küldjenek 
cikkeket, hogy minden szám 
friss, érdekes legyen, lekössön 
bennünket, és minőségi informá-
ciókat szállítson az olvasóknak. 
Kísérőik leszünk a közéleti törté-
nésekben, sulisarkot kínálunk, s 
betekintést nyújtunk a kulturális- 
és sporteseményekbe.
Kívánjuk, hogy újságunk olvasá-
sa kellemes perceket szerezzen 
Önöknek

Újdonságok 
a szemétkezelésben

Minden ember produkál hulladé-
kot. Sok esetben ezek olyan dol-
gok, melyeket a természet több 
száz év alatt sem dolgoz fel. Kör-
nyezetünket olyan anyagokkal 
szennyezzük, melyek mérgezik 
a talajvizet, kontaminálják a ta-
lajt, a levegőt. Gyakran veszünk 
olyan árut, melyre valójában nin-
cs is szükségünk, s aztán túl aka-
runk adni rajta, mert valami mást, 
újabbat, szebbet szeretnénk.
Ezáltal nőnek a kommunális 
hulladék elszállításának költsé-
gei, bár községünkben a mennyi-
ségi gyűjtésnek köszönhetően az 
áremelkedést nem érezzük meg. 
Az is előny, hogy a hónap min-
den első hétfőjén egyszerűen ki-
rakjuk a ház elé a zsákba osztá-
lyozott hulladékot – üveget, 
papírt, plasztot – s az ezeket meg-
semmisítő cég elszállítja. Másutt 
konténerek vannak, kényelmesen 
megszabadulhatunk a már nem 

hordott, elhasználódott ruháza-
ttól.
S nem utolsó sorban itt van még 
az osztályozott hulladék gyűj-
tőudvara, ahol heti négy alka-
lommal adhatjuk le a kiváloga-
tott szemetet. Talán az egyedüli 
problematikus áru az építkezési 
hulladék, melynek likvidálásával 
a jövőben részletesebben is fo-
glalkoznunk kell.
Mindannyian tudatosítjuk, hogy 
környékünkön régi környezeti 
terhelések vannak - a kommuná-
lis hulladék régi raktára, ülepí-
tők.
Azon igyekszünk, hogy kör-
nyezetünket javítani, szépíteni 
tudjuk. Néha csak döbbenten 

nézzük, hogy a különféle brigá-
dok során hatalmas mennyiségű 
műanyag palackot, papírt, s még 
rosszabb dolgokat is összeszed-
nek. Nem gond pet-üvegben lévő 
vizet vinni a természetbe, de ha 
megisszuk, a palackot eldobjuk. 
Kínlódjon csak a természet… Bo-
moljon a műanyag akár ezer évig 
is!
Emellett a szemét az anyag és 
energia szempontjából hasznos 
forrás. Csak osztályozása kerül 
sokba, ezért a lakosok hozzájáru-
lhatnak e költségek minimalizáci-
ójához, s a munka egy részét saját 

kezűleg is elvégezhetik. Hiszen 
nem olyan nehéz a konténerbe a 
papírra csak papírt-, a sárga tá-
rolóba csak műanyagot – lehető-
ség szerint összenyomott üveget, 
tisztára mosott tégelyeket rakni.  
A hulladéküveget is elszállítják, 
törmeléket készítenek belőle, s 
további termékek gyártásához 
használják.
A szállítási költségekben nagyon 
sokat segít az a lehetőség, hogy az 
elektromos hulladékot egyszerűen 
kirakjuk a ház elé, ahonnan elszállí-
tják. A lakosoknak erre márciusban 
volt lehetőségük, sokan éltek is vele. 
Az osztályozott hulladék udvarába 
a nagyméretű szemetet is el lehet 
szállítani, öreg bútort, szőnyeget, s 
olyan dolgokat, melyek a 120 literes 
konténerekbe nem férnek be.
A községi hivatal udvarában 
elhelyeztek egy konténert, aho-
vá elhozhatják az öreg akku-
mulátorokat, izzókat, s a kisebb 
méretű szükségtelen villanyfo-
gyasztókat. Használják ki ezt 
a lehetőséget, ezzel pénztárcá-
jukat és életkörnyezetüket is kí-
mélik!

             Tornóci Hírek
A község információs, időleges 
lapja  - A szerkesztőség címe: 925 
71 Trnovec nad Váhom 587, tel. č. 
031/7781493 - e-mail: obec@trno-
vecnadvahom.sk  - A kéretlen ké-
ziratokat és fotókat a szerkesztő-
ség nem küldi vissza  - Az egyes 
cikkek álláspontja nem kell, hogy 
tükrözze a szerkesztőség állá-
spontját - Kiadja: Tornóc Község 
a szerkesztőségi tanács irányítá-
sával, tagjai: Ing. Július Rábek, 
Erika Fülöpová, Martin Hajdu, 
Sylvia Hlavatá, Iveta Mesáro-
šová, Katarína Tusková -  Grafi-
kai megoldás: Iveta Mesárošová 
-  Nyomda: Ars Spektrum Nit-
ra - Példányszám: 800 db -  ESZ  
SzK Kulturális Minisztériuma EV 
3433/09  ISSN: 1338-7774 - A szer-
kesztőség fenntartja a jogot, hogy 
a megjelenésre szánt cikkeket sa-
ját belátása szerint sorolja be az 
újság egyes számaiba, és szükség 
szerint lerövidítse vagy átdolgoz-
za azokat.
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A községi képviselőtestület 12. 
ülésére

2016. február 8-án került sor az 
összes képviselő részvételével. 
A községi rendőrség tevékeny-
ségéről szóló beszámolót Roland 
Szabó parancsnok terjesztette 
elő. Elmondta, hogy a KR tagjai-
nak tevékenysége a közterületek 
ellenőrzésére és a község, va-
lamint a lakosság vagyonának 
védelmére irányul, főként ami 
a rongálást, eltulajdonítást és 
megsemmisítést illeti. A rendőr-
ség fokozott figyelmet szentel a 
környezetvédelemnek, elsősor-
ban igyekszik megelőzni az ille-
gális szemétlerakatok létesítését, 
kialakítását. Habár a községben 
osztályozzák a szemetet, s a hó-
nap első hétfőjén térítésmentesen 
el is szállítják, és az osztályozott 
hulladék udvarán le lehet adni az 
üveget, papírt, műanyagot, mé-
gis akadnak olyan emberek, akik 
inkább a falu környékén dobják 
ki  az ilyen hulladékot. A ren-
dőrségnek hét  elkövetőt sikerült 
azonosítania. A rendőrség tagjai 
együttműködnek az alapiskolá-
val, próbálják megtanítani a gye-
rekeket, hogyan viselkedjenek az 
utcán, hogy a közlekedés minél 
biztonságosabb legyen. A KR ta-
gjai szabadidejükben sem tagad-
ják meg a lakosságnak nyújtott 
segítséget, s azon fáradoznak, 

hogy a község valamennyi lakos 
biztonságos helye legyen. Jó az 
együttműködés a helyi érdek-
képviseleti szervezetekkel  – a 
vadászokkal horgászokkal, mint 
ezt PhDr. Suba PhD is kiemelte.
A kulturális-társadalmi rende-
zvények tervét a képviselőtes-
tület elé E. Fülöpová terjesztette. 
Bevezetőben elmondta, hogy a 
községnek lehetősége van bekap-
csolódni az „Európa a lakosokért” 
projektbe, dotációt szerezni néhá-
ny rendezvényre, pl. a falunapra. 
A képviselők jóváhagyták, hogy 
a község éljen ezzel a lehetőség-
gel, s a falunapokat egybekösse a 
község polgármesterének kupá-
jáért folyó versennyel, s ezekre a 
rendezvényekre 2016. július 2-án 
és 3-án kerüljön sor.
A kulturális-társadalmi rende-
zvények tervébe további, évente 
megrendezésre kerülő akciók is 
bekerültek, pl. a falunap, a pol-
gármester serlegéért folyó torna, 
a szépkorúak köszöntése, s me-
lyek a múlt évben is beváltak, pl. 
a Föld napja, a nyárbúcsúztató, 
a karácsonyi vásár. Mivel jó volt 
a visszhang, ezeket idén is terv-
be vesszük. Újdonság a lakosok-
kal való beszélgetés a „Hogyan 
éltünk régen” témára és az M. 
Regitko illusztrátorral való talál-
kozás.
PaedDr. Kosztanko ebben a 

pontban javasolta, hogy a terv-
be sorolják be a turisztikai-isme-
retterjesztő kirándulást. A turis-
taútvonalat pontosan meg kell 
szervezni a széles nyilvánosság, 
nem csak a falu lakosai részvéte-
lével, hanem az egész járásban, s 
ezáltal propagálni kell községün-
ket és környékét.
A képviselők elfogadták a TJ Dy-
namo Tornóc asztalitenisz-sza-
kosztályának dotációját.
Az önkéntes tűzoltószervezet fel 
szeretné frissíteni tevékenysé-
gét, meg kell teremteni a műkö-
déshez a kedvező feltételeket, s 
helyet kell találni a tűzoltószer-
tárnak. A szervezetbe új és régi 
tagok is jelentkeznek, számos 
önkéntes is érdeklődik, aki szí-
vesen felújítaná és fellendítené 
a szervezet tevékenységét. A to-
vábbi működés vízióját K. Jarošo-
vá, a község tűzvédelmi techni-
kusa terjesztette elő, aki egyúttal 
együttműködésre kérte a képvi-
selőket.
A környezetvédelmi, közlekedési, 
építészeti és mezőgazdasági bizo-
ttság tevékenységéről szóló beszá-
molót Ing.Vižďáková terjesztette 
elő, aki ismertette a falu és infra-
struktúrája további fejlesztésére 
vonatkozó aktivitásokat.
Amennyiben érdeklődnek a 
részletek iránt, bővebb tájékozta-
tást weboldalunkon találnak.

A tornóci nyugdíjasklub
Tornócon a nyugdíjasklub 
1975 novemberében alakult meg. 
Akkor a klubnak 57 tagja volt, 
és minden kedden, csütörtökön, 
szombaton és vasárnap tartott 
nyitva. A nyugdíjasok nagyon 
aktívak voltak, bekapcsolódtak 
a község társadalmi életébe, ki-
rándulásokat szerveztek. A nyu-
gdíjasklub mellett hosszú évekig 
működött az Őszirózsa énekc-
soport. Mára Mandák Erzsébet, 
a nyugdíjasklub vezetője ilyen 
élénk társadalmi életre már csak 
emlékezni tud. 16 éve vezeti a 
klubot, jelenleg 31 tagjuk van, 
de vasárnaponként aktívan csak 
körülbelül tízen találkozgatnak. 

Üldögélnek, beszélgetnek, emlé-
keznek. Már énekkar sincs, az 
énekesek csak a maguk örömére 
nótázgatnak. Sajnos, az idő min-
denki felett elszáll, ehhez jönnek 
az egészségi problémák. A régi 
szép idők már csak emlékük-
ben élnek. Egyik legnépszerűbb 
rendezvényük az évente sorra 
kerülő hagyományos Simon-Júda 
vásárra tett kirándulás, melyet a 
klub tagjai a községgel karöltve 
szerveznek meg. Az öregséget 
nem kerülhetjük el, de ez nem be-
tegség. Inkább kihívás, mely nem 
az aktivitás végét jelenti. Ebben 
az időszakban az élet minőségére 
az emberi kapcsolatok, a mások-
kal való találkozások is hatással 

vannak, ezek nélkül az idős em-
ber megkeseredik, kedvetlenség, 
depresszió lesz úrrá rajta. Éppen 
a nyugdíjasklub lehetne az a hely, 
ahol a szépkorúak barátokkal, 
ismerősökkel találkozhatnak, ak-
ciókat szervezhetnek, kézimunka 
mellett szórakozhatnak. Hiszen 
mindig tudnak kínálni valamit 
környezetünknek: gazdag életta-
pasztalatot, bölcsességet, meg 
tudnak tanítani arra, mi a fontos 
az életben. 
„Az idős kor azt is magába fo-
glalja, hogy az ember meg tud-
jon bocsátani, hálás legyen, s 
örülni tudjon az apróságoknak 
is.”
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Hogyan éltünk régen
Az utolsó februári vasárnap a nyu-
gdíjasklubban nagyon aktívan telt. 
A tagok, a község és az iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság 
együttműködésének köszönhetően 
összejöttek a klubban azok, akik 
már megértek néhány nyarat, s bár 
kezük kérges a sok munkától, tekin-
tetük fürge és tiszta.

Az említett szépkorúak nagy 
örömünkre elfogadták a meghívást 
egy kötetlen beszélgetésre, melynek 
témája az volt, hogy hogyan éltünk 
régen, mit hordtak, mit ettek nagya-
nyáink, hogyan szórakoztak, milye-
nek voltak a helyi hagyományok, 
szokások, s hordtak-e a faluban 
népviseletet. Ehhez hasonló és még 
sok más kérdést készítettünk elő 
nekik, s ők nagy örömünkre türel-

mesen válaszoltak is. Sok-sok érde-
kességet tudtunk meg, számos in-
formációhoz jutottunk, olyasmihez, 
amit eddig nem ismertünk. Ez egy-
szer fontos forrásként szolgál majd, 
melyből meríthetnek azok, akik ér-
deklődnek gyökereik és származási 
helyük, szülőföldjük hagyományai 
iránt.
Őszintén köszönjük valamennyi 
résztvevőnek, örülünk, hogy időt 
találtak arra, hogy ne csak me-
goszthassák velünk emlékeiket, 
hanem régi fényképeket is néze-
gethessünk. A behozott fotók  a régi 
időkre vonatkozóan pótolhatatlan 
értéket képviselnek.
A finom pogácsa és pohár borocska 
mellett kellemesen elüldögéltünk, 
emlékeztünk, jól éreztük magunkat, 
és azzal búcsúztunk, hogy ez nem 
az utolsó ilyen akció volt, hiszen 
még annyi mindent nem beszéltünk 
meg, nem mondtunk el. Köszönjük 
a nyugdíjasklub tagjainak a rendel-
kezésünkre bocsátott helységet, a 
polgármester úrnak a szervezésben 
nyújtott segítséget és a részvételt. A 
bizottság tagjainak köszönjük a jó 
ötletet, a résztvevőknek pedig, hogy 
elfogadták a meghívást és eljöttek 
közénk beszélgetni. 

Örülünk a következő találkozásnak! 
A Csemadok évzáró taggyűlé-

sérӧl
2016. 3. 13- án megvalósult a Csema-
dok Tornóci Alapszervezetének évzáró 
taggyülése. A taggyülésen kiértékeltük 
a szervezet 2015 - ös évi tevékenységét ,  
és kitüztük a következӧ év céljait.  Febru-
árban sikeresen megszerveztük  hagyo-
máyos farsangi bálunkat,  s a kӧvetkezö 
hónapokban terveink kӧzt szerepel szín-
házlátogatás, gyermektábor megrende-
zése, kirándulás Badacsonyba,  valamint 
új tervként a lehetöségek szerint a nyári 
hónapokban gulyás melletti   délutáni  
ӧsszejӧvetel  megszervezése. További 
terveink közé tartozik részt venni a já-
rási Csemadok szervezete,  a  községi 
hivatal és a kӧzség egyéb szervezetei 
által  rendezett kultúrális és társadalmi 
eseményeken.  
Az évzáró taggyűlés tudomásul vette  
leköszönö elnöknӧnk,  PaedDr. Suba 
Anna elnöki funkciójáról való lemon-
dását és egyben kifejezte kӧszönetét a 
helyi Csemadok szervezetében végzett 
hosszúéves munkájáért. Majd ezek után 
megválasztotta az  új elnӧköt, Petrovics 
Károly mérnӧk személyében, aki már 

hosszú évek óta a helyi szervezet ve-
zetöségének a tagja. Egyben 2 új tagot 
is választottunk a vezetӧségbe, Szabó 
Márta és Baraník Adriana személyében.  
A tagsági gyűlés programjának keretén 
belül megemlékeztünk az 1848-as  már-
ciusi eseményekröl és az 1848/1849 
- es szabadságharc hӧseiröl.  Ebben az 
évben sem feledkeztünk meg kedves 
szépkorú jubilánsainkról, akiknek egy 
-egy szál rózsát nyújtottunk át a hála és 
a tisztelet jelképeként.

Évzáró taggyűlésünket össezekӧtöttük 
hosszúéves  tagunk, Láng Miklós nagy  
kézügyességgel,  fából készült  al-
kotásainak  kiállításával.  Fafaragásai, 

Társadalmi rovat

     Gratulálunk a jubilánsoknak
70 Kaňa Vincent
       Kováčová Katarína
       Molnárová Mária
       Takáč Michal

75 Paller Adolf
        Roteková Anna
        Tusková Mária 

80 Bégerová Helena
        Boháč Jozef
        Rehák František

85  Kreszanová Júlia

90  Hlavatý Emil

       Újszülöttek
        Kuruc Martin
        Vančíková Bianka
        Zalúbelová Hana
        Hečová Hanka
        Holos Samuel

        Elhunytak
       Vrančík Ladislav, 86-éves
       Kružlík Alexander, MVDr., 78-éves
       Bartolenová Magdaléna, 82-éves
       Legény Jozef, 65-éves
       Hajtman Pavol, 86-éves
       Tóthová Judita, 42-éves
       Bartolen Dezider, 85-éves
       Planková Anna, 78-éves
       Bujdoš Juraj, 61-éves
       Hrdý Jozef, 71-éves
       Láng Ján, 91-éves
       Kuruczová Anna, 84-éves

 A polgári rovatokban csupán azok neveközöljük,             
akik a publikáláshoz

dísztárgyai és fából készült ékszerei kel-
lemesen tarkították az ünnepélyes ta-
ggyűlés programját. 
Végezetül új elnökünk kezdeményezésé-
re egy közös fénykép is készült ülésünk 
résztvevӧiröl. Kӧszönjük mindenkinek 
a  taggyűlésünkӧn való résztvételét és 
egyben ӧrülünk és várjuk az új ӧtleteket 
és javaslatokat,  amelyekkel még jobbá 
tehetjük   szervezetünk tevékenységét.
Az évzáró taggyülés után  vezetӧségünk 
tagjai a helyi temetöben elhelyezték   
Ostyk Narburt Ferenc, lengyel  szabad-
sághös sírjánál a tagyülés virágdekoráci-
ójaként szolgáló nemzeti színű csokrot. 
 A vezetӧség nevében Fülӧp Margit
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SULISAROK
Alapiskolánk azon iskolák közé 
tartozik, melyek minél több po-
zitív változást szeretnének bevi-
nni a gyerekek és szülők életé-
be. A Tornóc Községgel való jó 
együttműködésnek köszönhetően 
számos oktatási és szabadidős 
tevékenység valósul itt meg. Az 
óvodás gyerekeknek is nagyon jó 
körülményeket alakítottunk ki. Az 
előző hónapokban iskolánkban 
számos rendezvényre került sor. 
Januárban az oviba ellátogatott 
Simsalala énekesnő, aki „Mit tanu-
lok meg az oviban” címmel szóra-
koztató zenés műsort adott elő. A 
gyerekek bekapcsolódtak az ének-
be és játékokba, a hangszereket 
is kipróbálták. Átismételték és el-
mélyítették az időről, a színekről, 
a bűvös szavakról és az illedelmes 
viselkedésről szóló ismereteiket. 
Kellemes délelőttöt töltöttek el, s 
az énekesnőtől gyönyörű kifestőt 
kaptak. 
Februárban került sor a karnevál-
ra. Óvodánk gyönyörűen kidíszí-
tett termei gyermekzsivajtól és ze-

nétől voltak hangosak, mindenütt 
színes szalagokat, girlandokat, 
léggömböket láttunk. Reggeltől 
hercegnők, tündérek, lepkék, ka-
ticabogarak, kalózok, pókemberek 
és mesealakok lepték el az óvodát.  
Nem hiányzott a disco, a külön-
féle versenyek és a finom frissítő 
sem. A gyerekek érmet és kifestőt 
kaptak ajándékba, mely a vidám, 
jól sikerült karnevált juttatja majd 
eszükbe.
Az ötödikesek nagyon várták már 
a tesztelés eredményeit, melyen a 
mentálisan sérült tanulókon kívül 
minden ötödikes részt vett.
A 2015/2016-os tanév  T5  2015 fel-
mérésének /5. osztályosok orszá-

gos tesztelése/ eredményei
Atesztelt tanulók száma 17 gyere-
kek. 
Iskolánk sikeressége  55,10% mat. 
és  60,78 % sjl.
Fontos mérföldkő a  félévi értesí-
tők kiadása is, melyre január 29-én 
pénteken került sor. Néhányan a 
vártnál jobb eredményeket értek 

el, néhányan pedig nem olyat, 
amilyet elképzeltek. Minden pe-
dagógus célja, hogy a bizonyítvá-
ny jegyeivel mindkét fél elégedett 
legyen. A tanítónak elégedettnek 
kell lennie a diák értékelésével a 
követelményekben elért szintet 
illetően, a tanulónak pedig elége-
dettnek kell lennie a jeggyel, me-
llyel teljesítményét értékelték.
Farsang idején az iskolában is volt 
jelmezbál. Iskolánk feldíszített fo-
lyosója február 9-én táncparketté 
változott, a gyerekek tündérek-
ké, állatokká, varázslókká, her-
cegnőkké, törpékké, bohócokká 
változtak. Minden jelmez érdekes 
volt, s a kulturális rendezvény kel-
lemes légkörét szolgálta. Ropták a 
táncot, szórakoztak, a kacagás az 
iskola kapuján túl is elhallatszott. 
Mindenki gyönyörű oklevelet és 
édességet kapott. A jelmezbál egy 
csodás délutánt jelentett nekünk 
, barátaink, tanítóink, szüleink, 
nagyszüleink körében. Köszönjük 
a szülői szövetségnek, az iskola 
igazgatóságának és Ľuboš Moto-
líknak  rendezvényünk támogatá-
sát.
Iskolánkban  hagyomány, hogy 
minden év február 14-én megü-
nnepeljük Szent Bálint napját (  e 
napon végezték ki a keresztény 
papot és orvost, Valentinust, aki 
titokban, a császár   tilalma elle-
nére   is összeeskette a  keresztény    
párokat). Az ünnep nálunk több 

fázisban zajlik. A gyerekek először 
kis csomagocskákat készítenek, 
melyekkel meg akarják ajándé-
kozni osztálytársaikat, barátai-
kat, tanítóikat. Ezeket bedobják 
a Bálint-ládába. Valentin-napon 
mindnyájan pirosba öltözünk, a 
szünetekben zene szól, az idősebb 
lányok széthordják a címzetteknek 
a Valentin-napi postát. E nyugta-
lan, rohanó világban, melyben sok 
a rosszindulat és a torzsalkodás, 
rendkívül fontos, hogy mindnyá-
jan, nem csak a gyerekek, de  a fel-
nőttek is, kinyilvánítsuk egymás 
iránti szeretetünket, megértésün-
ket, tiszteletünket, s tudtára adjuk 
szeretteinknek, mennyire fontosak 
nekünk.
 A sítúra az iskolában a testneve-
lés és sportoktatás részét képezi. 
Célja, hogy a tanulók elsajátítsák 
a sízés alapjait, s a gyönyörű ter-

mészetben számos szép élményt 
szerezzenek. A februári sítanfo-
lyamon Kokava nad Rimavicou-
-ban 17 gyerek és 2 pedagógus 
vett részt. Sízőinknek kedvezett az 
időjárás, volt elég hó. A kezdők-
nek az első sílécen megtett lépések 
egy kis gondot okoztak, de ahogy 
lenni szokott, pár nap múlva egyre 
bátrabban síztek. Az ügyesebbeket 
csak az időjárás bosszantotta fel, 
mely eleget játszott velük. De vé-
gül minden jól sikerült, mindenki 
egészségesen, épségben, boldo-
gan, tapasztalatokkal felvérezve 
tért vissza.
A Všetkovedko - Mindentudó or-
szágos versenyen iskolánkból  10 
tanuló vett részt. A verseny irá-
nyulása specifikus volt, nem egy 
elhatárolt tantárgyból kért részle-
tes ismereteket, hanem mindent 
összefoglalt, amit a tanulók eddig 
az iskolában vagy otthon megta-
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nultak. A 2.-5. évfolyamos gyere-
kek számára rendezték. A „Min-
dentudó” titulust s a Szlovákia 
legokosabb gyerekei 30 százaléka 
közé jutást 5 tanuló szerezte meg. 
– N. Srňáneková, L. Kurucová, M. 
Meleg, E. Kurucová és S. Pecho. 
A Mindentudó-tanonc elismerést 
a többi részt vevő versenyző - J. 
Povážay, S. Blahová, V. Telkesio-
vá, V. Mlejová és B. Murková kap-
ta. Örülünk tanulóink sikereinek, 
mindnyájuknak gratulálunk, s 
büszkék vagyunk arra, hogy isko-
lánkba ilyen éles elméjű, okos gye-
rekek járnak. A versenyt Tornóc 
község 40 euróval támogatta.
Az 1.A osztály tanulói március 
16-án látogatást tettek a községi 

könyvtárban. Gyönyörű könyvje-
lzőket hoztak magukkal, melyet 
saját kezűleg illusztráltak a Mé-
zeskalácsházikó mese motívumai 
alapján. 
Március 17-én került sor a Víz na-
pjára, hogy mindnyájan méltassuk 
eme életadó folyadék jelentőségét. 
A gyerekek kék ruhájukkal szim-
bolikusan kifejezték, hogy tudato-
sítják a víz fontosságát, s az embe-
rre gyakorolt alapvető hatását.
Az elsősök beiratására április 4-én 
és 5-én kerül sor, s bízunk benne, 
hogy gyermekük számára épp a  
mi iskolánkat választják. Valóban 
sok mindent kínálunk, az alapis-
kola és óvoda igyekszik a szülők 
kedvébe járni. Az óvoda már re-

ggel 7 órakor nyit, a iskolai klub 
6.30-tól. Ezzel is segíteni szeret-
nénk főként a dolgozó anyukákat, 
hogy biztonságban tudhassák cse-
metéiket.
Érdekünk, hogy a helyben lakó 
gyermekek a mi iskolánkat válass-
zák, ezért minden első osztályos 
beíratott gyerekek támogatunk. 
Iskolába érkezéskor mindegyikük 
30 euró értékű tanszercsomagot 
kap. Ezeket a tanszereket a gyere-
keknek Tornóc Község fizeti.

A Sulisarok rovatba beküldött tudósítá-
sokért köszönet az óvópedagógusoknak, 
az iskola és óvoda igazgatóságának, 
Katarína Tuskovának és PaedDr. Mitter-
mayernek.

                                                
                                                                     

A Csemadok Tornóci Alaps-
zervezetének  a vezetösége  ezú-
ton szeretne köszönetet mondani  
mindenkinek, akik részt vettek  
a 2016. február 6 –án megvaló-
sult  farsangi bálunk megrende-
zésében, és abban, hogy minden 
jelenlevö  kellemesen érezze 
magát. Külön köszönet jár a tá-
mogatásért a község  polgármes-
terének,  és a község alkalma-
zottainak a rendezvény  körüli 
teendők segítségében. Ōszinte 
szívvel  köszönjük  minden tá-
mogatónknak az anyagi és erköl-
csi támogatást, valamint a  sok – 
sok szép és értékes tomboladíjat, 

amellyel hozzájárultak az est 
színvonalához. Természetesen 
és nem utolsósorban köszönet jár 
minden kedves vendégünknek,  
akik megtiszteltek bennünket  
jelenlétükkel és gondoskodtak ar-
ról, hogy a jó hangulat és a jókedv 
megmaradjon egészen reggelig.
Még egyszer mindenkinek egy 
nagy „Köszönjük“.

Beszélgetés az illusztrátorral
A tornóci községi könyvtár lá-
togatóinak 2016. március 21-én 
nagy élményben volt részük. El-
sősorban a legkisebbek örültek, 
mert ellátogatott közéjük Miro-
slav Regitko, a gyermekkönyvek 
ismert illusztrátora. 
Mutatóba elhozta néhány mun-
káját, s a helyiség nyomban 
mesebirodalommá változott. A 
gyerekek nagy érdeklődéssel 
hallgatták a könyv keletkezé-
séről szóló történeteket, megtud-
ták, mennyi munka, amíg a már 
kész, gyönyörű képekkel díszí-
tett mesekönyvet kézhez kapjuk. 
A közvetlen baráti beszélgetés 
során Regitko úr bebizonyíto-
tta, mennyire ismeri a gyermeki 
lelket, a kicsik lélegzetvissza-
fojtva hallgatták. Sokan ismerik 
közülük a Fifík újságot, mely 
szintén az illusztrátor munká-
ját dicséri. A gyerekeket nagyon 
érdekelte, mennyi ideig tart egy 
könyv rajzokkal való kidíszítése, 
hogyan került kapcsolatba Gab-
riela Futová és Roman Brat szer-
zőkkel. Ilyen és hasonló kérdések 
hangzottak el a beszélgetés során. 
Megtudtuk, milyen nehéz állato-
kat rajzolni, hogy az illusztrátor 
hosszú órákat dolgozik, s nem 
csak ecsettel fest, hanem a szá-
mítógépes grafikát is használja. 
A gyerekek annak örültek a le-
gjobban, amikor megígérte, hogy 

még biztosan meglátogatja őket 
és munkáját „egyenes adásban” 
is bemutatja.
A beszélgetés végén az isko-
laügyi-, ifjúsági- és kulturális bi-
zottság elnöke, Erika Fülöpová 
gratulált azoknak az olvasóknak, 
akik a múlt évben könyvtárunk 
legaktívabb látogatói voltak: a 15 
év alatti gyerekek kategóriájában 
Bianka Blahová, a felnőtteknél 

Vladimír Varchulík. Mindketten 
egy községünkről szóló köny-
vet kaptak jutalmul. Köszönjük 
a falu vezetésének a rendezvény 
támogatását, a bizottság tagjai-
nak az aktivitást, s a könyvtár va-
lamennyi olvasójának a támoga-
tást. És természetesen  köszönet 
illeti Miroslav Regitko urat is, 
akinek még sok jó ötletet és to-
vábbi munkájában sok örömet 
kívánunk. 
Köszönjük az alapiskola pedagó-
gusainak és tanulóinak, hogy a 
szabadidejükben részt vettek ezen 
a beszélgetésen.
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Ján Golian tábornok születésének 
110. évfordulója

1906. január 26-án a magyarországi Dombóváron 
egy olyan ember született, aki jelentős mértékben 
beírta magát történelmünkbe – Ján Golian. Szülei a 
mezőgazdaságban dolgoztak, s amikor a szociális 
viszonyok megromlottak, Tornócra költöztek, ahol 
állandó jelleggel le is telepedtek. A helyi nagybirto-
kok szétparcellázása által Golianék is hozzájutottak 
egy darabka földhöz. Ján, aki tanult, a nyári szü-
nidőben segített az aratásban, hogy a család  tartani 

tudja a szociális 
minimumot
Ján Golian elvé-
gezte a katonai 
akadémiát és a 
katonai főisko-
lát is. Századosi 
rangba 1938-ban 
Besztercebányá-
ra osztották be, 
ahol különféle 
vezérkari funkci-

ókat töltött be. Nehezen viselte a kelepcébe került 
országban kialakult helyzetet, amikor is Tornóc a 
Magyar Királyság része lett. Hiszen a faluban élt 
édesanyja és bátyja, József is. Végül 1944 karácso-
nyestéjén a gestaposok Németországba, egy kon-
centrációs táborba vitték őket. A háború után csak 
sógornője, Júlia tért vissza Tornócra.
Ján Golian 1943 júliusától  a keleti fronton harcolt. 
Visszatérése után a besztercebányai szárazföldi 
erők  stábjának parancsnokává nevezték ki. Kapc-

solatot teremtett a trenčíni és pozsonyi ellenállók-
kal. Megbízták őt, hogy a német-szovjet fronton 
kialakult helyzethez dolgozzon ki egy katonai stra-
tégiai tervet, hogy a felkelést összhangba hozhassák 
a szovjet hadsereg hadműveletével. Ezek a fontos 
feladatok következetességet, közös fellépést, vala-
mint azt követelték meg, hogy személyes ambícióit 
rendelje alá a nemzeti szabadságért folyó harcnak.
Amikor a német Wehrmacht seregei megkezdték 
Szlovákia területének elfoglalását, Ján Golian 1944. 
augusztus 29-én harckészültségre adott paranc-
sot. Maga állt a felkelő hadsereg élére, melyet 1944 
októberéig vezetett. Akkor a parancsnokságot Ru-
dolf Viest vette át, Golian a helyettese lett. A felke-
lés idején Golian megmutatta képességeit a szabad 
terület védelménél, ahol a felkelők parancsnoka-
ként becsülettel viselte a felelősség terhét ebben a 
magas tisztségben.
A német túlerővel szemben nem lehetett védekez-
ni, azért 1944. október 27-ről 28-ra virradó éjszaka 
Viest generális kiadta Szlovákiában az 1. csehszlo-
vák hadsereg utolsó parancsát: „ A harc nem ért vé-
get, a hegyekben folytatódik tovább.”
1944. november 3-án a németek Ján Golian és Ru-
dolf Viest tábornokot Pohronský Bukovec-ben fo-
glyul ejtették, Kihallgatások következtek, s a hadi-
foglyok védelméről szóló nemzetközi egyezmény 
ellenére mindkét tábornokot halálra ítélték. A ki-
végzésre valószínűleg a németországi Flossenbür-
g-i koncentrációs táborban, egy ismeretlen napon 
került sor 1945-ben.

ng. Jaroslav Hlavatý
forrás: a besztercebányai múzeum gyűjteménye, internet

Az SzK Nemzeti Tanácsába történő, 2016. március 5-én megtartott választások eredményei a következők: Az 
összes, azaz 2 195 választásra jogosult egyén közül 1159 választó járult az urnákhoz, ez 52,80 %-nak felel meg. A 
leadott érvényes szavazatok száma 1 120 volt. 
A politikai pártokra, politikai mozgalmakra és koalíciókra leadott érvényes szavazatok:
Strana TIP                                                                                                                             14 érvényes szavazat                            
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)                                                               3érvényes szavazat 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)                                             92 érvényes szavazat
Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník                                                                                               2 érvényes szavazat
ŠANCA                                                                                                                                               4 érvényes szavazat 
SME RO DINA - Boris Kollár                                                                                           119 érvényes szavazat
Strana zelených Slovenska                                                                                                             10 érvényes szavazat
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO                                                                               1 érvényes szavazat 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség     1 érvényes szavazat 
VZDOR - strana práce                                                                                                               2 érvényes szavazat 
MOST-HÍD                                                                                                                           197 érvényes szavazat
Slovenská národná strana                                                                                                             42 érvényes szavazat
Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia                                                                               1érvényes szavazat 
Komunistická strana Slovenska                                                                                               3 érvényes szavazat
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                               2 érvényes szavazat 
SMER - sociálna demokracia                                                                                           260 érvényes szavazat
Kresťanskodemokratické hnutie                                                                                             19 érvényes szavazat
Slovenská občianska koalícia                                                                                             16 érvényes szavazat
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko                                                                           135 pérvényes szavazat
SIEŤ                                                                                                                                             40 érvényes szavazat
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja                                                             35 érvényes szavazat
PRIAMA DEMOKRACIA                                                                                                               0 érvényes szavazat
Sloboda a Solidarita                                                                                                           122 érvényes szavazat
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     Értékelés és felkészülés 
az új idényre

Tisztelt polgárok, horgászko-
llégák! Engedjék meg, hogy az 
év elején mindnyájuknak erre 
az évre is minden jót, főleg 
egészséget, a következő idé-
nyre pedig szép élményeket 
kívánjak.
2015. 10. 1-től folytatódott 
az Amerika III halastó körü-
li erdők tisztítása, egészen az 
év végéig. A halastó további 
használatáról szóló döntésig a 
munkákat leállítottuk.
A múlt év vége rossz hírt hozott 
nekünk. Az Amerika III bérleti 
idejének leteltével ezt a bérleti 
szerződést nem hosszabbíto-
tták meg. A cikk megírásáig 
még nem kaptuk meg a Duslo 
a.s. vezetésének végleges dön-
tését arról, hogy a következő 
idényben használhatjuk-e hor-
gászás céljából az Amerika III 
halastavat, ugyanis a Környe-
zetvédelmi Minisztérium által 
kiadott horgászati jog erre a 
horgászterületre 2017 végéig 
érvényes. Most már csak a 
Duslo a.s. vezetőségén múlik, 
hogy ezt az attraktív horgász-
területet – melyet az éve során 
sikerült olyan állapotba hoz-
ni, amilyen most – továbbra is 
használni hagyja-e.

Az év első heteiben  a kiado-
tt engedélyek alapján elvé-
geztük a zsákmányok, fogások 
összesítését s megkezdtük az 
új engedélyek kiadását a me-
gváltozott szabályok szerint. A 
Szlovák Ornitológiai Társaság-
gal együttműködve 1.16-án az 
európai összegzés keretében a 
vágsellyei  horgászszervezet 
területén is megkezdtük a ví-
zimadarak, konkrétan a nagy 
kárókatona számlálását. A 

számlálás a vágkirályfai víztá-
rozó gátszakaszától negyed 
községig terjedt, ahol 83 darab 
ilyen halevő ragadozót szá-
mláltunk meg. Ez többé-ke-
vésbé állandó populáció, his-
zen tavaly is 80-at számoltunk. 
Ebben készségesen segítettek 
nekünk a tornóci DURMUTZ 
vadászegyesület vadászai is, 
akiknek ezúttal is köszönjük a 

jó együttműködést.
Január második felében az erő-
sebb fagyok időszaka követke-
zett, halastavaink befagytak, s 
a jégen szükség volt légzőnyí-
lások kialakítására. Ebben a 
munkában kollégáink, Gabriel 
Sedlák, Štefan Braun, Ladislav 
Bujdoš, idősebb és ifjabb Bugyi 
Jozef segítettek, az Amerika III 
halastavon nyílásokat hoztak 
létre, melyeket náddal fedtek 
le. Megvágták továbbá a Vág 
bekötőútja melletti fákat, öss-
zeszedték a Vág öreg ágától a 
versenyvonalhoz vezető sza-
kaszon a szemetet. A hulladé-
kot megsemmisítés céljából a 
szeparációs udvarba vitték. A 
Vízállás halastónál Ľuboš Kes-
zeli szedte a szemetet a gye-
rekekkel, ezt is elszállították 
likvidálás céljából.
Január végén a vágsellyei vá-
rosi szervezet leltárbizottságá-
nak segítségével elvégeztük az 
alapeszközök leltározását.
A horgászterületeken mindig, 
a téli hónapok alatt is van mit 
tenni, ezért örülnénk, ha a te-
vékenységbe minél több ta-
gunk bekapcsolódna.

Petrov zdar

KIKA -  fodrászat
2016. márciusától a Fő utca 31. 
szám alatt megnyílt az új KIKA 
fodrászat. Ha meg szeretné vál-
toztatni frizuráját, nyírást, vagy 
egyéb igazítást kér, szívesen 
látjuk. A KIKA fodrászat a ven-
déglő és az Effendi kebab- és 
pizza-üzlet között található  a 
Sókszelőce-Vágsellye buszme-
gállóval szemben. A KIKA fod-
rászat hétfőtől péntekig 9-től 17 
óráig tart nyitva, de személye-
sen vagy telefonon is egyeztetni 
lehet a következő telefonszá-

mon: 0911 980 557.
Kristína Hlavatá fodrásznő 

előre örül látogatásuknak.
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FK Dynamo Tornóc
A klub A csapata /férfiak/ a nehéz 
őszi idény után a téli felkészülé-
sre összpontosított. A játékosok 
intenzíven foglalkoztak a kitar-
tás és az erőnlét fejlesztésével. 
Részt vettek néhány tornán. 
Ahogy az Marek  Žigárdi elmon-
dta, a csapat célja, hogy a tavaszi 
idényben olyan helyezést sze-
rezzen, amellyel továbbléphet a 
7. ligába. Nagyon fontos a nézők 
támogatása, akik buzdításukkal 
jobb teljesítményre ösztönzik a 
játékosokat. Marek Žigárdi sze-
retné, ha minden focirajongó el-
jönne támogatni és buzdítani a 
csapatot.
A Vladimír Klincko vezette ifi 
csapat szintén bekapcsolódott a 
téli felkészülésbe. A műfüves pá-
lyán lehetőségük adódott talál-

kozni a Slovan Duslo Šaľa  csa-
patával, mely attraktív ellenfél, a 
3. liga résztvevője. V. Klincko el-
mondása szerint „ az attraktív és 
erős ellenféllel való szembesülés 
számos pozitívumot és negatí-
vumot tárt fel, melyeken majd 
dolgozhatunk.” Azt ifi csapat az 
alapiskola tornatermében edzett, 
„kint” pedig az Anton Kesze-
li sportstadion területén. A fel-
készülés első részének keretében 
a játékosok fokozatosan abszol-
válták a teljesítményteszteket, a 
gyakorlatok a kitartásra és erőn-
létre irányultak. A további rész-
ben a csapatszellem erősítésével 
, az individuális technikával és a 
játékhelyzetekkel foglalkoztak. 
A tavaszi idényre célunk a me-
gfelelő reprezentatív hozzáállás 
további megtartása és a játék-

technika javítása, a tabellán pe-
dig előbbre kell kerülni, mint az 
őszi idény után.
Az FK Dynamo-nak 2016-ra sok 
a terve, mindenekelőtt úgy fel-
készíteni a csapatot, hogy jól és 
méltóan képviselje a klubot és a 
községet is. A vezetőség tervei 
közt szerepel egy saját weboldal 
kialakítása, s ezáltal és a község 
honlapja segítségével javítani 
kell az információk gyorsabb át-
vitelét a klub tagjai és a vezető-
ség között. Meg kell továbbá 
szilárdítani a tagsági alapot, és a 
felnőtt csapatok káderét.
A vezetőségnek és a  játékosok-
nak is kívánjuk, hogy sikerüljön 
megvalósítani minden tervüket, 
növelni e sport népszerűségét, s 
főként stabil szurkolótábort sze-
rezni.

Az idei lovastorna idény Tornó-
con a Barel versennyel kezdődött 
2016. január 30-án, melyet a Láng-
-udvar lovasklub szervezett
A Barel Kupa attraktivitását bizo-
nyította a versenyeken való rend-
kívül nagy részvétel: összesen 69 
versenyző indult Szlovákia hat lo-
vasklubjából (VK Sundance Nitra, 
JK Lángov dvor, JK Spojená škola 
Ivánka, NŽ Topoľčianky, TJ Slá-
via SOUP Šaľa, OZ Galaxia PP).
A legtöbben egyértelműen a kise-
bb gyerekek ( 9 éves korig) kate-
góriájában indultak, ahol összesen 
32 gyerek versenyzett. E kategória 
szuverén győztese a nyolc éves 
Teo Sýkora (JK Lángov dvor) volt, 
aki elsősorban szabadon választo-
tt gyakorlataival tarolt.
A lányok közül ebben a lategóriá-
ban Martina Vargová  (JK Lángov 
dvor) az előkelő harmadik helyen 
végzett.
A következő, minőségét tekintve 
erős kategória az idősebb gyere-
kek kategóriája volt, ahol Ema 
Sýkorová (JK Lángov dvor) do-
minált.
Ebben a kategóriában egy fér-
fi és 16 nő versenyzett. Andrej 
Meňhért (NŽ Topoľčianky) a fér-
fiaknál aranyat szerzett. A nőknél 
már nehezebb volt éremközelbe 
kerülni. Végül az aranyat Ema 
Sýkorová, az ezüstöt pedig  Ema 

Dudonová (mindkettő  JK Lángov 
dvor) szerezte meg.
A junioroknál egy férfi és tizenöt 
hölgy résztvevő mutatkozott be. 
Ebben a kategóriában a helyi lo-
vasklub nem képviseltette magát.
A következő attraktív kategória 
a párosok versenye volt. Szaba-
don választott gyakorlatát hét 
páros mutatta be, mindegyik 
egyedülálló volt. Nagyon kedves 
meglepetés volt kis versenyzőink, 
Teo Sýkora és Ema Dudonová (JK 

Lángov dvor) kettőse, amely az 
éremmel járó 3. helyezést szerezte 
meg.
A kisebb gyerekek csapatverse-
nyében (9 éves korig) négy csa-
pat állt rajthoz. Kiváló teljesítmé-
nyüknek köszönhetően az első két 
értékes érmet Vladimíra Lenčé-
šová edző tanítványai vitték el a 
helyi lovasklubból. Az aranyat a 
Láng-udvar A- csapata vívta ki 
Sýkora Teo, Mišková Ema, Anta-

lová Nikoleta, Špendlová Scarlet, 
Jánošová Sofia, Filová Lea össze-
tételben, az ezüstöt pedig a Lán-
g-udvar B-csapata szerezte meg 
Vargová Martina, Patrik Vašák, 
Sedlárová Hanka, Hadnaďová  
Alisa, Súdorová Timea, Oláh Jack 
összetételben.
A nézők szempontjából le-
gattraktívabb versenyben, a juni-
orok csapatversenyében nagyon 
kemény harcot vívtak az első he-
lyért. Végül a vezetést a NŽ To-
poľčianky csapata szerezte meg. 
A versenyzők korát tekintve eb-
ben a kategóriában sem volt kép-
viselete a helyi lovasklubnak.
A verseny végén a szervező még 
két díjat osztott ki, mégpedig a 
legjobb férfi versenyzőnek járó 
elismerést , melyet  Simon Bo-
hunický (JK Spojená škola Ivanka) 
szerzett meg, és a verseny legjobb 
hölgyének járó elismerést, melyet 
a csupán 11 éves Ema Sýkorová 
(JK Lángov dvor) nyert el..
Köszönet illet minden szponzort, 
a Láng-udvar lovasklub gyerme-
keinek szüleit, akik részt vettek 
e csodálatos verseny előkészíté-
sében, és akik biztosították, hogy 
minden versenyző elismerésben 
részesüljön.
Köszönjük.
Mgr. Martina Sýkorová
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