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Blíži sa deň obce, zostáva 
už len pár dní!

Všetci vieme, že čas plynie veľ-
mi rýchlo. Ani sme sa nenazdali a 
máme tu už trinásty ročník kultúr-
nospoločenského podujatia Deň 
obce 2016. Aj v tomto roku sme v 
spolupráci so spoločenskými i zá-
ujmovými organizáciami, poslan-
cami OZ a Základnou školou s ma-
terskou školou Trnovec nad Váhom 
pripravili pre Vás bohatý program.
Už v piatok, 1. júla 2016 sa bude ko-
nať okresná spevácka súťaž Talent 
2016 a všetci priaznivci spevu sa 
môžu tešiť na výkony súťažiacich. 
Tí, ktorí uprednostňujú šport pred 
kultúrou, sa môžu zúčastniť prvého 
ročníka behu okolo Ameriky. V pia-
tok sa záujemcovia môžu pozrieť na 
výstavu prác miestneho fotografa 
Igora Boháča. Ide o výber z množ-
stva fotografií zo Slovenska, Gréc-
ka, Vietnamu, Thajska, Kostariky, 
Panamy, ale aj čierneho kontinentu 
– Afriky.
V sobotu, 2. júla, sa na rybníku Ver-

mek konajú rybárske preteky detí, 
najlepší získajú hodnotné ceny a 
všetci si môžu pochutnať na vý-
bornom guláši. Tak ako v uplynu-
lých rokoch usporiada Autoškola 
Jaroslav Hlavatý jazdu zručnosti a 
zraz motorkárov, kde si prídu na 
svoje milovníci rýchlych kolies. 
Svoje strelecké umenie predvedú 
lukostrelci z miestneho oddielu 
Hubert Arrows.
Tá najlepšia zábava však vypuk-
ne až od 17.00 hod., na nádvorí 
Miestneho kultúrneho strediska sa 

nám predstavia deti zo základnej 
i materskej školy, uvidíte folklór-
ne súbory Šaľan a Žibrica zo Žiri-
an, zaspievajú nám tí najlepší zo 
speváckej súťaže Talent. Privítame 
skupinu Omega Revival, ale aj mie-
stneho country speváka Gabriela 
Hambalka & Dočko Band, skupinu, 
v ktorej účinkuje Michal Dočolo-
manský ml. Ukážky historického 
šermu predvedú členovia spolku 
Hector. Moderátorom podujatia je 
Binďo z rádia Európa 2.
Tým najväčším ťahákom bude 
vystúpenie obľúbenej slovenskej 
speváčky Zuzany Smatanovej so 
skupinou, ktorá k nám privedie aj 
hosťa, saxofonistu Mila Suchomela. 
Po kultúrnom programe nasleduje 
oldies diskotéka s DJ Slížom.
Mysleli sme aj na naše deti, pripra-
vili sme pre ne streľbu z kuše na 
hrad pod dohľadom rytiera, ale aj 
súboj mäkčenými zbraňami. Môžu 
si zaskákať na nafukovacom hrade, 
ale aj pomocou farbičiek sa zmeniť  
na zombie či princeznú. 

Občerstvenie bude bohaté, môžete 
si pochutnať na cigánskej pečienke, 
ale aj pečenej klobáse, detských hot-
-dogoch, kuracom mäsku a zapiť to 
pivom, kofolou alebo kávou podľa 
chuti. Maškrtné jazýčky určite pote-
ší možnosť zakúpiť si trdelník, ale v 
ponuke budú aj maďarské vína, cuk-
rovinky, výborné syrové výrobky 
farmy Majcichov a kvalitná domáca 
zelenina a mnoho ďalších špecialít.
Milí občania, všetkých srdečne pozý-
vame, príďte sa zabaviť, určite neoľu-
tujete!

  OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

DEŇ OBCE 2016 sa blíži!
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13. zasadnutie obecného za-
stupiteľstva sa konalo 4. apríla 2016 
a zúčastnili sa ho všetci poslanci. 
Medzi najdôležitejšie body progra-
mu patrilo schválenie Záverečného 
účtu obce za rok 2015 a celoročné 
hospodárenie obce, ktoré poslanci 
schválili bez výhrad. 
Plán ďalšieho rozvoja obce na 
programové obdobie 2016 – 2023 
je strategickým dokumentom, v 
ktorom obec stanoví svoje priori-
ty, najdôležitejšie ciele a opatrenia 
na zabezpečenie kvalitného života 
svojich občanov. Tento dokument 
je potrebné predložiť pri každej 
žiadosti, ktorú obec vypracuje so 
zámerom čerpať finančné prost-
riedky zo štátneho rozpočtu alebo 
fondov Európskej únie. Tento do-
kument prerokovala najskôr pra-
covná skupina zložená z obyva-
teľov obce, neskôr členovia komisií 
pri Obecnom zastupiteľstve a všet-
ky ich názory a pripomienky boli 
následne zapracované. 
Program rozvoja obce sa zameria-
va napr. na vybudovanie občians-
kej a sociálnej infraštruktúry, či sa 
týka výstavby bytových jednotiek 
pre seniorov, rekonštrukcie domu 
smútku, vybudovania komunitné-
ho centra a pod., ale aj budovanie 
a rozvoj kultúrno-spoločenskej in-
fraštruktúry, napr. rekonštrukciu 
Miestneho kultúrneho strediska. 
Ďalej sa zameriava na budovanie 
a rozvoj školskej, verejnej i obecnej 
infraštruktúry, napr. o rekonštruk-
ciu multifunkčného ihriska, vybu-
dovanie parkovísk, rekonštrukciu 
chodníkov a ciest. Ďalšími priori-
tami sú rozvoj ľudských zdrojov, 
napr. zvýšenie vzdelanostnej úrov-
ne a zamestnanosti v obci formou 
aktivačných prác alebo vybudova-
ním Obecného podniku služieb. 
Ďalšou prioritou je sociálno – eko-
nomický rozvoj, najmä rozvoj 
starostlivosti o starších občanov, 
nevládnych a sociálne slabších 
občanov, ale aj podpora podnika-
nia. Dôležitá je aj ochrana a tvorba 
zdravého životného prostredia, v 
ktorej sa program zameriava na 
likvidáciu nelegálnych skládok, 
vybudovanie oddychových zón, 
výsadbu a ochranu zelene. Medzi 
ďalšie priority patrí rozvoj turiz-
mu, ktorý sa dá podporiť vybu-

dovaním cyklotrás a náučného 
chodníka. Neoddeliteľnou časťou 
je podpora propagácie a informo-
vanosti obce, ktorá je dôležitou 
súčasťou každodenného života. 
Efektívna informovanosť zlepšuje 
vzájomnú komunikáciu medzi ob-
čanmi, podnikateľmi a samosprá-
vou i ďalšími subjektmi.  
Poslanci ,, Program hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja obce Tr-
novec nad Váhom na programové 
obdobie 2016-2023“ jednohlasne 
schválili. 
Poslanci schválili aj všeobecne 
záväzné nariadenie o určení výš-
ky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na 
území obce Trnovec nad Váhom. 
Toto nariadenie určuje sumu, kto-
rou obec prispieva na každé dieťa, 
ktoré navštevuje materskú školu 
i základnú školu a školský klub 
detí. Obec má zo zákona možnosť 
krátiť normatívne finančné prost-
riedky na osobné náklady na 90%, 
na prevádzkové náklady na 80 % z 
finančných prostriedkov poskyto-
vaných štátom, napriek tomu pe-
niaze poukazuje škole vždy v plnej 
výške. V tomto bode sa rozpútala 
podnetná diskusia. 
Ďalej poslanci schválili Požiarny 
poriadok Obce Trnovec nad Vá-
hom, čím umožnili, aby sa zabez-
pečilo lepšie a kvalitnejšie fungo-
vanie Obecného hasičského zboru. 
Prerokovali a schválili sa tri zá-
mery na vypísanie verejnej súťa-
že – predaja majetku obce. Ide o 
dva rodinné domy a jeden byt vo 
vlastníctve obce, schválené bolo aj 
poskytnutie dotácie pre futbalový 
klub Dynamo Trnovec nad Váhom 
na 1. polrok tohto roka v sume 
10.200,- Eur.
Rozprúdila sa diskusia, predsed-
níčka komisie školstva, mládeže a 
kultúry informovala poslancov o 
prípravách programu na tohtoroč-
ný deň obce. 
14. zasadnutie Obecného za-
stupiteľstva sa konalo 25. apríla 
2016, prítomní boli všetci poslanci. 
Veľmi dôležitým bodom progra-
mu bola možnosť podať žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok na 
projekt „Zberný dvor Trnovec nad 
Váhom“. 

Projekt je dôležitý predovšetkým z 
hľadiska životného prostredia, pre-
tože súčasný zákon o odpadoch je 
mimoriadne náročný a predpisuje 
vysoké štandardy na triedený zber 
odpadu, aj nutnosť preberať drob-
ný stavebný odpad. Náš súčasný 
dvor triedeného zberu odpadu je 
preto potrebné pretransformovať 
tak, aby tieto štandardy spĺňal. 
Preto sa obec chce pokúsiť získať 
nenávratný finančný príspevok z 
rozpočtu Ministerstva životného 
prostredia SR  v rámci operačného 
programu kvalita životného pro-
stredia. Obec sa môže uchádzať o 
finančné prostriedky na výstavbu 
zberného dvora, na nákup základ-
ných pracovných strojov nutných 
na prevádzku tohto zberného dvo-
ra.  
Vzhľadom na to, že životné pro-
stredie našej obce je zaťažené blíz-
kosťou chemického závodu a odka-
lísk, je pre nás dôležité, že jedným 
z cieľov tejto výzvy je dobudova-
nie infraštruktúry odpadového 
hospodárstva, ale predovšetkým 
postupné znižovanie a eliminácia 
negatívnych vplyvov týchto záťa-
ží a skládok na nás i naše okolie. 
Dosiahneme to tým, že budeme 
preberať viac druhov vytriedených 
komodít, napr. stavebný odpad aj 
veľkoobjemový odpad. Tieto zlož-
ky sa budú na dvore triediť, ale 
bude možnosť ich opätovne použiť, 
ak niektorý z občanov o niektorú z 
týchto vecí prejaví záujem. Bude to 
vlastne akýsi second – hand, keď 
tá istá vec môže poslúžiť viacerým 
ľuďom. Čím viac položiek sa nám 
podarí vytriediť, znova použiť a 
recyklovať, tým viac si každý z 
nás zníži náklady na komunálny 
odpad. Znížime tým množstvo ko-
munálneho odpadu vyvážaného 
na skládku a takto vlastne pomôže-
me svojmu životnému prostrediu.
Pokiaľ ide o výšku spolufinancova-
nia zo strany obce, výška je stano-
vená na 30.537 Eur.
Ďalším bodom programu bol návrh 
členov do Rady školy, ktorej končí 
funkčné obdobie. Obec je zriaďova-
teľom školy, preto má právo do nej 
vymenovať štyroch členov. Komi-
sia školstva, mládeže a kultúry pri 
OZ na svojom zasadnutí navrhla, 
aby boli za Obec Trnovec nad Vá-
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hom delegovaní PaedDr. Ladislav 
Kosztanko, Mgr. Iveta Batyková, 
Mgr. Oliver Berecz a Erika Fülöpo-
vá. Po podnetnej diskusii poslanci 
delegovanie týchto kandidátov do 
Rady školy schválili.
Obec na svojej webovej stránke zve-
rejnila tri obchodné verejné súťaže 
na predaj nehnuteľného majetku 
obce. Predmetom týchto súťaží bol 
byt č. 1 v bytovom dome č. 502 a 
rodinný dom č. 24 a 390. Iba jedna 
z obchodných súťaží bola úspešná, 
do druhého kola budú posunuté 
obchodné verejné súťaže na predaj 
bytu a RD 390, kde poslanci navrhli 
predĺženie lehoty na podanie návr-
hu a zníženie kúpnej ceny týchto 
nehnuteľností.
Do diskusie sa zapojila E. Fülöpo-
vá, ktorá konštatovala, že poslan-
ci na predchádzajúcom zasadnutí 
vzali na vedomie výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa mater-
skej školy a žiaka školských zaria-
dení so sídlom na území obce Trno-
vec nad Váhom vzalo na vedomie 
zámer aktivít školy spolufinanco-
vané obcou. Keďže na čerpanie fi-
nančných prostriedkov je potrebné 
uznesenie, poslanci zámer schválili.
15. zasadnutie OZ sa konalo 
6. júna a dôležitým bodom progra-
mu bolo prijatie VZN o odpadoch. 
Vzhľadom na to, že od 1. júla 2016 
nadobúda platnosť nový zákon o 
odpadoch, bolo potrebné legislatív-
ne zosúladiť obidva právne pred-
pisy. Nový zákon mení prakticky 
všetky postupy, ktoré sa doteraz 
pri likvidácii odpadu používali. 
Obciam zo zákona vyplýva napr. 
povinnosť zabezpečiť, aby biolo-
gicky rozložiteľný odpad nekončil 
na skládkach, čiže tento odpad viac 
nemôžeme vyhadzovať do nádob 
na komunálny odpad.
Zákon ponúka dve možnosti na vy-
triedenie biologicky rozložiteľného 
odpadu. Prvá možnosť je odvoz 
biologicky rozložiteľného odpadu,  
keď obec musí zabezpečiť zberné 
nádoby pre občanov, zabezpečiť 
zvozové vozidlo, uspôsobené na 
zvoz takéhoto druhu odpadu, pra-
covníkov na odvoz tohto odpadu a 
v neposlednom rade uložiť odpad 
na skládku. Druhá možnosť nakla-
dania s biologicky rozložiteľným 
odpadom predpokladá, že si obec 
uplatní legislatívnu výnimku - 50% 

domácností preukáže, že svoj bio-
logicky rozložiteľný odpad kompo-
stuje. Je však potrebné zabezpečiť 
kompostéry a distribuovať ich do 
domácností. Nákup kompostérov 
je z dlhodobého hľadiska najme-
nej nákladnou položkou. Práve 
poslanci musia zvážiť, ktorá je pre 
nás najlepšia. Občanov je potrebné 
informovaťa dôkladne oboznámiť s 
danou situáciou.
Zastupiteľstvo rozhodlo posunúť 
do druhého kola aj verejné súťaže o 
predaj nehnuteľného majetku obce. 
Ide o byt v bytovom dome 502, pre-
daj rod. domu č. 390 a stavebný po-
zemok v novom stavebnom obvode 
(bývalý Hydrostav). Záujemcovia 
môžu získať viac informácií o tejto 
súťaži na internetovej stránke obce.
Správca farnosti Mgr. Mede sa ob-
rátil na obec so žiadosťou o finanč-
ný príspevok na sanáciu kostola 
Premenenia Pána, poslanci navrhli, 
aby postupoval v zmysle platného 
VZN obce o poskytovaní dotácií z 
rozpočtu obce. Občianske združe-
nie Hornojatovčan malo záujem na 
tom, aby sa vysporiadali vlastnícke 
vzťahy kostola v Hornom Jatove, 
poslanci vzali žiadosť na vedomie.
Prednosta OcÚ Mgr. Berecz 
oboznámil poslancov so stavom 
príprav na tohtoročný Deň obce. 
Ako sme avizovali, v tomto roku 
sa kultúrnospoločenské podujatie 
uskutoční v dňoch 1. a 2. júla 2016. 
Bližšie informácie nájdete v týchto 
novinách na str. 1. 
Ing. Jaroslav Hlavatý predniesol 
informácie o rokovaní prípravného 
výboru na vybudovanie pamätníka 
generála Jána Goliana. Vzhľadom 
na odporúčania prof. Jančoviča, 
ktorý zdôraznil, že celý projekt by 
mal zachovať najmä myšlienku 
vzopretia sa nepriateľovi a spojiť 
ju s komfortom občanov. Preto na-
vrhol vybudovať na ulici Sötérovej 
v parku pri nefunkčnej artézskej 
studni oddychovú zónu, v ktorej 
sa ľudia môžu stretať, posedieť, od-
dýchnuť si, pozhovárať sa a pritom 
sa zoznámiť s odkazom generála 
Goliana. Keďže z radov občanov 
odzneli návrhy na opravu tejto ar-
tézskej studne, je potrebné najskôr 
prediskutovať s odborníkom mož-
nosť opravy studne a zapojiť ju do 
projektu ako vodný prvok v parku.
Novovytvorený hasičský zbor do-

stal prostredníctvom obce ponuku 
od spoločnosti Duslo, a.s. na odk-
úpenie hasičského auta. Náčelník 
hasičského zboru odporúčal po-
slancom, aby ponuku prijali a vo-
zidlo sa stalo súčasťou vozového 
parku hasičského zboru. Poslanci 
zároveň podporili myšlienku vy-
tvoriť priestory pre hasičský zbor 
a pouvažovať nad umiestnením a 
výstavbou zbrojnice.

Ďalšie informácie získate na našej 
webovej stránke 

www.trnovecnadvahom.sk
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Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 
70 Alžbeta Kunová
        Zita Petrovicsová
        Agneša Zsáková

 75 Irma Holosová, HJ
        Alojz Marček
        Michal Petrovič
        Cecília Galbavá, HJ
        Etela Lévaiová
        Alžbeta Borková
        Irena Kolečániová
        Mária Holecová

80  František Kárász
        Veronika Liptaiová
        Júlia Takáčová

85  Etela Hlavatá
        Valéria Oláhová

90  Peter Gombos, HJ

Narodili sa
         Paulína Barátová                                                               
         Sára Bandžuchová
         Adrián Malko
         Maxim Marček
         Sára Poláková
         Romana Puskásová
         Sofia Šoltová
         Tereza Vaníková
                                                             
Opustili nás
         Anna Kurucová, 84 ročná        
         Helena Belovičová, 93 ročná                                             
         Ján Ondrášik, 85 ročný
         Bc. Milan Mrllák, 31 ročný
         Helena Miškolciová, 87 ročná
         Viola Marčeková, 85 ročná
         Margita Kunderlíková, 59 ročná

V občianskych rubrikách sú zverejnené len                
mená občanov, ktorí súhlasili s publikovaním
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Deň Zeme

Aj v našej obci sme si spoločne pripomenuli Deň Zeme, 
ktorý je každoročne slávený 22. apríla. Jedná sa o deň, 
počas ktorého by sa každý z nás mal na chvíľku poza-
staviť, pouvažovať o svojom spôsobe života a spraviť 

sebareflexiu, či sú jeho kroky správne a pre našu Zem 
prospešné.
 Každý, kto mal záujem priložiť pomocnú ruku, mohol 
symbolicky na Deň Zeme pomôcť pri uprataní nášho 
bezprostredného okolia a tak pomôcť prírode. Touto 
drobnou pomocou sme mohli spoločne nášmu život-
nému prostrediu sňať aspoň malú ťarchu, ktorú musí 
naším pričinením niesť. A preto sa mohla široká ve-
rejnosť zapojiť 23.apríla do akcie „Vyčistime si svoju 
obec“.  Deň pred touto akciou ukázali deti Základnej 
školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom jas-
nú snahu starostlivosti o životné prostredie, keďže za 
pomoci pani učiteliek sa zapojili do akcie a spoločne 
dokázali odstrániť veľa odpadkov a znečistenia, ktoré, 
žiaľ, niektorí jedinci v našej obci zahodili na nespráv-
ne miesto.
Dňa 23. apríla sa stretli o deviatej ráno pri rybníku 
Amerika III. poľovníci, rybári, včelári, členovia spolo-
čenskej organizácie Csemadok, členovia lukostrelec-
kého oddielu Arrows, futbalisti, pracovníci obecného 
úradu, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia ko-
misií pri OZ a vedenie obce. Prišlo aj mnoho dobro-
voľníkov z radov angažovaných občanov, ktorým na 
životnom prostredí skutočne záleží.  Po úvodných po-
kynoch od pána starostu obdržali rukavice a vrecia. 
Akcia prebiehala celé predpoludnie a vďaka nej sa po-
darilo odstrániť z okolia veľké množstvo odpadkov. 
Potešilo nás, že o akciu bol veľký záujem a že do akcie 
sa zapojili aj ratolesti dobrovoľníkov, ktoré od útleho 
veku môžu porozumieť nutnosti ochrany životného 
prostredia 
a starostlivosti oň.
Obec pripravila pre všetkých dobrovoľníkov ako po-
ďakovanie občerstvenie, o ktoré sa postarali pracovní-
ci obecného úradu Katka Batyková, Marika Szabová 
a Zolo Bartuš. Nechýbal ani guláš, ktorý unaveným 
dobrovoľníkom na záver dodal síl. Takto sme sa na zá-

ver akcie spoločne stretli a mohli si odovzdať dojmy, 
ktoré v nás Deň Zeme zanechal. Žiaľ, z rozhovorov 
dobrovoľníkov bolo cítiť rozčarovanie nad stavom, 
ktorý v našej prírode mali možnosť vidieť. Človek si 
už pomaly začal zvykať na drobné odpadky, ako sú 
igelitové vrecká, pozostatky jedál, rôzne kelímky a iné. 
To, čo sa podarilo niektorým skupinám nájsť, však vy-
rážalo dych. Mnohí sa pozastavovali nad tým, koľko 
námahy musia niektorí naši spoluobčania vynaložiť 
k tomu, aby nelegálne uložili odpad a tým znečistili 
našu spoločnú prírodu. Ak by sme našu Zem chápali 
ako živý organizmus, tak veríme, že takéto veci by sa 
diali minimálne. Totiž každý menej uvedomelý občan 
sa určite pozastaví nad kúskami, akými sú záchodo-
vé misy, matrace, mŕtve hospodárske zvieratá, rôzne 
kusy linolea, záhradný nábytok a iné. V našej obci 
máme možnosť podobné odpady zdarma odovzdať 
na zberný dvor triedeného odpadu a raz mesačne nám 
zdarma odnášajú vytriedené     komodity plastu, skla, 
papiera, tetrapakov,  preto všetkých zarazilo, že tieto 
odpadky sa nachádzali v lokalitách, ktoré si vyžado-
vali odpad naložiť a vyniesť, preto pri guláši dobro-
voľníci neveriacky krútili hlavou,  prečo tento odpad 
neskončil vlastne na zbernom dvore? Prečo bol vyve-
zený do prírody, ktorú by sme si mali chrániť, vážiť a 
využívať maximálne na relax? Žiaľ, tieto otázky ostali 
stále nezodpovedané.

Z tohto dôvodu sme sa spoločne rozišli s prianím, 
aby budúci ročník neskončil s podobnými otázkami a 
aby sme si o rok mohli povedať, že sme spravili krok 
správnym smerom. Túto našu túžbu v nás umocňu-
jú naše ratolesti, ktoré sa do akcie zapojili a, ktoré by 
mnohokrát mohli ísť príkladom aj dospelým.
Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorý 
priložili ruku k dielu, ako aj všetkým, ktorí sa v tento 
významný deň pozastavili a mohli si povedať, že sa 
snažia pre našu Zem spraviť niečo dobré. 
Však ani doma nezahadzujeme odpadky na zem, ale 
ukladáme ich na miesto, kam patria. 
Preto veríme a dúfame, že o rok sa stretneme znova 
a po prejdení vytýčených trás sa môžeme s úsmevom 
stretnúť a povedať si, „nemal som čo zbierať“!
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V obci sa rozbehla rekonštrukcia 

verejných komunikácií.
Potrebujeme a používame ich všetci a niektoré z 
nich boli naozaj zničené. Chodníky v našej obci sa 
už niekoľko mesiacov rozširujú a opravujú, po tých 
nových je radosť chodiť. Informácie o rekonštrukcii 
poskytla vedúca technického úseku obecného úra-
du.
Čo máte nové na technickom úseku?
V obci sa pripravujú väčšie investičné akcie, no v 

súčasnosti sa zaoberáme aj menej náročnými, ale 
na druhej strane veľmi dôležitými prácami. Pokra-
čujeme opravami starých chodníkov a budovaním 
nových. 
Poviete niečo bližšie, ktoré chodníky sú už hoto-
vé?
Začali sme s výstavbou chodníka na konci Jatovskej 
ulice smerom k podjazdu. Pokračovali sme s rekon-

štrukciou chodníka na Cintorínskej ulici. Ďalším 
projektom obce je Pekárenská ulica. Obec začala 
s rekonštrukciou (výstavbou) chodníka a plánuje 
rozšíriť cestu dobetónovaním a následným doasfal-
tovaním cesty.
Plánujete opraviť aj ostatné chodníky? Niektoré 
to naozaj veľmi nutne potrebujú...
Obec ďalej uvažuje s rekonštrukciou chodníka na 
Lesníckej ulici pokládkou zámkovej dlažby a as-
faltovaním cesty. Na Poštovej ulici sa bude rekon-
štrukcia chodníka riešiť natiahnutím nového asfal-
tu. Plánujeme  rozšíriť aj chodník pri školskej bráne 
formou rozšírenia časti príjazdovej cesty do školy, 
nakoľko vstup do areálu školy nie je bezpečný pri 
väčšej dopravnej premávke.
V úvode rozhovoru ste sa zmienili, že sa pripravu-
je aj väčší projekt. Poviete k nemu pár slov?
Väčší projekt, ktorý je momentálne rozpracovaný, 
zahŕňa výstavbu chodníka na Novozámockej ulici 
- rozpočet výstavby je 168 000 eur. Projektová doku-
mentácia rieši prekrytie kanála, vjazdy pred každý 
rodinný dom. 
Aké sú kritériá, podľa ktorých pracovníci technic-
kého úseku postupujú?
Chodníky denne využívajú desiatky ľudí a niektoré 
z nich boli vybudované pred 30 – 40 rokmi a ich 
treba obnoviť. Preto sa budú v prvom rade rekon-
štruovať tie chodníky, ktoré sa nachádzajú v hor-
šom stave.
Za rozhovor ďakujeme vedúcej technického úseku OcÚ. Pra-
covníci technického úseku pracujú často za nepriaznivého po-
časia, v horúčavách či prachu, aby zlepšili život všetkých obča-
nov. Za túto prácu im patrí naša srdečná vďaka.

Predaj nehnuteľného majetku obce

Obec Trnovec nad Váhom informuje širokú verejnosť o predaji svojho majetku formou obchodných 
verejných súťaží.
Nehnuteľnosti, ktoré obec predáva, sú:
 

5-izbový byt v centre obce 

• byt je v pôvodnom stave a pozostáva z: pivnica,2 nadzemné podlažia, loggia, garáž
• byt sa nachádza v radovej zástavbe so samostatným vstupom
• predajná cena je min. 50 000 eur 
 

 Pozemok na výstavbu RD so starším RD 

• pozemok so starším rodinným domom sa nachádza na Hlavnej ulici, dom je v pôvodnom stave a 
predajná cena nehnuteľnosti je min. 20 000 eur

Obec Trnovec nad Váhom ochotne poskytne všetkým záujemcom informácie o jednotlivých nehnuteľ-
nostiach a o postupnosti krokov pri predaji osobne na obecnom úrade, alebo nás kontaktujte na tel. č. 
031/77 81 496, e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk.
Podrobnejšie detaily nájdete samozrejme aj na webovej stránke obce: www./http://trnovecnadvahom.sk/
sprava/927/informacia-pre-verejnost.html
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Obecný úrad informuje

Máme za sebou prvý polrok ka-
lendárneho roka 2016, nastal čas 
na malú rekapituláciu toho, čo sa 
podarilo a čo nie. Ešte koncom 
roka 2015 sme sa snažili reago-
vať na zmeny zákonov, zamerali 
sme sa na možnosti získania fi-
nančných dotácií z jednotlivých 
štruktúr, aby sme mohli pre na-
šich občanov zabezpečiť čo naj-
väčší komfort. Z tohto pohľadu 
môžeme pozitívne hodnotiť, že 
sa nám podarilo získať dotáciu 
z Recyklačného fondu vo výške 
20.500,- EUR s úspešným projek-
tom s názvom „ Zefektívnenie 
a intenzifikácia triedenia zbe-
ru odpadov v obci Trnovec nad 
Váhom“. Aktivity z tohto pro-
jektu práve v týchto dňoch začí-
najú a veríme, že jeho zavedenie 
do života sa stretne s pozitív-
nym ohlasom. V nadväznosti na 
tento projekt sme sa uchádzali 
aj o finančnú dotáciu z Envi-
ronmentálneho fondu na projekt 
s názvom „Zakúpenie potrebnej 
technológie na efektívnejšie na-
kladanie s biologicky rozložiteľ-
nými odpadmi pre obec Trnovec 
nad Váhom“ v celkovej výške 
130.332,- EUR. Žiaľ, tento projekt 
nebol úspešný. Veríme však, že v 
blízkej budúcnosti sa nám podarí 
potrebné financie získať cez iné 
formy dotácie. Takouto formou a 
možnosťou bola aj žiadosť, ktorú 

sme zaslali v rámci výzvy Operač-
ného programu kvalita životného 
prostredia, kde sa uchádzame o 
nenávratný finančný príspevok 
vo výške 561.450,05 EUR s pro-
jektom „Zberný dvor Trnovec 
nad Váhom“. Rozhodnutie o tejto 
žiadosti očakávame v priebehu 
mesiacov júl a august. Ak dôjde k 
schváleniu týchto finančných pro-
striedkov, tak budeme mať mož-
nosť vybudovať moderný zberný 
dvor aj s potrebnou technológiou. 
Tieto projekty sa všetky dotýkali 
zákona o odpadoch, avšak naši 
zamestnanci sa zaoberali aj inými 
záležitosťami. Takýmto príkla-
dom môže byť aj podanie žiados-
ti na modernizáciu kamerového 
systému v obci v celkovej výš-
ke 27.121,60 EUR pod názvom 
„Prevencia kriminality v obci 
Trnovec nad Váhom“.  Rozhod-
nutie očakávame každým dňom, 
pri schválení žiadosti budeme 
môcť rozšíriť a zmodernizovať 
už existujúci kamerový systém v 
obci. Aj v oblasti kultúry sme sa 
uchádzali o dotácie, ktoré nám 
aj boli schválené a to konkrétne 
dotácia na podporu kultúry a ak-
vizíciu knižnice v hodnote 500,- 
Eur a dotácia na podporu športu 
v hodnote 300,- Eur. Tieto dotácie 
nám zo svojho rozpočtu poskytol 
Úrad Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja. Požiadali sme aj o dotá-
ciu na akvizíciu knižnice, ktorú v 
tomto roku po prvý raz poskytuje 

Fond na podporu umenia. Kniž-
nica vďaka tejto dotácii môže za-
kúpiť nové knihy pre čitateľov v 
sume 1.000,- Eur.
Okrem týchto činností sme sa 
venovali aj prípravám rôznych 
kultúrno – spoločenských aktivít, 
akými boli Deň Zeme, Stavanie 
mája, výlet do Budapešti vlakom, 
ktorý ťahal parný rušeň Alba-
tros, príprava podujatia Deň obce 
2016, počas ktorého nám zahrajú 
Omega revival, Gabriel Hambal-
ko & Dočko band, Zuzana Sma-
tanová, vystúpia folklórny súbor 
Šaľan, folklórny súbor Žibrica, 
deti zo základnej a materskej ško-
ly a víťazi speváckej súťaže. Na 
ďalší polrok máme v oblasti kul-
túry naplánovaných viacero akti-
vít.
Snažíme sa, aby sme pre našich 
občanov pripravili rôzne podu-
jatia, aby sme mohli našu obec 
zveľaďovať a aj na základe pod-
netov našich občanov rozvíjať. K 
tomuto využívame všetky mož-
nosti na získanie dotácií, ako aj 
ľudský potenciál našich zamest-
nancov. 
Veríme, že naše úsilie bude ocene-
né Vašou spokojnosťou a zároveň 
Vás prosíme, aby ste na mailovú 
adresu prednosta@trnovecnadva-
hom.sk posielali akékoľvek pod-
nety na zlepšenie života v obci, 
ako aj Vaše názory na organizo-
vané akcie.

Novinky v nakladaní 
s odpadom

Ako sme už v predošlých číslach 
písali, všetkých nás čakajú zme-
ny, ktoré nám vyplývajú zo záko-
na. Naša obec sa snaží, aby tieto 
zmeny boli pre občanov čo naj-
plynulejšie a čo najlepšie. A prá-
ve aj z tohto dôvodu sa koncom 
roka 2015 uchádzala o finančný 
príspevok od Recyklačného fon-
du na možnosť zakúpenia 120 li-
trových zberných nádob na zber 
triedeného plastového a skleného 
odpadu. Nádoby budú farebne 
rozlíšené podľa druhu komodi-
ty a to na zelenú farbu pre sklo a 

žltú farbu pre plasty. Naša snaha 
bola ocenená schválením daného 
príspevku a preto budeme môcť 
nakúpiť minimálne 450 kusov ná-
dob na zber plastov a skla. Tieto 
nádoby by mohli byť postupne 
umiestnené v priebehu roka do 
domácností a tým by výrazne 
uľahčili triedený zber plastov a 
skla. Domácnosti sa pri týchto ko-
moditách už nebudú musieť boriť 
ukladaním vriec, ich premiestňo-
vaním a neustálym zháňaním. 
Budú môcť jednoducho svoj plas-
tový a sklenený odpad umiestniť 
do príslušných nádob. Pre umoc-
nenie a pochopenie dôležitosti 
triedenia komunálneho odpadu 

bude v priebehu roka prebiehať 
aj informačná kampaň, ktorá 
by mala ozrejmiť všetky otázky, 
ktoré nás možno v danej oblas-
ti trápia. Systém zberu papiera 
ostane nezmenený a to formou 
vriec, nakoľko na túto komoditu 
sa nám, žiaľ, zatiaľ nepodarilo 
získať finančný príspevok. Verí-
me však, že po umiestnení tých-
to nádob do domácností sa daný 
projekt neskončí a budeme môcť 
do budúcna rozšíriť počet nádob, 
ako aj zlepšiť a zintenzívniť trie-
dený zber v obci. Touto spoloč-
nou snahou dokážeme prispieť 
k ochrane životného prostredia a 
ušetriť pre domácnosti aj peniaze 
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pokračovanie zo strany 6
za zvoz komunálneho odpadu, 
keďže čím viac domácnosti vyt-
riedia, tým menej vyprodukujú 
komunálneho zmesového odpa-
du a vďaka tomu budú musieť 
menej často vykladať zberné ná-
doby s lístkami na zvoz.
V nadväznosti  na triedenie od-
padu a aj z povinnosti, ktorú 
nám zákon ukladá, sa obec snaží 
získať a zakúpiť aj kompostéry 
pre naše domácnosti. Tieto kom-
postéry by domácnosti mohli vy-
užívať na zhodnocovanie svojho 
biologického odpadu či už z ku-
chýň, alebo aj zo záhrad. Zhod-
notením tohto odpadu v kom-
postéroch dosiahnu to, že znížia 
množstvo odpadu, ktoré vložia 
do zbernej nádoby na zmesový 
komunálny odpad a takisto do-
kážu ušetriť svoje peňaženky od 
častého zvozu odpadu. Ďalším 
pozitívom by bolo aj vytvorenie 
kompostu, ktorý bude mať pre 
ich záhrady blahodarný účinok. 
Veríme, že sa nám podarí pre Vás 
získať čo najlepšie kompostéry, 
ktoré by ste potom mohli vyu-
žiť pri snahe znižovať množstvo 
odpadu vyvezeného na skládku 
a tým napĺňať aj význam nového 
zákona o odpadoch. Aj v tomto 
projekte bude prebiehať infor-
mačná kampaň, ktorá Vám pri-
blíži všetko ohľadom komposto-
vania, aby ste svoje kompostéry 
mohli využiť čo najefektívnejšie 
a najlepšie.
O všetkých novinkách ohľadom 
nakladania s odpadmi Vás bude-
me informovať v predstihu formou 
obecných novín, alebo aj pomocou 
internetu. Veríme, že našu snahu 
oceníte a bude pre Vás prínosom.

S Albatrosom 
do Budapešti

V tomto roku sme sa snažili pripraviť 
pre deti z našej obce skutočne nevšedný 
darček – výlet parným rušňom Alba-
tros. Bol to darček k ich sviatku, Medzi-
národnému dňu detí. Záujem zo strany 
občanov bol nad očakávanie veľký, veď 
do vlaku nasadlo 99 cestujúcich z našej 
obce. O tom, že sa im výlet naozaj páčil, 
svedčí aj to, že bezprostredne po návrate 
sa pýtali na možnosť usporiadať podob-
ný výlet aj v budúcom roku. Dajme však 
slovo našim cestovateľom.
V sobotu ráno 28.5. 2016 u nás v Tr-
novci nad Váhom zastavil parný vlak 
Albatros, na ktorý čakali malí i veľkí, 
pripravení prežiť krásny a nevšedný 
deň. 

Chvíľu potom, ako sme sa usadili, 
nás privítal ujo sprievodca, povedal 
nám pár slov o vláčiku, o jeho histó-
rii. Neskôr, aby nám cesta rýchlejšie 
ubehla, prišli tety a rozdali nám papi-
ere, aby deti mohli nakresliť Albatros 
– vlak, ktorý nás viezol. Pre staršie 
deti bol pripravený aj test o histórii 
železníc a vlakov, s ktorým sa potrá-
pili aj dospeláci. Potom prišla radosť 
pri odmeňovaní detských kresieb. 
Každé dieťa, ktoré sa zapojilo, dosta-
lo odmenu: puzzle, knižku alebo šál-
ku s motívom vlaku. Na stanici, keď 
vlak zastavil, sme sťahovali okná, to 
sa veru počas jazdy nedalo, lebo na 

všetkom sa usádzala čierna sadza z 
pary, ktorú vypúšťal náš rušeň. Pocit, 
že nás vezie výnimočný vlak, v nás 
utvrdzovali fotografi, ktorí boli rozo-
stavaní popri trati a boli pripravení 
zvečniť si náš vlak. Takto zaujímavo 
nám prešla cesta až po Budapešť, kde 
sme vošli priamo do múzea vlakov 
MÁV Nosztalgia. Hneď, ako sme vy-
stúpili, sa deti rozutekali preskúmať, 
čo sa v múzeu nachádza. Niektorí vy-
liezli na drezinu, vyskúšali sme voziť 
sa na točni alebo sme si popozerali 
viacero dokov, kde boli rôzne rušne a 
vozne. Najmä do historických vozňov 
sme mohli vojsť aj dnu a popozerať si 
ako vyzeral napr. jedálensky vozeň 
alebo vozeň, v ktorom sa prevážala 
pošta. Povozili sme sa na malinkom 
vláčiku, ktorý nás previezol po časti 

areálu, alebo aj na aute, ktoré 
išlo po koľajniciach. Rodičia 
si mohli oddýchnuť v parku 
a deti sa ešte pohrať na pre-
liezačkách a hojdačkách ale-
bo sa dať maľovať na tvár. 
Počasie nám prialo a tak 
sme si deň mohli užiť napl-
no. Keď prišiel čas, aby sme 
sa vrátili k vlaku, už sme len 
spokojno-unavene nastúpili 
a vychutnávali cestu domov. 
Pred koncom jazdy za nami 

znova prišiel sprievodca a poďako-
val sa nám, že sme sa zúčastnili tejto 
jazdy a tým prispeli k tomu, aby tento 
pomaly historický vláčik ešte mohol 
jazdiť. Ani sme sa nenazdali a boli 
sme doma. Na stanicu nás prišli čakať 
aj rodinní príslušníci, ktorí si tiež ne-
nechali ujsť príležitosť pozrieť a aj 
odfotiť si Albatros.  Posledný pohľad 
na Albatros nás aj rozosmial, keď sme 
uvideli tých ujov, čo nahadzovali 
uhlie, lebo boli čierni ako kominári. 
Ďakujeme za krásny výlet plný neza-
budnuteľných zážitkov. 

 za výletníkov Sylvia a Marika

Českí turisti
v Trnovci nad Váhom

Žiaci zo Strednej živnostenskej školy 
zo Sokolova boli na stáži na Strednej 
odbornej škole obchodu a služieb v 
Galante. 
V doobedných hodinách sa zúčast-
ňovali na odbornom výcviku a v 
poobedných hodinách spoznávali 
okolie s učiteľmi z Galanty. Úlohou 
učiteľov bolo postarať sa o poobedný 

program žiakov. Navštívili Štúrovo, 
Ostrihom, Nitru, Trnavu, Bratislavu, 
Vodný mlyn v Jelke a našu obec.
18.11.2015 pán Végfalvi s pánom 
Lángom povozili žiakov na voze po 
našej obci. Pán Ing. Horváth so svo-
jimi inštruktormi im dal lekciu lu-
kostreľby.
13.4.2016 žiaci absolvovali prehliad-
ku Lángovho dvora a taktiež rýchlo-
kurz lukostreľby.
Touto cestou by som sa chcela po-
ďakovať  v mojom mene aj v mene 

žiakov pánom Róbertovi Lángovi, 
Františkovi Végfalvimu a Ing. Duša-
novi Horváthovi za nezabudnuteľné 
dopoludnia plné spomienok.

Mgr. Jazmína Hlavatá
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Stavanie mája
má dlhoročnú tradíciu, jeho ko-
rene siahajú až do antických dôb. 
Kedysi sa slovom máj označoval 
mladý stromček, ktorý mal sym-
bolizovať  boj jari so zimou, života 
so smrťou. Stromček sa zdobil pes-
trými stužkami či farebnými papi-
erikmi. Májová zeleň ako magický 
prostriedok vyjadrovala želanie 
poľnohospodárov, aby ich úro-
da mala silu a dobrý rast. V slo-
vanskej kultúre sa máje stavali 
z dôvodu hojnosti, dostatku 
plodov a krmiva. Mládenci sta-
vali máje tam, kde bola dievka 
na vydaj. Je to tradícia, ktorú 
možno mladšie ročníky veľmi 
nepoznajú, no vo viacerých 
slovenských obciach je stále ži-
vým každoročným zvykom.
S myšlienkou postaviť aj v tom-
to roku máj na námestí pri zvo-
nici prišiel novovymenovaný 
veliteľ Dobrovoľného hasičského 
zboru v Trnovci nad Váhom Dezi-
der Marček. V spolupráci s komi-
siou školstva, mládeže a kultúry 
pri OZ a Obcou Trnovec nad Vá-
hom pripravili pre občanov obce v 

predvečer prvého mája zaujímavé 
divadlo.  
Hudba vyhrávala, slniečko svietilo 
a námestie sa postupne zapĺňalo. 
Presne o 18.00 h. členka komisie 
školstva, mládeže a kultúry Katka 
Tusková privítala starostu obce, 
prítomných poslancov OZ a najmä 
všetkých prítomných divákov, 
malých aj veľkých. Potom sa z 
dvora Miestneho kultúrneho stre-

diska vynorila skupina hasičov, 
ktorí niesli krásne ozdobený máj. 
Na námestí už čakali nielen nedo-
čkaví diváci, ale aj technika, ktorú 
sme privolali hasičom na pomoc. 
Vďaka firme Frikov sa nám poda-
rilo predovšetkým v záujme bez-

pečnosti všetkých zúčastnených 
zapožičať si hydraulickú „ruku“. 
S ňou išlo osadenie mája na pri-
pravené miesto raz – dva. Detičky 
sa tešili z pohľadu na vejúce stuž-
ky a dospelí z krásneho počasia. 
Skvelú náladu podčiarkla veselá 
ľudová muzika. Na záver starosta 
obce všetkým poďakoval a vyja-
dril želanie, aby táto pekná ľudová 
tradícia v našej obci pretrvala aj v 

rokoch budúcich.
Srdečne ďakujeme vedeniu 
obce, všetkým členom Dob-
rovoľného hasičského zboru, 
pracovníkom referátu verejnej 
zelene, prednostovi obecné-
ho úradu a členom komisie 
školstva, mládeže a kultúry 
za pomoc pri zorganizovaní 
akcie. Ďakujeme aj poslancovi 
OZ pánovi Lángovi, ktorý sa 
postaral o ozvučenie tohto po-
dujatia. Tak ako vždy, vážení 

občania, naša najväčšia vďaka pat-
rí tým, ktorí sa na akcii zúčastnili, 
veď všetky kultúrno – spoločen-
ské akcie robíme najmä pre Vás a 
priaznivá odozva nás poteší a po-
vzbudí do ďalšej práce. 

ZO ŽIVOTA OBCE...

Stretnutie duchovných 
v našom kostolíku.

Dňa 9. júna mali  veriaci z Tr-
novca nad Váhom taký menší 
sviatok . V našom kostolíku sa 
uskutočnila ,, rekolekčná omša 
,, šalianského dekanátu  za účas-

ti takmer všetkých duchovných 
otcov na čele s našim pánom de-
kanom . Na našu veľkú radosť 

prišiel k nám aj pán arcibiskup 
trnavskej arcidiecézy mons. Ján
Orosch, ktorý prišiel vlastne na 
pozvanie nášho pána farára Mgr. 
Karola Medeho. Obidvaja osla-
vovali a spomínali na krásnu 
udalosť vo svojom živote a to na 
konanie svojej prvej svätej omši a 
teda na začiatok svojej krásnej ale 
aj neľahkej duchovnej činnosti. 
Mons. Ján Orosch už 40 rokov a 
náš pán farár 30 rokov kráčajú 
po tejto ceste za výdatnej pomoci 
nášho Pána. Krásne a milé slová 
naplnené láskou k svojim blíž-
nym zazneli z kázne nášho pána
arcibiskupa a tým vlastne  sme 
mali pocit skutočnej prítomnosti 
Pána v tejto našej malej farnosti. 
Bol to úžasný duchovný zážitok 
a sviatok pre nás všetkých, ktorí 
sme sa tejto omše zúčastnili. Ďa-
kujeme nášmu Pánovi a  jeho du-
chovným pastierom za tieto krás-
ne chvíle.
Veriaci z obcí Trnovec a Selice - M.H.

V Ý Z V A
na kosenie zaburinených pozemkov

Vážení majitelia pozemkov, občania!
Vyzývame Vás na opravidelné udržia-
vanie vašich pozemkov (záhrady, dvory, 
neobrábaná orná pôda...) – najmä o vyko-
senie zaburinených pozemkov.
Neudržiavaním a nekosením si svojich 
pozemkov sa dopúšťate porušenia záko-
na. Vzhľadom na veľký počet pozemkov, 
kde burina dorastá do značných výšok, 
množia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy 
a semená sa šíria do okolia a znehodno-
cujú priľahlé pozemky, vyzývame Vás k 
odstráneniu takéhoto nežiadúceho stavu. 
Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie 
semien alergénov, často inváznych rast-
lín, ktoré najmä najmenším a starším ob-
čanom môžu spôsobovať veľké zdravotné 
riziká.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených 
pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú 
aj susedné pozemky. Občiansky zákon-
ník v § 127 ukladá vlastníkovi veci alebo 
pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, 
čím by nad mieru primeranú pomerom 
obťažoval iného alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv. 
Za nesplnenie zákonných povinností 
bude musieť obec pristúpiť k riešeniu si-
tuácie v rámci platnej legislatívy (aj ulo-
žením pokút)!
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Zo školských lavíc...
...školský rok pomaly končí a my 
robíme bilanciu našich akcií za po-
sledný štvrťrok školského roku 
2015/2016... Je ťažké vybrať z množ-
stva akcií tie najlepšie, ale pokúsili 
sme sa ...
Deň učiteľov
Slávnostné posedenie zamestnancov 
pri príležitosti Dňa učiteľov sa ko-
nalo na Lángovom Dvore v Trnovci 
nad Váhom. Pri tejto príležitosti aj 
tento rok boli ocenení zamestnanci 
školy za doterajšiu prácu Plaketou 
J.A.Komenského. Tohtoroční ocene-
ní pracovníci: Mgr. Mária Marčeko-
vá, Zuzana Bogdányová, Zuzana 
Kosztanková.
Zápis do 1.ročníka ZŠ
Zápis do 1.ročníka ZŠ sa konal 4. a 5. 
apríla. Každé dieťa, ktoré dovŕši do 
1. septembra aktuálneho roka šiesty 
rok, sa na zápise muselo zúčastniť 
a to aj v prípade, že rodič by žiadal 
pre dieťa odklad školskej dochád-
zky. Všetko prebiehalo v príjemnej 
atmosfére rozhovoru a hier tak, aby 
sa pani učiteľky s budúcimi prváčik-
mi čo najlepšie zoznámili. V novom 
školskom roku privítame 16 nových 
žiakov našej školy. Želáme im, aby 
sa im u nás páčilo, aby mali radosť z 
učenia a dobrých známok. Zároveň 
ďakujeme za prejavenú dôveru pri 
výbere našej základnej školy.
Deň narcisov
20. ročník Dňa narcisov tento rok 
pripadol na 15.apríla. Naši žiaci sa 
tejto verejno-prospešnej zbierky  zú-
častnili pod vedením Mgr. Paľovej, 
Mgr. Boženíkovej a Mgr.Marčeko-
vej. Všetci snažili vyjadriť podporu a 
spolupatričnosť onkologickým paci-
entom v boji proti rakovine symbo-
lickým pripnutím  žltého narcisu na 
oblečenie. Všetkým, ktorí ste svojou 
finančnou účasťou podporili tento 
program, patrí vďaka. V 20. ročníku 
zbierky sa podarilo vyzbierať v našej 
obci 503,50 EUR. Ešte raz úprimne 
ďakujeme.
Deň Zeme
22.apríl sa niesol v znamení Dňa 
Zeme . Zúčastnili sme sa podujatia 
„Vyčistime si svoju obec“. Páčilo sa 
nám podujatie z minulého roku a 
preto sme v podobnom duchu po-
kračovali aj tento rok. Zapojili sa 
pedagógovia aj žiaci základnej a 
deti z materskej školy. Každý mal 
pridelený svoj úsek o ktorý sa mal 
postarať a vyzbierať všetok odpad, 

ktorý nájde. Žiaci nižších ročníkov 
mali na starosti areál školy a ihriska. 
Žiaci vyšších ročníkov vyšli do ulíc 
našej obce. Vyzbierali sme množstvo 
vriec s odpadkami, divoké skládky 
sme našli tiež. Je na zamyslenie po-
čin niektorých našich občanov. Naša 
úloha spočíva v tom, aby sme žia-
kom a deťom ukázali, že svet okolo 
nás môže byť krajší, ak sa my bude-
me správať k „Pani prírode“ tak ako 
si zaslúži. Veď ona nám dáva všetko 
k tomu, aby sme mohli žiť, dýchať... 
Sme jej to dlžní. Tak prebuďme v 
sebe človeka rozumného. 
Mladý záchranár civilnej obrany 
a Mladý zdravotník
Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže 
Mladých záchranárov civilnej obra-
ny v Tešedíkove a súťaže Mladých 
zdravotníkov v Šali. Zmerali si sily 
zo školami okresu Šaľa praktickým 
poskytovaním prvej pomoci, pred-
viedli svoje zdravotnícke vedomos-
ti, v určovaní azimutu, v streľbe zo 
vzduchovky... Cieľom súťaže mla-
dých záchranárov je v nadväznosti 
na učivo „Ochrana života a zdravia“: 
pripravovať žiakov na možné riziká 
vyplývajúce najmä z pôsobenia ná-
sledkov živelných pohrôm, havárií, 
katastrof, a teroristických útokov, 
overiť a precvičiť vedomosti získané 
učivom s dôrazom na civilnú ochra-
nu, pohyb v prírode, poskytovanie 
prvej pomoci a hasenie malých poži-
arov, vybudovať a upevniť návyk 
poskytnúť pomoc iným v prípade 
mimoriadnych udalostí, motivovať 
žiakov k záujmovej činnosti, pozitív-
nej skladbe voľno časových aktivít, 
mimoškolskému vzdelávaniu, obo-
hatiť výchovno-vzdelávací proces o 
atraktívne prvky.
...z turistického zápisníka...
Nám turistom už chýbal poriadny 
pochod a preto sme sa 16.04. vybrali 
pozrieť Pyramídu na Zobore. Domi-
nanta mesta Nitra  poskytuje dobré 
možnosti na pešiu turistiku, ktorá 
má svoju tradíciu. Ale malo to je-
den háčik, vybrali sme si dlhšiu tra-
su, ktorá začínala od Drážovského 
kostolíka. Počasie nám vyšlo ako na 
objednávku, slniečko nám svietilo 
celou cestou. Po úspešnom výstupe 
sa nám naskytol nádherný pohľad 
na Nitru a jej ďaleké okolie. Unavení  
s pocitom spokojnosti sme sa vrátili 
domov. Už sa tešíme na ďalší výlet s 
našimi turistami.
...zo športových úspechov

Komisia životného prostredia verej-
ného poriadku a bezpečnosti v meste 
Šaľa zaslala ďakovný list našim žia-
kom, ktorí sa zúčastnili okresnej ak-
cie „Zaplávajme spoločne čo najďa-
lej“ 23.05.v plavárni Duslo Šaľa. Naši 
žiaci zaplávali 7650 m.
Majstrovstvá okresu v atletike ka-
tegória družstvo dievčat získalo 
2.miesto a družstvo chlapcov získalo 
4. miesto.
Majstrovstvá okresu v atletike kate-
gória jednotlivcov:
1.miesto - Skok do diaľky – Nina Vo-
lošinová
2.miesto - Beh na 800m – Laura Iz-
sófová
3.miesto - Vrh guľou – Dávid Pernic-
ký
MO vo futbale st. žiačok – 4.miesto
Dôvera Školský pohár SFZ ml.žiačky 
– 3.miesto, ml.žiaci – 2.miesto
MO McDonalds CUP v Močenku – 
2.miesto
...úspechy recitačných súťaží a 
olympiád:
Hviezdoslavov Kubín okresné kolo – 
3.miesto - Laura Izsófová – recitácia 
prózy
Dejepisná olympiáda okresné kolo – 
2.miesto – Filip Alaksza
Zelená škola
Priateľské vzťahy so žiakmi, pozi-
tívna zmena myslenia a správania, 
zmysluplne využitý čas, nadšenie a 
optimizmus. To všetko sa spája so 
školami, ktoré sú súčasťou najväčšie-
ho vzdelávacieho ekoprogramu na 
svete, programu Zelená škola. Naša 
škola sa do tohto projektu zapojila 
tiež. Zelená škola je výchovno-vzde-
lávací program určený pre materské, 
základné a stredné školy, ktoré chcú 
zmeniť seba a svoje okolie. Zvolená 
prioritná téma pre certifikačné obdo-
bie 2015/2016: naša škola si vybrala 
tému ODPADY a všetky naše aktivi-
ty teda súviseli s odpadovým hospo-
dárstvom. 
16.05. Hliadka Zelenej školy spolu 
so zamestnancami základnej školy, 
obecného úradu, rodičmi a žiakmi 
vysadili rad ovocných a okresných 
stromčekov v našej školskej záhrad-
ke. 
18.05. žiaci navštívili Priemyselný 
areál závodu GENERAL PLASTIC 
a.s. v Kolárove, ktorý patrí k naj-
väčším spracovávateľom PET fľaší a 
výrobcov PET predliskov v strednej 
Európe. 
Deň matiek

ŠKOLSKÉ OKIENKO
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Byť mamou je najkrajšie povolanie v 
živote každej ženy. Toto poslanie je 
krásne a náročné zároveň. Deň ma-
tiek je špeciálny čas povedať našim 
mamám ako ich máme radi, čo pre 
nás znamenajú a vyjadriť im našu 
vďačnosť za všetko. Naše detičky 
z materskej školy a žiaci základnej 
školy povedali svoje ďakujem ma-
mičkám v nedeľu 15.mája slávnost-
nou akadémiou. Pripravili si rôzne 
básničky, pesničky a nezabudli im aj 
zatancovať. Ďakujeme Vám, mamič-
ky, babičky aj prababičky za Vašu 
lásku, trpezlivosť a obetavosť.
Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju 
veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka, za každú 
pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zro-
bené sú celé,
nech táto malá básnička, tlmočí vďa-
ky tisíceré.
Čítajme si – čitateľský maratón
Linka detskej istoty získava pro-
stredníctvom celoslovenskej tele-
fonickej linky 116 111 a 116 000 in-
formácie od detí o ich problémoch 
tak ako to cítia samé. Veľká časť 
hovorov je o nedostatku pozornosti 
zo strany dospelých, o nude, malej 
kreativite detí.... Tvorcovia projektu 
dostali nápad pokúsiť sa každý rok 
o prekonanie počtu čítajúcich detí 
z predchádzajúceho roku, aby do 
čítania pritiahli čo najväčší detí. Do 
9.ročníka projektu sme prihlásili aj 
našich žiakov. Podmienkou započí-
tania účastníka bolo prečítanie jed-
nej strany z vybranej knihy. Doba 
trvania čítania 6 hodín. Nám sa to 
podarilo zvládnuť, 2.júna v našej zá-
kladnej škole čítalo 120 detí.
Katarína Tusková

dostatok energie, prijali pozvanie 
na tortu, ktorá bola prekvapením 
od pani riaditeľky a bola obrovská, 
krásna a veľmi chutná. Popoludní 
pokračovali oslavy MDD v areáli  
ZŠ. Slávnostne sa otvárala lanová 
pyramída, krstil sa indiánsky totem 
– ochranca detí. Športovalo,  súťa-
žilo sa, maľovalo sa na tvár. Obecní 
policajti a hasiči predviedli ukážky 
zo svojej práce. Všetci sa dobre za-
bávali na diskotéke, na ktorej nechý-
bal Limbo tanec a bublinová show. 
Pochutili sme si na opečených špe-
káčikoch a slaninke. Prežili sme ďal-
ší krásny deň. Ďakujeme všetkým, 
ktorí k tomu prispeli.
Škola v prírode
Prvý májový týždeň sme opustili 
školské lavice a vyrazili na pobyt do 
školy v prírode. Tento rok sme si vy-
brali Chatu Lubetha v obci Ľubieto-
vá a urobili sme naozaj dobre. Chata 
aj príroda v jej okolí bola čistá a krás-
na. Využívali sme všetky atrakcie v 
okolí – lezecké steny, trampolíny, 
indiánske stany, šmykľavky, ihris-
ká. Absolvovali sme množstvo turi-
stických pochodov a vychádzok do 
prírody, aj exkurziu do  baní, kde sa 
ťažila v minulosti medená a železná 
ruda. Prišiel medzi nás aj pán horár, 
ktorý nám porozprával  o prírode, 
o okolitých horách, lesoch a zviera-
tách v nich. Diskotéka, balónový a 
cukríkový tanec nechýbali. Domov 
sme sa vrátili spokojní a plní zážit-
kov. Ďakujeme všetkým, ktorí pris-
peli na pobyt ŠvP: Obec Trnovec nad 
Váhom, Združenie rodičov školy, p. 
J. Mandáková, p. J. Zsáková a p. I. 
Ficeková.
Športová olympiáda     
13. júna sa naši škôlkari zúčastnili 
športovej olympiády materských 
škôl obcí združených v OZ Vitis. 
Súťaž prebiehala na atletickom šta-
dióne v Nitre a zúčastnilo sa je 10 
škôlok. Náš škôlkar Brian získal dve 
zlaté a jednu striebornú medailu a 
škôlkarka Leuška striebornú medai-
lu. V celkovom umiestnení sme zís-
kali 1. miesto, čomu sa veľmi tešíme 
. Znovu sa potvrdilo, že v našej ZŠ s 
MŠ máme šikovné deti.
Celoštátna poľovnícka výstava 
Naša ZŠ získala Vysvedčenie absol-
venta Lesnej pedagogiky na Celoš-
tátnej poľovníckej výstave s medzi-
národnou účasťou „Poľovníctvo a 
príroda 2016“ v Nitre.
Mgr. Tatiana Srňáneková

ŠKOLSKÉ OKIENKO

MDD
Oslavy Medzinárodného dňa detí 
sa od rána v našej ZŠ s MŠ niesli z 
znamení dobrej nálady a detského 
smiechu. Dopoludnia  deti skúmali 
vesmír a tajomstvá prírody v digitál-
nom planetáriu. Triedni učitelia im 
spestrili deň rôznymi aktivitami a 
športovými súťažami. Aby mali naše

Priamo z farmy
- čerstvé na stôl

Akciová spoločnosť Farma Majci-
chov je výrobcom poľnohospodár-
skych a potravinárskych výrobkov 
vysokej kvality. 
Patrí k významným producentom 
poľných agrokomodít, surového 
kravského mlieka, hovädzieho mäsa 
a produktov pre McDonald.
Sídlom spoločnosti je obec Majci-
chov pri Trnave. Chotár, výrobné a 
spracovateľské prevádzky sú roz-
miestnené v juhovýchodnej časti Tr-
navskej tabule v tesnej blízkosti kri-
žovatky diaľnic. V súčasnom období 
podnik hospodári v katastrálnom 
území obcí Majcichov, Opoj, Vlč-
kovce, Križovany nad Dudváhom, 
Modranka, Trnava, Hoste, Zavar, 
Voderady, Šúrovce a Zeleneč (Far-
ma Majcichov str.Majcichov) a v ka-
tastrálnom území obcí Horný Jatov, 
Trnovec nad Váhom a Šaľa (Farma 
Majcichov str.Jatov a Farma Jatov).
Naším poslaním je dlhodobá spo-
kojnosť našich zákazníkov, budova-
nie zodpovednej spoločnosti s po-
zitívnym vplyvom na svoje okolie 
a komunity, udržiavanie najvyššej 
úrovne životných podmienok na-
šich zvierat, starostlivosť o životné 
prostredie, prevádzkovanie kon-
kurencie schopnej spoločnosti po-
rovnateľnej s najlepšími mliečnymi 
farmami v Európe a výroba bezpeč-
ných produktov s nulovou nehodo-
vosťou.
Spoločnosť  Farma Majcichov sa 
preto  rozhodla,  že v období,  keď   
cena čerstvo vyrobeného  mlieka   
stále klesá, začína z mlieka vyrábať 
produkty, ktoré budú vo svojej čer-
stvosti patriť medzi najkvalitnejšie 
výrobky z mlieka. S výrobou a záro-
veň aj s predajom  týchto výrobkov 
pre svojich zamestnancov začali už 
v apríli a po prvých skúsenostiach  
sa ľudia začali zaujímať o tieto čer-
stvo vyrobené produkty. Vyrába 
sa farmárske maslo, tvaroh hrud-
kovitý, slaný syr balkánskeho typu 
/ tzv. Feta/, kravské hrudkové syry 
ochutené aj neochutené v rôznych 
gramážach a nite - uzle  neúdené, 
aj údené v rôznych velkostiach ba-
lenia. 
Tieto  výrobky si môžu  ochutnať  aj 
občania  obce  Trnovec nad Váhom 
na obecných dňoch,  dňa 2.7.2016,  
kde sa uskutoční ich predstavenie a 
zároveň aj ich predaj .
Všetkých  Vás srdečne pozývame!!!

           PONUKA OBČANOM
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCII
Z činnosti 

Lukostreleckého klubu 
Lukostrelecký krúžok v ZŠ s MŚ vzni-
kol pre veľký záujem detí. Stretávame 
sa každý štvrtok a deti postupne za-
sväcujeme do tajov lukostreľby. Naj-
populárnejšou formou lukostreľby je 
streľba na 3D parkúre pozostávajúcom 
z 24 modelov rôznych zvieratiek v 
životnej veľkosti, alebo streľba na ky-
vadlo. V máji mal každý člen krúžku 
možnosť zmerať si sily a získať prísluš-
ný odznak podľa svojej výkonnosti a 
nastrieľaných bodov. V marci smer 
absolvovali školenie inštruktorov lu-
kostreľby pod záštitou Slovenskej lu-
kostreleckej asociácie 3D vo Varíne.
Vo februári sa konali halové Majst-
rovstvá Európy v 3D lukostreľbe v 
Budapešti v Maďarsku. Zúčastnilo sa 
ich vyše 300 lukostrelcov z Európy, z 
toho 14 strelcov zo Slovenska. Naši lu-
kostrelci priviezli 6 medailí, z toho dve 
zlaté, jednu striebornú a tri bronzové. 

Zo získaných medailí pre Slovensko 
jednu bronzovú vybojoval člen a mas-
kot nášho klubu Jozef Bošanský a iba 
jeden bod delil nášho Ladislava Daráz-
sa od 3. miesta (skončil na 4. mieste). 
Na halových majstrovstvách SR v ter-
čovej lukostreľbe sa z nášho klubu zú-
častnili 3 lukostrelci: Gustav Kendera 
súťažil za veteránov nad 50 rokov a vo 
svojej kategórii osadil pekné 3. miesto, 
navyše v kategórii olympijského luku 
sa stal majstrom Slovenska veteránov. 
Jeho syn Peter Kendera obsadil  3. 
miesto medzi mužmi. Obaja sa spolu s 
ďalším členom nášho klubu Mariánom 
Bosým, sa zúčastnili v súťaži družstiev, 
kde vybojovali striebornú medailu. 
V apríli sme sa zúčastnili na Preteku 
troch krajín v meste Hohenau v Rak-
úsku, kde sa stretli priaznivci tohto 
športu z rôznych krajín. Zlato získali 
vo svojich divíziách J. Bošanský (klad-
kový luk),  Ladislav Darázs (longbow 
muži) a Mária Darázs (longbow ženy). 
Na tieto úspechy našich členov sme 

patrične hrdí a veríme, že sa nám bude 
s pričinením týchto špičkových lu-
kostrelcov dariť zvyšovať výkonnost-
nú úroveň celého klubu.
V septembri nás čaká, okrem iných ešte 
jedna prestížna súťaž – Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska, tak nám držte 
palce, aby sa nám podarilo nastrieľať 
čo najlepšie výsledky. 
V nasledujúcich mesiacoch nás môžete 
vidieť na zaujímavých akciách, srdeč-
ne Vás privítame na obecných dňoch 
pri železničnej stanici, kde si strieľanie 
z luku môže vyskúšať každý. Organi-
zujeme aj pretek Otvorené majstrov-
stvá okresu Šaľa v loveckej lukostreľ-
be o putovný pohár predsedu OPK v 
rámci akcie Poľovnícke dni na strelnici 
Hubert, môžete sa prísť pozrieť, ako ta-
káto súťaž prebieha. 
Sme radi, že je medzi Vami stále viac 
ľudí, ktorých zaujíma činnosť nášho 
klubu, tešíme sa na Vás aj nabudúce. 
Ing. Dušan Horváth, Bc.Kristína Kunová

Od skorej jari po začiatok sezóny.
V čase od posledného vydania  Trnoveckých novín sa v čin-
nosti našej organizácie udiali mnohé udalosti.
 11.2. bola podpísaná nájomná zmluva s Duslom a. s. na 
prenájom rybníka Amerika III do konca roka 2016 a preto 
bolo možné vykonať všetky jarné práce súvisiace so zaryb-
nením,.
12.3. sa uskutočnila členská schôdza našej obvodnej organi-
zácie, ktorá zhodnotila činnosť za minulý rok a určila úlohy 
na nasledovné obdobie. Priebeh  a dokumenty z členskej 
schôdze si môžete podrobne prečítať na našej web stránke 
www.srztrnovec.sk. Hlavnou úlohou v spolupráci s MsO 
SRZ Šaľa je zabezpečiť , aby rybník Amerika III zostal na-
ďalej v užívaní našej organizácie či už cestou dlhodobého 
prenájmu, alebo vlastníctva. Doteraz nie je ešte jasné, aké 
bude konečné rozhodnutie majiteľa.
1.apríla sa vykonalo jarné zarybnenie lovných revírov Ame-
rika III  a Vízallás. V druhej polovici apríla sa pokosila su-
chá trstina na rybníku Amerika III a vysadili sa sadenice 
pôvodných vŕb v okolí rybníka a v miestach, kde sa odstrá-
nilo potrubie, ktorým sa prepravovala struska do odkalísk. 
Vysadilo sa tiež niekoľko stromčekov Evodie hupehenskej 
,ľudovo  medonosný strom. Za vykonané práce ďakujeme 
našim členom Ľudovítovi Žilinskému, Ladislavovi Bujdo-
šovi a Jozefovi Bugyimu.
Predposlednú aprílovú  sobotu sme sa v rámci Dňa zeme 
zúčastnili upratovania širšieho okolia prírody v okolí našej 
obce. Spolu s ostatnými zúčastnenými sa opäť urobil veľký 
kus práce a príroda sa vyčistila od odpadkov, s ktorými by 
si dlho neporadila. Odmenou bol pocit dobre vykonanej 
práce a chutný guláš, ktorý zabezpečila obec ako hlavný 
organizátor akcie.
Poslednú aprílovú sobotu sme venovali finálnej príprave 
rybníka Amerika III na preteky. Pokosilo sa širšie okolie, 
parkovacia plocha a kraje prístupových ciest. Za poskyt-
nutú techniku na kosenie ďakujeme Ing. Jozefovi Horvátho-
vi a Jozefovi Bugyimu staršiemu a mladšiemu za vykonanie 
prác. Zároveň ďakujeme aj za pomoc pri kosení Ladislavo-
vi Boháčovi a Martinovi Fábrymu. S úpravou prístupovej 
cesty k rybníku a kosení väčších plôch pomohol p. Fülöp 

Ladislav s kolegami z Famy Jatov s.r.o. 
7.mája sa za krásneho jarného počasia uskutočnili tradičné 
rybárske preteky. Na pretekárov a za účelom prechádzky 
v prírode prišli pozrieť aj obyvatelia obce a aj návštevníci z 
okolia. Spolu s pobytom v peknej prírode si mohli pochut-
nať na pečenej rybe , chutnom „halászlé“ a občerstviť sa v 
bufete. Víťazom pretekov sa stal Miroslav Pallér s počtom 
307 bodov a cenu za najväčšiu ulovenú rybu získal Soos 
Emil s kaprom o dĺžke 59,6 cm. Po vyhodnotení výsledkov 
nasledovalo losovanie tomboly .Víťazom hlavnej ceny – od-
stavčaťa - sa stal Jozef Bartovics. Podrobnejšie informácie 
nájdete na našom webe.
Na rybníku Amerika III neresisko a prikŕmili sa ryby pšeni-
cou. Ešte sa vysadilo niekoľko sadeníc bútľavých vŕb, ktoré 
nám pripravil p. Dezider Nagy.
15.mája sa začala sezóna lovu kaprov na rybníkoch . V dru-
hej polovici mája bol nájdený uhynutý tolstolobik biely na 
rybníku Amerika III s hmotnosťou asi 30 kg. Po vytiahnutí 
z vody bol zakopaný v priľahlom lese.
25.5. sa Marekovi Durzovi sa po minuloročnom úlovku ka-
pitálneho sumca podaril úlovok kapitálneho kapra o hmot-
nosti 16,33 kg, ktorý je  najväčším zaznamenaným úlovkom 
kapra v tomto revíri.
Po zdokumentovaní bola ryba vrátená späť do rybníka.
4.júna sa uskutočnila brigáda na rybníku Vermek, aby sa 
pobrežie pripravilo na detské rybárske preteky, ktoré sa 
uskutočnia v rámci dní obce. Za vykonanú prácu ďakuje-
me Romanovi Hučkovi, Ladislavovi Boháčovi a Martino-
vi Fábrymu, ktorí pokosili strmé svahy okolo rybníka, čo 
je fyzicky ozaj náročné. Rodičov detí mladých rybárov aj 
touto cestou žiadame, aby svojou trochou prispeli k úprave 
pobrežia rybníka a pomohli pri vyhrabaní pokosenej suchej 
hmoty a jeho vynosení k prístupovej ceste. Prácu môžu uro-
biť kedykoľvek, keď im to čas dovolí.
Keďže na rybníku Vermek je krásna osádka amura, ktorý 
je bylinožravcom,  vyrobili sme pre nich kŕmidlo na trsti-
nu, ktorého obsah  cca 30 kg trstiny dokážu skonzumovať 
za dva dni. Ryby sú tu pravidelne kŕmené pšenicou , ku-
kuricou a pekárenskými výrobkami, ktoré nám poskytujú 
kolegovia z Poľovníckej organizácie Durmutz a pravidelne 
nám ho dováža p. Karol Éles. 
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FK Dynamo Trnovec nad Váhom
Družstvo mužov sa po jesennej časti umiestnilo na tretom 
mieste s trojbodovou stratou na druhé Diakovce. No po 
odstúpení Močenku B a Veľkej Doliny nám bolo odráta-
ných 6 bodov a strata sa zväčšila. U súperov sa nám na jar 
nedarilo, prehrali sme všetky 3 stretnutia. Po nečakanom 
zakopnutí v Hruboňove 2:1 sme už mali iba teoretickú 
šancu na postup, čím sa sezóna prakticky iba dohrávala. 
Taktiež sme prehrali s Betonáris Šaľa 2:1 a v Šuriankach 
5:3. O domáce body nás obralo iba mužstvo Diakoviec, 
s ktorým sme prehrali 0:2 Divákov potešili domáce ví-
ťazstvá nad Štefanovičovou 4:1, D. Lefantovcami 5:4, s 
Poľným Kesovom 3:0 (súper nepricestoval) a posledný 
zápas s Dlhou na Váhom v pomere 7:0. Najlepším strel-
com mužstva sa stal Samuel Čapičík s 17 gólmi. Mužstvo 
sa chce touto cestou poďakovať hospodárovi futbalového 
klubu  p. Krkoškovi za výbornú starostlivosť o trávnik a 
skvelú prácu na štadióne.            Marek Žigárdi

                                     
 Tabuľka VIII. liga

Z V R P Skóre B
1. Diakovce 16 14 0 2 66:16 42
2. Šurianky 16 14 0 2 46:22 42
3. Šaľa 16 11 0 5 48:26 33
4. Trnovec nad Váhom 16 8 2 6 42:26 26
5. D. Lefantovce 16 6 0 10 46:53 18
6. Poľný Kesov 16 5 1 10 32:46 16
7. Štefanovičová 16 5 1 10 26:44 16
8. Dlhá nad Váhom 16 5 0 11 22:46 15
9. Hruboňovo 16 2 0 14 18:67 6
10. Močenok B (odst.) 0 0 0 0 0:0 0
11. Veľká Dolina (odst.) 0 0 0 0 0:0 0

   
Dorast
Do druhej polovice sezóny sme naskočili výbornými vý-
sledkami v prvých dvoch stretnutiach, kde sme porazili 
aj prvé mužstvo tabuľky Tešedíkovo. Posunuli sme sa na 
pekné tretie miesto. Po týchto výsledkoch prišlo vytriez-
venie prehrou v Nových Sadoch. Od tohto momentu sme 
striedali lepšie výkony s horšími čo viedlo aj k niekoľkým 
bodovým stratám. Nevýhodou dlhodobej súťaže sú zrane-
nia, ktoré nás neobišli a výrazne sme museli často meniť 
základnú zostavu. Charakter tímu však vždy včas doká-
zal zastaviť krízu a udržať sa v boji o slušné umiestnenie. 
Cieľom sezóny bolo dosiahnuť lepšie umiestnenie ako po 
jesennej časti. Tak sa aj stalo po poslednom domácom zá-
pase s Rišňovcami. Zároveň sa chcem poďakovať hráčom, 
funkcionárom, sponzorom a všetkým, čo 
nám pomáhali v sezóne 2015/2016.    Ing. Vladimír Klincko
                               Tabuľka dorast

Z V R P Skóre B
1. Tešedíkovo 22 16 3 3 94:32 51
2. Čechynce 22 16 2 4 90:32 50
3. Jarok 22 14 3 5 96:42 45
4. Trnovec nad Váhom 22 13 1 8 61:35 40
5. Cabaj - Čápor 22 12 4 6 85:39 40
6. Horná Kráľová 22 12 2 8 46:56 38
7. Nové Sady 22 10 4 8 53:47 34
8. Dolné Obdokovce 22 9 3 10 61:62 30
9. Vlčany 22 6 0 16 62:110 18
10. Rišňovce 22 5 3 14 38:86 18
11. N. Hrnčiarovce 22 2 4 16 32:98 10
12. Nitra - Kynek 22 2 1 19 25:104 7
13. Vinodol (odst.) 0 0 0 0 0:0 0
14 Mojmírovce (odst.) 0 0 0 0 0:0 0

Žiaci
Všetci priaznivci nášho mužstva vedia, že so žiackym 
futbalom to v Trnovci nad Váhom nie je ružové. Nový 
tréner mužstva Ľuboš Janáč, dlhoročný výborný hráč, sa 
na situáciu pozerá triezvo. Do ďalšej sezóny nechce mať 
veľké oči, ale verí, že aj žiakom sa bude dariť lepšie ako v 
sezóne 2015 – 2016.
Ľuboš Janáč: Sezóna bola pre nás náročná, veď sme raz 
vyhrali a raz remizovali. Všetky ostatné zápasy skončili 
našou prehrou. V lete potrebujeme nazbierať sily a pri-
praviť sa na nový ročník. Našim cieľom je posilniť a do-
plniť žiacke mužstvo mladými talentmi a vylepšiť slabšie 
výsledky.  
Ľuboš Janáč
                                       Tabuľka žiaci

Z V R P Skóre B
1. Ivanka pri Nitre 22 20 1 1 156:7 61
2. Mojmírovce 22 10 1 1 168:26 61
3. Tešedíkovo 22 16 3 3 150:43 51
4. Vlčany 22 14 2 6 152:66 44
5. Cabaj-Čápor 22 12 3 7 81:45 39
6. Neded 22 10 2 10 119:72 32
7. Hájske 22 9 1 12 67:65 28
8. Horná Kráľová 22 8 0 14 56:106 24
9. Kráľová nV 22 7 2 13 63:53 23
10. Branč 22 4 2 16 35:150 14
11. Selice 22 2 0 20 33:215 6
12. Trnovec nV 22 1 1 20 22:254 4

ZO SVETA ŠPORTU
Po začatí sezóny lovu na rybníkoch  viacero rybárov infor-
movalo o ulovení rýb so znakmi ochorenia erythroderatitis 
rýb na rybníku Vízallás  prejavujúci sa pľuzgiermi a v po-
kročilejšom štádiu  otvorenými ranami na tele rýb.
Z toho dôvodu boli ryby ošetrené rupínom  11.6. Upozor-
ňujeme rybárov, že zo zdravotného hľadiska sa po dobu 2-3 
týždňov po ošetrení neodporúča konzumácia tu ulovených 
rýb.
Do začínajúcej sezóny prajeme všetkým veľa loveckých 

úspechov a aby sa pri ulovení kapitálnych rýb zamysleli 
nad tým, či je väčšia hodnota tejto ryby živej vo vode, alebo 
predanej ako nie veľmi kvalitného mäsa.
Počas sezóny sa rybárska stráž bude zameriavať na nelegá-
lne stavby na pobreží Váhu a akékoľvek vyhradzovanie si 
lovných miest. Záverom ďakujeme všetkým našim sponzo-
rom, ktorí podporujú našu činnosť akýmkoľvek spôsobom 
či už poskytovaním techniky, krmiva, cien na preteky alebo 
vlastnou prácou.               výbor OO SRZ         Petrov zdar!

Turnaj o pohár starostu obce sa koná dňa 5. júla 2016 o 
9.00 h. na štadióne Antona Keszeliho v Trnovci nad Váhom.
Bližšie informácie na www.trnovecnadvahom.sk. Kontaktná 
osoba Ing. Vladimír Klincko, klincko@fkdynamo.sk, tel. 0908 
442 357
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 Tornóci Hírek
A község negyedévente me-
gjelenő, információs és hirdeté-
si  lapja - A szerkesztőség címe: 
925 71 Trnovec nad Váhom 
587, tel. č. 031/7781493 - e-mail: 
obec@trnovecnadvahom.sk - A 
kéretlen kéziratokat és fotókat 
a szerkesztőség nem küldi viss-
za  - Az egyes cikkek álláspontja 
nem kell, hogy tükrözze a szer-
kesztőség álláspontját - Kiadja: 
Tornóc Község, IČO 00306240. A 
szerkesztőbizottság összetétele: 
Ing. Július Rábek, Erika Fülöpo-
vá, Martin Hajdu, Sylvia Hlava-
tá, Iveta Mesárošová, Katarína 
Tusková - Grafikai megoldás: 
Iveta Mesárošová - Nyomda: Ars 
Spektrum Nitra - Példányszám: 
100 db - ESZ  SzK Kulturális Mi-
nisztériuma EV 3433/09  ISSN: 
1338-7774 - Megjelent: 2016. júni-
us -  A szerkesztőség fenntartja a 
jogot, hogy a megjelenésre szánt 
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vagy átdolgozza azokat

Már csak néhány nap – és 
itt a falunap

Mindnyájan tudjuk, hogy az idő 
röpül. Fel sem eszméltünk, s itt 
van a 2016-os, immár tizenharma-
dik  falunap. A társadalmi szerve-
zetekkel, képviselőkkel, az isko-
lával és óvodával karöltve idén is 
gazdag programmal várjuk önö-
ket.
Már pénteken, július 1-jén sor 
kerül a Talent 2016 énekversenyre, 
a rajongók előre örülhetnek a ver-
senyzők teljesítményének. Azok, 
akik a sportot részesítik előnyben, 
részt vehetnek az Amerika körül 
rendezett futóverseny első évfo-
lyamán. Pénteken megtekinthetik 
az Igor Boháč helybéli fényképész 
munkáiból készült kiállítást is. 
Számos fotót láthatnak Szlováki-
áról, Görögországról, Vietnamról, 
Thaiföldről, Kosztarikáról, Pana-
máról, de a fekete földrészről, Af-
rikáról is.

Július 2-án, szombaton a Vermek 
halastónál gyermek-horgászver-
seny lesz, a legjobbak értékes 
díjakat kapnak, s mindenki me-
gkóstolhatja a finom gulyást. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan Jaroslav 
Hlavatý autósiskolája ügyessé-
gi versenyt és motoros találkozót 
rendez, ahol a gyors kerekek ked-
velői kedvükre szórakozhatnak. A 
helyi Hubert Arrows íjászrészleg 
is tart egy íjászbemutatót.
A szórakozás tetőpontja 17 órakor 

lesz a helyi kultúrház udvarán, 
ahol bemutatkoznak a tornóci is-
kolások és óvodások, a vágsellyei 
Šaľan tánccsoport, a Žibrica és 
a Talent énekverseny legjobb-
jai. Körünkben üdvözölhetjük az 
Omega Revivalt, Gabriel Hambal-
ko & Dočko Band helyi country-é-
nekest és a zenekart, melyben ifj. 
Michal Dočolomanský is szerepel. 
Utána a Hector egyesület kardví-
vó-bemutatója következik.
A legnagyobb húzóerő Zuzana 
Smatanová népszerű szlovák éne-
kesnő fellépése lesz. Zenekarában 
egy vendég is szerepel majd, Milo 
Suchomel szaxofonista. A kultúr-
műsor után oldies disco lesz DJ 
Slížzsel.
A gyerekekről sem feledkeztünk 
el, készítettünk nekik nyíllövőver-
senyt egy lovaggal és párbajt 
„puhított” fegyverekkel. Lesz 
ugrálóvár és arcfestés is, akár 
zombikká, vagy hercegnőkké is 
változhatnak.

Frissítők gazdag kínálata várja a 
vendégeket, cigánypecsenye, sült 
kolbász, gyerek hot-dog, csibehús, 
melyet sörrel, kofolával, kávéval is 
leöblíthetnek. Az ínyencek biztos 
imádni fogják a kürtőskalácsot, 
de kínálunk még magyar borokat, 
édességeket, a majcichovi farm-
ról finom sajtokat, valamint házi 
zöldséget és egyéb specialitásokat.
Kedves lakosok, mindenkit szere-
tettel várunk, jöjjenek szórakozni, 
bizonyára nem bánják meg!
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A képviselőtestület 13. 
ülése 2016. április 4-én zajlott, 
az ülésen minden képviselő részt 
vett. A legfontosabb programpon-
tok közé tartozott a község 2015-
ös zárszámadásának és  egész évi 
gazdálkodásának elfogadása, me-

lyet a képviselők jóvá is hagytak.
A község további fejlődésének terve 
2016 - 2023 között egy stratégiai 
dokumentum, melyben a község 
meghatározza prioritásait, legfőbb 
céljait és a lakosok életminőségének 
javítását szolgáló intézkedéseket. 
Ezt a dokumentumot minden olyan 
kérvényhez csatolni kell, melyet 
a község az állami vagy európai 
fondok pénzeinek lehívására dol-
goz ki. A dokumentumot először 
a lakosokból álló munkacsoport 
tárgyalta meg, később a községi 
képviselőtestület egyes bizottságai-
nak tagjai  minden véleményüket, 
nézetüket beledolgozták.
A falufejlesztési program a polgári 
és szociális infrastruktúra kiépítésé-
re irányul, legyen az az öregotthon 
építése, a halottasház felújítása, 
a közösségi centrum megépítése 
stb., de a kulturális-társadalmi in-
frastruktúra fejlesztése is, pl. a kul-
túrház rekonstrukciója, magába 
foglalja továbbá az iskolai, köz- és 
községi infrastruktúra fejlesztését, 
pl. a multifunkciós játszótér felújí-
tását, a parkolók építését, az utak, 
járdák rekonstrukcióját. További 
fontos prioritás az emberi források 
fejlesztése, pl. a műveltség színvo-
nalának emelése, a munkanélkü-
liség csökkentése községünkben 
aktivációs munkák által, vagy a 
helyi szolgáltatások vállalatának 
létrehozásával. Fontos továbbá a 
szociális-gazdasági fejlődés, főként 
az idősebb, tehetetlen és szociálisan 
hátrányos helyzetben lévő polgáro-
król való gondoskodás, valamint a 
vállalkozások támogatása is. Fontos 
az egészséges környezet létrehozá-
sa és védelme, ahol a program az 
illegális szemétlerakatok likvidálá-
sára, a pihenőzónák építésére és a 
zöldövezet bővítésére és védelmére 
irányul. Gondot fordítunk a turiz-
mus fejlesztésére is, kerékpárutakat 
és tanösvényeket építünk. Nem ke-
vésbé fontos a község propagálása 
és tájékozottsága, mely napi életünk 
része. A hatékony tájékozottság 

növeli a lakosok, vállalkozók és az 
önkormányzat, valamint egyéb ob-
jektumok közötti kölcsönös kom-
munikációt.
A képviselők a „Tornóc község 
gazdasági és szociális fejlesztésének 
programja 2016 - 2023 között” do-
kumentumot egyhangúlag elfogad-
ták. Jóváhagyták továbbá az óvodás 
és iskolás és gyerekek dotációjáról 
szóló általános érvényű rendeletet. 
Ez a rendelet meghatározza azt az 
összeget, mellyel a község támogat 
minden óvodát, iskolát, iskolai  klu-
bot látogató gyermeket.   
A községnek lehetősége van csök-
kenteni az állam által folyósított 
összegből a normatív pénzügyi tá-
mogatást személyi költségek ese-
tében 90 %-ra, üzemeltetésnél 80 
%-ra, ennek ellenére a pénzt az is-
kolának mindig a teljes összegben 
utalja át. E pontban élénk vitára 
került sor.
A képviselők elfogadták továbbá 
Tornóc tűzvédelmi rendszabályza-
tát, s ezzel lehetővé tették a helyi 
tűzoltótestület működésének minő-
ségi javítását.
Megtárgyalták és jóváhagyták há-
rom nyilvános verseny kiírását a 
községi vagyon eladását illetően. 
Két családi házról és egy községi 
tulajdonban lévő lakásról van szó. 
A Dynamo Trnovec futball-klubnak 
az 1. félévre 10.200 euró dotációt 
hagytak jóvá.
Az élénk vitát követően az isko-
laügyi-, ifjúsági és kulturális bizott-
ság elnöke ismertette a képviselők-
kel az idei falunap programjának 
előkészületeit.
A képviselőtestület 14. 
ülésére  2016. április 25-én került 
sor, minden képviselő jelen volt. 
Nagyon fontos program volt azon 
kérvény beadásának megtárgya-
lása, mely a tornóci gyűjtőudvar 
projektjére kérvényez egy vissza 
nem térítendő anyagi támogatást. 
A projekt főként a környezetvéde-
lem szempontjából fontos, mivel a 
jelenlegi, hulladékokra vonatkozó 
törvény rendkívül igényes és ma-
gas díjakat szab meg, és szükség 
van a kisebb építkezési hulladék 
átvételére is. Jelenlegi gyűjtőudva-
runkat úgy kell áttranszformálni, 
hogy teljesítse ezeket a standardo-
kat. Ezért szeretné a község me-

gpróbálni a vissza nem térítendő 
pénzösszeg megszerzését az SzK 
Környezetvédelmi Minisztériumá-
nak költségvetéséből egy környezet 
minőségét javító  program keretén 
belül. Ez a kommunális hulladék 
osztályozására és mechanikus-bio-
lógiai kezelésére irányul. A község 
kérhet pénzt gyűjtőudvar építésére, 
s a működéséhez szükséges mun-
kagépekre. Az udvar projekt-doku-
mentációját már régebben kidolgo-
ztuk, most csak összhangba hoztuk 
a jelenlegi követelményekkel. Hogy 
meg lehessen állapítani a munka-
gépek beszerzési árát, /pl. rakodó, 
multifunkciós kocsi, fahulladék-
-zúzó/, a község 12 céget szólított 
meg, melyek ajánlatot tettek. E pi-
ackutatás alapján állapítottuk meg a 
beszerzési árat.
Tekintettel arra, hogy községünk 
környezetére rossz hatással van 
a közeli vegyi üzem és az ülepítő, 
fontos számunkra, hogy e felhívás 
egyik célja a hulladékgazdálkodás 
infrastruktúrájának kiépítése, de 
mindenek előtt ezen terhelések és 
lerakatok negatív hatásainak fo-
kozatos csökkentése és elimináci-
ója legyen. Ezt azzal fogjuk elérni, 
hogy többféle osztályozott hulladé-
kot is – építkezési vagy nagyméretű 
hulladék – átveszünk. Ezeket az 
udvarban fogjuk osztályozni, s az 
újrahasznosításra is lehetőség lesz, 
ha valaki érdeklődést mutat vala-
melyik leadott tárgy iránt. Ez tula-
jdonképpen egy second-hand szerű 
dolog lesz, hiszen az egyes tárgyak 
több embernek is szolgálhatnak. 
Minél többet sikerül osztályoz-
ni, újra hasznosítani és reciklálni, 
annál jobban csökkennek majd a 
szeméttel kapcsolatos költségek. 
Ezzel csökkentjük a szeméttele-
pre vitt hulladék mennyiségét, s 
így környezetünknek is hasznára 
leszünk. Ami a község önrészét ille-
ti, az összeget 30.537 Є-ban  hatá-
rozták meg.
A további programpont az isko-
latanács tagjaira tett javaslat volt, 
mert lejár a megbízatásuk. Az is-
kola fenntartója a község, ezért 
joga van négy tag kinevezésére. A 
képviselőtestület iskolai-, ifjúsági- 
és kulturális bizottsága ülésén azt 
javasolták, hogy a község PaedDr. 
Ladislav Kosztankot, Mgr. Iveta 
Batykovát, Mgr. Oliver Bereczét és 

        A képviselőtestület ülése 



    3

Erika Fülöpovát delegálja. Az élénk 
vita után a képviselők elfogadták 
e személyek iskolatanácsba való 
jelölését.
A község a honlapján közölt három 
közbeszerzési versenyt a község 
vagyonának eladásával kapcsolat-
ban. Ezek tárgya az 502-es lakóház 
1. számú lakásának, valamint a 24. 
és 390. házszámmal rendelkező 
családi háznak az eladása volt. 
Csak egyik verseny volt sikeres, a 
390. számú családi ház és a lakás 
átkerült a második fordulóba, ahol 
a képviselők meghosszabbították 
ezen  javaslatok beadásának hatá-
ridejét és csökkentették az ingatla-
nok vételárát.
A vitába E. Fülöpová is bekapcso-
lódott, aki megállapította, hogy a 
képviselők az előző ülésen tudo-
másul vették a község óvodásai és 
iskolásai dotációjának összegét és 
azon aktivitásokat, melyek finans-
zírozásához a község is hozzájárul. 
Mivel a pénz folyósításához határo-
zatra is szükség van, a képviselők 
ezt elfogadták.
A képviselőtestület 15. 
ülése június 6-án zajlott, s fontos 
pontja volt a hulladékról szóló álta-
lános érvényű rendelet elfogadása. 
Tekintettel arra, hogy  2016. július 
1-től új hulladéktörvény lép érvé-
nybe, mindkét jogi előírást összhan-
gba kellett hozni. Az új törvény 
gyakorlatilag minden, szemétlikvi-
dálásra vonatkozó eddigi folyama-
tot megváltoztat. A községnek pl. 
a törvény előírja, hogy biztosítsa, 
hogy a biológiailag bomló termék 
ne kerüljön a szeméttelepre, tehát 
ezeket nem rakhatjuk a kommuná-
lis hulladékra szolgáló edényekbe.
A törvény két lehetőséget kínál e 
hulladék osztályozására. Az első a 
bomló hulladék elszállítása, a köz-
ségnek gyűjtőedényeket kell bizto-
sítania, szerezni kell egy kocsit az 
ilyen hulladék elszállítására, embe-
reket kell biztosítani, s végül elvin-
ni a szeméttelepre. A másik lehető-
ség, hogy a község kivételt kér és a 
háztartások 50 %-a igazolja, hogy a 
biológiailag bomló anyagot kom-
posztálja. Ehhez komposztálókat 
kell biztosítani, s elosztani azokat 
a háztartásokban. A komposztálók 
megvétele hosszú távon anyagilag 
a legkevésbé igényes. Épp a kép-

viselőknek kell mérlegelniük, mi 
lenne nekünk a jobb. A lakosokat 
alaposan informálni kell, s meg kell 
őket ismertetni az adott helyzettel.
A képviselőtestület úgy döntött, a 
második fordulóba viszi át a falu 
vagyonába tartozó ingatlan eladá-
sának közbeszerzési eljárását. Az 
502-es lakóház egyik lakásáról és 
a 390. számú családi házról és az 
egykori Hydrostav területén lévő 
új körzet építkezési telkéről van 
szó. Az érdeklődők ezzel kapcso-
latban a község internetes oldalán 
olvashatnak bővebb tájékoztatást.
A parókia  helyi vezetője, Mgr. 
Mede kéréssel fordult a közsé-
ghez, pénzbeli segítséget kért az 
Úr Átváltozása templom felszámo-
lásával kapcsolatban, a képviselők 
azt javasolták, járjon el a község 
általános érvényű rendelete értel-
mében, mely a községi dotációkra 
vonatkozik. A Hornojatovčan pol-
gári társulás azt szeretné, ha rende-
ződnének a Horný Jatov-i templom 
tulajdonviszonyai, a képviselők a 
kérést tudomásul vették.
Mgr. Berecz elöljáró ismertette 
a képviselőkkel az idei falunap 
előkészületeit. Mint előrejeleztük, 
idén 2016. július elsején és máso-
dikán kerül sor erre a kulturális-
-társadalmi rendezvényre. Bővebb 
tájékoztatást az újság 1. oldalán 
láthatnak.
Ing. Jaroslav Hlavatý a Ján Goli-
an tábornok emlékmű építésére 
létrejött előkészítő bizottság ta-
nácskozásairól tájékoztatott. Jan-
čovič professzor javaslatára - aki 
hangsúlyozta, hogy az egész pro-
jektnek meg kell hagyni az ellen-
séggel szembeni ellenszegülésre 
vonatkozó gondolatát, s ezt kell 
összekötni a lakosság komfortjá-
val - pihenőzóna építését javasolta, 
ahol az emberek találkozhatnak, 
üldögélhetnek, pihenhetnek, bes-
zélgethetnek, s emellett a generális 
üzenetét is megismerhetik. Mivel 
a lakosságtól érkeztek javaslatok 
az artézi kút rendbe hozására, sza-
kemberrel kellene megbeszélni a 
kút javításának lehetőségét, s bele 
lehetne szőni  a park projektjébe, 
mint vízi elemet.
Az újonnan alakult tűzoltótestület 
a község közbenjárásával ajánlatot 
kapott a Duslóból egy tűzoltóautó 
megvételére. A tűzoltóparancsnok 

azt javasolta a képviselőknek, hogy 
fogadják el a javaslatot, s az autó a 
tűzoltótestület autóparkjának rés-
zévé vált. A képviselők támogatták, 
hogy  helyet biztosítsanak a tűzol-
tótestület számára, s mérlegeljék a 
szertár elhelyezését és átépítését.

További információkat a község 
weboldalán, www.trnovecnadva-
hom.sk szerezhetnek, ahol a képvi-
selőtestület ülésének dokumentu-
mait nyilvánosságra hozzuk.

     A képviselőtestület ülése 

Társadalmi rovat 

Gratulálunk a jubilánsoknak
70 Alžbeta Kunová
        Zita Petrovicsová
        Agneša Zsáková

 75 Irma Holosová, HJ
        Alojz Marček
        Michal Petrovič
        Cecília Galbavá, HJ
        Etela Lévaiová
        Alžbeta Borková
        Irena Kolečániová
        Mária Holecová

80  František Kárász
        Veronika Liptaiová
        Júlia Takáčová

85  Etela Hlavatá
        Valéria Oláhová

90  Peter Gombos, HJ

Újszülöttek
         Paulína Barátová                                                               
         Sára Bandžuchová
         Adrián Malko
         Maxim Marček
         Sára Poláková
         Romana Puskásová
         Sofia Šoltová
         Tereza Vaníková
                                                             
Elhunytak
         Anna Kurucová, 84 éves       
         Helena Belovičová, 93 éves             
         Ján Ondrášik, 85 éves
         Bc. Milan Mrllák, 31 éves
         Helena Miškolciová, 87 éves
         Viola Marčeková, 85 éves
         Margita Kunderlíková, 59 éves

A társadalmi rovatban csupán azok nevét 
közöljük, akik a publikáláshoz hozzájárultak
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A községi hivatal tájékoztat…
A Föld napja

Községünkben is közösen emlékeztünk meg a 
Föld napjáról, melyet minden évben április 22-én 
ünneplünk. Olyan napról van szó, amikor mind-
nyájunknak meg kellene állni egy pillanatra, mér-

legelni kellene életmódját és önreflexiót kellene vé-
gezni, hogy lépései helyesek-e, s hasznára válnak-e 
Földünknek. Mindenki, aki segítő kezet nyújtott a 
Föld napján, szimbolikusan részt vehetett közvetlen 
környezetének takarításában, s így segíthetett a ter-
mészetnek. Ezzel az apró segítséggel környezetünk 
válláról legalább egy apró terhet leemeltünk, his-
zen ezt a terhet miattunk kénytelen cipelni. S ezért 
a nagy  nyilvánosság április 23-án bekapcsolódha-
tott a „Tisztítsuk meg községünket” akcióba. Egy 
nappal az akció előtt az iskola és óvoda tanulói 
megmutatták, hogyan igyekeznek, hogyan gondo-
skodnak környezetükről, hiszen a tanító nénik se-
gítségével bekapcsolódtak a szemétszedésbe, nagy 
mennyiségű hulladékot távolítottak el, melyet köz-
ségünk néhány lakója a megfelelő helyre szállított.
Április 23-án reggel kilenc órakor találkoztak az 
Amerika III halastónál a vadászok, halászok, a Cse-
madok és az Arrows íjászklub tagjai, a focisták, a 
községi hivatal dolgozói, a képviselők, az egyes 
bizottságok tagjai és a község vezetői. Az aktív la-
kosok közül is érkezett számos önkéntes, akiknek 
tényleg fontos az életkörnyezet . A polgármester 
bevezető utasításait követően kesztyűket, zsákokat 
kaptak. Az akció egész délelőttön át tartott, s a kör-
nyékről nagy mennyiségű hulladékot távolítottak el. 
Örülünk, hogy az akció iránt nagy volt az érdeklő-
dés, és hogy az önkéntesek csemetéi is bekapcsoló-
dtak, akik már kis koruktól fogva tudatosítják a kör-
nyezet védelmének és a róla való gondoskodásnak a 
fontosságát.
A község köszönetképpen minden önkéntesnek fri-
ssítőt készített, melyről a községi hivatal dolgozói 
gondoskodtak, Katka Batyková, Marika Szabová és 
Zolo Bartuš. Nem hiányozhatott a gulyás sem, ame-
ly erőt adott a fáradt önkénteseknek. Így az akció vé-
gén mind találkoztunk, s megosztottuk egymással a 

Föld napja kapcsán keletkezett benyomásainkat. Saj-
nos, néhányuk beszámolójában csalódást, kiábrán-
dultságot is  lehetett érezni, amit a természetben 
látottak váltottak ki belőlük. Az ember lassan már 
megszokja az apró szemetet, mint az igelitzacskók, 
ételmaradékok, műanyagflakonok stb. Attól, amit 
néhány csoport talált, azonban a lélegzetünk is elállt. 
Sokan megrökönyödtek azon, mennyi fáradságba 
került egyeseknek, hogy illegális szemétlerakato-
kat hozzanak létre, s így szennyezzék a természetet, 
mely mindannyiunk tulajdona. Ha Földünket élő 
szervezetnek tekintenénk, akkor hisszük, hogy csak 
minimális ilyen dolog történne. Ugyanis minden ke-
vésbé öntudatos ember is fennakad olyan kidobott 
dolgokon, mint a vécécsésze, matracok, elhullt álla-
tok tetemei, linóleumdarabok, kerti bútor stb.. Köz-
ségünkben lehetőség van a hasonló jellegű szemetet  
a gyűjtőudvarban ingyen leadni, s havonta egyszer  
ingyen viszik el az osztályozott műanyagot, üveget 
és papírt és egyéb hulladékot is, ezért mindenki fen-
nakadt azon, hogy ezek a hulladékok olyan helyen 
voltak, ahová a szemetet fel kellett rakni és el kellett 
szállítani. Mindenki értetlenül csóválta a fejét, hogy 
miért nem került mindez a gyűjtőudvarba? Miért is 
vitték ki a természetbe, melyet tisztelni, védeni kell, 
és melyet pihenésre, kikapcsolódásra szeretnénk 
használni. Sajnos, ezekre a kérdésekre nem kaptunk 

választ, s ezért azzal a kívánsággal váltunk el, hogy 
jövőre már azt mondhassuk, hogy helyes irányba 
tettünk lépéseket. Ezt a vágyunkat gyermekeink is 
erősítik, akik bekapcsolódtak az akcióba, és sok eset-
ben bizony példaként szolgálhatnának a felnőttek-
nek is.
Végezetül szeretnénk megköszönni, mindenkinek, 
aki hozzájárult a rendezvény sikeréhet, s azoknak 
is, akik ezen a napon megálltak és elmondhatták, 
hogy igyekeznek valami jót  tenni Földünkkel. Hisz 
otthon se dobáljuk a földre a szemetet, hanem oda 
tesszük, ahová való. Ezért reméljük, hogy ha egy év 
múlva újra találkozunk, s a kijelölt útvonalon átha-
ladva mosollyal mondhatjuk el, hogy „nem volt mit 
felszednem”.
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A községi hivatal tájékoztat…

A községben elkezdődött a közutak re-
konstrukciója

Mindnyájunknak szükségünk van rá, mindnyájan 
használjuk, s némelyik már valóban tönkre volt 
téve. A község járdáit már évek óta szélesítik, javí-
tják, az újakon öröm járni. A felújításról a községi 
hivatal műszaki részlegének vezetője tájékoztatott.
Mi újság a műszaki részlegen?
A község nagyobb invesztíciós akciókra készül, de 

jelenleg a kevésbé igényes, de nagyon fontosakkal 
foglalkozunk. Folytatjuk a régi járdák felújítását és 
az újak építését.
Mondana valami közelebbit, melyik járdák készül-
tek már el?
A Jatai utca végén az aluljáró felé kezdtük meg a 
járdák építését. Folytattuk a Temető utca járdájá-
nak felújítását. A község további projektje a Pék 

utca. A község megkezdte a járda rekonstrukcióját 
/építését/ és tervben van az út szélesítse betonnal 
és aszfalttal.
A többi járda javítását is tervezik? Némelyiknél 
nagyon nagy szükség lenne rá…
A község gondolkodik az Erdész utca járdájának 
rekonstrukcióján is betonkocka-burkolat lerakásá-
val. A Posta utcán a járdára új aszfaltot húzunk. 
Tervezzük az iskolakapu melletti járda szélesítését 
is az iskolába vezető út szélesítésével, mivel az is-
kola terültére való belépés nagyobb forgalomban 
nem biztonságos.
Bevezetőben elmondta, hogy egy nagyobb projekt 
is készül. Mondana erről pár szót? 
A jelenleg készülő nagyobb projekt az Újvári utca 
járdájának átépítését foglalja magába –a költségve-
tés 168 000 euro. A projekt a csatorna befedését 
és a bejáratot szeretné megoldani minden családi 
házhoz.
Milyenek a kritériumok, melyek szerint a műszaki 
részleg dolgozói haladnak?
A járdát naponta több tíz ember használja, néhány 
járda már 30-40 éves, fel kell újítani. Ezért elsősor-
ban azokat a járdákat újítjuk fel, melyek rosszabb 
állapotban vannak.

Köszönjük a beszélgetést a községi hivatal műszaki 
részlege vezetőjének. A műszaki részleg dolgozói soks-
zor kedvezőtlen körülmények között végzik munkájukat, 
hőségben porban, hogy javíthassanak a lakosok életén. 
Munkájukért őszinte köszönet illeti őket.

A község ingatlan vagyonának eladása

Tornóc község értesíti a nagy nyilvánosságot vagyona nyilvános verseny formájában történő eladásáról. 
Az általunk kínált ingatlanok:

                               5 szobás lakás a község központjában

• a lakás eredeti állapotban található, a következőket tartalmazza: pince, 2 föld feletti szint, loggia, garázs
•a lakás sorház része külön bejárattal
•eladási ár min. 50 000 euró

                   telek családi ház építésére egy öreg családi házzal

• az öreg családi házzal rendelkező telek a Fő utcán található eredeti  állapotában,   az ingatlan eladási ára min. 
20 000 euró
   

                           6 áras építkezési telek családi ház individuális építésére

• a telek a falu szélén a Szövetkezeti utcában található, közművesített, a telek eladási ára min. 25 euró/m 2
 
Tornóc község minden érdeklődőt szívesen tájékoztat az ingatlanokról, az eladás feltételeiről a községházán, vagy a 

031/7781496-os telefonszámon, illetve e-mailban: obec@trnovecnadvahom.sk.
Részleteket természetesen a község weboldalán is olvashatnak:

www./http://trnovecnadvahom.sk/sprava/927/informacia-pre-verejnost.html
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A községi hivatal tájékoztat…
A községi hivatal tájé-

koztat…
Mögöttünk van 2016 első félé-
ve, itt az idő, hogy átnézzük, 
mit sikerült elérnünk és mit 
nem. Még 2015 vége előtt re-
agálni próbáltunk a törvény 
változására, s a pénzügyi dotá-
ciók megszerzésére összponto-
sítottunk, hogy minél nagyobb 
komfortot biztosíthassunk la-
kosaink számára. Ezt tekintve 
pozitívan értékelhetjük, hogy 
sikerült a Reciklációs Alapból 
20.500 eurót szereznünk a „Tor-
nóc község hulladékgyűjtése 
és -osztályozása hatékonyabbá 
tétele és intenzifikációja” elne-
vezésű sikeres projekttel. Az 
ezzel kapcsolatos aktivitások 
ezekben a napokban kezdőd-
tek, s hisszük, hogy bevezetése 
pozitív visszhangra talál. Erre 
kapcsolódva az Enviromentá-
lis  Alaphoz is folyamodtunk 
dotációért, „A biológiailag bo-
mló hulladék hatékonyabb ke-
zelésére szolgáló technológia 
megvásárlása Tornóc község-
ben” projekt megvalósítására 
130.332 euró értékben. Sajnos, 
itt nem jártunk sikerrel. Bízunk 
benne, hogy a közeljövőben si-
kerül más forrásokból megsze-
rezni a szükséges pénzt. Ilyen 
lehetőség volt az a kérvény is, 

melyet  A jó minőségű életkör-
nyezet operációs programja 
felhívás keretében küldtünk el, 
s ahol 561.450,05 Є vissza nem 
térítendő összegért folyamod-
tunk /”Tornóci gyűjtőudvar”/. 
Az erről való döntést július és 
augusztus folyamán várjuk. 
Ha ezt jóváhagyják, akkor ki-
építhetünk egy új, korszerű 
gyűjtőudvart a szükséges 
technológiával együtt. Ezek a 
projektek mind a hulladékról 
szóló új törvényt érintették, de 
dolgozóink egyéb dolgokkal 
is foglalkoztak. Ilyen például 
a község kamerarendszerének 
korszerűsítésére beadott kérvé-
ny is 27.121,60 euró összegre. „ 
A bűnözés megelőzése Tornóc 
községben” név alatt. A dön-
tést már minden nap várjuk, ha 
jóváhagyják, bővíteni és moder-
nizálni tudjuk a mostani kame-
rarendszert. A kultúra területén 
is kértünk anyagi juttatást, me-
lyet el is fogadtak, konkrétan 
a kultúra támogatására és a 
könyvtár frissítésére 500 euró 
értékben, valamint a sport do-
tálására 300 euró értékben. 
Ezeket a juttatásokat a Nitrai 
Önkormányzati  Hivatal folyó-
sította nekünk saját költségve-
téséből. A könyvár feltöltésére 
is kértünk pénzt, melyet ebben 
az évben először a művészetet 

támogató alap folyósít. A köny-
vtár ennek köszönhetően vehet 
új könyveket olvasói számára.
E tevékenységeken kívül 
különféle kulturális-társadalmi 
rendezvényeket is szerveztünk, 
pl. a Föld napja, Májusfaállítás, 
vonatkirándulás Budapestre az 
Albatros gőzmozdonnyal, 2016-
os falunap előkészítése, mely-
nek keretében fellép majd az 
Omega revival, Gabriel Ham-
balko & Dočko band, Zuzana 
Smatanová, a Šaľan folklórc-
soport, a Žibrica, az iskola és 
óvoda tanulói és az énekverse-
ny győztesei. A következő félé-
vre a kultúra terén számos akti-
vitást tervezünk.
Azon igyekszünk, hogy lako-
sainknak, különféle rendezvé-
nyeket készítsünk elő, hogy 
szépítsük, s a lakosság javasla-
tai alapján fejlesszük a közsé-
get. Ennek érdekében minden 
lehetőséget és alkalmazottaink 
minden kapacitását kihasznál-
juk a dotáció  megszerzésére. 
Hisszük, hogy tenni akarásun-
kat elégedettségükkel értékelik, 
s egyúttal kérjük önöket, hogy 
küldjék el  a falu életét javító 
javaslataikat, nézeteiket, a ren-
dezvényekkel kapcsolatos ötle-
teiket a  prednosta@trnovecna-
dvahom.sk e-mail címre.

Újdonságok a hulladék 
kezelésében

Mint azt előző számunkban is 
írtuk, mindnyájunkra törvé-
nyből adódó változások vár-
nak. Községünk azon fárado-
zik, hogy ezeket a változásokat 
minél tökéletesebben és zök-
kenőmentesen vezesse be. Épp 
ez okból a 2015-ös év végén pén-
zügyi juttatást kért a Reciklációs 
Alaptól arra, hogy 120 literes 
gyűjtőedényeket vásároljon az 
osztályozott műanyag és üveg 
leadására. A konténerek színe 
a szemét fajtája szerint van me-

ghatározva, zöld az üveg, sárga 
a műanyag. Igyekezetünket si-
ker koronázta, a hozzájárulást 
megkaptuk, legalább 450 darab 
ilyen konténert tudunk vásárol-
ni. Ezeket év végéig fokozatosan 
helyeznénk el a háztartásokban, 
s ezzel jelentős mértékben me-
gkönnyítenénk az osztályozott 
gyűjtést. Ezután a háztartások-
nak nem kell ide-oda rakosgatni 
a zsákokat és nem kell járkálni 
a beszerzés miatt. A műanyagot 
és az üveget egyszerűen behe-
lyezik a megfelelő edénybe. A 
hulladékosztályozás fontossága 
megerősítésének céljából az év 

folyamán információs kampá-
ny indul, mely minden minket 
aggasztó kérdést megvilágít. 
A papír szedése nem változik, 
továbbra is zsákokban fogjuk 
gyűjteni, mert erre sajnos nem 
sikerült pénzt szereznünk. Bí-
zunk benne, hogy a konténe-
rek háztartásokba való elhelye-
zése után nem fejeződik be a 
projekt, további konténerekkel 
bővül, s az osztályozott gyűj-
tést tovább tudjuk javítani és in-
tenzívebbé tudjuk tenni. Ezzel 
közösen hozzá tudunk járul-
ni környezetünk védelméhez, 
csökkenteni tudjuk a háztar-
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A falu étetéböl...
tások szemételvitelre fordított 
kiadásait, mert minél többen 
osztályoznak, annál kevesebb 
vegyes szemetet produkálnak, s 
ezáltal nem kell olyan gyakran 
kirakni a kukákat az elvivésre 
szolgáló jegyekkel együtt.
A hulladék osztályozásához 
kapcsolódik az a kötelezett-
ség is, melyet  törvény ír elő. A 
falu igyekszik a háztartásoknak 
komposztálókat szerezni és vá-
sárolni. 
Ezeket a háztartások biológiai  
és konyhai vagy kerti hulladé-
kaink feldolgozására használ-
nák. Ezzel a szemét mennyi-
ségének csökkenését érnék el, 
így kevesebb vegyes hulladék 
kerülne a kukába, kevesebbszer 
kellene elszállítani, így pénzt is 
spórolnának. 
További pozitívum a kompo-
szt előállítása, mely a kertjükre 
jó hatással lesz. Reméljük, a le-
gjobb komposztálókat tudjuk 
megszerezni, melyet a szemét 
mennyiségének csökkenésé-
re  használnának, s ezzel az új 
törvény feltételit is teljesítenék. 
Ebben a projektben is folyik 
majd egy információs kampá-
ny, mely minden komposztá-
lással kapcsolatos tudnivalóval 
megismertet,  hogy a kompo-
sztálókat minél jobban és haté-
konyabban ki tudják használni.
Minden szemétkezelési újdon-
ságról időben tájékoztatjuk 
majd önöket a községi lap és az 
internet segítségével. 
Hisszük, hogy igyekezetünket 
értékelik, s javukra szolgál.

Albatrosszal 
Budapestre

Ez évben igyekeztünk a falu gyermekei-
nek valóban nem mindennapi ajándékot 
adni –  egy kirándulást az Albatrosz 
gőzmozdonnyal. Ezt gyermeknapi aján-
dékként kapták. A lakosság érdeklődése 
várakozáson felüli volt, hisz a vonatba 
községünkben 99 utas szállt be. Azt, hogy 
valóban tetszett nekik a kirándulás, az is 
bizonyítja, hogy közvetlenül az érkezés 
után mindjárt megkérdezték, lehetne-e 
jövőre is hasonló kirándulást szervezni. 
De adjuk át a szót utazóinknak.
Május 28-án szombat reggel Tornócon 
megállt az Albatrosz gőzös, melyre 
már vártak a szép élményekre vágyó 
kicsik és nagyok.
Nem sokkal a beszállás után a minket 

köszöntő kalauz mondott néhány szót 
a vonatról, annak történetéről. Később, 
hogy gyorsabban teljen az út, a nénik 
papírokat osztottak, hogy a gyerekek 
lerajzolhassák a minket szállító Al-
batrosz szerelvényt. A nagyobb gye-
rekeknek tesztet is készítettek a vasút 
és a vonatok történetéről, mely  még a 
felnőtteknek is fejtörést okozott. Ezu-
tán megjutalmazták a szép gyerekraj-
zok alkotóit. Minden rajzoló gyerek 
puzzlet, könyvecskét vagy bögrét ka-
pott a vonat motívumaival. Az állomás-
on, ahol megállt, lehúztuk az ablakot, 
mert ezt útközben nem lehetett, hiszen 
mindent belepett a fekete korom, mely 

a vonatunk által kibocsátott gőzből 
rakódott le. Az érzést, hogy különleges 
vonattal utazunk, az útvonalon sorfa-
lat álló fényképészek is bizonyították, 
akik készen álltak, hogy megörökítsék 
a szerelvényt. Ilyen érdekes volt az út 
Budapestre, ahol egyenesen a MÁV 
Nosztalgia Múzeumba vettük utunkat. 
Érkezéskor a gyerekek rögtön szétfu-
tottak, hogy felfedezzék, mi minden 
van a múzeumban. Néhányan a hajtá-
nyokat is kipróbáltuk, s több garázst is 
megtekintettük, ahol régi mozdonyok 
és  vagonok voltak kiállítva. A törté-
nelmi kocsikba be is szállhattunk, és 
megnézhettük, milyen volt pl. az ét-
kezőkocsi vagy a postát szállító szerel-
vény. Egy pici vonat végigvitt minket 
a múzeum területén, s olyan autót is 
kipróbálhattunk, amely síneken közle-

kedik. A szülők a parkban 
pihenhettek meg, amíg a gye-
rekek hintákkal, mászókákkal 
és arcfestéssel szórakoztak. 
Az idő kedvezett nekünk, így 
aztán tényleg minden percet 
kiélvezhettünk. Mire eljött 
a vonathoz való visszatérés 
ideje, elégedetten, de fáradtan 
szálltunk fel, és élveztük a ha-
zafelé vezető utat. Az út vége 
felé ismét bejött hozzánk a 

kalauz, és megköszönte, hogy részt 
vettünk az utazáson, s ezzel hozzájáru-
ltunk ahhoz, hogy ez a régi vonat még 
közlekedhessen. Észre sem vettük, s 
már otthon is voltunk. Az állomáson 
már hozzátartozóink is vártak, akik 
nem hagyták volna ki az alkalmat, 
hogy lefényképezzék az Albatroszt.
Az Albatroszra vetett utolsó pillan-
tás még meg is nevettetett bennünket, 
amikor megláttuk a szenet dobáló em-
bereket, akik feketék voltak, mint az 
ördögök. Köszönjük a csodálatos ki-
rándulást és a felejthetetlen élménye-
ket.
Sylvia és Marika

Cseh turisták Tornócon
A Sokolovi Vállalkozói Szakközé-
piskola tanulói ellátogattak a Ga-
lántai Üzleti és Szolgáltatási Sza-
kközépiskolába. Délelőtt szakmai 
gyakorlaton vettek részt, a délutáni 
órákban a galántai pedagógusokkal 
együtt a környékkel ismerkedtek. 
A tanítók feladata a gyerekek délu-
táni programjának megszervezése 
volt. Ellátogattak Párkányba, Eszter-
gomba, Nyitrára, Nagyszombatba, 

Pozsonyba, megnézték a jókai vízi-
malmot és községünkkel is megis-
merkedtek. 
2015.11.18-án Végfalvi úr és Láng úr 
megkocsikáztatta a tanulókat a falu-
ban. Horváth mérnök úr oktatóival 
együtt leckét adott nekik íjászatból.
2016.4.13-án a gyerekek megnézték 
a Láng-udvart, és gyors íjásztanfo-
lyamon is részt vettek.
Ezúton mondok köszönetet saját 
magam és a tanulók nevében Láng 

Róbert úrnak, František Végfalvi úr-
nak és Dušan Horváth mérnöknek a 
felejthetetlen, élményekkel teli délu-
tánért.

Mgr. Jazmína Hlavatá



    8

    Májusfa állítás
A májusfa állításnak hosszú éves 
hagyománya van, gyökerei az 
antik időkbe nyúlnak vissza. Ne-
mrégen májusfának azt  a fiatal 
fát nevezték, mely a tavasz és 
tél-, az élet és halál harcát jelké-
pezi. A májusi zöld, mint mági-
kus elem a mezőgazdászok azon 
vágyát fejezte ki, hogy termésük 
növekedése jó és erős legyen. A 
szláv kultúrában  a május-
fát a termények és takarmá-
ny bősége miatt állították.  A 
fiatal legények ott állítottak 
májusfát, ahol eladó lány la-
kott. Ez olyan szokás volt, 
melyet a fiatalok már lehet, 
hogy nem nagyon ismernek, 
de több szlovák faluban is élő 
hagyománynak számít min-
den évben. Azzal  a gondo-
lattal, hogy idén Tornóc fő-
terén, a harangnál állítsunk 
májusfát, az önkéntes tűzoltók 
vezetője, Dezider Marček állt elő. 
A képviselőtestület iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottságá-
val karöltve május elseje előes-
téjén érdekes műsort készítette 

a lakosoknak. Szólt a zene, a nap 
sütött, s a főtér hamarosan bené-
pesült. Pontban 18 órakor Katka 
Tusková, az iskolaügyi-, ifjúsá-
gi- és kulturális bizottság tagja 
köszöntötte a polgármestert,  a 
képviselőket, az egybegyűlteket, 
kicsiket és nagyokat. Aztán a he-
lyi kulturális központ udvarából 
előjöttek a tűzoltók, akik egy 
gyönyörűen feldíszített május-

fát hoztak. A főtéren nem csak a 
türelmetlen nézők, hanem a tech-
nika is várta őket, melyet segítsé-
gükre hívtunk. A Frikov cégnek 
köszönhetően a jelenlévők biz-
tonsága érdekében hidraulikus 
„kezet” sikerült kölcsönöznünk. 

Ezzel egy-kettőre helyére került a 
fa. A gyerekek örültek a lengede-
ző szalagoknak, a felnőttek pedig 
a gyönyörű időnek. A csodálatos 
hangulatot a vidám népi muzsika 
fokozta. Végezetül a polgármes-
ter mindenkinek köszönetet 
mondott, s elmondta, szeretné, 
ha ez a szép népi hagyomány 
községünkben megmaradna a to-
vábbi években is. 

Szívből köszönjük a falu ve-
zetésének, az önkéntes tűzol-
tóknak, a zöldövezet karban-
tartóinak, a községi hivatal 
elöljárójának, az iskolai-, ifj-
úsági- és kulturális bizottság 
tagjainak, hogy segítettek 
az akció megszervezésében. 
Köszönjük Láng képviselő 
úrnak is, hogy vállalta a ren-
dezvény hangosítását. S mint 
mindig, most is a legnagyobb 
köszönet azokat illeti, akik 

részt vettek az akción, hisz min-
den kulturális-társadalmi ren-
dezvényt elsősorban önökért 
szervezünk. A pozitív visszhang 
örömmel tölt el, s biztatásul szol-
gál további munkánkhoz.

A falu életéböl...

      Lelki atyák találkozója 
templomunkban

Június 9. a tornóci hívők számá-
ra kisebb ünnep volt. Templo-
munkban került sor a vágsellyei 
dekanátus  ünnepi  miséjére, 

melyen csaknem minden lelki 
atya részt vett, élükön a mi espe-
res urunkkal. Nagy örömünkre 
eljött közénk a nagyszombati 

érsek, Mons. Ján Orosch is, aki  
a mi plébánosunk, Mgr. Karol 
Mede meghívását fogadta el. 
Mindketten ünnepeltek, életük 
jelentős eseményére emlékez-
tek: ez első szentmiséjük volt, 
mely tulajdonképpen nehéz, de 
gyönyörű hivatásuk kezdetének 
számít. Mons. Orosch érsek úr 
már 40 éve, a mi lelki atyánk pe-
dig 30 éve lépdel ezen az úton 
Urunk hathatós segítségével. Az 
érsek úrtól gyönyörű, kedves 
és szeretetteljes szavakat hallo-
ttunk, s ezáltal szinte éreztük 
az Úr jelenlétét kis egyházköz-
ségünkben. Csodálatos lelki 
élmény volt ez, mindannyiunk 
ünnepe, akik részt vetünk 
ezen a szentmisén. Köszönjük 
Urunknak és a lelkipásztorok-
nak ezeket a csodálatos pillana-
tokat. 

a tornóci és sókszelőcei hívők – M.H.
          
              Gyermeknap iskolában
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Jelentés 
az iskolapadból…

… A tanév lassan véget ér, s mi el-
készítjük a 2015/2016-os tanév utolsó 
negyedévi akcióinak mérlegét…A 
számos akció közül nehéz kivá-
lasztani a legjobbakat, de mi teszünk 
egy próbát…
Pedagógusnap  
A pedagógusok és alkalmazottak ta-
nítónapi ünnepi ülésére Tornócon, a 
Láng-udvarban került sor. A peda-
gógusnap olyan ünnep, melyről a 
tanítók a világon mindenütt mege-
mlékeznek. Ez alkalomból ebben az 
évben is Komenský érdemrenddel 
tüntették ki az iskola alkalmazottait. 
Eddigi munkájukért a következő 
dolgozók részesültek elismerésben: 
Mgr. Mária Marčeková, Zuzana Bog-
dányová, Zuzana Kosztanková.
Beiratkozás
Az elsősök beíratása a 2016/2017-
es tanévre április 4-én és 5-én zaj-
lott. A beiratkozáson minden, idén 
szeptember 1-ig 6. életévét betöltő 
gyermek köteles volt részt venni, ak-
kor is, ha a szülő az iskolalátogatás 
halasztását kéri. Minderre kellemes 
beszélgetés és játék mellett került 
sor, hogy a tanító nénik minél jobban 
megismerjék a jövendő kis elsősöket. 
A következő tanévben iskolánk 16 
első osztályost üdvözölhet. Kíván-
juk nekik, hogy érezzék jól magukat 
nálunk, legyen számukra öröm a ta-
nulás, és szerezzenek sok jó jegyet. 
Végezetül köszönjük az iskolavá-
lasztásnál intézményünkbe vetett 
bizalmat.
Nárciszok napja
A 20. Nárciszok napja idén április 
15-re esett. Taulóink Mgr. Paľová, 
Mgr. Boženíková és Mgr. Marčeková 
vezetésével aktívan bekapcsolódtak 
a gyűjtésbe. E napon mindnyájan ig-
yekeztünk kifejezni együttérzésün-
ket és támogatásunkat a rákbetegek 
e súlyos kórral való küzdelmével, 
ennek jeléül sárga nárciszt tűztünk 
ruhánkra. Köszönjük mindenkinek, 
aki anyagi hozzájárulásával támo-
gatta ezt a programot. A gyűjtés 
20. évfolyama során 503,50 eurót 
sikerült községünkben összeszed-
ni. Még egyszer őszintén köszönjük 
mindenkinek.
Föld napja
Április 22. a Föld napja. Ennek kap-
csán részt vettünk a „Tisztítsuk meg 
községünket” rendezvényen, melyet 

községünk szervezett. Az akcióba 
bekapcsolódtak az iskola és az óvo-
da tanulói és pedagógusai is. Min-
denkinek volt egy szakasza, mellyel 
törődnie kellett, össze kellett szednie 
az összes szemetet, amit talált. Az al-
sósok az iskola és a játszótér területét 
tették rendbe, a nagyobbak gondjára 
a falu utcáit bízták. Számos zsák telt 
meg szeméttel, s még illegális lera-
katokat is találtunk. Néhány lakos 
hozzáállása elgondolkodtató. A mi 
feladatunk az, hogy a tanulóknak 
és gyerekeknek megmutassuk, hogy 
a környező világ szebb is lehet, ha 
a természettel úgy bánunk, ahogy 
megérdemli. Hisz ő mindennel ellát, 
ami az élethez, a légzéshez szüksé-
ges… az adósai vagyunk. Ébresszük 
fel magunkban az értelmes embert.
A polgári védelem ifjú mentője és 
Ifjú egészségügyis
A tanulóink Pereden részt vettek „ 
A polgári védelem ifjú mentője”, 
valamint Vágsellyén  az „Ifjú egész-
ségügyis” versenyeken. A vágsellyei 
járás iskoláival elsősegélynyújtás-
ban, elméleti tudásban, az  azimut 
meghatározásában és légpuskalövés-
zetben mérték össze tudásukat… Az 
ifjú egészségügyisek versenyének 
célja az egészségvédelem tananya-
gához kapcsolódik, mely felkészíti a 
tanulókat a természeti csapásokból 
adódó vészhelyzetekre /balesetek, 
természeti katasztrófák, terrortá-
madás/, súlyt fektet a polgári véde-
lemmel, elsősegéllyel, tűzoltással, 
rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos 
ismeretek elmélyítésére, begyakor-
lására, motiválja a gyerekeket a sza-
badidő értelmesebb kihasználására, 
az iskolán kívüli tanulásra, s az ok-
tatási-nevelési folyamat attraktív ele-
mekkel való gazdagítására.
…turistanapló…
Nekünk, turistáknak, hiányzott már 
egy rendes túra, ezért április 16-án 
elmentünk megnézni a Zoboron a pi-
ramist. A Zobor hegy alkalmas gya-
logtúrákra, s megvan a maga hagyo-
mánya. De volt itt egy bökkenő, a 
hosszabb  utat választottuk, mely a 
Dražovce-i kistemplomtól indult. Az 
idő szinte megrendelésre jött, végig 
sütött a nap. A Zobor „meghódítása” 
után csodálatos kilátás nyílt Nitrára 
és a messzi környékre. Fáradtan, de 
elégedetten tértünk haza. Már előre 
örülünk a következő kirándulásnak 
a turistákkal.
… sportsikereink

Vágsellye környezeti és közrendi 
bizottsága köszönő levelet küldött 
tanulóinknak, akik részt vettek az 
„Ússzunk együtt minél messzebbre” 
járási rendezvényen, mely május 23-
án zajlott a Duslo uszodájában. Ta-
nulóink 7650 métert úsztak le.
A járási atlétikai bajnokságon a lá-
nyok csapata a 2., a fiúké a 4. helyet 
szerezte meg.
Járási egyéni atlétikai bajnokság:
1.hely - távolugrás – Nina Vološino-
vá
2.hely -  800 m-es futás – Laura Iz-
sófová
3.hely - súlylökés – Dávid Pernický
Járási labdarúgó-bajnokság, idősebb 
lányok – 4. helyezés
Dôvera Školský pohár SFZ , fiatalabb 
lányok – 3. helyezés,  
fiatalabb fiúk -  2. helyezés
Járási bajnokság McDonalds CUP 
Močenok – 2. helyezés
...szavalóversenyeken és olimpi-
ákon elért sikerek:
Hviezdoslavov Kubín járási forduló 
– 3. hely – Laura Izsófová – próza
Történelmi olimpia járási forduló – 2. 
hely – Filip Alaksza
Zöld iskola
Baráti kapcsolatok a tanulókkal, a 
gondolkodás és viselkedés pozitív 
változásai, észszerűen kihasznált  
szabadidő, optimizmus, jókedv. Ez 
mind jellemző azokra az iskolákra, 
akik bekapcsolódnak  a Zöld isko-
la programba, mely jelenleg a világ 
legnagyobb oktatási ekoprogramja. 
A mi iskolánk is részt vett az okta-
tási-nevelési programban, melyet 
azon óvodások, iskolások és közé-
piskolások számára alakítottak ki, 
akik változtatni akarnak magukon 
és környezetükön. A 2015/2016-os 
certifikációs évre a választott téma 
iskolánkban a HULLADÉK volt, s az 
összes aktivitás erre irányult.
Május 16. A Zöld iskola őrjárata az 
iskola és a község alkalmazottaival, 
a szülőkkel és a gyerekekkel együtt 
számos gyümölcs- és díszfát ültetett 
ki az iskola kertjében.
Május 18. A tanulók ellátogattak a 
gútai GENERAL PLASTIC üzem 
ipari részlegébe, mely a PET üvegek 
legnagyobb feldolgozói és Közép-E-
urópában a PET palackok „előpré-
selői“ közé tartozik.
Anyák napja
Anyának lenni – ez a legszebb hiva-
tás minden nő életében. Ez egy gyö-
nyörű, de egyben igényes küldetés 

Jelentés az iskolapadból...
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is. Az anyák napja jó alkalom arra, 
hogy elmondjuk édesanyáinknak, 
mennyire szeretjük őket, mit jelente-
nek nekünk, s köszönetet mondjunk 
nekik. Az óvódások és iskolások 
május 15-én vasárnap egy ünne-
pi akadémia keretében mondtak 
köszönetet az anyukáknak a tornó-
ci kultúrházban. Versekkel, dalo-
kkal, táncokkal köszöntötték őket. 
Köszönjük, anyukák, nagymamák, 
dédmamák a szeretetet, türelmet és 
áldozatkészséget!
Ahány virágszál van ott künn a ha-
tárban,
Ahány fényes csillag nyári éjszaká-
ban,
Oly sok évig éljen anyám boldogsá-
gban.
Ahány jó ember van széles e világon
Édes jó anyámra annyi áldás száll-
jon.
Olvassunk – olvasómaraton
A gyermek biztonsági vonal a 116 
111 és 116 000 országos telefonszám 
segítségével tájlkozódik a gyere-
kek problémáiról, úgy, ahogyan ők 
maguk érzik. A beszélgetések nagy 
része a  figyelemhiányról, az unalo-
mról, a gyerekek alacsony kreativi-
tásáról szól...A projekt alkotói olyan 
ötlettel álltak elő, hogy próbálják 
meg minden évben túllépni az előző 
év olvasó gyerekeinek számát, hogy 
minél több tanulót vonjanak be az 
olvasásba. A projekt 9. évfolyamába 
mi is beneveztük tanulóinkat. A be-
nevezés feltétele egy kiválasztott kö-
nyv egy oldalának elolvasása. Az ol-
vasás időtartama 6 óra volt. Nekünk 
sikerült, június 2-án iskolánkban 12 
tanuló olvasott. 
                               Katarína Tusková

Jelentés az iskolapadból...

Gyermeknap
A gyermeknapi ünnepség iskolán-
kban és óvodánkban reggeltől a jó-
kedv és a nevetés jegyében zajlott. 
Délelőtt a gyerekek az űrt és a ter-
mészet titkait kutatták a digitális 
planetáriumban. A tanítók külön-
féle aktivitásokkal és sportverse-
nyekkel tarkították a napot. Hogy 

Frissen az asztalra –
egyenesen a farmról

Társaságunk, a Farma Majcichov 
részvénytársaság, a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek magas szín-
vonalú előállítója. 
Jelentős termékeink közé tartoznak a 
szántóföldi mezőgazdasági termékek, 
mint a gabonafélék, cukorrépa, a nyers 
tehéntej, a marhahús, valamint termé-
keink, amit a McDonald számára kés-
zítünk.
A társaság központja  Majcichov köz-
ségben van Nagyszombat mellett. A 
határ, a termelői és feldolgozói üzemek 
a nagyszombati tábla délkeleti részén 
terülnek el az autópályakereszteződé-
sek közvetlen közelében. Jelen időben a 
vállalat több község  katasztrális terüle-
tén gazdálkodik, ezek közé tartozik  
Majcichov, Opoj, Vlčkovce, Križovany 
nad Dudváhom, Modranka, Trnava, 
Hoste, Zavar, Voderady, Šúrovce és  
Zeleneč (Farma Majcichov – majcicho-
vi rész) valamint   Felső Jató, Tornóc és 
Sellye katasztális területein  ( ami Far-
ma Majcichov – jatai részét  és a  Farma 
Jatov társaságot képezi).
Célunk és küldetésünk  a vevőkőr 
hosszútávú elégedettsége, egy olyan  
felelősségteljes  társaság  kiépítése, 
amely pozitívan hat a környezetre és 
azok lakóira, a legmagasabb szintü élet-
feltételek közt neveli és tartja gazgasá-
gi állatait, törődik az életkörnyezettel,  
valamint olyan gazdálkodást biztosít, 
amely konkurenciaképes  Európa le-
gjobb tejtermelő farmjai viszonylatában 
és biztonságos termékeket állít elő.
A részvénytársaság  ezért elhatározta 
, hogy abban az időszakban, amikor a 
frissen kifejt és kitermelt tej felvásárlói 
ára egyre csak csökken,  elkezdi a friss 
tej egy részének feldogozását és olyan  
termékeket hoz létre belőle, amelyek 
frissességükkel  megállják helyüket a 
minőségi tejtermékek  listáján. Ezen ter-
mékek előállítását és egyben árúsítását  
alkalmazottaik számára már áprilisban 
megkezdték,  és az első tapasztalatok 
után az emberek   érdeklődése megnőtt  
a  friss tejtermékek iránt.A társaság 
tejfeldolgozó üzemében készítenek  fri-
ss vajat,  túrót,  Feta – sós sajtot,  go-
molyasajtokat   natúr állapotban, ízesí-
tve  többféle füszerezéssel  és  többféle 
nagyságban,  valamint  ún. fonott, kor-
bács formájú  sajtokat  natúr és füstölt 
állapotban,  szintén többféle  nagyságú  
csomagolásban.
Ezeket a tejtermékeket  Tornóc község 
lakosai is megízlelhetik a 2016. július  
7 – én megrendezendő falunapokon, 
ahol be lesznek mutatva,   s amelyeket 
egyben meg is vásárolhatnak a friss 
tejtermékeket kedvelő érdeklődőink.
Mindenkit szeretettel várunk !!!

                      Ajánlat
a gyerekeknek legyen energiájuk, 
elfogadták a meghívást egy kis tor-
tára. Az óriástorta, az igazgató néni 
meglepetés-ajándéka gyönyörű volt 
és finom. Délután folytatódott az is-
kolában a gyermeknap. Ünnepélye-
sen megnyitották a kötélpiramist, s 
egy gyerekeket védő indián totemet 
is kereszteltek. Sportoltak, verse-
nyeztek, arcfestés is volt. A közsé-
gi rendőrök és tűzoltók bemutatót 
tartottak. Mindenki jól szórakozott 
a discoban is, melyről nem hiányzo-
tt a Limbo és a buborék-show sem. 
Szalonnát, kolbászt is sütöttünk – 
egy újabb gyönyörű napot mond-
hattunk magunkénak. Mindenkinek 
köszönet, aki ehhez hozzájárult.
Természetiskola
Május első hetében az iskolapa-
dokat hátrahagyva erdei iskolába 
mentünk. Ez évben a Ľubietová-i Lu-
betha víkendházra esett a választá-
sunk, s jól döntöttünk. A ház körüli 
természet tiszta és csodálatos volt. A 
környék minden attrakcióját kihasz-
náltuk – mászófal, trampolin, indi-
ánsátor, csúszda, játszótér. Számos 
turista meneten és természeti sétán 
is részt vettünk. Tetszett a bányában 
tett látogatás is, ahol régen rezet és 
vasércet bányásztak. Eljött közénk 
az erdész is, aki sok mindent mesélt 
a természetről, a környező hegye-
kről, erdőkről, a bennük élő állatok-
ról. Volt disco, a léggömb- és cukor-
katánc sem hiányzott. Elégedetten, 
élményekkel megrakodva tértünk 
haza. Köszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult az erdei iskolához: a 
községnek, a szülői szövetségnek. J. 
Mandákovának. J. Zsákovának és I 
Ficekovának.
Sportolimpia
Június 13-án óvodásaink ovis spor-
tolimpián vettek részt az OZ Vitis-
-ben egyesített községek óvodáival 
együtt. A versenyre a nitrai atléti-
kai stadionban került sor 10 óvoda 
részvételével. Kis ovisunk Brian két 
arany és egy ezüstérmet szerzett, 
Leuška pedig egy ezüstöt. Az öss-
zesítésben az 1. helyen végeztünk, 
s ennek nagyon örülünk. Újból bei-
gazolódott, hogy iskolánkba és óvo-
dánkba ügyes gyerekek járnak.
Országos vadászkiállítás Nitrán
Iskolánk az „Erdei pedagógia ab-
szolvense” bizonyítványt kapta meg 
a nemzetközi részvétellel zajló nitrai 
„Vadászat és természet 2016” kiállí-
táson.
             Mgr. Tatiana Srňáneková
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                   Társadalmi szervezetek
Hubert Arrows íjászklub te-

vékenységéröl
Tavaly októberben megnyitottuk íjászszak-
körünket, amely iránt nagy volt az érdeklö-
dés a vágtornóci alapiskola diákjai között. 
A gyerekekkel októbertöl május végéig 
csütörtökönként találkoztunk. Fokozatosan 
vezetjük be öket az íjászat rejtelmeibe, taní-
tjuk az elméletet, amelyet az edzések segít-
ségével használhatnak fel a gyakorlatban. A 
gyerekek körében a legnépszerübb formája 
az íjászatnak a 3D íjászat, amely 24 életnagy-
ságú állatfigurából álló pálya, vagy a mozgó 
tárgyra való lövészet. Májusban a szakkör 
minden tagjának lehetösége volt összemérni 
erejét és a meglött pontoknak megfelelöen 
kitüzöt szerezni. Május végén a szakkörnek 
ugyan vége lett, de az érdeklödö gyerekek to-
vábbra is járhatnak az edzéseinkre. A többie-
ket örömmel várjuk októbertöl, a következö 
iskolaévben is.
Márciusban abszolváltuk a Szlovák 3D íjás-
zati egyesület által szervezett oktatói iskolá-
zást Varín-ban. Klubunkból hárman vettünk 
részt, hogy tökéletesedni tudjunk tapasztala-
taink és elméleti tudásunk átadásában, kezdö 
íjásztársainknak.
Az év elejétöl sok érdekes versenyt szervez-

tek, amelyeken klubunk tagjai is harcba szá-
lltak a szép eredményekért.
Februárban rendezték az Európai terem 3D 
íjászbajnokságot Budapesten, Magyarors-
zágon. Több mint 300 versenyzö vett részt 
egész Európából, ebböl 14 íjász Szlováki-
ából. Lehet a sok közös edzésnek köszön-
hetöen is, amelyeket a falunkban található 
Luk a šíp íjászüzlet helységeiben tartottak, 
sikerült 6 értékes érmével hazatérniük, me-
lyekböl kettö arany, egy ezüst és három bronz 
volt. A Szlovákiának megszerzett bronz ér-
mék egyikét klubunk tagja és kabalafigurája 
– J. Bošanský harcolta ki és csak egyetlen 
egy pont választotta el a harmadik helytöl L. 
Darázsot (a 4. helyen végzett).
 A Szlovák terem sportíjász bajnokság már-
ciusban került megrendezésre Liptovský Mi-
kuláš-on. Klubunkból hárman vettek részt: 
G. Kendera az 50 év felettiek csoportjában 
3. helyezést ért el, azonfelül az olimpiai íj 
kategóriában a Szlovák veteránok bajnoka 
lett. Fia, P. Kendera szintén 3. helyezést ért 
el a férfiak csoportjában. És végül, klubunk 
következö tagjával M. Bosý-val, harcba szá-
lltak a csapatok versenyében, ahol ezüstöt 
sikerült kiharcolniuk.
Áprilisban klubtagjaink a Három ország ver-
senye elnevezésü versenyen méretteték meg 

magukat Hohenau városában Ausztriában, 
ahol több országból is képviseltették magu-
kat az íjászat kedvelöi. Saját kategóriájukban 
aranyat szerzett J. Bošanský (csigás íj – fér-
fi), L. Darázs (longbow – férfi) és M. Darázs 
(longbow – nö) is.
Klubtagjaink sikereire rendkívül büszkék 
vagyunk és hisszük, hogy kiváló íjászaink 
segítségével növelni tudjuk egész klubunk 
teljesítményi szintjét.
Szeptemberben, több más versenyen kí-
vül, vár ránk még egy rangos – Szlovákia 
nemzetközi bajnoksága, szorítsanak nekünk, 
hogy szép eredményekkel térhessünk haza.
A következö hónapokban érdekes eseménye-
ken találkozhatnak velünk, szívesen fogad-
juk önöket a Falunapokon a vasútállomásnál, 
ahol bárki kipróbálhatja az íjászatot. Klubunk 
szervezi a vadásznapok keretében megren-
dezett Vágsellyei kerület nyitott bajnoksága 
vadászíjászatban vándor kupáért címü verse-
nyét, a Hubert lövöldén, ahol megnézhetik, 
hogyan zajlik egy ilyen verseny.
Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre több 
helyi lakos érdeklödik klubunk tevékenysége 
felöl, elöre is örülünk a mihamarabbi talál-
kozásnak.

Ing. Dušan Horváth, Bc. Kristína Kunová

Kora tavasztól az idény kezdetéig
A Tornóci Hírek legutóbbi száma óta szervezetünk tevékenységében 
történtek dolgok, melyekről tájékoztatni szeretnénk önöket.
Február 11-én aláírtuk a Duslo vállalattal az Amerika III halastó bér-
bevételéről szóló szerződést 2016 végéig, így minden tavasz munkát 
sikerült végeznünk, beleértve a telepítést, a növényzet rendben tartá-
sát, az ívó fészkek elhelyezését a fogasoknak, az etetést, meszezést, 
a vízmintavételt telepítés előtt, a bekötőutak rendezését és a partok 
kaszálását.
Február második felében alkalom nyílt arra, hogy 4 napig vizet enged-
jünk az Amerika III halastóba. Ez idáig ez volt az utolsó víz, mellyel 
feltölthettük a halastavat és ezzel biztosíthattuk a halak életfeltételeit.
Március 12-én került sor  területi szervezetünk taggyűlésére, mely ér-
tékelte a múlt évi tevékenységet s meghatározta a következő időszak 
feladatait. A gyűlés menetét és a dokumentumokat weboldalunkon, 
a www.srztrnovec.sk oldalon olvashatják el részletesen. A vágsellyei 
városi szervezettel együttműködve a legfontosabb feladatunk bizto-
sítani, hogy az Amerika III-at továbbra is szervezetünk használhassa 
akár hosszabb bérbeadás, akár tulajdonjog által. Eddig még nem tud-
ni, hogyan dönt majd a tulajdonos.
Április 1-jén került sor az Amerika III és a Vízállás horgászterületek 
betelepítésére 500+500 kg-mal. A betelepítés után a halakat mege-
tettük és rupínnal lekezeltük. Április második felében lekaszálták a 
száraz nádat az Amerika III halastónál és fűzfákat ültetek ki a halastó 
köré és oda, ahonnét eltávolították a csöveket, melyeken keresztül a 
szennyvizet az ülepítőbe szállították. Néhány Evodia hupehenska fát 
is kiültettek, melyet népnyelven mézesfának neveznek. Az elvégzett 
munkáért köszönetet mondunk tagjainknak, Ľudovít Žilinskynek, La-
dislav Bujdošónak és Jozef Bugyinak.
Az utolsó előtti áprilisi szombaton a Föld napja keretében részt vettünk 
a község tágabb környékének takarításában. A többi résztvevővel 
együtt elvégeztünk egy csomó munkát, a természetet megtisztítottuk 
a szeméttől, ezt előtte jó ideig nem sikerült. A jutalom a jól elvégzett 
munka tudata és a finom gulyás volt, melyet a község, mint az akció 
fő szervezője biztosított.
Az utolsó áprilisi szombatot az Amerika III versenyre való előkészí-
tése utolsó simításainak szenteltük. Lekaszáltuk a tágabb környékét, 
a parkolóterületet és a bekötő utak széleit. A kaszáláshoz biztosított 
technikáért köszönetet mondunk Ing. Jozef Horváthnak, a munka el-
végzéséért pedig id. és ifj. Bugyi Józsefnek. Ladislav Boháčnak és 

Marián Fábrynak is köszönjük a segédkezést a kaszálásban. A ver-
seny előtt a bekötőút tisztításában és kaszálásban segített még Fülöp 
Ladislav és kollégái a Farma Jatov kft-ből.
Május 7-én egy csodás tavaszi napon került sor a hagyományos hor-
gászversenyre. A versenyzőket sétaképpen a falu lakosai és a környé-
kre látogatók is eljöttek megnézni. A természetben való tartózkodás 
mellett megkóstolhatták a sült halat és a halászlét is, valamint a büfé 
kínálatából is válogathattak. A verseny győztese Miroslav Pallér lett 
307 ponttal, a legnagyobb kifogott példányért járó díjat Soós Emil 
kapta az 59,6 cm-es pontyért. Az eredményhirdetés után tombolasor-
solásra is sor került. A fődíj, egy kismalac Jozef Bartovicshoz került. 
Bővebb információkat weboldalunkon olvashatnak.
A verseny után az Amerika III halastónál ívóterületeket jelöltek ki, 
és a búzával való etetésre is sor került. Kiültettek még néhány szo-
morúfűz-csemetét is, melyet Dezider Nagy készített nekünk.
Május 15-én elkezdődött a pontyok horgászása, s kivételt is adtak ki 
a vágkirályfai víztározónál való horgászáshoz. Ez okból nem volt an-
nyira nagy a nyomás a halastavaknál, mivel többen víztározót létesí-
tették előnyben. Május második felében találtunk egy elpusztult fehér 
busát az Amerika III-nál, melynek súlya kb. 30 kg-os volt. A vízből 
kihúzva a közeli erdőben ástuk el.
Május 25-én Marek Durzának a termetes tavalyi harcsa után sikerült 
egy hatalmas, 16,33 kilós pontyot is fognia, melyet e horgászterület 
legnagyobb fogásaként tartunk számon. A dokumentálás után a halat 
visszaengedték a halastóba.
Június 4-én a Vermek halastónál brigádot szerveztünk, hogy a par-
tot előkészítsük a falunapi gyermek-horgászversenyre. Az elvégzett 
munkáért köszönet jár Roman Hučkonak, Ladislav Boháčnak és 
Martin Fábrynak, akik lekaszálták a halastavat övező meredek partot, 
mely fizikailag valóban igényes munka volt. A gyerekek szüleit ez 
úton is kérjük, hogy picit segítsenek a part rendbetételénél, a lekaszált 
fű gereblyézésénél és a bekötő úthoz való bekészítésénél. A munkát 
bármikor elvégezhetik, amikor idejük engedi.
Mivel a Vermek halastónál gyönyörű amúrok vannak, s ezek növé-
nyevők, etetőt készítettünk nekik, melynek tartalmát, kb. 30 kg 
nádat két nap alatt képesek elfogyasztani. A halakat rendszeresen 
etetjük búzával, kukoricával és pékáruval, melyet a Durmutz va-
dászegyesületbeli kollégáink biztosítanak nekünk, Karol Éles pedig 
rendszeresen szállítja.
A horgászidény megkezdése után több horgász is arról tájékoztatott, 
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FK Dynamo Trnovec nad Váhom
A férficsapat az őszi idény után a harmadik helyen végzett 
három ponttal  lemaradva a második Deáki mögött. A Mo-
čenok B és Veľká Dolina kilépésével 6 pontot számoltak le, 
így a veszteség nőtt. A Hruboňovo-i váratlan 2:1-es ered-
ménnyel már csak elméleti esélyünk volt a továbbjutásra, 
ezzel az idényt már csak tét nélkül játszottuk végig.
Vesztettünk a Betonáris Šaľa csapatával is 2:1-re, Šurian-
ky-ban pedig 5:3-ra. A hazai pontoktól csak Deáki foszto-
tt meg, akivel 0:2-re vesztettünk. A nézőket főleg a hazai 
győzelmek örvendeztették meg, Štefanovičová fölött 4:1-es, 
D.Lefantovce-val 5:4-es, Poľný Kesov-val 3:0-ás eredményt 
értünk el /az ellenfél nem jött el/, az utolsó meccs pedig 
Dlhá nad Váhom-mal 7:0-ás eredményt hozott. A csapat le-
gjobb lövője Samuel Čapičík lett 17 góllal. A csapat ez úton 
is szeretne köszönetet mondani a futballklub gazdasági 
felelősének, Krkoška úrnak a pálya kiváló gondozásáért és 
a stadionban végzett példás munkájáért.  Marek Žigárdi

                                        Táblázat A csapat

Z V R P Skóre B
1. Diakovce 16 14 0 2 66:16 42
2. Šurianky 16 14 0 2 46:22 42
3. Šaľa 16 11 0 5 48:26 33
4. Trnovec nad Váhom 16 8 2 6 42:26 26
5. D. Lefantovce 16 6 0 10 46:53 18
6. Poľný Kesov 16 5 1 10 32:46 16
7. Štefanovičová 16 5 1 10 26:44 16
8. Dlhá nad Váhom 16 5 0 11 22:46 15
9. Hruboňovo 16 2 0 14 18:67 6
10. Močenok B (odst.) 0 0 0 0 0:0 0
11. Veľká Dolina (odst.) 0 0 0 0 0:0 0

   

 A 2015/2016-os idény értékelése – IFIK
Az idény második felében az első két meccs után kiváló 
eredményekkel startoltunk,  amikor is megvertük a tabella 
élén álló Pered  csapatát is. Az előkelő harmadik helyre 
kerültünk. Ezen eredmények után  a Nové Sady-i vereség 
józanított ki. Ettől kezdve a jobb és gyengébb eredmények 
váltották egymást, mely pontveszteséghez is vezetett. A 
hosszan tartó verseny hátrányai a sérülések, melyek min-
ket se kerültek el, így az alap felállást többször is jelentősen 
meg kellett változtatnunk.
A csapatszellem azonban mindig időben meg tudta állítani 
a krízist, s a csapat méltó helyen tudott maradni. Az idény 
célja az őszitől jobb eredmény elérése volt. Végezetül sze-
retnék köszönetet mondani a játékosoknak, tisztségviselők-
nek, szponzoroknak és mindenkinek, aki segített minket a 
2015/2016-osidényben.           Ing. Vladimír Klincko   
                                                  ifjúsági  tablázat                                                                 

Z V R P Skóre B
1. Tešedíkovo 22 16 3 3 94:32 51
2. Čechynce 22 16 2 4 90:32 50
3. Jarok 22 14 3 5 96:42 45
4. Trnovec nad Váhom 22 13 1 8 61:35 40
5. Cabaj - Čápor 22 12 4 6 85:39 40
6. Horná Kráľová 22 12 2 8 46:56 38
7. Nové Sady 22 10 4 8 53:47 34
8. Dolné Obdokovce 22 9 3 10 61:62 30
9. Vlčany 22 6 0 16 62:110 18
10. Rišňovce 22 5 3 14 38:86 18
11. N. Hrnčiarovce 22 2 4 16 32:98 10
12. Nitra - Kynek 22 2 1 19 25:104 7
13. Vinodol (odst.) 0 0 0 0 0:0 0
14 Mojmírovce (odst.) 0 0 0 0 0:0 0

Labdarúgás – diákok
Csapatunk minden szurkolója tudja, hogy a tornóci di-
ák-foci helyzete nem rózsás. Az új edző, Ľuboš Janáč, 
aki sokéves kiváló játékos, józanul kezeli a helyzetet. A 
következő idényre nem bízza el magát, de hisz benne, 
hogy a diákoknak jobban megy majd a játék, mint a 
2015/-2016-os szezonban.
Ľuboš Janáč: az idény igényes volt számunkra, hiszen 
egyszer győztünk, egyszer döntetlent játszottunk. Min-
den egyéb meccs vereséggel végződött. Nyáron erőt 
kell gyűjtenünk, és fel kell készülnünk a következő sze-
zonra. Célunk a diákcsapat megerősítése és ifjú tehetsé-
gekkel való feltöltése, valamint a gyengébb eredmények 
javítása lesz.
                                        Alap táblázat 

Z V R P Skóre B
1. Ivanka pri Nitre 22 20 1 1 156:7 61
2. Mojmírovce 22 10 1 1 168:26 61
3. Tešedíkovo 22 16 3 3 150:43 51
4. Vlčany 22 14 2 6 152:66 44
5. Cabaj-Čápor 22 12 3 7 81:45 39
6. Neded 22 10 2 10 119:72 32
7. Hájske 22 9 1 12 67:65 28
8. Horná Kráľová 22 8 0 14 56:106 24
9. Kráľová nV 22 7 2 13 63:53 23
10. Branč 22 4 2 16 35:150 14
11. Selice 22 2 0 20 33:215 6
12. Trnovec nV 22 1 1 20 22:254 4

  Sporthírek

A község polgármester kupája 2016, július 5 9.00 óratól lesz. Info: 
www.trnovecnadvahom.sk 
Info: Vladimír Klincko mérnök, e-mail: klincko@fkdynamo.sk, 
tel. 0908 442 357

hogy a Vízállás halastónál erythrode-
ratitisra utaló jelekkel rendelkező ha-
lat fogott. Ez a betegség hólyagokkal 
jelentkezik, s előrehaladott stádiumban 
a hal testén nyílt sebek is képződhet-
nek. Ez okból a halakat június 11-én 
rupínnal kezelték. Ez úton is felhívjuk 
a horgászok figyelmét, hogy egészségi 
okokból a kezelés után 2-3 hétig nem 

ajánlatos a kifogott halak elfogyasztása.
A kezdődő idényhez mindenkinek jó 
egészséget és horgászsikereket kívá-
nunk, s azt, hogy a hatalmas példányok 
fogásánál gondoljanak arra, hogy hol 
értékesebb a hal, élve a vízben, vagy 
eladva, mint nem túl jó minőségű hús.
A horgászidény alatt a halőrök a Vág 
menti illegális építkezéseket és az elha-

tárolt horgászhelyeket fogják figyelni. 
Az előírások megszegőivel a törvény 
és a fegyelmi rend alapján járnak el.
Végezetül köszönjük támogatóinknak, 
akik bármi módon /technika tápanyag, 
versenydíjak, munka/ támogatják tevé-
kenységüket.
A halászszervezet vezetősége                                      
Petrov zdar!



    

 

                                                                                  Hubert Arrows

                                                      Halászok 



                                                                          Jelentés az iskolapadból




