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Deň obce 2016
Počas prvého júlového víken-
du sa v našej obci konal XIII. 
ročník kultúrno-spoločenské-
ho podujatia Deň obce 2016. 
Obidva dni boli priam nabité 
udalosťami.
V piatok, 1. júla 2016 sa v Mie-
stnom kultúrnom stredisku 
konal jubilejný desiaty roč-
ník okresnej speváckej súťaže 
„Hľadáme spevácke talenty“. 
Súťaž sa konala v spoluprá-
ci ZŠ s MŠ s DO Fénix. Para-
lelne so speváckou súťažou 
si záujemcovia mohli pozrieť 
výstavu fotoobrazov miest-
neho fotografa Igora Boháča 
pod názvom „Klenoty sveta“. 
Túto možnosť využilo počas 
piatka a soboty množstvo spo-

luobčanov. Pokochali krásami 
Ázie, Afriky, Južnej a Strednej 
Ameriky, alebo si povedali, že 

krásna je aj naša rodná krajina.
Nultý ročník Behu okolo 
Ameriky sa konal v piatok 
podvečer, záujemcov sme 
mali predovšetkým spomedzi 
detí a mládeže. Tí najlepší boli 
odmenení krásnymi medaila-
mi. V spolupráci so základnou 
školou akciu zorganizovala 
komisia športu pri OZ Trno-
vec nad Váhom.
V sobotu sme začínali už ráno 
od 8.00 – na rybníku Vermek 
usporiadala miestna organizá-
cia SRZ rybárske preteky detí. 
Súťaže sa zúčastnilo 22 mla-
dých rybárov, ktorí si v krás-
nom slnečnom počasí mohli 
schuti zarybárčiť. Najlepší boli 
odmenení vecnými cenami a 
všetci si mohli pochutnať na 
pečenej klobáse.
Na priestranstve pred želez-
ničnou stanicou Autoškola 
Hlavatý v spolupráci s Obcou 

Trnovec nad Váhom usporia-
dala tretí ročník Jazdy zruč-

nosti a zraz motorkárov. Toto 
podujatie sa teší veľkej obľube 
a sprievodným programom 
bolo vystúpenie brušných ta-
nečníc a ukážky lukostreľby v 
podaní miestneho klubu Hu-
bert Arrows.
Veselé tóny hudby pozývali 
všetkých už od predpolud-
ňajších hodín, aby sa pridali 
k hlavnému programu, ktorý 
otvoril svojím prejavom Ing. 
Július Rábek, starosta obce. 
Privítal hostí – starostov oko-
litých obcí i obcí združenia 
VITIS, ktorého je naša obec 
členom, predstaviteľov Duslo, 
a. s. Šaľa,  a pozdravil všet-

kých prítomných. Moderá-
tor Binďo z rádia Európa 2 s 
pomocníčkou, pracovníčkou 
obecného úradu p. Szabovou, 
sprevádzal návštevníkov po-
dujatia kultúrnym progra-
mom. Bolo sa veru na čo po-
zerať – deti Základnej školy 
s materskou školou Trnovec 
nad Váhom 302 ukázali všet-
kým, že sú skutočne šikovné 
a veľa sa pod vedením pani 
učiteliek naučili. Na záver vy-
stúpila malá tanečnica Karo-
línka Rábeková, ktorá svojím 
úžasným vystúpením rozt-
lieskala divákov. Potom už 
nasledovali ďalší účinkujúci: 
folklórne súbory Šaľan a Ži-
brica zo Žirian zatancovali a 
zaspievali, skupina Omega 
Revival z Dlhej nad Váhom 
ponúkla hity známej maďar-
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pokračovanie zo str. 1
skej skupiny. Predstavili sa aj 
víťazi speváckej súťaže a obľú-
bený miestny country spevák 
Gabriel Hambalko & Dočko 
Band. Skupina Hector z Trna-
vy predviedla ukážky histo-
rického šermu a vystrašila di-
vákov ukážkou streľby z dela. 
Napokon sa ukázala tá, na 
ktorú všetci netrpezlivo čaka-
li, zlatá slávica Zuzana Sma-
tanová so svojou skupinou. 
Od začiatku bolo jasné, že 
jej vystúpenie zožne obrov-
ský úspech, napriek bleskom, 

ktoré začali križovať oblohu. 
Len chvíľu predtým nám z ja-
viska „rosnička“ Miriam Jaro-
šová z televízie JOJ, povedala, 
že búrka sa v Trnovci dnes 
večer nekoná. Mládež i 
dospelí sa však nedali 
odradiť ani niekoľkými 
kvapkami vody, spievali 
spolu so Zuzanou Smata-
novou a nálada bola nao-
zaj vynikajúca. Speváčka 
zaspievala všetky svoje 
známe pesničky a saxofo-
nista Milo Suchomel, kto-
rý prišiel ako hosť kapely, 
našiel tiež svojich priaznivcov. 
Napokon sa nebesá predsa len 
roztrhli a Zuzana Smatanová, 
na ktorú aj po vystúpení čaka-
lo množstvo fanúšikov, uro-
bila malú autogramiádu vo 
foyer miestneho kultúrneho 

strediska. 
Žiaľ, počasie urobilo škrt cez 
rozpočet aj 
tým, ktorí sa 
chceli vyšan-
tiť na Oldies 
Party s DJ Slí-
žom. Keďže 
vonku sa že-
nili všetci čer-
ti, presunula 
sa zábava do 
veľkej sály 
MKS a skon-
čila sa až v skorých ranných 
hodinách.

N e s m i e m e 
zabudnúť ani 
na sprievod-
né programy, 
p r i p r a v e n é 
pre malých 
aj väčších ná-
v š t e v n í k o v . 
Maľovanie na 
tvár sa deťom 
páčilo, mnohí 
sa pristavili 

pri prezentácii jasličiek Sr-
diečko, ale privítali aj možnosť 
zastrieľať si z kuše na stredo-
veký hrad. Ľudoví remeselníci 
nám ukázali, ako sa zhotovo-

vali sviečky a ružence. Zodpo-
vedali množstvo otázok, ktoré 
im kládli zvedaví záujemco-
via.
V tomto roku sa každý mohol 
občerstviť, čo mu hrdlo ráčilo. 
Podávala sa cigánska, pečená 

klobása, kuracie mäsko, ale 
aj trdelník. Miestni podnika-

telia a výrobcovia ponúkali 
bohatý sortiment: syry, cukro-
vinky, ale aj bižutériu, vonné 
sviečky, maďarské vína. Deti 
si mohli zakúpiť balóny aj po-
pkorn, dospelí kávičku, pivo, 
alebo kofolu. Ponuka bola na-
ozaj bohatá.
Prirodzene, na príprave poduja-
tia sa podieľalo množstvo ľudí. 
Ďakujeme vedeniu obce, poslan-
com obecného zastupiteľstva, 
členom komisie mládeže, škol-
stva a kultúry, vedeniu a pracov-
níkom ZŠ s MŠ, spoločenským 
organizáciám, novovzniknuté-
mu Dobrovoľnému požiarnemu 
zboru, ktorý zožal veľa chvály za 
svoj aktívny prístup, obecnej po-
lícii, pracovníkom referátu verej-

nej zelene a technické-
ho referátu a ostatným 
pracovníkom obecné-
ho úradu, ako aj pred-
nostovi OcÚ Mgr. Oli-
verovi Bereczovi. 
V neposlednom rade ďa-
kujeme všetkým, ktorí 
prišli, aby sa spoločne 
zabavili a strávili prí-
jemný sviatočný deň na 
našom podujatí. Verí-
me, že sa vám tohtoroč-

ný Deň obce páčil a v hojnom počte 
sa stretneme aj na budúci rok. 
ĎAKUJEME!
                        kultúrny referent obce
Za príspevky ďakujeme Mgr. Jaz-
míne Székházi Hlavatej a Kataríne 
Tuskovej.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
16. zasadnutie obecného za-
stupiteľstva sa konalo 27. júna 
2016 a zúčastnilo sa ho sedem 
poslancov. Na úvod prednosta 
úradu informoval poslancov o 
vrcholiacich prípravách na Deň 
obce. Oboznámil poslancov s bo-
hatým programom, ktorý začína 
už v piatok, 1. júla 2016 okres-
nou speváckou súťažou Talent. 
V piatok sa koná aj Beh okolo 
Ameriky, obidve tieto aktivity 
sa uskutočnia v spolupráci ZŠ s 
MŠ, Obce Trnovec nad Váhom, 
komisie športu pri OZ a ÚO Det-
skej nadácie Fénix Trnovec nad 
Váhom. Vďaka spolupráci so 
Slovenským rybárskym zväzom 
– MO Trnovec nad Váhom budú 
konať rybárske preteky detí na 
rybníku Vermek a v spolupráci 
s Autoškolou Hlavatý ďalší roč-
ník Jazdy zručnosti s množstvom 
sprievodných programov. Hlav-
ný program začína od 17.00 hod. 
Čaká nás množstvo vystúpení, 
vrcholom programu je koncert 
zlatej slávice Zuzany Smatanovej. 
Bohatý je aj sprievodný program, 
v ktorom sa môžu občania pou-
čiť, ako sa v minulosti vyrábali 
sviečky či ruženec, pozrieť si his-
torický šerm, a mnoho iných za-
ujímavostí. Poslanci informáciu 
vzali na vedomie.
Ďalej sa poslanci dozvedeli, že 
verejná obchodná súťaž na pre-
daj nehnuteľného majetku obce 
bola neúspešná, keďže jediný 
uchádzač nesplnil podmienky 
súťaže. Žiadosť o poskytnutie 
dotácie pre FK Dynamo Trnovec 
nad Váhom bola prerokovaná a 
presunutá na nasledujúce roko-
vanie OZ. 
Starosta obce informoval poslan-
cov o finančnom dare v sume 
10.000,- Eur, ktorý poskytlo obci  
Duslo, a. s. Poslanci navrhli, aby 
časť finančných prostriedkov 
použitá na kultúrnospoločenské 
podujatie Deň obce a zvyšok sa 
použil na činnosť Dobrovoľného 
hasičského zboru. 
V podnetnej diskusii odznelo 
niekoľko príspevkov. Na úvod 
prednosta úradu informoval po-

slancov o elektronickej verejnej 
súťaži na zber, odvoz a likvidá-
ciu komunálneho odpadu, ktorú 
vyhrala firma ENVI GEOS Nitra. 
Poslanci sa zaujímali o rozšírenie 
zberného dvora, ale aj kosenie 
miestneho cintorína aj cintorína 
na Hornom Jatove. 
17. zasadnutie OZ sa usku-
točnilo 5. septembra 2016 za účas-
ti siedmich poslancov. Jedným z 
bodov programu bola verejná 
obchodná súťaž na predaj neh-
nuteľného majetku obce – rodin-
ného domu č. 390. Do súťaže sa 
prihlásil jeden uchádzač, ktorý 
splnil všetky predpísané náleži-
tosti, preto obecné zastupiteľstvo 
predaj rodinného domu schválilo 
a poverilo starostu obce na uza-
vretie kúpnej zmluvy o prevode 
vlastníctva tejto nehnuteľnosti. 
Verejná súťaž na ďalší nehnuteľ-
ný majetok obce, byt č. 1 v byto-
vom dome 502, bola neúspešná, 
keďže sa do nej nezapojil ani je-
den uchádzač. Poslanci navrhli 
predĺžiť ďalšie kolo verejnej súťa-
že na 6 mesiacov a znížiť cenu ne-
hnuteľnosti na 45.000,- Eur. Rov-
naký postup navrhli aj v prípade 
predaja pozemkov na IBV v no-
vom stavebnom obvode. Poslanci 
zároveň schválili kúpu RD č. 330 
a poverili starostu obce uzavrieť 
kúpnu zmluvu o prevode vlast-
níctva tohto rodinného domu.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Trnovec nad Váhom prostred-
níctvom správcu farnosti, Mgr. 
Medeho požiadala Obec Trno-
vec nad Váhom o poskytnutie 
dotácie na opravu kostola. Túto 
žiadosť prerokovali poslanci 
už na svojom 15. zasadnutí, ale 
bolo potrebné ju zosúladiť s plat-
ným VZN obce. Mgr. Mede túto 
podmienku splnil a žiadosť pre-
rokovala aj Komisia finančná a 
podnikateľská na svojom zasad-
nutí, ktorá po dôkladnom zvá-
žení žiadosti súhlasila s poskyt-
nutím finančných prostriedkov 
na opravu kostola v Trnovci nad 
Váhom s podmienkou kvalitné-
ho prevedenia rekonštrukčných 
prác a dlhšej životnosti. Obecné 

zastupiteľstvo v súlade s týmto 
odporúčaním schválilo poskyt-
nutie dotácie v sume 10.000,- Eur.
Na poslancov sa obrátili aj zá-
stupcovia miestnej organizácie 
Slovenského rybárskeho zväzu so 
žiadosťou o nefinančnú podporu, 
ktorá by spočívala v zapožičaní 
strojovej techniky na úpravu bre-
hov rybníka Amerika III. Rybári 
patria k tým organizáciám, ktoré 
sa aktívne zapájajú do života v 
obci a podporujú snahy na zlep-
šenie a skvalitnenie životného 
prostredia našich obyvateľov, 
vyjadrili sa predstavitelia MO 
SRZ. Po dlhšej diskusii napokon 
poslanci odporučili starostovi 
obce iniciovať rokovanie s pred-
staviteľmi mesta Šaľa a OO SRZ 
Šaľa a na základe tohto rokovania 
zaujať stanovisko.
FK Dynamo Trnovec nad Vá-
hom na svoju činnosť v druhom 
polroku 2016 získal dotáciu vo 
výške 10.200,- Eur na základe od-
porúčania komisie športu pri OZ. 
Túto komisiu podporili aj členo-
via komisie podnikateľskej a fi-
nančnej, zlepšila sa komunikácia 
medzi FK Dynamo a obcou, je 
viditeľná snaha o úpravu areálu 
futbalového štadióna a dúfame, 
že sa dostavia aj dobré výsledky, 
uviedol predseda komisie športu.
V bode rôzne starosta obce infor-
moval poslancov o úspešnej deli-
mitácii pozemkov pod budovou 
obecného úradu a materskej ško-
ly, ktoré obec získala do svojho 
vlastníctva od Slovenského po-
zemkového fondu bezodplatne.
Dobrovoľný hasičský zbor získal 
do svojho vozového parku hasič-
ské vozidlo od spoločnosti Duslo, 
a. s. Šaľa za 8.500,- Eur, ide o vo-
zidlo málo používané, v dobrom 
technickom stave, ktoré bude pre 
našich hasičov prínosom.
Starosta obce poinformoval po-
slancov o tom, že projekt „Euró-
pa pre občanov“, v ktorom sme 
požiadali o dotáciu na tohtoročný 
deň obce, bol neúspešný. V dru-
hom kole tohto projektu sa obec 
opätovne zapojila do projektu a 
požiadala o dotáciu vo výške 
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pokračovanie zo str. 3
20.000,- Eur. V rámci tohto pro-
jektu máme možnosť prehĺbiť 
spoluprácu s obcami z Maďarska 
a Česka.
Obec dostala ponuku na odkú-
penie pozemku v strede obce, 
ktorú poslanci zobrali na ve-
domie. Predsedníčka komisie 
školstva, mládeže a kultúry po-
ďakovala prednostovi úradu za 
výbornú organizáciu Dňa obce, 
tlmočila pozitívne reakcie obča-
nov s týmto podujatím. Poslanci 
sa zaujímali o odvoz kontajnerov 
na textílie, vec sa medzičasom 
vyriešila. Občan pán Mészáros 
apeloval na poslancov vo veci 
opravy artézskej studne. 
Na záver starosta obce vyslovil 
radosť nad tým, ako naši obča-
nia reagovali na možnosť triediť 
plasty a sklo do žltých a zele-
ných nádob na tento odpad ur-
čených, ktoré si mohli vyzdvih-
núť na obecnom úrade. Záujem 
občanov prekonal očakávania, 
vyslovil sa Ing. Rábek.
Bližšie informácie zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva nájdu záu-
jemcovia na našej webovej stránke.

„Od domu k domu“
 – ponuka tovarov 

a služieb v obci
Stalo sa nám to všetkým – zazvo-
ní zvonček, utekáte otvoriť dvere 
a tam stojí celkom neznámy člo-
vek, ktorý sa vás snaží presved-
čiť, že máte životnú príležitosť. 
Stačí, keď mu ukážete vodomer, 
plynomer alebo podobné zaria-
denie a úspory na energiách na 
seba nedajú dlho čakať. Pravda-
že, najskôr vám príjemný pán/
pani dá podpísať zmluvu. Beda, 
keď nemáte záujem, vtedy sa 
príjemný pán/pani zmení náhle 
na hulváta, ktorý od vás silou – 
mocou požaduje nielen ukázať 
vodomer, plynomer, vyúčtova-
cie faktúry za energie a razom 
sa vyhráža odpojením od sietí a 
podobne. 
Neraz sa aj z obecného rozhlasu 
dozvedáte, že po obci sa pohy-
bujú osoby, ktoré ponúkajú rôz-
ne služby. Obecný rozhlas slúži 
na to, aby občanov informoval a 
dozvedeli sa, že ľudia, ktorí vám 
klopú na dvere, sú zástupcami 
energetickej spoločnosti, nie sú 
to podvodníci, pred ktorými va-

rujeme prostredníctvom webo-
vej stránky obce či úradnej tabu-
le.
Obecný úrad nemôže nikomu za-
kázať, aby ponúkal služby obča-
nom, ale neznamená to, že žiada 
občanov, aby s týmito dodáva-
teľmi určitých produktov spolu-
pracovali či uzatvárali zmluvy. 
Mnohí občania sa sťažovali, že sa 
k nim títo ľudia správajú drzo a 
nevhodne, dožadujú sa rôznych 
písomností. Predovšetkým starší 
ľudia sú zmätení, často nevedia, 
čo vlastne títo sprostredkovate-
lia núkajú, koho zastupujú. 
Vážení občania, je na vás, či sa 
chcete s týmito osobami zhová-
rať alebo im poskytnete požado-
vané údaje. Pripomíname, že im 
nie ste povinní ukazovať žiadne 
doklady, v žiadnom prípade ich 
nevpúšťajte do svojho dvora či 
príbytku. 
V prípade, že na vás vyvíjajú ná-
tlak alebo máte pocit ohrozenia, 
je potrebné obrátiť sa na políciu 
(číslo 158) alebo linku tiesňové-
ho volania 112, prípadne zavolať 
na Obecnú políciu Trnovec nad 
Váhom, tel. 031/781575, mobil 
0905 479 859.

VYHADZOVANIE ZELENÉHO ODPADU V OBCI
Počas letných mesiacov sa v obci rozmohol neduh, ktorý úzko súvisí s ročným obdobím – vy-
hadzovanie zeleného odpadu zo záhrad a spred domov na verejné priestranstvo. Prostredníc-
tvom miestneho rozhlasu aj prostredníctvom našej webovej stránky sme upozornili, že takto 
„zhodnotiť“ odpad je prísne zakázané.
V našej obci už roky prevádzkujeme zberný dvor, kde sa tento zelený odpad zo záhrad môže 
vyniesť. Všetkým dobre známa je aj otváracia doba dvora triedeného zberu, ktorý je v letných 
mesiacoch otvorený takto:

pondelok           od 14,00 h do 18,00 h
streda                  od 14,00 h do 18,00 h
piatok       od 14,00 h do 18,00 h
sobota       od 14,00 h do 18,00 h

Pre väčší komfort občanov v časti Nový Trnovec býva každý pondelok pristavený traktor v 
čase od 14:00 – 17:00. V tomto čase majú občania možnosť zelený odpad priniesť a umiestniť 
na traktor. Ďalší odvoz odpadu na dvor zabezpečia pracovníci obecného úradu. Traktor býva 
pristavený v parku pri hlavnej ceste smerom na Nové Zámky.
Milí spoluobčania, aj touto formou sa obec snaží prispieť k tomu, aby sa s jednotlivými komoditami, ktoré 
je možné triediť, zaobchádzalo tak, ako stanovuje nový zákon o odpadoch. Nie je našim cieľom vyrubiť 
pokutu, zaťažiť rodinný rozpočet, skôr systematicky usmerňovať každého, komu na životnom prostredí 
záleží, aby prispel vynaloženým úsilím k lepšiemu a zdravšiemu okoliu.
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Úspešne sme rozdali 

nádoby na triedený zber
Mnohí z Vás v letných mesiacoch využili možnosť 
zaobstarať si 120 l zberné nádoby na triedený zber 
plastov a skla. Túto možnosť pre Vás pripravili 
pracovníci obecného úradu aj vďaka schválenému 
projektu prostredníctvom Recyklačného fondu. V 
rámci tohto projektu naša obec získala príspevok 
20.500,- EUR na nákup zberných nádob pre rodin-
né domy a na propagačné aktivity s touto činnos-
ťou spojené. Žiaľ, pri komodite papier sa nám ne-
podarilo získať financie a preto sme túto nádobu 
zatiaľ nevedeli obstarať. Hlavnú fázu projektu sme 
úspešne spustili v mesiaci august, kedy si prví z 
Vás mohli tieto nádoby vyzdvihnúť. V nadchádza-
júcom období pre Vás pripravíme informačnú 
kampaň, ktorá Vám pomôže pri samotnom triede-
ní. Počas tejto kampane sa budú konať prednášky 
pre širokú verejnosť, ako aj pre žiakov našej školy. 
Zároveň Vám budú dodané aj letáky a materiály, 
z ktorých sa dozviete nové informácie o triedení 
odpadu a veríme, že tieto znalosti Vám pomôžu 
pri zvýšenom množstve vytriedených komodít.  
Vďaka tomu máte možnosť ušetriť svoje financie  
a chrániť životné prostredie. Zároveň si budeme 
môcť povedať: „Myslím ekonomicky, konám eko-
logicky!“ Prvý materiál, ktorý Vám mohol pomôcť 
pri triedení odpadu, ste dostali pri prebratí zber-
ných nádob. Nakoľko bol tento projekt zameraný 
hlavne na rodinné domy, snažili sme sa v prvých 
dňoch rozdať nádoby s prihliadnutím na ciele pro-
jektu. Vedeli sme však, že aj občania v bytoch by 
radi triedili plasty a sklo do nádob a preto sme pre 
nich pripravili možnosť, ako triediť pomocou ná-

dob. Obyvatelia bytov boli o tejto možnosti infor-
movaní. Veríme, že Vám nádoby pomôžu a zjed-
nodušia systém triedeného zberu a do budúcnosti 
dúfame, že budeme môcť k týmto nádobám pripo-
jiť aj nádobu na papier, aby sa vrecový systém stal 
minulosťou. Váš záujem nás  teší a niekoľko záu-
jemcov ešte vieme uspokojiť. Občania, ktorí od-
mietli zberné nádoby, sa nemusia obávať, lebo zbe-
rová spoločnosť bude aj naďalej od domov zbierať 
vrecia s triedeným odpadom. Pri vreciach však 
upozorňujeme, aby sa používali farby podľa ko-
modít. Čiže modré vrece na papier, zelené na sklo 
a žlté na plasty. Ak sa rozhodnete využiť na jed-
notlivé komodity iné farby, je nutné, aby ste takéto 
vrece viditeľne označili typom komodity, aby zbe-
rová spoločnosť vedela jasne identifikovať, o aký 
typ odpadu sa jedná a vďaka tomu Vám ho bude 
vedieť aj od domu odviesť. V minulosti sa totiž, 
žiaľ, stali prípady, kedy napr. čierne neoznačené 
vrece neodniesli, lebo sa posádka auta mylne do-
mnievala, že sa jedná o komunálny odpad. V prípa-
de akýchkoľvek otázok ohľadom daného projektu, 
resp. v prípade nápadov na zlepšenie fungovania 
prác pri triedenom zbere, alebo prác obecného úra-
du kontaktujte prosím prednostu obecného úradu, 
či už osobne, mailom alebo telefonicky.
Na záver ešte jedna informácia – určite ste si všimli, 
že spred supermarketu COOP Jednota zmizli kontaj-
nery na šatstvo, do ktorých mal každý občan možnosť 
hodiť nepotrebné šatstvo. K tomuto kroku sme museli 
pristúpiť z dôvodu, že sa našlo pár takých jedincov, 
ktorí namiesto do kontajnerov rozhadzovali šatstvo v 
ich okolí. Každý záujemca však môže nepotrebné šat-
stvo priniesť na zberný dvor triedeného odpadu, kde 
sú obidva kontajnery v súčasnosti umiestnené.

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. 45 000 eur 
 

6-árový stavebný pozemok
• parcela registra „C“ KN, p. č. 399/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 656 m2

• pozemok má vybudované prístupové komunikácie a napojenie na inžinierske siete
• pozemok môže byť využitý na individuálnu výstavbu rodinného domu

 Obec Trnovec nad Váhom ochotne poskytne všetkým záujemcom informácie o jednotlivých neh-
nuteľnostiach 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: http://www.trnovecnadvahom.sk/
sprava/1154/predaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-obce.html
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Rozhovor s prednostom 

Obecného úradu
Mgr. Oliver Berecz už nie je našim 
občanom neznámy. Za uplynulý 
rok, počas ktorého vykonáva svoju 
funkciu, sa aktívne zapája nielen 
do verejného života obce. Občania 
majú k nemu dvere vždy otvorené a 
môžu mu predniesť svoje požiadav-
ky, námietky či postrehy. Aktívne sa 
zapája aj do kultúrnospoločenského 
života a nás zaujímalo, ako hodnotí 
svoj prvý rok vo funkcii prednostu 
obecného úradu. 
1. Prečo ste sa rozhodli uchádzať 
sa o funkciu prednostu obecné-
ho úradu?
Predtým, ako som sa rozhodol 
uchádzať o pozíciu prednostu 
obecného úradu, som robil 
takmer 9 rokov v banke na rôz-
nych pozíciách od predajných až 
po manažérsku. Spolu s rodinou 
sme cítili, že je čas na zmenu a 
práve v tej dobe bolo aj výbero-
vé konanie na pozíciu prednostu, 
ktorého som sa zúčastnil, a na 
ktorom sa mi podarilo aj uspieť.
2. Práve uplynul rok od Vášho 
nástupu do funkcie. Ako hod-
notíte tento rok?
To už vážne ubehol rok? Ten je-
den rok ubehol veľmi rýchlo, dá 
sa hodnotiť ako hektický, keď-
že nás počas roka čakali mnohé 
zmeny, projekty, akcie a pod., 
mňa zároveň čakalo mnoho no-
vých ľudí a informácií. Aj z tohto 
dôvodu si človek ani neuvedomí, 
ako rýchlo to ubehlo. Ale vcel-
ku sa tento rok dá z mojej strany 
hodnotiť pozitívne, a v čo dúfam, 
že tento rok so mnou hodnotia aj 
ľudia, s ktorými som prišiel do 
styku, pozitívne.
3. Čo na práci úradu hodnotíte 
pozitívne?
Práca na úrade má mnoho úska-
lí, špecifík a nepredvídateľných 
okolností. Tieto vlastnosti preto 
robia prácu oveľa zaujímavejšou 
a je väčšou výzvou a to je urči-
te pozitívom. Zároveň kladnou 
stránkou tejto práce je aj to, že sa 
človek stretá s mnohými zaují-
mavými osobami, s ktorými má 

možnosť riešiť mnoho záležitos-
tí a tým sa posúvať vo svojom 
živote ďalej. Úrad sa za ten rok 
snažil viac otvoriť a priblížiť k 
občanom, takisto pri akciách sme 

sa viac 
snažili za-
pájať na-
šich oby-
v a t e ľ o v 
a tým 
z v ý š i ť 
z á u j e m 
a anga-
žovanosť 
aj ľudí 
m i m o 

úradu. Vieme, že nás v tomto ešte 
čaká veľa práce, keďže sme len 
na začiatku a každá väčšia zme-
na potrebuje čas, aby sa ujala. 
Zároveň pozitívom práce úradu 
sú aj projekty, ktoré boli úspešné 
a, ktoré by mali v nasledujúcom 
období prispieť k zvýšeniu kom-
fortu obyvateľov našej obce.
4. Čo hodnotíte negatívne?
Negatívne? V prvom momente 
človeka napadne mnoho malič-
kostí, ale negatívom je asi vrode-
ná neistota a neochota akéhokoľ-
vek človeka k zmene. Ako som 
spomínal, chceme úrad otvoriť 
viac ľuďom, aby ľudia pri ná-
všteve úradu cítili, že sme tu pre 
nich a že sa budeme snažiť im 
pomôcť. Žiaľ negatívom každé-
ho úradu v našej krajine je, že 
úrad má svoje zaužívané zvyk-
losti a spôsoby, ktoré sa mierne 
obmieňajú, ale v celku fungu-
jú 20 a viac rokov. Keďže toto 
chceme odbúrať, musíme prejsť 
mnohými zmenami, aby sme sa 
dopracovali k „proklientsky“ 
orientovanému úradu, kde naši-
mi klientmi budú naši občania. 
Verím, že čiastočnými krokmi, 
ktoré budeme vštepovať, sa nám 
tento spoločný cieľ podarí napl-
niť.
5. Všade sa rozpráva o reforme 
verejnej správy, predovšetkým 
o jej elektronizácii. Ako je na 
ňu úrad pripravený? Čo prine-
sie občanovi?
Náš úrad sa zapojil do celoslo-

venského projektu Dátového 
centra miest a obcí (DCOM), ten-
to projekt má občanom umožniť 
vybaviť si takmer všetky záleži-
tosti bez návštevy úradu z po-
hodlia domova. Keďže sa však 
jedná o veľké systémové zmeny, 
ktoré musia byť presne prepo-
jené s našim doterajším systé-
mom, môže sa z počiatku stať, že 
to skomplikuje našu prácu či už 
v rámci úradu, alebo aj z pohľa-
du úrad – občan. Preto vo fáze 
preklenutia našich systémov bu-
deme občanov o tom informovať 
a budeme ich žiadať o trpezli-
vosť. Jedná sa o obrovskú zmenu 
a inováciu úradu, ktorú sa však 
budeme snažiť zvládnuť čo naj-
lepšie a najrýchlejšie.
6. Aké sú ďalšie Vaše ciele v tej-
to funkcii?
Cieľov je mnoho. Naša obec 
skrýva obrovské možnosti na re-
alizáciu cieľov, a dalo by sa toho 
spraviť veľmi veľa. Verím, že 
sa nám aj veľa vecí podarí, žiaľ, 
čas je naším nepriateľom, keďže 
projektov, akcií a cieľov je veľa 
a treba ich skĺbiť s bežným pra-
covným životom. Mojim cieľom 
je, ako som už viackrát spomí-
nal, väčšie priblíženie sa úradu 
k občanom, aby občan na úrad 
chodil s radosťou riešiť svoje 
požiadavky. Potom sú tu ciele na 
zlepšenie a znásobenie kultúrno 
– spoločenských akcií v obci, cieľ 
oživenia komunitného života 
občanov, lepšie prepojenie úra-
du s organizáciami v obci, rôzne 
rozvojové projekty v obci a pod. 
Cieľov je tak veľa, že by vydali 
bez problémov aj na ďalší článok. 
Verím však, že budem mať mož-
nosť mnoho z nich zrealizovať 
a hlavne dúfam, že budem mať 
vždy spätnú väzbu od občanov, 
pozitívnu aj negatívnu. Vtedy to-
tiž človek vie, že jeho práca má 
zmysel a na základe spätnej väz-
by dokáže svoju prácu lepšie za-
cieliť a zefektívniť, a tým priniesť 
pre obec väčší úžitok.
Vážený pán prednosta, do ďalšej 
práce Vám želáme mnoho úspechov. 
Ďakujeme za rozhovor!



    7

ZO ŽIVOTA OBCE...
72. výročie Slovenského 

národného povstania
Významný medzník našich ná-
rodných dejín si pripomíname 
29. augusta. Položením kytice 
kvetov k pamätníku padlých 
obyvateľov obce sme aj v tomto 
roku venovali tichú spomienku 
tým, ktorí položili svoje životy v 
krutej a nezmyselnej vojne.
„Začnite s vysťahovaním!“ Tieto 
slová Jána Goliana boli heslom, 
ktorým povstanie začalo. Dva 

mesiace sa vojaci spolu s parti-
zánmi bránili pred obrovskou 
nemeckou presilou. 3. novembra 
1944 sa podarilo Nemcom za-
jať generálov Goliana i Viesta v 
Pohronskom Bukovci. Obkľúčili 
dom, v ktorom sa generáli zdr-
žiavali, vyzvali ich, aby sa vzdali, 
lebo ak budú klásť odpor, celú 
obec vypália. Osudy obidvoch 
generálov sa zavŕšili pravdepo-
dobne v koncentračnom tábore 
Flossenburg, kde ich v neznámy 
deň v roku 1945 popravili...
Mnohí z nás si dnes celkom ne-
uvedomujú význam povstania, 
keď Slováci so zbraňou v ruke 
vystúpili proti nemeckej okupá-
cii. V našich dejinách ide o oje-
dinelý jav, a práve vďaka po-
vstaniu nemohol byť slovenský 
národ považovaný za prisluho-
vača nacistického Nemecka. 
Niet už medzi nami veľa tých, ktorí 
zažili tieto strašné časy. Ako čas ply-
nie, pamätníkov povstania je stále 
menej, až napokon nám zostanú 
len filmy, knihy, učebnice a hroby 
na cintorínoch. Je našou morálnou 
povinnosťou nezabudnúť na tých, 
ktorí  obetovali svoje životy za slo-
bodu a spravodlivosť a ich odkaz za-
chovať pre budúce generácie.

Rozlúčka s letom vo veľkom štýle
Krásne sobotné popoludnie, slniečko svietilo, všade usmiate 
tváre, rozšantené deti, výborná nálada. Len nápis nad vstu-
pom na nádvorie Miestneho kultúrneho strediska v Trnovci 
nad Váhom nás upozornil, že sa koná Rozlúčka s letom.
Bol 10. september 2016 a na nádvorí vládol už od skorého pred-
poludnia čulý pracovný ruch. Pracovníci technického úseku, 
ale aj prednosta a pracovníci obecného úradu robili ešte po-
sledné úpravy, zdobili nádvorie, rozmiestňovali lavice a stoly, 
lebo pomaly sa začali schádzať aj súťažiace tímy. Začala sa  ku-
chárska súťaž Trnovecká vareška, v ktorej 15 tímov súťažilo o 
ten najchutnejší guláš alebo perkelt podľa vlastného špeciálne-
ho receptu. Nuž, fantázii sa medze nekladú a presne s úderom 
dvanástej starosta privítal všetkých prítomných a odštartoval 
tento prvý ročník súťaže. 
Ohníky pod kotlami sa rozhoreli a všade sa len tak mihali ši-
kovné ruky kuchárov. Pôvodne sa celé podujatie malo konať 
na bývalej fare, ale vzhľadom na veľký záujem zo strany súťa-
žiacich sa podujatie napokon premiestnilo do Miestneho kul-

túrneho strediska. Hoci chýbal povestný genius loci, dôstojná, 
pokojná atmosféra, ktorú ešte umocňuje starobylá budova 
bývalej fary, bolo rozhodnutie usporiadať Rozlúčku s letom v 
MKS prezieravé. Veď pôvodne sa prihlásilo až šestnásť kuchár-
skych tímov, napokon jeden z nich deň pred súťažou odstúpil. 
Veľmi nás potešilo, že súťažili rybári, poľovníci, členovia Cse-
madoku, dobrovoľní hasiči, ale prevahu mali tímy zložené z 
našich občanov, a tí sa všetci veru riadne obracali! Nad nimi 
bdela odborná porota, ktorú tvorili odborníci – kuchári, ale aj 
naši miestni i cezpoľní gurmáni: pán Anton Kosztanko, Marika 
Józsová, Anna Slížková, Ľudovít Žilinský a známa meteorolo-
gička TV JOJ Miriam Jarošová.
Zatiaľ, čo kuchári pracovali ako včeličky, o 15.00 hod. pred-
sedníčka komisie školstva, mládeže a kultúry Erika Fülöpová 
a starosta obce pozdravili a privítali prítomných. Moderátorka 
Marta Szabová oboznámila divákov s programom podujatia. 
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pokračovanie zo str. 7
Najskôr sme privítali kynológov zo Šale, ktorí 
predviedli svojich troch šikovných zverencov. 
Napriek horúčave nám ukázali, ako vyzerá 
zásah či zadržanie páchateľa. Psíci poslúchali 
naozaj na slovo. Po kynológoch prišiel na rad 
program pre deti. „Viktor – Pesnička je liek“ 
sa volalo vystúpenie pána –Viktora, ktorý za-
bavil a rozospieval tých najmenších prítom-
ných. Kým si deti do chuti zaspievali, zároveň 

aj poriadne vyhladli a preto ich určite poteši-
lo vyhlásenie výsledkov Trnoveckej varešky. 
Zvíťazili Trnoveckí rybári pred tímom PO 
Durmutz, tretie skončili Napaprčené kolienka. 
Cenu útechy získala Mária banda od Váhu a 
každý súťažný tím dostal symbolickú varešku, 
ktorá bude milou spomienkou na vydarené 
septembrové popoludnie. 
Latino rytmy roztancovali opäť predovšet-
kým deti, zvŕtali sa naozaj šikovne. Prvú po-
moc si mohli záujemcovia vyskúšať pod do-
hľadom Danky Bilkovej. Okrem toho PhDr.  
Bilková spolu s Natáliou Résöovou priviedla 
aj niekoľko svojich zverencov, o ktorých sa 
starajú  prostredníctvom občianskeho združe-
nia Zatúlané psíky. Svoj spevácky talent nám 
predviedli miestni mladí interpreti a po nich 
nasledovali Old boys, trnovecká kapela, kto-
rá vyhrávala až do večera. Pri jej melódiách si 
veru zakrepčil nejeden návštevník podujatia.
Nesmieme zabudnúť ani na súťaže a hry pre 
deti, ktoré pripravili pedagógovia zo Základ-
nej školy s materskou školou. Deti mohli súťa-
žiť v hode na cieľ, prekážkovom behu, skoku 
vo vreci, vyskúšali si hula – hop, pneumatiky. 
Každý, kto prešiel všetky súťažné disciplíny, 
bol odmenený sladkou pochúťkou a drobným 
darčekom. Nie všetci sme zdatní športovci, tí, 

ktorým súťaže veľa nehovoria, si mohli vysk-
úšať svoju zručnosť pri tvorivých dielňach. Aj 
tieto deti dokázali, že majú fantáziu a chuť sa 
niečo nové naučiť. 
Aká by to bola rozlúčka s letom, keby sme sa 
nemohli ozdobiť pekným kvietkom, pokochať 
sa motýľom či lienkou. Nie skutočnými, ale ta-
kými, ktoré šikovné tety Sylvia a Marika maľo-
vali na ruku početným záujemcom. Balóniky 
a úsmevy rozdával deťom aj klaun. Deti aj do-
spelí mali možnosť vyskúšať si streľbu z luku 
na terč pod dohľadom zdatných lukostrelcov z 
miestneho oddielu Hubert Arrows.
Bola už poriadna tma, keď sa táto skvelá ak-
cia skončila. Množstvo návštevníkov prevýšilo 
všetky naše očakávania a ešte viac nás potešili 
slová chvály, ktoré sme si vypočuli. 
Srdečná vďaka patrí vedeniu obce, poslan-
com obecného zastupiteľstva, členom komisie 
školstva, mládeže a kultúry, všetkým, ktorí sa 
zapojili do súťaže o Trnoveckú varešku, pra-
covníkom a žiakom ZŠ s MŠ Trnovec nad Vá-
hom, lukostrelcom z oddielu Hubert Arrows, 
kynológom zo Šale, ktorí nám priblížili svoju 
náročnú prácu, vždy ochotnej Marike, ktorá 
vymaľovala nejednu rúčku, pracovníkom refe-

rátu verejnej zelene a technického úseku ako i 
prednostovi a pracovníčkam obecného úradu. 
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore 
Nádácie ZSE.
V neposlednom rade však patrí naša vďaka 
deťom, pre ktoré sme program pripravi-
li, ich rodičom, starým rodičom a všetkým, 
ktorí svojou prítomnosťou prispeli k tomu, 
že sme spolu strávili skutočne nezabudnu-
teľnú rozlúčku s krásnym letom 2016. Te-
šíme sa na skoré stretnutie pri ďalšej akcii!                                                                                                                   

kultúrny referent obce



Denný letný tábor
V tomto roku zorganizova-
la naša škola v spolupráci s 
Obcou Trnovec nad Váhom 
Denný letný tábor od 25. júla 
do 29. júla 2016.  Záujem o 
DLT bol veľký. Bohužiaľ, 
niektorých záujemcov sme 
pre plnú kapacitu DLT ne-
mohli zapísať. Vedúci DLT 
si dali aj tento rok záležať 
na výbere programu .  Prvý 
deň deti absolvovali výlet do 
Topoľčianok, kde navštívi-
li Zubriu oboru a prezreli si 
nádherný park pri topoľ-
čianskom kaštieli. Druhý 
deň je nutné zregenerovať  
sily a tak navštívili termá-
lne kúpalisko Vincov les. 
V strede týždňa  si pozreli 
Čachtický hrad, kde sa veľa 
dozvedeli o jeho histórii a 
samozrejme aj o povesti zá-
hadnej Čachtickej pani. 

Vo štvrtok deti čakal deň 
plný športu a vedomostných 
súťaží. Vo ve-
černých hodi-
nách stanova-
nie, opekanie.  
Posledný deň 
sa niesol v zna-
mení hľadania 
pokladu. Po 
z h o d n o t e n í 
prežitých dní, 
odovzdaní di-
plomov a me-
dailí denný 
letný tábor úspešne ukončil 
svoju činnosť. Organizátori 
sa tešia na opätovné stretnu-
tie s novými zážitkami a no-
vými dojmami.

Denný letný tábor 2016 bol 
hradený z dotácií Obce Tr-
novec nad Váhom.  
 
Katarína Tusková

Poďakovanie
Riaditeľstvo Základnej školy s mat-
erskou školou Trnovec nad Váhom 
302 touto cestou srdečne ďakuje pá-
novi Štefanovi Kysučanovi za po-
moc a ochotu pri realizácii výkopo-
vých prác v školskej záhradke.
               

DHZ Trnovec nad Váhom 
hľadá mladú krv

Po reorganizácii sa práca nášho 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru rozbehla na plné obrátky. 
Tento zbor má v našej obci nao-
zaj dlhoročnú tradíciu, veď jeho 
korene siahajú až do roku 1874. 
Je to najstarší spolok, ktorý bol 
v obci zriadený a jeho členovia 
patrili k tým, ktorí okrem po-
moci pri živelných pohromách 
sa zapájali aj  do kultúrnospo-
ločenského života v obci. Pod 
vedením nového veliteľa, De-
zidera Marčeka, vykonali už 
množstvo zásahov.
Dobrovoľní hasiči medzi sebou 
radi privítajú mladú krv, ale 
aj šikovných dobrovoľníkov 
spomedzi občanov. Požiadav-
ky: vodičský preukaz skupiny 
C je vítaný, fyzická zdatnosť, 
flexibilita, ochota pomáhať. In-
formácie poskytne prednosta 
obecného úradu Mgr. Oliver 
Berecz, e-mail: prednosta@trno-
vecnadvahom.sk, tel. číslo 0917 
873 526.

    9

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 

70 
     Ondrej Gulyás
         Anna Karátsonyová
         Vlasta Keszeliová
         Štefan Malko
         Mária Šupenová

75 
     Viliam Gyurík
         Ladislav Jobbágy
         Štefan Keszely
         Anton Klincko
         Karol Kollár
         Magdaléna Puterová
         Alžbeta Slobodníková
         Anna Tóthová
         Anna Zelenková
         Gizela Zuzáková

80  
        Viliam Marček, HJ

85  
        Viktória Vaníková

90  
        Zlatica Glodjaková

95  
          Júlia Hanzlíková
          Edita Szökeová

Narodili sa
Nikolett Feketeová
Lucia Boháčová
Filip Böhm
Kristián Kárász
Árpád Rudický
                            
Uzavretie manželstva                                         
Jozef Heč a Veronika Holosová
Pavol Chudáčik a Monika Szabová
Petr Kulda a Veronika Fricseková
Bc. Alexander Székházi a Mgr. Jazmína Hlavatá
Kristián Vargačík a Daniela Lupínková
Boris Budinský a Lucia Helmová
                                                            
Opustili nás
Balková Anna, 76 - ročná
Hlavatý Emil, 90 - ročný
Kóňová Viola, 79 - ročná
Tóth Mikuláš, 87 - ročný

V občianskych rubrikách sú zverejnené len 
mená občanov, ktorí súhlasili 

s publikovaním

ZO ŽIVOTA OBCE...

Klienti Zariadenia opatrova-
teľských služieb ďakujú poľov-
níckemu združeniu Durmutz za 

finančný dar.
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     ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Zo zápisníka DHZ 
v Trnovci nad Váhom

DHZ (Dobrovoľný hasičský 
zbor) v Trnovci nad Váhom bol 
znovu oživený a začal fungovať 
od 1.3.2016 s aktuálnym počtom 
členov osem. Netrvalo ani me-
siac a noví členovia sa 
pomaly hlásili, takže  
dnes máme 22 členov. 
Pri znovuzrodení DHZ 
sme ešte netušili, čo 
nás v tomto roku čaká. 
O naše zamestnanie sa 
veľakrát postaral ne-
známy podpaľač. Len 
za obdobie od apríla do 
augusta nám zamest-
nanie spestril 7 krát na 
objekte odkaliska zv. 
Amerika. Spolu s ha-
sičmi z Dusla a s hasičmi zo Šale 
sme tieto požiare hasili. 
V predvečer prvého mája, dňa 
31. 4. 2016 sa Dobrovoľný hasič-
ský zbor zúčastnil stavania mája, 
pri ktorom sme si tento rok po-
mohli technikou na veľkú radosť 
prítomných divákov z radov detí 
i dospelých.
Aj keď v súčasnej dobe disponu-
jeme ešte len staršou technikou, 
snažíme sa ju udržiavať v naj-

lepšom poriadku a preto sme v 
spolupráci so Základnou školou  
dňa 1.6.2016 v objekte základnej 
školy vykonali ukážku hasenia 
požiaru pri príležitosti  medzi-
národného dňa detí. Deti, ale aj 
dospelí si mohli vyskúšať strie-

kanie vody z hasičského auta 
Š-706 RTO na cieľ a takto si vy-
skúšať udržanie požiarnej hadice 
pri silnom tlaku. Po ukážke sme 
deti povozili hasičským autom 
na školskom ihrisku. 
Dňa 2.7.2016 sa konali obecné 
dni a samozrejme, tu tiež nemô-
že chýbať DHZ. Zabezpečili sme 
staré vozidlo Škoda Forman na 
ukážku vyslobodenia zranenej 

osoby z havarovaného vozidla. 
Na toto však naša technika ne-
stačila, preto sme si pozvali ha-
sičov zo Šale, ktorí nám ochotne 
predviedli rozstrihanie vozidla 
hydraulickými nožnicami. Bolo 
sa na čo pozerať, pretože takýto 

pohľad sa nenaskytne každý 
deň. 
Vo večerných hodinách obec-
ných dní sa DHZ zúčastnil na 
udržiavaní verejného poriad-
ku v spolupráci s obecnou a 
štátnou políciou. Okrem zá-
sahov pri požiari a spoluprá-
ci so školou vykonal dva dni  
v spolupráci s pracovníkmi 
obecného úradu čistenie od-
tokových kanalizácií v obci, 
kde bol využitý silný tlak z 
čerpadla hasičského vozidla, 
na prečistenie  odtoku daž-

ďovej vody.  
Za krátky čas svojho pôsobenia 
naša DHZ za uplynulé  mesia-
ce nasadila svoje sily a vykona-
la chvályhodnú prácu. Chcel by 
som zároveň poďakovať všetkým 
členom DHZ, ktorí neváhajú a na 
úkor vlastného voľna sa stavajú k 
tejto ťažkej práci kladne.

Veliteľ DHZ     Dezider  Marček

Nehľadajme to, čo nás rozdeľuje, 
ale to, čo nás spája...

To bolo mottom 1. letnej
nostalgickej párty...
V minulých dňoch sa ZO 
Csemadoku v Trnovci nad 
Váhom mohla pochváliť 
úspešnou akciou. 13. au-
gusta sme vďaka vedeniu 
organizácie zorganizovali 
I. nostalgickú párty, kde 
sa zúčastnilo 80-90 našich 
členov. Na podujatie sa 
nám podarilo zabezpečiť 
pekný program na zlepše-
nie nálady. Vystupovali: Margita Fülöpová, 
ktorá recitovala, Patrik Šmátrala predviedol 
detskú báseň, András Petrovics  a Éva Bara-
nyaiová  spievali, Zuzana Petrovicsová  pri-

pravila prednášku o živote kráľa Štefana.
Význam 20. augusta pripomenul  predseda 

ZO, Karol Petro-
vics. Pri príjem-
nej hudbe ešte 
lepšie chutil vý-
borný guláš z di-
viaka. Ingredien-
cie sponzoroval 
Ladislav Fülöp, 
ktorému by sme 
chceli aj touto 
cestou poďako-
vať.
Členovia s uz-
naním a spokoj-

nosťou rozprávali o akcii, preto sa vedenie 
organizácie rozhodlo, že aj na budúci rok zor-
ganizujeme také veselé podujatie.          
        vedenie ZO Csemadoku Trnovec nad Váhom
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Leto v našich revíroch

Tohtoročné hlavné obdobie rybárskej sezóny, čo sa 
týka úlovkov, nebolo veľmi úspešné. Zo správ od 
väčšiny rybárov sme sa dozvedeli, že bolo veľmi 
málo úspešných dní pri love, aj keď niektorí z nich 
strávili pri love aj dlhší čas. O príčinách sa medzi 
rybármi veľa diskutuje, ale presné dôvody nevieme 
uviesť.  Jednoducho, táto letná sezóna bola slabšia 
a dúfajme, že nám to vynahradí jesenné obdobie, 
ktoré býva niekedy úspešnejšie.
V starostlivosti o revíry sme pokračovali v kŕme-
ní rýb na chovnom rybníku Vermek, kosením a 
úpravou okolia na rybníku Amerika III a kontrolou 
úspešnosti ošetrenia rýb na rybníku Vízallás.
Ošetrenie rýb  na rybníku Vízallás bolo úspešné a 
po 3 týždňoch po ošetrení už väčšina ulovených rýb
nemala znaky choroby.
V rámci Dní obce sa usku-
točnili detské rybárske 
preteky na rybníku Ver-
mek. Bližšie si o ich prie-
behu a výsledkoch môže-
te prečítať na našej web 
stránke www.srztrnovec.
sk, kde je fotografická prí-
loha spolu s videozázna-
mom akcie.
V priebehu júla sa opra-
vil starý čln, ktorý máme 
v našej organizácii na zabezpečenie prác, ktoré je 
potrebné vykonať na vode. Čln sa očistil, ošetril no-
vým náterom, vymenili sa drevené diely, ktoré už 
boli poškodené a vyrobila sa nová podlaha a lavič-
ky na sedenie ako aj príves na jeho prevážanie.
Za vykonanú prácu aj touto cestou ďakujeme p. Jo-
zefovi Bugyimu staršiemu a mladšiemu.
Z dôvodu častých zrážok vegetácia počas leta bujne 
rástla a bolo nutné vykonať ďalšie kosenie na ryb-
níku Amerika III. Strojovo nám pokosil časť p. Žá-
čik Štefan a časť Jozef Bugyi starší technikou, ktorú 
nám zapožičal Ing. Jozef Horváth, za čo mu aj touto 
cestou ďakujeme. Dokosenie sa vykonalo vlastnou 
technikou.
Rybárska stráž vykonávala kontroly v revíroch po-
čas tohto obdobia .Závažné porušenia  neboli zis-
tené.
Nie radi, ale musíme sa pozrieť aj na negatívnu 
stránku častého pobytu rybárov aj nerybárov v na-
šich revíroch a okolitej prírode, a to je množstvo od-
padkov, ktoré po sebe zanechávajú. Len ako príklad 
uvedieme, že na rybníku Amerika III sa od začiatku 
sezóny 15. 5. do konca augusta vykonal už 4. zber 
odpadkov z vriec,  ktoré sú umiestnené  okolo ryb-
níka, čo bolo spolu okolo 40 ks 150 litrových vriec. 
Vieme si predstaviť, ako by vyzeralo okolie rybní-
ka, keby ten odpad bol rozhádzaný? Touto cestou 

by sme chceli požiadať každého, kto tu akýkoľvek 
odpad zanechá, aby sa najprv zamyslel na tým, že 
ho niekto musí po ňom upratať, vytriediť a odviesť.  
Zároveň žiadame tých, ktorí tu zanechajú plasto-
vé fľaše a plechovky od nápojov, nech ich do vriec 
vkladajú prázdne a postláčané a nech do vriec ne-
vkladajú žiadny biologický odpad.
O niektorých „rybároch“, ktorí navštevujú rybník 
Vízallás,  sa radšej nebudeme ani vyjadrovať. Po ka-
ždoročnom jarnom vyčistení je tu neskutočne veľa 
odpadkov rôzneho druhu - obuv, oblečenie, náby-
tok, atď. Sem chodia ozaj len rybári a je to ich vizit-
ka, ako to tam vyzerá.
10.septembra sa uskutočnil 1. ročník súťaže vo va-
rení guláša „Trnovecká vareška“, kde  družstvo ry-
bárov v zložení Ferdinand Vančík, Miroslav Pallér 

a Ing. Jozef Belovič zís-
kalo 1. miesto. Aj účas-
ťou na takých akciách 
vyjadrujeme našu spo-
lupatričnosť k obci a k 
dianiu v nej a zviditeľ-
ňujeme našu organizá-
ciu.
Na záver informácia 
o rybníku Amerika 
III., aby sa predišlo 
rôznym fámam a dez-
informáciám. Touto 
cestou vás chceme in-

formovať o ukončení rokovaní medzi Duslom a. s. 
a MsO SRZ Šaľa , ktorých výsledkom je podpísanie 
nájomnej zmluvy na ďalší rok s tým, že pri dodrža-
ní podmienok nájmu sa táto zmluva bude bez ďal-
ších rokovaní obnovovať.
Jednou z podmienok zmluvy je aj pravidelná údrž-
ba pobrežia rybníka a jeho okolia . Za týmto účelom  
výbor MsO SRZ Šaľa rozhodol o kúpe záhradného 
traktora, ktorým vo veľkej miere uľahčí, urýchli a 
skvalitní tieto práce. 
UPOZORŇUJEME ZÁROVEŇ VŠETKÝCH, KTORÍ 
SA ZDRŽIAVAJÚ PRI RYBNÍKU AMERIKA III, ŽE 
JE TU PRÍSNY ZÁKAZ ZAKLADANIA  OTVORE-
NÉHO OHŇA. DODRŽIAVANIE TOHTO ZÁKAZU 
BUDE PRAVIDELNE KONTROLOVANÉ HLIAD-
KAMI OBECNEJ A ŠTÁTNEJ POLÍCIE RYBÁR-
SKOU STRÁŽOU A BEZPEČNOSTNOU SLUŽBOU 
DUSLA a. s.
Záverom ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne za-
pájajú do činnosti organizácie a  ostatných vyzý-
vame, aby sa pripojili a takto spoločne udržiavali a 
zveľaďovali naše okolie.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí  akokoľvek podporujú 
našu činnosť.

Petrov zdar                                                                                                  
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom
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                             1. letná nostalgická party

                           Turnaj o pohár starostu                      
 

XXI. ročník  minifutbalového turnaja 
o pohár starostu obce

Na sviatok Cyrila a Metoda sa v Trnovci nad Váhom 
pravidelne organizuje minifutbalový turnaj, tento 
rok sa usporiadal v utorok 5. júla v spolupráci
obecného úradu a futbalového klubu.
Prihlásilo sa deväť družstiev dospelých, ktoré sa 
losovaním rozdelili do dvoch skupín a štyri žiacke 
družstvá.
Skupina „A“
Puerto Rico K - Július Rábek
Darebáci K- S. Čapičík
Cele Brity K- M. „Slížo“ Hajdu
La Coste team K- R. Stojka
Skupina „B“
Bestoff K - M. Žigárdi
FC Welnea K - P. Kuruc
Flamengo K - Š. Bárányi
Tip Top pupkáči K - D. Suchý
TMA káder - K - Z. Baricza
V skupine „A“ sa hralo 2 x 15 min. a v skupine „B“ 2 x 
10 min., sa hralo, aby sa zabezpečil u každého družstva 
rovnaký počet odohraných minút

Tabuľka skupiny „A“
Darebáci 3 3 0 0 10 : 3 9
Puerto Rico 3 1 1 1 20 : 7 4
Cele Brity 3 1 1 1 11 : 7 4
La Coste 3 0 0 3 4 : 28 0

Tabuľka skupiny „B“
Bestoff 4 4 0 0 21 : 0 12
Welnea 4 2 1 1 9 : 5   7
Flamengo 4 2 0 2 8 : 10   6
Tma 4 1 1 2 5 : 9   4
Tip Top 4 0 0 4 3 : 22   0

O poradí v „A“ tabuľke po vzájomnej remíze rozhodlo 
lepšie skóre.

Popri hlavnom turnaji o pohár starostu obce Trnovec 
nad Váhom prebiehal aj turnaj žiakov, do ktorého sa 
prihlásili štyri tímy.
Chlapci nešetrili kreativitou a vtipom pri názvoch tí-
mov: Hala Madrid, Tuční chlapci, Barca a Kostitras.
Turnaj pod dozorom rozhodcovskej dvojice Vladi-
mír Klincko a Ľuboš Janáč chlapci odohrali férovo a s 
veľkým odhodlaním. Padalo množstvo gólov a turnaj 
priniesol aj veľké derby Barcelončanov proti Madridča-
nom. Šťastnejším tímom v tomto vyrovnanom zápase 
sa stali hráči tímu BARCA a zároveň aj celkovými ví-
ťazmi. Tuční chlapci pre zmenu ukázali, že názov tímu 
neznamená nič a Kostitrasov rozstrieľali vysokým skó-
re. Najlepším strelcom turnaja sa stal Michal Boledovič.
Po ukončení turnaja bola ešte zaradená individuálna súťaž o 
najpresnejšieho strelca. Víťazom sa stal Martin Chvíla.
V závere sa chcem poďakovať obecnému úradu a spon-

zorom pri spoluorganizácií turnaja a za poskytnutie 
vecných cien pre našich nádejných futbalistov.

Do vyraďovacej fázy hlavnej súťaže postúpili prvé štyri 
družstvá a hralo sa 1. z „A“ a 4. z „B“,2. z „A“ a 3. z „B“ 
a opačne.
Výsledky : Darebáci – Tma                 3:0
                    Puerto Rico – Flamengo  1:4
                    Cele Brity – Welnea          0:3
                    La coste – Bestoff              0:8
V prestávke sa uskutočnila súťaž v streľbe  z 11 m. 
Prihlásilo sa  48 strelcov. Prvé miesto vystrieľal Zoltán 
Barica s 12 gólmi, druhý bol Marcel Horváth s 11 gólmi 
a tretí Nikolas Horváth  s 9 gólmi. Prví traja boli odme-

není vecnými cenami.
Do semifinále postúpili:  Darebáci – Welnea 0:0, na po-
kutové kopy postúpila Welnea ( 3 : 2)
                                         Flamengo – Bestoff  3 : 4
O 3.miesto Darebáci – Flamengo   kontumačne 3 : 0 pre 
„ Darebáci“
Finále o 1. miesto  Welnea – Bestoff 1 : 4
Prvé tri družstvá boli odmenené finančne aj vecnými 
cenami, ktoré zabezpečil obecný úrad v spolupráci s 
FK Dynamo a sponzormi, za čo im všetkým ďakujeme.
Konečné poradie: 1. Bestoff, 2.Welnea, 3.Darebáci , 4. 
Flamengo, 5.Puerto Rico, 6. Celebrity, 7. Tma, 8. La cos-
te, 9. Tip Top pupkáči
V priebehu turnaja boli sledovaní aj strelci gólov. Naj-
lepším strelcom s počtom 14 gólov sa stal Peter Hrebík.

Za víťazov hrali: M.Žigárdi, M.Olvecký, P.Hrebík, 
Z.Legner, P.Túroci, M.Dymák, J.Meleg, T.Kuman

Hlavný rozhodca Mgr.Juraj Boženík

Občerstvenie, výborný guláš, pečienku a klobásu pre 
všetkých pripravil p.Jaroslav Marček a jeho pomocníci, 
za čo im všetci ďakujeme.
O prípravu ihrísk a kvalitnej hracej plochy sa postaral 
hospodár FK p. J. Krkoška – vďaka.
Ďakujeme všetk ým, ktorí sa aj malým podielom zú-
častnili na príprave a zdarnom priebehu tohto turnaja.
Za pomoc ďakujeme vedeniu obce a FK   Dynamo Tr-
novec nad Váhom.
Tešíme sa na ďalší ročník!

Podujatie finančne podporil 
Nitriansky samosprávny kraj.

Mgr.Juraj Boženík a Ing.Vladimír Klincko

ZO SVETA ŠPORTU
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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 össze-
tétele: Ing. Július Rábek, Erika 
Fülöpová, Martin Hajdu, Syl-
via Hlavatá, Iveta Mesárošová, 
Katarína Tusková - Grafikai 
megoldás: Iveta Mesárošová - 
Nyomda: Ars Spektrum Nitra 
- Példányszám: 100 db - ESZ  
SzK Kulturális Minisztériuma 
EV 3433/09  ISSN: 1338-7774 - 
Megjelent: 2016. szeptember-  
A szerkesztőség fenntartja a jo-
got, hogy a megjelenésre szánt 
cikkeket saját belátása sze-
rint sorolja be az újság egyes 
számaiba, és szükség szerint 
lerövidítse vagy átdolgozza 
azokat

  A falu életéböl

                                         2016-os Falunap

                         Nagyszabású nyárbúcsúztató
                         

          Falunapok 2016
Július első hétvégéjén zajlo-
ttak községünkben a XIII. fa-
lunapok. Mindkét nap bővel-
kedett a rendezvényekben.
2016. július 1-jén pénteken 
a helyi kultúrházban zajlott 
az „Énekes tehetségeket ke-
resünk” járási verseny tizedik 
évfolyama. A verseny szerve-
zésében részt vett az iskola és 
óvoda, valamint a DO Fénix. 
A versennyel egy időben az 
érdeklődők megtekinthették 
Igor Boháč helyi fényképész 
fotókiállítását „ A világ éksze-
rei” címmel. Ezzel  a lehetősg-
gel pénteken és szombaton 
számos lakosunk élt. Meg-
-csodálhatták Ázsia, Afrika, 
Dél-és Közép-Amerika szép-

-ségeit, vagy elmondhatták, 
hogy a mi szülőföldünk is 
milyen gyönyörű.

A „Futás az Amerika körül” 
verseny nulladik évfolyamá-
ra pénteken délután került 
sor, mely iránt főként a gyere-
kek és a fiatalok érdeklődtek. 
A legjobbakat gyönyörű ér-
mekkel jutalmazták, Az akci-
ót az iskolával együttműköd-
ve a képviselőtestület melletti 
sportbizottság szervezte.
Szombaton már reggel 
nyolckor kezdtünk: a Ver-
mek halastónál a helyi hor-
gászszervezet gyermek-
-horgászversenyt rendezett, 
melyen 22 ifjú horgász vett 
részt, akik a gyönyörű napsü-
téses időben kedvükre hó-
dolhattak szenvedélyüknek. 
A legjobbak tárgyi jutalmat  
kaptak, s mindnyájan  
megkóstolhatták a finom sült 
- kolbászt.
A vasútállomás környékén a 

Hlavatý Autósiskola a község
gel karöltve megrendezte a 3. 
autós ügyességi versenyt és a 

motorosok találkozóját. Ez az 
akció nagy népszerűségnek 
örvend. A kísérőprogram
része volt a hastáncosnők 
és a helyi Hubert Arrows 
íjászklub bemutatója.
A vidám zene már délelőtt 
csalogatott mindenkit, hogy 
csatlakozzon a nap fő prog-
ramjához, melyet beszédével 
Július Rábek mérnök, a község 
polgármestere nyitott meg. 
Üdvözölte a vendégeket – a 
környező falvak polgármes-
tereit  a VITIS társulásból, 
melynek községünk is tagja, 
a Duslo Šaľa képviselőit, s 
minden jelenlévőt köszöntött. 

Az Európa rádió moderátora, 
Binďo két segédével és a köz-
ség alkalmazottjával, Szabó 
Mártáné vezette együtt  a mű-
sort. Volt mit nézni – az iskola 
és óvoda tanulói bemutatták, 
milyen ügyesek, s mit tanul-
tak meg a tanító nénik veze-
tése alatt. A végén Karolin-
ka Rábeková, a kis táncosnő 
kápráztatta el a közönséget, 
aki csodálatos táncáért nagy 
tapsot kapott. Ezek után fellé-
pett a Šaľan és a zsérei Žibri-
ca folklóregyüttes, táncoltak, 
énekeltek. A vághosszúfa-
lusi Omega Revival a híres 
magyar együttes slágereivel 
szórakoztatta a közönséget. 
Bemutatkoztak az énekver-
seny győztesei is, valamint a 
közkedvelt helyi country-é-
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 A falu életéböl
nekes, Gabriel Hambalko & 
Dočko band is. A nagyszom-
bati Hector csoport középkori 
vívásbemutatót tartott, s ágyú
ból adott lövéseivel meg is 
ijesztette a közönséget.
Végül aztán megjelent, akit 
mindenki türelmetlenül várt: 
az aranycsalogány Zuza-
na Smatanová és együttese. 
Kezdettől fogva világos volt, 
hogy hatalmas sikerük lesz, a 
villámok ellenére is, melyek 
akkor már fel-felvillantak az 
égbolton. Nem sokkal előtte 
mondta el a színpadon Mi-

riam Jarošová, a JOJ időjósa, 
hogy ma este Tornócon nem 
lesz vihar. A fiatalokat és fel-
nőtteket azonban a pár cse-
pp eső nem riasztotta el, 
együtt énekeltek Zuzana 
Smatanovával, s a han-
gulat valóban kiváló volt. 
Az énekesnő összes slá-
gerét előadta, Milo Su-
chomel szaxofonos, aki 
az együttes vendége volt, 
szintén nagy sikert arato-
tt.
Végül mégiscsak „ki-
szakadt az ég” és Zuza-
na Smatanová, akit rajongói 
annyira vártak, autogramot 
osztogatott a helyi kulturális 
központ előterében. 
Sajnos, az időjárás azok szá-
mításait is keresztülhúzta, 
akik az Oldies Partyn sze-

rettek volna mulatni DJ Slíž
zsel. Mivel kint elszabadult a 
pokol, a mu-
latság a kul-
túrház nagy-
t e r m é b e n 
folytatódott 
kora regge-
lig.
Nem feledke-
zhetünk meg
a kísérőprog-
r a m o k r ó l 
sem, melyek-
kel kis látogatóinkat vártuk. 
Az arcfestés nagyon tetszett a 

gyerekeknek, 
sokan megáll-
tak a Srdiečko 
bemutatójá-
nál, de kip-
róbálhatták a 
számszeríjat 
is, amivel kö-
zépkori várra 
lőhettek. A 
népi mester-
ségek kép-

viselői bemutatták, hogyan 
készül a gyertya és a rózsafü-
zér, és válaszoltak az érde-
klődők számos kérdésére is.

Idén mindenki megtalálhatta 
a számára legmegfelelőbb 
frissítőt. Volt cigánypecse-
nye, sült kolbász, csirkehús 
és kürtőskalács is. A he-
lyi vállalkozók és termelők 
gazdag kínálattal érkeztek: 

sajtok, édességek, bizsu, illa-
tos gyertyák, magyar borok. 

A gyerekek vehettek léggöm-
böt, pattogatott kukoricát, a 
felnőttek kávét, sört, kofolát, 
a kínálat valóban gazdag volt.
Természetesen a rendezvény 
előkészítésébe sokan bekap-
csolódtak. Köszönetet mon-
dunk a falu vezetésének, a 
képviselőknek, az ifjúsági-, 
sport- és kulturális bizottság 
tagjainak, az iskola és óvoda 
vezetőségének és alkalmazot-
tainak, a tömegszervezetek-
nek, az újonnan alakult ön-
kéntes tűzoltóegyletnek, mely 
aktív hozzáállásáért számos 
dicséretet kapott, a községi 
rendőrségnek, a zöldövezeti 

és a műszaki részleg 
dolgozóinak, a köz-
ség alkalmazottai-
nak, és elöljárónak 
Mgr. Oliver Berecz-
nek. 
Nem utolsó sorban 
köszönet minden-
kinek, aki eljött, 
hogy együtt szóra-
kozzon, kelleme-
sen töltse közsé-

günk ünnepnapját. Bízunk 
benne, hogy az idei falunap 
mindenkinek tetszett, s 
jövőre is ilyen nagy szám-
ban találkozunk. 
KÖSZÖNJÜK!
                   a község kultúrfelelőse
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtes-
tület 16. ülésére június 27-én 
került sor 7 képviselő részvételé-
vel. A hivatal elöljárója tájékoz-
tatta a képviselőket a Faluna-
pok előkészületeiről. Ismertette 
a gazdag programot, mely már 
július 1-jén elkezdődik, a Talent 
énekversennyel. Pénteken lesz 
a futás is az Amerika tó körül. 
Mindkét aktivitás az alapisko-
la és óvoda, a községi hivatal, a 
sportbizottság és az OÚ Fénix 
gyermekalapítvány 
együttműködésével valósul 
meg. A helyi horgászszervezettel 
való együttműködésnek köszön-
hetően megrendezik a gyerekek 
horgászversenyét a Vermek ha-
lastónál,  a Hlavatý Autósiskola 
segítségével az autós ügyességi 
versenyt, valamint különféle kí-
sérőprogramokat. A fő műsor 17 
órakor kezdődik. Számos fellé-
pésre kerül sor, az est fénypontja 
Zuzana Smatanová aranycsalo-
gány koncertje lesz. A gazdag 
kísérőprogram során az érdek-
lődők láthatják, hogy készül az 
illatos gyertya és a rózsafüzér, 
középkori kardvívást és egyéb 
érdekességeket is láthatnak. A 
képviselők a tájékoztatást tudo-
másul vették.
Megtudták továbbá, hogy a köz-
ségi ingatlan eladásáért meghir-
detett versenytárgyalás sikerte-
len volt, mert  egyik érdeklődő 
sem teljesítette a feltételeket. Az 
FK Dynamo anyagi dotációjára 
beadott kérvényt megtárgyalták, 
s a következő tanácskozásra ha-
lasztották el.
A polgármester tájékoztatott a 10 
000 Є értékű pénzösszegről, me-
lyet a Duslo adott a községnek. 
A  képviselők javasolták, hogy 
egy részét a falunapra fordítsák, 
a maradékkal pedig az önkéntes 
tűzoltók tevékenységét segítsék.
A heves vita alatt elhangzott né-
hány javaslat. A községi elöljáró 
bevezetőben  ismertette a képvi-
selőkkel a kommunális hulladék 
gyűjtésére, elszállítására és meg-

semmisítésére kiírt elektronikus 
versenytárgyalás eredményét, 
melyet a nyitrai ENVI GEOS cég 
nyert meg. A képviselők érdek-
lődtek a gyűjtőudvar bővítése, 
valamint a helyi és a Horný Ja-
tov -i temető lekaszálása iránt.
A képviselőtestület 17. 
ülését 2016. szeptember 5-én 
tartották. Az egyik programpont 
a 390. házszám alatt lévő közsé-
gi ingatlan eladására vonatkozó 
versenytárgyalás volt. Erre egy 
valaki jelentkezett, aki teljesítette 
az összes előírt feltételt, ezért a 
községi képviselőtestület jóvá-
hagyta a családi ház eladását 
és megbízta a polgármestert az 
ingatlan tulajdonjogának átírá-
sáról szóló szerződés megköté-
sével. A további, eladásra szánt 
ingatlan az 502-es lakóház 1. sz. 
lakása, a kiírás itt is eredmény-
telen volt, mivel  egy érdeklődő  
sem jelentkezett. A képviselők a 
további forduló 6 hónappal való 
meghosszabbítását javasolták 
az ingatlan árának 45.000 euró-
ra való csökkentésével. Hasonló 
javaslatot tettek az új építkezési 
terület telkeinek eladásánál is. 
A képviselők elfogadták még 
a 330.sz. családi ház eladását, 
és megbízták a polgármestert a 
szerződés megkötésével.
A római katolikus egyház tor-
nóci egyházközsége Mgr. Mede 
plébános közvetítésével dotáci-
ót kért a községtől a templom 
javítására. Ezt a témát már a 
képviselők 15. ülésükön is meg 
vitatták, de összhangba kellett
hozni a község általános érvé-
nyű rendeletével. Mgr. Mede ezt 
a feltételt teljesítette, a kérvényt 
a pénzügyi- és vállalkozói bizo-
ttság ülésén is megtárgyalták, 
s alapos megfontolás után a bi-
zottság beleegyezett a templom 
javítására szánt összeg folyósí-
tásába, azzal a feltétellel, hogy 
minőségi rekonstrukcióra kerül 
sor, mely eredménye hosszú táv-
ra szól majd. Ezzel a kitétellel a 
képviselőtestület is jóváhagyta a 

10 000 eurós dotációt.
A horgászszervezet nem anyagi 
jellegű kéréssel fordult a képvi-
selőkhöz, gépeket szeretne köl-
csönözni az Amerika III. halastó 
partjainak rendbetételére. A hor-
gászok azon szervezetek közé 
tartoznak, akik bekapcsolódnak 
a község életébe, s támogatják 
a  lakosok életkörnyezetének 
javítását, szebbé tételét – jegyez-
ték meg a szervezet képviselői. 
Hosszabb vita után végül a kép-
viselők javasolták a polgármes-
ternek, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat Vágsellye város és 
az ottani járási horgászszervezet 
képviselőivel, s ezen tanácsko-
zás után foglaljon állást az ügy-
ben.
Az FK Dynamo Tornóc 2016  
második félévi tevékenységé-
hez 10 200 euró dotációt kapott a 
képviselőtestület sportbizottsá-
gának ajánlása alapján. A bizott-
ságot a pénzügyi- és vállalkozói 
komisszió is támogatta, javult a 
kommunikáció a futballklub és 
a község között is, látszik az ig-
yekezet a futballpálya rendbeté-
telére, s bízunk benne, hogy a jó 
eredmények sem váratnak soká 
magukra.
Az „egyéb” pontban a pol-
gármester úr tájékoztatta a kép-
viselőket a községi hivatal és az 
óvoda alatti telkek sikeres deli-
mitációjáról, melyek a Szlovák 
Földalaptól bérmentve kerültek 
a község tulajdonába.
Az önkéntes tűzoltóegylet gép-
parkjába egy új tűzoltóautó 
került  a Duslo jóvoltából 8.500 
Є értékben, a kocsi alig használt, 
műszaki állapota jó, s a lakosság 
javát fogja szolgálni. 
A polgármester tájékoztatta a 
képviselőket arról is, hogy az 
„Európa a lakosságért” pro-
jekt, melyben dotációt kértünk 
az idei falunapra, nem volt si-
keres. A második fordulóban a 
község ismét bekapcsolódott a 
projektbe és kért 20 000 eurót. A 
projekt keretében lehetőség lesz 
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A községi hivatal tájékoztat…
elmélyíteni az együttműködést 
a magyarországi és csehországi 
testvérközségekkel.
A falu ajánlatot kapott egy telek 
megvételére a falu központjá-
ban, melyet a képviselők tudo-
másul vettek. Az iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság 
elnöknője köszönetet mondott 
a hivatalvezetőnek a faluna-
pok kiváló megszervezéséért, s 
tolmácsolta a  lakosok pozitív 
visszajelzéseit. A képviselők ér-
deklődtek a textiles konténerek 
elszállításáról is, a dolog időköz-
ben megoldódott. Mészáros úr 
helyi lakos szóba hozta a képvi-
selőknek az artézi kút meg-
javítását.
Végül a község polgármestere 
örömét fejezte ki azzal kapcsolat-
ban, ahogy a lakosok reagáltak 
a műanyag és az üveg sárga és 
zöld edényekbe gyűjtésére, me-
lyek erre a célra szolgálnak, és 
melyeket a községi hivatalban le-
het átvenni. A lakosság érdeklő-
dése felülmúlta a várakozásokat 
– jegyezte meg Rábek mérnök.
Bővebb információt az érdeklődők 
a község weboldalán találhatnak.

„Házról házra” – árukí-
nálat és szolgáltatások a 

községben
Mindnyájunkkal megtörtént 
már – szól a csengő, szalad ajtót 
nyitni, s ott egy teljesen isme-
retlen ember áll, aki próbálja önt 
meggyőzni, hogy elérkezett az 
életben csak egyszer adódó al-
kalom. Elég, ha megmutatja neki 
a vízórát, gázórát, vagy hasonló 
berendezést, s máris jönnek  az 
energiatakarékossági ajánlatok. 
Természetesen ez a kedves úr/
hölgy később már szerződést 
akar aláíratni önnel. Ha nem ér-
dekli, vége , a kellemes benyo-
mást keltő úr/hölgy eldurvul, 
erőnek erejével követeli nem 
csak a vízóra, gázóra megtekin-
tését, de az energiaszámlákat is, 
és a villany vagy a gáz kikapcso-
lásával fenyeget.
Nem egyszer a községi hangszó-
róból is megtudhatják, hogy 
a községben különféle szol-
gáltatásokat kínáló személyek 
mozognak. A hangszóró arra 
szolgál, hogy tájékoztassa a pol-
gárokat, hogy tudják: azok az 
emberek, akik bekopognak, az 

energiatársaságok képviselői, 
nem pedig szélhámosok, akik 
elől a weboldalunkon és a hiva-
talos táblákon is óvjuk a lakossá-
got.
A községi hivatal senkinek se til-
thatja meg, hogy szolgáltatásokat 
kínáljon a lakosoknak, de ez nem 
jelenti azt, hogy arra kéri önöket, 
hogy a bizonyos termékek kíná-
lóival együttműködjenek vagy 
szerződéseket kössenek. Sok la-
kos panaszkodott, hogy ezek az 
emberek durván viselkednek 
velük, különféle iratokat kérnek 
tőlük. Főleg az idősebbeket za-
varják össze, akik sokszor nem is 
tudják, mit kínálnak nekik, kit is 
képviselnek.
Tisztelt lakosok! Önökön mú-
lik, hogy ezekkel a személyekkel 
szóba állnak-e, rendelkezésükre 
bocsátják-e a kért adatokat. Me-
gjegyezzük, hogy nem kötelesek 
semmilyen iratot felmutatni, és 
semmi esetre se engedjék be őket 
az udvarba, a lakásba. Ha nagy 
nyomást gyakorolnak önökre vagy 
veszélyben érzik magukat, fordul-
janak a rendőrséghez /158/ vagy 
vegyék igénybe a 112-es segélyhí-
vó telefonszámot.

A zöldhulladék kihordása községünkben
A nyári hónapok alatt a községben felütötte fejét a nyavalya, mely szorosan összefügg az évs-
zakkal – ez pedig a kerti és ház előtti zöldhulladék közterületekre való kidobálása. A helyi 
hangszóró és weboldalunk közvetítésével figyelmeztettünk arra, hogy a szemetet ily módon 
”értékesíteni” szigorúan tilos.
Községünkben működik a gyűjtőudvar, ahová ezt a zöldhulladékot el lehet vinni. Mindenki 
tudja a nyitvatartási időt is:

hétfő  14,00 - től     18,00 óráig 
szerda  14,00 - től     18,00 óráig 
péntek 14,00 - től     18,00 óráig
szombat 14,00-től    18,00 óráig
 
A lakosság nagyobb komfortja érdekében az Új Tornóc falurészben minden hétfőn 14 és 17 óra 
között áll egy traktor. Ebben az időben a lakosok a traktorra kivihetik ezt a hulladékot. A hulla-
dék további elszállítását a községi hivatal dolgozói biztosítják. A traktor a parkban parkol, az 
Érsekújvár felé vezető főút mellett.
Tisztelt lakosok, a község ily módon is igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy az egyes hulla-
dékokat, melyeket osztályozni lehet, a törvénynek megfelelően raktározzuk el. Célunk nem  
a büntetések kiszabása, sem a családi költségvetés megterhelése, inkább rendszeres útmuta-
tást szeretnénk adni mindenkinek, akinek fontos az életkörnyezet, s az, hogy igyekezzen 
hozzájárulni  a környék jobbá és egészségesebbé tételéhez.
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A községi hivatal tájékoztat…
A nyári hónapok alatt önök közül sokan ki-
használták a lehetőséget a 120 literes edények 
beszerzésére, melyek a műanyag és az üveg 
osztályozott gyűjtését szolgálják. Ezt a lehető-
séget a községi hivatal dolgozói tették lehetővé 
a Reciklációs Alap közvetítésével elfogadott 
projektnek köszönhetően. E tervezet kereté-
ben községünk 20 500 Є hozzájárulást kapott 
a családi házak gyűjtőedényeinek megvásárlá-
sára és a propagációs aktivitásokra. Sajnos, a 
papírhulladékra nem sikerült pénzt szerezni, 
s ilyen edényeket jelenleg nem tudunk biztosí-
tani. A projekt fő fázisát augusztusban indítot-
tuk el, amikor is az első érdeklődők átvehették 
az edényeket. Az elkövetkezendő időszakban 
információs kampányt rendezünk, mely segíti 
önöket az osztályozásban. A kampány idején 
előadásokat tartunk a nagy nyilvánosságnak 
és  iskolánk tanulóinak is. Egyúttal röplapo-
kat is eljuttattunk a lakosokhoz, ezekből me-
gtudhatják a szemét osztályozására vonat-
kozó új információkat. Reméljük, hogy ezek 
az ismeretek segítenek az osztályozásban, s 
ezáltal lehetőségük lesz pénzt megtakarítani, 
és védeni környezetüket. Ezen aktivitásnak 
köszönhetően elmondhatjuk: „Gazdaságosan 
gondolkodom, ökológusan  cselekszem”. Az 
első anyagot, mely segítségünkre lesz az osztá-
lyzásban, a gyűjtőedények átvételénél kapták 
meg. Mivel ez a tervezet főként a családi háza-
kat célozta meg, az első napokban a projekt cé-

ljának megfelelően próbáltuk kiosztani az edé-
nyeket. Bár tudtuk, hogy a bérlakások lakói is 
szívesen osztályoznák ilyen edényekbe a műa-
nyagot és az üveget, ezért nekik is ajánlottunk 
egy ilyen lehetőséget. A lakókat tájékoztattuk 
erről. Bízunk benne, hogy az edények segítsé-
gükre lesznek, leegyszerűsítik az osztályozott 
szemétszedési rendszert, s reméljük, hogy a 
jövőben papírra szolgáló edényeket is szer-
zünk, s így a zsákos rendszer a múlté lesz. A 
gyűjtőedényeket elutasító lakosoknak sem kell 
félniük, hiszen a házak elől a zsákokba osztá-
lyozott szemetet továbbra is be fogjuk gyűjte-
ni. Itt azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a megfelelő színű zsákokat használják. Tehát a 
papírra kéket, az üvegekre zöldet, a műanya-
gra sárgát. Ha mégis más színű zsákba tennék 
a szemetet, fontos, hogy ezeken a zsákokon 
láthatóan jelöljék meg a komoditás fajtáját, 
hogy a gyűjtők pontosan identifikálni tudják, 
milyen szemétről van szó, s így el is tudják 
majd a ház elől szállítani. A múltban ugyanis 
volt olyan eset, hogy pl. a nem megjelölt fekete 
zsákokat nem vitték el, mert az autó személy-
zete azt hitte, kommunális hulladék van benne. 
Abban az esetben, ha bármilyen kérdésük, öt-
letük van a projektre, az osztályozásra, a mun-
ka minőségének javítására vagy a községi hi-
vatal munkájára vonatkozóan, vegyék fel a 
kapcsolatot a hivatalvezetővel, akár személye-
sen, mail-ben vagy telefonon.

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. 45 000 euró

6 áras építkezési telek

● „C” KN parcella, p.č.399/1, beépített terület és udvar 656 m2

● a telekhez kiépített bevezető út tartozik, közművesített
● a telek családi ház építésére alkalmas

 Tornóc község minden érdeklődőt szívesen tájékoztat az ingatlanokról, az eladás feltételeiről a községhá-
zán, vagy a 031/7781496-os telefonszámon, illetve e-mailban: obec@trnovecnadvahom.sk.

Részleteket természetesen a község weboldalán is olvashatnak:
http://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/1154/predaj-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-obce.html
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A községi hivatal tájékoztat…
Beszélgetés Mgr. Berecz 
Olivérrel, a Tornóci Köz-
ségi Hivatal elöljárójával
Mgr. Oliver Berecz neve nem 
ismeretlen lakosaink körében. 
Az elmúlt év alatt, mióta betölti 
ezt a tisztséget, nem csak a falu 
életébe kapcsolódik be. Ajtaja 
mindig nyitva áll a lakosok előtt, 
akik előadhatják kérésüket, öt-
leteiket, javaslataikat. Aktívan 
kapcsolódik be a társadalmi-
-kulturális életbe, s minket az 
érdekelt, hogyan értékeli hiva-
talvezetőként eltöltött első évét.
1. Miért döntött úgy, hogy me-
gpályázza a községi hivatal elöl-
járójának tisztségét?
Mielőtt úgy döntöttem, megpá-
lyázom ezt a funkciót, majd-
nem 9 évig dolgoztam bankban 
különféle pozíciókban, az ela-
dástól kezdve a menedzseri po-
zícióig. A családdal együtt úgy 
éreztük, itt az idő, hogy váltsak, 
s épp abban az időben írták ki a 
pályázatot az elöljárói tisztségre, 
melyen részt vettem és sikerrel 
jártam.
2. Épp egy év telt el azóta. Ho-
gyan értékeli ezt az évet?
Valóban eltelt már egy év? Gyor-
san elröpült, csak hektikusan le-
het értékelni, hiszen ezalatt az 
idő alatt sok változás, projekt, 
akció várt ránk, rám pedig új 
emberek és új információk. Ez 
okokból sem tudatosítja az em-
ber, hogy milyen gyorsan eltelt. 
De részemről ez az év pozitívan 
értékelhető, s remélem, hogy a 
velem kapcsolatba került embe-
rek is így látják.
3.Mit értékel pozitívumként a hi-
vatal munkájában?
A hivatali munkában sok a buk-
tató, a jellegzetesség,  specifikum 
és az előre nem látható körülmé-
ny. Ezek teszik érdekesebbé a 
munkát, nagyobb a kihívás, s ez 
pozitívum. A munka jó oldala az 
is, hogy sok érdekes emberrel ta-
lálkozunk, akikkel sok mindent 
megoldunk, s ez életünkben 
előrelépést jelent. A hivatal eb-

ben az évben próbált nyitni, kö-
zelebb kerülni a lakosokhoz, ig-
yekeztünk bevonni az akciókba 
a lakosságot, növelni a hivatalon 
kívüli emberek érdeklődését és 

elkötele-
zettségét 
is. Tud-
juk, hogy 
e téren 
még sok 
m u n k a 
vár ránk, 
h i s z e n 
még csak 
az elején 
tartunk, s 

minden változáshoz időre van 
szükség. A hivatal munkájának 
pozitívumai a sikeres projektek 
is, melyeknek a jövőben hozzá 
kell járulniuk a lakosok kom-
fortjának növekedéséhez.
4.Mi az, amit negatívan értékel?
Negatívan? Az embernek az első 
pillanatban sok apróság jut eszé-
be, de negatívumként említhe-
tem a veleszületett bizonytalan-
ságot, az emberek változásokkal 
szembeni idegenkedését, kel-
letlenségét. Mint említettem, a 
hivatal nyitott azt emberek felé, 
azt szeretnénk, ha látogatásuk-
kor éreznék, hogy értük vagy-
unk, s igyekszünk nekik segíteni. 
Sajnos, hazánk minden hivatalá-
ban az a rossz, hogy meg vannak 
benne a megszokott módszerek, 
melyek csak kis mértékben vál-
toznak, de egészében véve 20 
vagy több éve működnek. Ha 
ezt meg szeretnénk dönteni, szá-
mos változást kell bevinni, hogy 
kliensbaráttá tegyük, ahol a kli-
ensek maguk a lakosok lesznek. 
Hiszem, hogy részlépésekkel ezt 
a célt el is tudjuk érni.
5.Mindenütt a közigazgatás re-
formjáról beszélnek, elsősorban 
annak elektronizálásáról. Men-
nyire van felkészülve erre a hiva-
tal? Mit hoz ez a lakosságnak?
Hivatalunk bekapcsolódo-
tt a Falvak és Városok Adat-
központja /DCOM/ projektbe, 

mely lehetővé teszi, hogy min-
denki kényelmesen, otthonról, a 
hivatal meglátogatása nélkül in-
tézze szinte minden ügyét. Mi-
vel azonban nagy rendszerbeli 
változásokról van szó, melyeket 
pontosan kell összekapcsolni az 
eddigi rendszerrel, elejével elő-
fordulhat, hogy ez bonyolítja 
majd munkánkat a hivatalban 
és a hivatal-lakos kapcsolatot 
tekintve is. Ezért a rendszerek 
áthidalásának szakaszában tá-
jékoztatni fogjuk a lakosságot, s 
türelemre szólítjuk fel őket. Ha-
talmas változásról és a hivatal 
innovációjáról van szó, melyet 
igyekszünk minél jobban és mi-
nél gyorsabban véghezvinni.
6.Mik a további céljai ebben a 
tisztségben?
Sok a cél, a községben számos 
lehetőség rejlik ezek megvalósí-
tására, sok mindent lehetne ten-
ni. Bízom benne, hogy sok min-
dent el is érünk, de sajnos, az 
idő a legnagyobb ellenségünk. 
Sok a tennivaló, s ezt összhang-
ba kell hozni a normális élettel. 
Célom, mint már többször emlí-
tettem, hogy a lakosok szívesen 
járjanak, a hivatalba kéréseiket 
intézni. Aztán itt van még az a 
célkitűzés is, hogy javítsuk és 
mennyiségileg is növeljük a köz-
ség kulturális-társadalmi rende-
zvényeit, élénkítsük a közösségi 
életet, jobban működjünk együtt 
a község tömegszervezeteivel 
stb. Olyan sok a cél, hogy még 
egy cikkre elegendő lenne. His-
zem, hogy lehetőségem lesz 
még sokat teljesíteni és remé-
lem, hogy mindig kapok viss-
zajelzést a lakosoktól, pozitívat, 
de negatívat is. Mert ilyenkor 
tudja az ember, hogy van-e ér-
telme a munkájának, s a vissza-
jelzés alapján tudja azt javítani 
és hatékonyabbá tenni, s ezzel 
még nagyobb hasznot  hozni a 
lakosságnak.
Tisztelt hivatalvezető úr, további 
munkájához sok sikert kívánunk! 
Köszönjük a  beszélgetést!
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 A falu életéböl
A Szlovák Nemzeti Fel-

kelés 72. évfordulója
Nemzeti történelmünkben az SZNF 
jelentős mérföldkő, melyről augusztus 
29-én emlékezünk meg. Az elesettek 
emlékművénél virágcsokrokat elhe-
lyezve idén is csendesen emlékeztünk 
azokra, akik községünkből életüket áldo-
zták ebben a borzalmas és értelmetlen 
háborúban.
„Kezdjétek a költöztetéssel” Ján Goli-
an eme szavai jelszóként szolgáltak, 
mellyel elkezdődött a felkelés. A kato-

nák a partizánokkal együtt két hónapig 
álltak ellen a hatalmas német túlerővel 
szemben. 1944. november 3-án a né-
meteknek sikerült Golian és Viest ge-
nerálisokat fogságba ejteni Pohronský 
Bukovec-ben. Körülvették a házat, ahol 
a generálisok tartózkodtak, megadásra 
szólították fel őket, mert ha ellenkeznek, 
az egész falut felégetik. Mindkét tábor-
nok sorsa valószínűleg a flossenburgi 
koncentrációs táborban fejeződött be, 
ahol 1945-ben egy ismeretlen napon ki-
végezték őket.
Sokan közülünk ma nem is tudatosí-
tjuk  a felkelés jelentőségét, melyben a 
szlovákok fegyverrel a kezükben léptek 
fel a német megszállók ellen. Törté-
nelmünkben egyedi esetről van szó, s 
épp a felkelésnek köszönhetően nem 
tekinthették a szlovák nemzetet a náci 
Németország kiszolgálójának.
Sokan nincsenek már köztünk azokból, 
akik megélték ezeket a szörnyű időket. 
Ahogy múlnak az évek, egyre kevesebb 
a felkelés emlékműve, végül csak a fil-
mek, könyvek, tankönyvek és a temetők-
ben lévő sírok maradnak meg az utókor-
nak. Épp ezért erkölcsi kötelességünk, 
hogy ne feledkezzünk meg azokról, akik 
gondolkodás nélkül áldozták fel életüket 
a szabadságért, az igazságért, s hogy 
hagyatékát a jövő nemzedék számára is 
megőrizzék.

                       Nagyszabású nyárbúcsúztató
Verőfényes szombat délután, tűző nap, mindenütt mosoly-
gós arcok, vidám gyermekek, kiváló hangulat. Csak a tor-
nóci kulturális központ udvarának bejáratánál lévő felirat 
figyelmeztet, hogy nyárbúcsúztató lesz.
2016. szeptember 10-én az udvaron már kora délelőtt nagy 
volt a sürgés-forgás. A műszaki részleg dolgozói, az elöljá-
ró és a községi hivatal dolgozói az utolsó simításokat  vé-
gezték, díszítették az udvart, rakták a padokat, asztalokat, 
mert lassan érkeztek a versenyző csapatok. Megkezdődött a 
Tornóci Fakanál főzőverseny, melybe 15 csapat kapcsolódott 
be. A verseny tétje a legjobb gulyás vagy pörkölt készítése 
volt saját speciális recept alapján. Mindenki szabadjára en-
gedte a fantáziáját, s amikor az óra elütötte a tizenkettőt, a 
polgármester minden jelenlévőt üdvözölt, és megnyitotta a 
verseny első évfolyamát.
A katlanok alatt fellobbant a láng, mindenütt munkálkodtak 
a szorgos szakácskezek. Eredetileg az egész rendezvényt a 
régi parókiára tervezték, de a versenyzők hatalmas érdeklő-

dése miatt az egészet áthelyezték a kulturális központba. Bár 
hiányzott a paplak régi épülete adta meghitt, békés légkör, 
a kultúrházban való megrendezés megfontolt döntésnek bi-
zonyult. Hiszen eredetileg tizenkét csapat jelentkezett, vé-
gül egy visszalépett. Nagyon örültünk, hogy versenyeztek 
a halászok, vadászok, Csemadok-tagok, önkéntes tűzoltók, 
de a többséget a lakosainkból álló csapatok alkották, akik 
mindent beleadtak. A szakmai bírálóbizottság éberen figyel-
te munkájukat. A zsűri szakács-szakemberekből állt, de jelen 
voltak a helyi és környékbeli ínyencek is: Anton Kosztanko, 
Marika Józsová, Anna Slížková, Ľudovít  Žilinský és a JOJ 
TV híres meteorológusa, Miriam Jarošová is.
Míg a szakácsok dolgoztak, mint a szorgos méhecskék, 15 
órakor a jelenlévőket az iskolai-, ifjúsági és kulturális bizo-
ttság elnöke, Erika Fülöpová és községünk polgármestere 
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köszöntötte. Marta Szabová moderátor ismer-
tette jelenlévőkkel a rendezvény programját.
Később a vágsellyei kinológusokat 
köszönthettük körünkben, akik három ügyes 
kutyájukkal a hőség ellenére is bemutatták, 
hogyan történik a rajtaütés és a tettesek el-
fogása. A kutyák valóban mindenben szót 
fogadtak. A bemutató után gyerekprogra-
mok következtek. „Viktor – A dal orvosság” 
címmel Viktor úr lépett fel, aki szórakoztatta 

és megénekeltette a legkisebbeket is. A gye-
rekek örömmel daloltak, s közben jól meg 
is éheztek, így bizonyára örültek a Tornóci 
Fakanál eredményhirdetésének. Győztek a 
tornóci halászok, megelőzve a Durmutz Va-
dászegyesület csapatát, harmadik a „Napa-
prčené kolienka” nevű csapat lett. A vigasz-
díjat a Mária banda nyerte, de minden csapat 
jelképesen kapott egy fakanalat, mely kedves 
emlék lesz e jól sikerült szeptemberi délután-
ról.
A latin táncok ritmusára ismét főleg a gye-
rekek táncoltak, akik igencsak ügyesen foro-
gtak. Tánctudásukat a helyi tánctehetségek is 
bemutatták, ezt követte az Old Boys, a tornó-
ci zenekar, amely egész estig húzta a talpalá-
valót. Dallamai mellett nem egy ide látogató 
perdült táncra.
Nem feledkezhetünk meg a gyermekeknek 
készített játékokról, versenyekről sem, ezeket 
az iskola és óvoda pedagógusai készítették 
elő. A kicsik célba dobtak, akadályfutásban, 
zsákban ugrálásban vettek részt és a hula-
-hopot is kipróbálhatták. Mindenkinek, aki 
végigjárta a versenyeket, édesség és apró 
ajándék volt a jutalma. Nem mindenki ügyes 
a sportban, akik nem szeretnek versenyezni, 

kézműves foglalkozásokon vehettek részt. 
Ők is bebizonyították, hogy van bennük fan-
tázia, s szívesen tanulnak valami újat.
Hogy is nézne ki a nyárbúcsúztató szép vi-
rágok, lepék, katicák nélkül? Nem igaziakra 
gondolunk, hanem olyanokra, amilyeneket 
Sylvia és Marika néni varázsolt az érdeklődők 
kezére. A bohóc nevettetett, és léggömböket 
osztogatott a gyerekeknek. A gyerekek és a 
felnőttek  a helyi Hubert Arrows ügyes íjás-
zainak jóvoltából a nyíllal való célba lövést is 
kipróbálhatták.
Már rendesen sötétedett, amikor ez a fan-
tasztikus rendezvény véget ért. A látogatók 
száma minden várakozást felülmúlt, s a tőlük 
kapott dicsérő szavak is nagyon jólestek.
Szívből köszönjük a község vezetőségének, 
a képviselőknek, az iskolaügyi-, ifjusági- és 
kulturális bizottság tagjainak és mindenki-
nek, aki bekapacsolódott a Tornóci Fakanál 
versenybe: az iskola és óvoda alkalmazottai-
nak és tanulóinak, a Hubert Arrows íjászai-
nak, akik jelenlétükkel támogatják rendezvé-
nyeinket, a vágsellyei kinológusoknak, akik 
ízelítőt adtak igényes munkájukból, a mindig 

készséges Marikának, aki számos kezet fes-
tett ki, a zöldövezeti és műszaki részleg dol-
gozóinak, az elöljárónak és a községi hivatal 
dolgozóinak. Nem utolsó sorban köszönet 
illeti a gyerekeket, akiknek programot kés-
zítettünk, a szülőket, a nagyszülőket és min-
denkit, aki jelenlétével hozzájárult ahhoz, 
hogy egy felejthetetlen rendezvény kereté-
ben  együtt búcsúzhassunk 2016 csodálatos 
nyarától . Előre is örülünk a következő talál-
kozásnak!                        a község kultúrfelelőse  



Nyári napközis tábor 
2016

Iskolánk ebben az évben 
Tornóc községgel karöltve 
2016. július 25. és 29. között 
nyári napközis tábort szerve-
zett, mely iránt óriási volt az 
érdeklődés. Sajnos, néhány 
érdeklődőt a véges kapacitás 
miatt vissza is kellett utasí-
tanunk. A tábor idén ügyelt 
a színes programok megvá-
lasztására. A gyerekek első 
nap Kistapolcsányba láto-
gattak, ahol megnézték az 
óriásbölényt és a kastély 
körüli csodálatos parkot. 
Másnap erőgyűjtés céljából 
a Vince-erdei termálfürdőt 
látogatták meg. A hét köze-
pének programja a csejtei /
Čachtice/ vár volt, ahol  a tör-
ténelem és a mondák alapján 
sok mindent megtudhattak 
a vár titokzatos úrnőjéről. 
Csütörtökön a gyereket 
sportversenyek és különféle 
tudáspróbák várták. Az esti 
órákban sáto-
roztak, szalon-
nát sütögettek. 
Az utolsó nap 
a kincskere-
sés jegyében 
telt. Az érté-
keléssel, okle-
velek, érmek 
átadásával a 
tábor sikere-
sen fejezte be 
t e v é k e n y s é -
gét. A szervezők örülnek az 
ismételt találkozónak és az új 
benyomásoknak, élmények-
nek.

A 2016-os nyári tábor költ-
ségeit Tornóc Község dotá-

ciójából fedezték.
                                                                                            
Katarína Tusková

Köszönet
A Tornóci Alapiskola és Óvo-
da ezúton mond köszönetet 
Štefan Kysučannak, aki kész-
séggel nyújtott segítséget az 
iskolai kert árokálásának meg-
valósításában

A tornóci önkéntes tűzol-
tóegylet fiatalítani szeretne
Az átszervezés után önkéntes tű-
zoltóegyletünk munkája teljes 
gőzerővel folyik. A szerveze-
tnek községünkben hosszú éves 
hagyománya van, hiszen gyö-
kerei 1874-re nyúlnak vissza. 
Ez a legrégebbi egyesület, mely 
községünkben létrejött, tagjai 
pedig azok közé tartoznak, akik 
a természeti csapásokban való 
segítség mellett a község kul-
turális-társadalmi életébe is be-
kapcsolódnak. Az új parancsnok, 
Dezider Marček vezetésével már 
számos beavatkozást végeztek.
Az önkéntes tűzoltók szívesen 
vennék soraikban a „friss vért”, a 
fiatalokat, de az ügyes önkéntese-
ket is a lakosság köréből. Köve-
telmények: jól jön a C típusú jo-
gosítvány, kellő fizikai erőnlét, 
flexibilitás, segítőkészség. Továb-
bi információkat Mgr. Oliver Be-
recz, a községi hivatal elöljárója 
ad, mail: prednosta@trnovecnad-
vahom.sk, telefonszám: 0917 873 
526.
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Jelentés az iskolapadból...

Társadalmi rovat 

Gratulálunk a jubilánsoknak

70 
     Gulyás Ondrej
         Karátsonyová Anna
         Keszeliová Vlasta
         Malko Štefam
         Šupenová Mária

75 
     Gyurík Viliam
         Jobbágy Ladislav
         Keszely Štefan
         Klincko Anton
         Kollár Karol
         Puterová Magdaléna
         Slobodníková Alžbeta
         Tóthová Anna
         Zelenková Anna
         Zuzáková Gizela

80  
        Marček Viliam, FJ

85  
        Vaníková Viktória

90  
        Glodjaková Zlatica

95  
          Hanzlíková Júlia
          Szökeová Edita

Újszülöttek
Feketeová Nikolett
Boháčová Lucia
Böhm Filip
Kárász Kristián
Rudický Árpád
                            
Házasságot kötöttek                                 
Heč Jozef és Holosová Veronika
Chudáčik Pavol és Szabová Monika
Kulda Petr és Fricseková Veronika
Bc.Székházi Alexander és Mgr. Hlavatá Jazmína
Vargačík Kristián és Lupínková Daniela
Budinský Boris és Helmová Lucia
                                                            
Elhunytak
Balková Anna, 76 - éves
Hlavatý Emil, 90 - éves
Kóňová Viola, 79 - éves
Tóth Mikuláš, 87 - éves

A társadalmi rovatban csupán azok nevét 
közöljük, akik a publikáláshoz hozzájárultak

A falu életéböl

Köszönet
Öregothon lakói köszönik 
Durmutz egyesületnek a 
pénzadományt.
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Társadalmi szervezetek

A tornóci önkéntes tűzol-
tóegylet naplójából

Az önkéntes tűzoltók tornó-
ci szervezete újjáéledt, s 2016. 
március 1-től nyolc taggal ismét 
megkezdte működését. Egy hó-
napba se telt, s lassan új tagok 
jelentkeztek, ma már 
22 –en vannak. Az új-
jászületésnél még nem 
is sejtettük, hogy mi vár 
ránk ebben az évben. 
Foglalkoztatásunkról 
egy ismeretlen gyúj-
togató gondoskodott. 
Csupán áprilistól au-
gusztusig 7 alkalommal 
tarkították tevékeny-
ségünket az Amerika 
nevű ülepítő területén. 
A Duslo tűzoltóival és a 
vágsellyei tűzoltókkal együtt si-
került a tüzet eloltanunk.
Május 1. előestéjén, 2016. április 
31-én az önkéntes tűzoltók részt 
vettek a májusfa állításában, ahol 
most technikánkkal segítettünk a 
jelenlévő nézők, gyerekek és fel-
nőttek nagy örömére.
Ha most még csak régebbi 
technikával rendelkezünk is 
igyekszünk ezt a legnagyobb 

rendben tartani, ezért az ala-
piskolával karöltve 2016. június 
1-jén az iskola terültén a gyer-
meknap alkalmából tűzoltási be-
mutatót tartottunk. A gyerekek 
és a felnőttek is kipróbálhatták 
az S -706 RTO tűzoltóautóból 

való vízsugaras oltást, csak úgy, 
mint a cső megtartását erős nyo-
másnál. A bemutató után a gye-
rekeket tűzoltóautóval végigvit-
tük az iskola sportpályáján.
2016. 7. 2-án a falunapokról szin-
tén nem hiányozhattunk. Sze-
reztünk egy öreg Škoda Forman 
gépkocsit, hogy bemutassuk, 
hogyan szabadítunk ki sérült 
személyt egy karambolozott 
autóból. Erre azonban a mi tech-

nikánk nem volt elegendő, ezért 
elhívtuk a vágsellyei kollégákat, 
akik szívesen bemutatták az autó 
hidraulikus ollóval történő szét-
feszítését. Volt látnivaló, hiszen 
nem mindennap adódik ilyen 
alkalom.

A falunap esti óráiban a tű-
zoltók a községi és állami 
rendőrökkel együtt ügyel-
tek a rendre. A tűzoltásba 
való beavatkozásokon és 
az iskolai akciókon kívül a 
községi hivatal dolgozóival 
együtt két napon keresztül 
részt vettünk a község kana-
lizációs csöveinek tisztításá-
ban, ahol az esővíz elvezető 
áttisztításához a tűzoltóautó 
szivattyújának magas nyo-
mását használtuk ki.

Működésük rövid ideje alatt az 
önkéntes tűzoltók szervezete be-
vetette erejét és dicséretre mél-
tó munkát végzett. Minden ta-
gunknak szeretnénk köszönetet 
mondani, akik nem haboznak, 
és saját szabadidejük rovására is 
pozitívan állnak hozzá ehhez a 
nehéz munkához
.           Dezider Marček,                                                                 
az önkéntes tűzoltók parancsnoka     

Ne azt keressük, ami széthúz és me-
goszt bennünket,hanem azt ami öss-

zeköt......
ezzel a mottóval kezdtük az 
I. nosztalgia pártyt...
Az elmúlt napokban sikeres 
rendezvénnyel dicseked-
hetett a Csemadok Tornóci 
Alapszervezete. Augusztus 
13-án a vezetőség jóvol-
tábol megszerveztük az I. 
nosztalgia pártyt, melyen 
80-90 tagunk vett részt.  A 
rendezvényre sikerült egy 
hangulatos müsorcsokrot is 
összehozni. Felléptek Fülöp 
Margit versszavalással, Patrik Šmátrala gyer-
mekverssel, Petrovics András és Baranyai Éva 
énekcsokorral valamint Petrovics Zsuszanna,  
István király életéről szoló beszámolóval.

Augusztus 20-ról Petrovics Károly mérnök 
a szervezet elnöke emlékezett meg. A kelle-
mes zenés számok mellett jókedvvel fogyo-

tt el a finom 
va d d i s z n ó b ó l 
készült guly-
ás,melyhez a 
h o z z á v a l ó k a t 
Fülöp Lászlo 
s z p o n z o r á l t a ,  
akinek ezúton 
is szeretnénk 
köszönetet mon-
dani. 
Tagjaink nagy 
elismeréssel és 
elégedetséggel 

beszéltek a rendezvényről, épp ezért a vezető-
ség úgy döntött, hogy jövőre is megszervezzük 
ezt a hangulatos összejövetelt.
Tornóci Csemadok vezetősége.                                   
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Társadalmi szervezetek
Nyár a horgászterületeinken
Az idei horgászidény a fogásokat tekintve nem 
volt túl sikeres. A legtöbb horgász arról tájékozta-
tott, hogy nagyon kevés volt a jó fogást hozó nap, 
még akkor is, ha sokan hosszabb időt töltöttek el 
a halastavaknál. Az okokról a horgászok sokat vi-
tatkoznak, de  pontos okot nem tudnánk felhozni. 
Ez az idény egyszerűen gyengébb volt , s reméljük, 
hogy az őszi időszak – amely  néha sikeresebb, majd 
kárpótol mindenért.
A horgászterületekről való gondoskodás keretében 
folytattuk a halak beetetését a Vermek halastónál,  az 
Amerika III. környékét lekaszáltuk és rendbe hoz-
tuk, a Vízállás tónál pedig ellenőriztük a halak keze-
lését. A Vízállás halastónál a kezelés sikeres volt, 3 
héttel utána már a halak többségénél nem mutatko-
zott a betegség jele.
A falunapok keretében a 
Vermek tónál gyermek-
-horgászversenyre került 
sor. A versenyről és az 
eredményekről bőveb-
ben a www.srztrnovec.sk 
weboldalon olvashatnak, 
ahol képeket és videót is 
mellékeltünk.
Júliusban megjavították 
az öreg csónakot, melyet 
szervezetünk a vízben 
elvégzendő munkákhoz 
használ. A csónakot megtisztították, újonnan át-
festették, kicserélték a farészeket, melyek már el-
korhadtak, új aljat, padokat és kerekes utánfutót is 
gyártottak hozzá. Az elvégzett munkáért ez úton is 
köszönetet mondunk id. és ifj. Jozef  Bugyinak.
A gyakori esőzések miatt nyáron gazdagon nőtt a 
gyom, ezért újra kellett kaszálni az Amerika III. kör-
nyékét. Žáčik úr egy részét géppel, id. Jozef Bugyi 
pedig a másik részt  öregebb technikával kaszálta le, 
melyet Ing. Jozef Horváth kölcsönzött, akinek min-
dezért köszönetet mondunk. Az utókaszálást saját 
eszközökkel végeztük.
A halőrök ebben az időszakban is ellenőrzéseket 
végeztek a horgászterületeken. Komolyabb kihágá-
sokat nem tapasztaltak.
Nem szívesen bár, de meg kell néznünk a horgászok 
és a látogatók horgászterületeinken és azok környé-
kén való gyakori tartózkodásának negatív oldalát 
is,  ez pedig a maguk mögött hátrahagyott szemét 
mennyisége. Példaként említjük, hogy az Amerika 
III. halastónál az idény kezdete, május 5. óta egés-
zen augusztus végéig már a 4. szemétgyűjtési akci-
óra kerül sor, kiűrítettük  a tó környékén elhelyezett 
zsákokat, ez összesen 40 db 150 literes zsákot tesz 
ki. El tudják képzelni, hogy nézne ki a halastó kör-
nyéke, ha ezt a hulladékot mind szétdobálnák? Ez 
úton is kérünk mindenkit, aki bármilyen szemetet 

itt hagy, hogy gondolkodjon el, hiszen őutána va-
lakinek takarítani kell,  a szemetet osztályozni kell, 
és el kell szállítani. Egyúttal kérjük azokat is, akik 
pet-üvegeket vagy italok pléhdobozait hagyják ott, 
hogy a zsákokba üresen és összenyomva tegyék, s 
oda semmilyen biológiai hulladékot ne rakjanak.
Néhány, Vízállást látogató horgászról inkább nem 
is beszélünk. Minden egyes tavaszi tisztogatás után 
valóban rengeteg különféle szemetet találunk itt – 
cipőt, ruhát, bútort, stb. Ide tényleg csak a horgás-
zok járnak, az ő számlájukra írható, ahogyan kinéz 
a tó környéke.
Szeptember 10-én került sor a Tornóci Fakanál elne-
vezésű gulyásfőző verseny 1. évfolyamára, ahol 
a horgászok csapata Ferdinánd Vančík, Miroslav 
Pallér és Ing. Jozef Belovič összetételben az 1. helyet 
szerezte meg. Az ilyen versenyeken való részvéte-

llel  kifejezzük a falu-
hoz és történéseihez 
való tartozásunkat , 
s láthatóvá tesszük 
szervezetünket is.
Végül egy informá-
ció az Amerika III. 
halastóról, csak hogy 
elkerüljük a találgatá-
sokat és a félretájékoz-
tatást. Ezúton közöl-
jük, hogy befejeződtek 
a tárgyalások a Duslo-

-val és a horgászok vágsellyei városi szervezetével, 
melynek eredményeképpen egy újabb évre írtuk alá 
a szerződést azzal, hogy ha betartjuk a bérbevétel 
feltételeit, ez a szerződés további tárgyalások nélkül 
is meg lesz hosszabbítva.
A szerződés egyik feltétele a halastó partjának és 
közvetlen környékének rendszeres karbantartása. 
E célból a vágsellyei városi szervezet kerti traktor 
vásárlásáról határozott, mely nagy mértékben me-
gkönnyíti, meggyorsítja és minőségileg is javítja ezt 
a munkát.
MINDENKIT FIGYELMEZTETÜNK, AKI AZ AME-
RIKA III. HALASTÓNÁL TARTÓZKODIK, HOGY 
ITT SZIGORÚAN TILOS A TŰZRAKÁS. E TILA-
LOM BETARTÁSÁT RENDSZERESEN ELLENŐRI-
ZZÜK A KÖZSÉGI ÉS ÁLLAMI RENDŐRSÉG, 
VALAMINT A DUSLO R.T. BIZTONSÁGI SZOL-
GÁLATA ÁLTAL.
Végezetül köszönjük mindenkinek, aki aktívan részt 
vesz szervezetünk tevékenységében, a többieket 
pedig kérjük, hogy kapcsolódjanak be munkákba, 
közösen tartsák rendben és szépítsék környezetün-
ket.
Köszönet mindenkinek, aki bármi módon segíti 
tevékenységünket.
Petrov zdar                                                   
a tornóci horgászszervezet vezetősége                    
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A polgármester serlegéért folyó mini-
focitornát XXI. évfolyama

Cyril és Metód ünnepére Tornócon rendszeresen me-
grendezik a minifocitornát, melyre idén 2016. július 
5-én kedden került sor a községi hivatal és a futball-
klub együttműködésével.
A versenybe kilenc felnőtt csapat nevezett be, akiket 
sorsolással két csoportba osztottak, ezen kívül négy 
diákcsapat is indult.
Csoport „A“
Puerto Rico K - Július Rábek
Darebáci K- S. Čapičík
Cele Brity K- M. „Slížo“ Hajdu
La Coste team K- R. Stojka
Csoport„B“
Bestoff K - M. Žigárdi
FC Welnea K - P. Kuruc
Flamengo K - Š. Bárányi
Tip Top pupkáči K - D. Suchý
TMA káder - K - Z. Baricza
Az A csoportban 2x15 percet játszottak a B csportban 
2x10 percet, hogy mindkét csoportban azonos legyen a 
lejátszott percek száma.

Táblázat „A“ csoport
Darebáci 3 3 0 0 10 : 3 9
Puerto Rico 3 1 1 1 20 : 7 4
Cele Brity 3 1 1 1 11 : 7 4
La Coste 3 0 0 3 4 : 28 0

Táblázat „B“ csoport
Bestoff 4 4 0 0 21 : 0 12
Welnea 4 2 1 1 9 : 5   7
Flamengo 4 2 0 2 8 : 10   6
Tma 4 1 1 2 5 : 9   4
Tip Top 4 0 0 4 3 : 22   0

Az A csoportban a döntetlen utána a jobb gólarány 
döntött.
A polgármester serlegéért folyó  verseny mellett a ta-
nulók versenyét is megtartották, ahová négy csapat 
jelentkezett be.
A fiúk a csapatok megnevezésénél kreativitásukról és 
humorérzékükről tettek tanubizonyságot:Hala Mad-
rid, Tuční chlapci, Barca és Kostitras. Vladimír Klincko 
és Ľuboš Janáč bírák vezetésével a fiúk  mindent be-
leadtak. Számos gól esett, és nagy rangadó mérkőzés 
volt a Barcelona és a Madrid között.
Ebben a kigyenlített mérkőzésben szerencsésebb csa-
pat volt a BARCA, amely végül is győzött. A Kövér 
Fiúk bebizonyították, hogy a név semmit nem jelent, 
a Kostistrast egy csomó góllal lőtték szét.  A torna le-
gjobb góllövője Michal Boledovič lett.
A torna végén még egyéni versenyre is sor került a 
legpontosabb lövő címért. Itt a győztes Martin Chvíla 
lett.
Végezetül szeretném megköszönni a községi hivatal-
nak és a szponzoroknak a verseny szervezésében való 

együttműködést és a reményteli focistáknak adomá-
nyozott tárgyi jutalmakat.
A selejtezőbe négy csapat jutott be és így játszottak:  A 
csoport 1.   és  B csoport 4., A csoport 2. és B csoport 3. 
és fordítva.
Eredmények :  Darebáci – Tma                 3:0
                          Puerto Rico – Flamengo   1:4
                          Cele Brity – Welnea           0:3
                          La coste – Bestoff               0:8
A szünetben 11-eseket rúgtak. 48-an neveztek be. Az 
első helyet Zoltán Barica szerezte meg 12 góllal, a más-
odik Marcel Horváth volt 11 góllal, a harmadik pedig 
Nikolas Horváth 9 góllal. Az első három helyezett 
tárgyi jutalmat kapott.
A döntőbe jutottak  :  Darebáci – Welnea  0 : 0, bün-

tetőrúgásokkal továbbjutott a  Welnea ( 3 : 2)
Flamengo – Bestoff     3 : 4
A 3.helyért        Darebáci – Flamengo   kontumációs  3 : 
0  a „ Darebáci“ csapatnak
Döntő az 1. helyért     Welnea – Bestoff       1 : 4
Az első három csapat pénz- és tárgyi jutalmat kapo-
tt, melyet a községi hivatal biztosított az FK Dynamo 
és a szponzorok segítségével, amiért mindenkinek 
köszönetet mondunk.
Végső sorrend : 1. Bestoff, 2.Welnea, 3.Darebáci , 4. Fla-
mengo, 5.Puerto rico, 6.Celebrity, 7. Tma, 8. La coste, 9. 
Tip Top pupkáči
A mérkőzés alatt a góllövőket is figyelték, a legjobb 
lövő 14 góllal Peter Hrebík lett.
A győztesek játékosai : M.Žigárdi, M.Olvecký, 
P.Hrebík, Z.Legner, P.Túroci, M.Dymák, J.Meleg, 
T.Kuman
Fő bíró: Mgr.Juraj Boženík
A frissítőt, a kiváló gulyást, a pecsenyét és a kolbászt 
mindenkinek Jaroslav Marček úr biztosította, nagyon 
szépen köszönjük!
A pálya és a játékterület előkészítéséért köszönet  illeti 
.J.Krkoška gazdasági felelőst. 
Mindenkinek köszönjük, aki bármivel is hozzájárul e 
torna sikeréhez.
Köszönjük a segítséget a község vezetésének és az FK 
Dynamo Trnovec nad Váhom klubnak.

Örülünk a következő évfolyamnak.

A rendezvényt anyagilag a Nyitrai 
Kerületi Önkormányzat támogatta.

Mgr.Juraj Boženík és Ing.Vladimír Klincko                    
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                                         Halászok




