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  ROZHOVOR SO STAROSTOM OBCE

                                      Posedenie so seniormi

                                       Mikuláš 2016

                       Vianočné trhy a ukážky zabíjačky
                         

Rok sa chýli ku koncu
Dni sa skracujú, mráz maľuje okná čarovnými kvetmi, za dve-
rami sú Vianoce. Rok 2016 sa chýli ku koncu, ohliadnime sa, 
aký vlastne bol. Na niekoľko otázok nám odpovedal starosta 
obce Ing. Július RábekNa 
1. Povedzte nám niečo o uplynulom období?
Musím začať trocha zo širšej perspektívy. Po ná-
stupe do funkcie som  určil úlohy,  ktoré bolo tre-
ba riešiť. Okrem územného plánu, ktorý má obec 
schválený, bolo potrebné prijať Program rozvoja 
obce, Komunitný plán sociálnych služieb, v ktorých 
sa stanovili kroky a priority do najbližších rokov. 
Tieto dokumenty vznikli aj vďaka aktívnej práci 
poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií 
pri OZ.
Popri týchto prípravných prácach naši pracovní-
ci zabezpečovali každodenný chod úradu, správu, 
opravu a údržbu majetku obce a verejných pries-
transtiev, zelene, ale zapojili sme sa aj do niekoľkých 
investičných akcií.
2. Aké investičné akcie máte na mysli? Ako po-
slúžia našim občanom?
Množstvo práce vykonali pracovníci obecného 
úradu, ktorí zrekonštruovali chodníky na ulici Sö-
térovej, Cintorínskej, Lesníckej, Pekárenskej, a vy-
budovali nový chodník na ulici Novozámockej a 
prepojenie Športovej ulice s Jatovskou. Veľkou in-
vestíciou bolo vyasfaltovanie cesty na Lesníckej uli-
ci a oprava cesty a križovatky ulíc Pekárenskej a Píš-
ťalovej. Upravila sa aj časť komunikácie pri rybníku 
Vermek.
Veľkým prínosom bola modernizácia verejného 
osvetlenia v obci, kde sa nám podarilo úspešne zre-
alizovať projekt s v hodnote 320.000 Eur. Vybudo-
vané nové LED osvetlenie s reguláciou prispeje k 
lepšej bezpečnosti v obci. 
3. V našej obci je citlivou otázkou životné prostre-
die, aké zmeny sa udiali v tejto oblasti?
Aj vďaka podujatiam ako Deň Zeme sme zistili, že 
občania majú záujem o zveľadenie krásnej prírody 
v obci a jej okolí. Pracovníci verejnej zelene pokra-
čovali vo výsadbe novej zelene vykonávali úpravu 
verejných priestranstiev. V kompostárni sa stále vo 
väčšom objeme spracúva zelený odpad, kompost 
spracovávame a využívame pri údržbe zelene, zber-
ná plocha pri kompostárni  slúži na zhromaždenie 
veľkého množstva druhotných surovín. Na základe 
týchto výborných výsledkov sa nám podarilo získať 
finančnú dotáciu  z Recyklačného fondu  a zabezpe-
čili sme nádoby na triedený zber odpadov, žltú na 
plast a zelenú na sklo. Nový zákon o odpadoch sta-
novuje obciam množstvo úloh, okrem  iného spraco-
vanie BRO z domácností, čo obec plánuje riešiť za-
kúpením domácich kompostérov. Máme možnosť 
ich zakúpiť s 50% zľavou a plánujeme ich umiestniť 
do tých domácností, ktoré prejavia záujem. Hoci sa 
to možno nezdá, táto vytrvalá práca prináša už prvé 
ovocie v podobe schválenej dotácie na vybudovanie 

zberného dvora v prvom kole výzvy operačného 
programu Kvalita životného prostredia v novom 
programovacom období.
4. Čo vás najviac teší v súvislosti so životom obce?
Veľmi ma teší, že okrem budovania infraštruktúry 
sa v obci pomaly rozbehol aj kultúrnospoločenský 
život. Vďaka aktívnej práci komisie kultúry obec or-
ganizuje úspešné podujatia a ich počet, obľúbenosť 
a návštevnosť neustále narastá.
Ďalej by som chcel spomenúť aj organizácie a spol-
ky, ktoré v obci pracujú, a ktoré sa zapájajú do akti-
vít nami organizovaných a vytvárajú si aj množstvo 
vlastných aktivít, čím vedia spríjemniť voľné chví-
le spoluobčanov a zviditeľňujú našu obec. Vždy 
nájdeme prostriedky na aktivity Základnej školy 
s materskou školou, ktorá spolu so ZRŠ a DO Fé-
nix usporiada množstvo podujatí, aktívne pracujú 
dôchodcovia, ale aj MO Csemadok a DHZ v no-
vom zložení. Je veľmi dobré, že popri tradičných 
poľovníkoch, rybároch a včelároch v obci v krátkom 
čase sa úspešne udomácnila lukostreľba a jazdecký 
šport. Nesmieme zabudnúť ani na FK Dynamo a TJ 
Dynamo Trnovec nad Váhom, ktorí obec tiež repre-
zentujú. Pre život časti obce Horný Jatov je mimori-
adne dôležitá činnosť OZ Hornojatovčan. Množstvo 
podujatí usporiada aj strelnica Hubert.
Tieto organizácie, združenia, spolky ale aj súkromní 
podnikatelia  a občania majú zároveň možnosť spo-
lupracovať  v občianskom združení VITIS, ktorého 
členom je naša obec. Vďaka tomuto združeniu budú 
mať možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, ale aj zís-
kať finančné prostriedky prostredníctvom výziev 
Miestnej akčnej skupiny na svoju ďalšiu činnosť.
5.  Aké plány chystáte do roku 2017?
Čaká nás elektronizácia verejnej správy, ktorá by 
mala dať občanom možnosť väčšinu vecí na jednom 
mieste a odbúrať byrokraciu. Musíme zmodernizo-
vať naše vybavenie, vybudovať prepojenie medzi 
systémami, súvisí s tým aj príprava zamestnancov 
na legislatívne a iné zmeny a verím, že kolektív za-
mestnancov úradu na čele s prednostom túto úlohu 
zvládne. 
Z investičných zámerov sa plánuje obnova budovy 
fary na ďalšiu podporu kultúrnospoločenského ži-
vota v boci, vybudovanie požiarnej zbrojnice, bude 
potrebné riešiť aj problematiku zásobovania vodou 
v Hornom Jatove. Chceme pokračovať v rekon-
štrukcii chodníkov, ciest a cyklotrás, čím sa zlepší 
bezpečnosť občanov, ale aj zlepší prístup do okolia 
obce.
Na záver by som rád poďakoval poslancom, 
členom komisií za spoluprácu, tvorivé ná-
pady a konštruktívny prístup,  všetkým ob-
čanom za podporu a pomoc, zamestnancom 
obce za prácu, ktorú v uplynulom období vy-
konali..
Pán starosta, ďakujem za rozhovor!
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
18. zasadnutie
sa konalo dňa 24. októbra 2016. Poslanci preroko-
vali a schválili návrh zmeny rozpočtu,  Správu o 
výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach v školskom roku 2015/2016 v ZŠ s 
MŠ predniesla Mgr. Tatiana Srňáneková, riaditeľka 
školy. V spomínanej správe sa uvádzajú počty žia-
kov, údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 
žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, 
údaje o projektoch, do ktorých sa škola zapája, ak-
tivity a prezentácie na verejnosti, údaje o finanč-
nom zabezpečení výchovnovzdelávacieho proce-
su a pod. Poslanci správu jednohlasne schválili. V 
ďalšom bode sa poslanci oboznámili s výsledkom 
verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce 
– stavebného pozemku. Hodnotiaca komisia kon-
štatovala, že sa neprihlásil ani jeden záujemca, po-
slanci preto navrhli odložiť ďalšie kolo súťaže na 
jarné mesiace. 
Na zasadnutí obecného  zastupiteľstva sa  ďalej 
prerokovával zámer spoločnosti Branko Slovakia, 
a. s. Nitra na vybudovanie porážkárne  moriek, 
ktorý bol doručený na obecný úrad. V zámere je 
navrhnuté vybudovať v priestoroch dnes nefunkč-
nej liahne moriek porážkáreň moriek a následné 
spracovanie mäsa z tejto porážky. Dňa 26. 9. 2016 
bola obci doručená petícia proti tomuto zámeru. 
Obec využila zákonnú možnosť a na prešetrenie 
petície si vyžiadala 60-dňovú lehotu. 
Petícia, ako aj podnikateľský zámer boli predme-
tom jednania komisie finančnej a podnikateľskej, 
ktorá k zámeru zaujala negatívne stanovisko, a 
komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva, ktorej stanovisko je kladné. 
Starosta otvoril diskusiu k tejto téme, v rámci dis-
kusie vystúpili aj zástupcovia spoločnosti Branko 
Slovakia, a. s., ktorí ubezpečovali prítomných, že 
ide o bezpečný projekt, pri ktorom nedôjde k pre-
kročeniu kapacity, pachy budú eliminované novou 
vzduchotechnikou, ktorá zamedzí akýmkoľvek ne-
priaznivým vplyvom na životné prostredie. Roz-
pútala sa diskusia medzi poslancami aj prítomný-
mi občanmi, v ktorej odznelo množstvo názorov 
pre aj proti vybudovaniu porážkárne. Napokon 
poslanci prijali uznesenie, v ktorom berú na vedo-
mie informáciu o zámere a prijatej petícii a vyjadria 
sa k nej v zákonnej lehote.
V bode rôzne prednosta oboznámil poslancov s 
informáciami týkajúcimi sa likvidácie odpadov v 
domácich kompostéroch. Obecné zastupiteľstvo 
na predchádzajúcich zasadnutiach schválilo nákup 
300 kusov domových kompostérov, ale 50% zľava, 
ktorú dodávateľ ponúkol, sa týkala odberu väčšie-
ho počtu kompostérov. Poslanci preto odporučili 
rokovať  o zľavnnej ponuke dodávateľa o kúpe 500 
ks kompostérov v zmysle pôvodnej cenovej ponu-

ky. 
V diskusii vystúpila predsedníčka komisie škol-
stva, mládeže a kultúry a informovala poslancov o 
pláne opäť zorganizovať Vianočné trhy a pokúsiť sa 
zachovať túto tradíciu aj v ďalších rokoch. V rámci 
toho navrhla možnosť zakúpiť drevené stánky pre 
predajcov a pivné sety. Poslanci schválili kúpu 6 ks 
stánkov a 20 ks pivných setov.
P. Mészáros František poďakoval vedeniu obce a 
všetkým, ktorí pripravovali posedenie so seniormi, 
za výborne pripravenú akciu. Ďalej sa spytoval na 
možnosť opravy a rekonštrukcie artézskej studne.  
Ing. Kríž informoval o možnosti zapojiť sa do pro-
jektu „Zelené oázy“.
Z iniciatívy štyroch poslancov obecného zastupi-
teľstva (p. Láng, p. Čerhák, p. Fülöpová, Ing. Han-
zlík) sa konalo 7.11.2016 19. zasadnutie 
OZ s jediným bodom programu - prerokovanie 
stanoviska k investičnému zámeru spoločnosti 
Branko Slovakia, a. s. - Porážkáreň Branko Slovakia 
a.s. Starosta pripomenul uznesenie z posledného 
zastupiteľstva a odovzdal slovo Ing. Hanzlíkovi. 
Rozprúdila sa diskusia o podanom zámere a kon-
štatoval , že o celej záležitosti sa mali dozvedieť 
skôr, rovnaký názor vyjadrila E. Fülöpová. Pred-
nosta úradu pripomenul,že prvé podanie k 
zámeru bolo doručené obci dňa 25. 8. 2016 a bolo 
potrebné počkať, ako sa bude zámer posudzovať 
vzhľadom na jeho vplyv na životné prostredie, 
potom bola obci doručená petícia, medzičasom sa 
zvolali príslušné komisie. Následne sa celá záleži-
tosť presunula na októbrové zasadnutie. 
Poslankyňa E. Fülöpová vyjadrila svoj názor, že 
škodlivých vplyvov na životné prostredie máme v 
obci dosť, občan RSDr. Éles sa vyjadril, že voľake-
dy Branko dalo prácu množstvu ľudí v obci, podľa 
neho sú dnes k dispozícii vysoko kvalitné techno-
lógie na spracovanie mäsa.
Zástupcovia spoločnosti Branko Slovakia, a. s. sa 
spytovali, kto petíciu rieši, či vôbec spĺňa zákonom 
stanovené kritériá, nechápu, prečo sa vôbec berie 
do úvahy. Ďalej sa informovali, prečo obec dala 
negatívne stanovisko, keď neporušili územný plán 
obce. Prednosta sa vyjadril, že petícia je zákonná, 
spĺňa všetky potrebné náležitosti a rieši sa v súlade 
so zákonom aj zo strany pracovníkov úradu. Pokiaľ 
majú zástupcovia Branko Slovakia, a. s. otázky k 
stanovisku, ktoré im obec zaslala, mohli úrad kon-
taktovať osobne alebo telefonicky, dnes je predme-
tom rokovania petícia a odpoveď na ňu.
Niektorí poslanci a občan RSDr. Éles vyjadrili údiv 
nad tým, že ani jeden zo signatárov petície sa ne-
dostavil, nebojoval za svoj názor, kde je dotknutá 
verejnosť? 
Po diskusii napokon poslanci zobrali na vedomie 
informáciu o realizácii zámeru a hlasovaním vyja-
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drili svoj postoj k investičnému zámeru Porážkareň Branko Slovakia 
a.s. Za hlasovali Ing.Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD., Ing. Hlavatý, 
RNDr. Belovičová, proti Láng, Ing. Hanzlík, Fülöpová, Čerhák, zdr-
žal sa PaedDr.Kosztanko.
20. zasadnutie OZ  obecného zastupiteľstva sa kona-
lo 12. decembra 2016 a zúčastnilo sa ho 7 poslancov. Na rokovanie 
bolo pripravených 6 všeobecne záväzných nariadení, rozpočet obce 
na rok 2017 a ďalšie aktuálne otázky. Návrh VZN o miestnych dani-
ach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území obce, ktoré riešilo pripravovanú zmenu evidencie 
vývozu kuka nádob čipovým systémom poslanci OZ neodsúhlasili, 
štyria poslanci boli za, jeden sa zdržal a dvaja boli proti, teda ne-
dosiahla sa trojpätinová väčšina prítomných poslancov. O ďalšom 
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce sa z dôvodu neodsúhlasenia predchádzajú-
ceho VZN nerokovalo. VZN o stanovení cien za služby vykonávané 
obcou bolo schválené (drobné zmeny sú len v poplatku pre firmy pri 
vstupe do cintorína). Poslanci ďalej schválili rozpočet na rok 2017. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo nové VZN o podmienkach prenájmu 
obecných bytov, kde boli stanovené kritériá na posudzovanie jed-
notlivých žiadostí. Rozhodujú najmä tieto kritériá: uhradenie pred-
davku nájomného v určenej výške pri podpise zmluvy o budúcej 
zmluve, trvalý pracovný pomer, rodinné pomery žiadateľa a pod
-mienky bývania v čase podania žiadosti. Dôležitý je aj termín poda-
nia žiadosti o byt a jej pravidelná každoročná aktualizácia.
Predovšetkým v tomto čase je vysoko aktuálne aj VZN o používa-
ní pyrotechnických výrobkov, ktoré presne stanovilo, kedy sa tieto 
výrobky môžu používať ( na Silvestra od 16.00 do 02.00 h., na Nový 
rok od 16.00 do 22.00 h, resp. na základe výnimky podmienenej  
významným rodinným podujatím alebo konaním významnej kul-
túrno-spoločenskej udalosti). Cieľom bolo, aby naši občania, ale aj 
domáce zvieratá neboli vystavené počas celého roka nepríjemnému 
hluku, zároveň aj minimalizovať možný úraz, ktorý sa pri používaní 
týchto výrobkov môže vyskytnúť.  
Aktualizovaný bol požiarny poriadok obce. 
Poslanci sa zaoberali aj ďalšími záležitosťami. Vďaka novému fun-
govaniu a efektivite Dobrovoľného hasičského zboru je potrebné 
vybudovať aj funkčnú požiarnu zbrojnicu v spolupráci s veliteľom 
DHZ treba nájsť miesto  na umiestnenie požiarnej zbrojnice. Budo-
va klubu dôchodcov je v zlom technickom stave, poslanci schválili 
jej zbúranie a poverili starostu obce na rokovanie o odkúpení priľa-
hlých pozemkov. 
Ďalším bodom programu bol objekt starej fary, poslanci sa zaobe-
rali najmä jeho funkčným využitím, navrhli ju využiť ako knižnicu, 
čitáreň, výstavné miestnosti, múzeum, sobášna sieň, cukráreň, mie-
stnosti pre koncerty, prednášky, recepcie, vináreň, klub dôchodcov 
a centrum mamičiek a mládeže. Zhodli sa na nutnosti rekonštruk-
cie strechy, ale predovšetkým je potrebné, aby budova v budúcnosti 
slúžila pre kultúrno-spoločenské využitie našich občanov.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že združenie Váh-Duna-
j-Ipeľ realizuje projekt pre napojenie miest Šaľa a Nové Zámky na  
medzinárodnú cyklotrasu EUROVELO 6“, na projektovú doku-
mentáciu je schválená dotácia 40.000,- eur. Cyklotrasa by mala pre-
chádzať katastrálnym územím 11 obcí, jednou z nich je aj Trnovec 
nad Váhom. S ohľadom na dĺžku navrhnutej trasy boli navrhnuté 
sumy na spolufinancovanie projektu pre jednotlivé obce a mestá. Pre 

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 

70 Marta Szovicsová
         Mgr. Zita Szovicsová
       Zdenka Hlaváčová
         Gizela Lehnertová
         Helena Valkárová
         Katarína Csiriková
75 Margita Jančovičová
        Rozáclia Keszeliová
85  Júlia Kelemenová
         Ružena Tóthová
         Margita Kissová
90 
       Paula Marčeková
95 
     Margita Zelezníková
          
Narodili sa

Jakub Lenčéš
Alan Gašparík
Erik Patócs
Eliana Oláhová
Adam Udvaros
                           
Uzavretie manželstva 
   
Petr  Kuruc a Mária  Sliacka                                    
Adrián Forró a Monika Lelovicsová
Daniel Madro a Monika Mitlíková
Loránt Ajtics Horváth a Milada Mackyová
                                                            
Opustili nás

Helena Bégerová, 80-ročná
Ján Ember, 76-ročný
Tibor Kántor, 86-ročný
Peter Valušek, 4-ročný  

obec Trnovec nad Váhom vyšla 
suma vo výške 540,71 Eur, ktorú 
poslanci schválili.
Poslanci ešte schválili predklada-
nie projektov na zasadnutia OZ a 
zobrali na vedomie plán kontro-
lnej činnosti hlavnej kontrolórky 
na rok 2017.
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
Nakladanie s odpadom v obci
Naša obec patrí k tým, ktoré sa skutočne zaujímajú 
o zlepšenie kvality životného prostredia a predov-
šetkým o zhodnotenie odpadov. 
V obci je už niekoľko rokov zriadený zber triede-
ného odpadu, domácnosti majú aj možnosť každý 
mesiac vyložiť pred dom  plastové vrecia obsahujú-
ce plasty, papier, sklo. V obci sa vykonáva ešte trie-
dený zber starého nepotrebného šatstva kovového 
odpadu, použitých prenosných batérií a akumu-
látorov, automobilových batérií a akumulátorov, 
liekov, jedlého oleja a tukov z 
domácností.
Dva razy v roku sa prevádza 
zber veľkoobjemového odpa-
du a elektroodpadu.
Na základe dobrých výsled-
kov v množstve vytriedených 
komodít, na ktorom sa  najmä 
vy, občania, podieľate, v tom-
to roku obec uspela a získala 
dotáciu z Recyklačného fondu 
na zakúpenie nádob na trie-
dený zber. Žlté nádoby si do 
konca novembra vyzdvihlo 510 domácností, zelené 
462 domácností. 
Okrem toho pri bytových domoch s menším po-
čtom bytov boli umiestnené  240 l žlté nádoby na 
zber plastov v počte 14 kusov.
Niekoľko kusov zelených i žltých nádob máme ešte 
k dispozícii, radi ich prípadným záujemcov vydá-
me!
Obec má v zmysle zákona povinnosť zabezpečiť 
a vykonávať triedený zber pre biologicky rozloži-
teľný odpad a jedným z  riešení je aj domáce kom-
postovanie. Niektorí z vás majú ešte domáce kom-
postovisko, pre tých, ktorí ho nemajú a chceli by 
kompostovať, obec zabezpečí kompostéry. Môžete 

si tak zhodnotiť svoj biologický odpad či už z ku-
chýň, ale aj zo záhrad. Zníži sa tak množstvo odpa-
du, ktoré vložíte do nádoby na komunálny odpad a 
ušetríte si tak aj nemalé finančné prostriedky, ktoré 
v súčasnosti vynakladáte za odvoz TKO a naplnili 
tak víziu a zmysel nového zákona o odpadoch. Pri-
pravujeme aj informačnú kampaň, ktorá občanom 
priblíži problematiku kompostovania.
Od  nového roka  vývoz odpadu zostáva vždy v 
pondelok, ale triedený zber sa presúva na každý 
prvý utorok v mesiaci.

Zmeny obec pripravuje aj pri od-
voze komunálneho odpadu z do-
mácností. V obci je zavedený množ-
stvový zber odpadu. Sú zakúpený 
čipy, ktorými bude označená každá 
nádoba na komunálny odpad . Pro-
stredníctvom týchto čipov sa bude 
zaznamenávať každý vývoz nádo-
by. Zatiaľ zostáva v platnosti líst-
kový systém s minimálnym počtom 
tri lístky na každú osobu v domác-
nosti. Domácnosti, ktoré potrebujú 
vývoz každý týždeň alebo každé 

dva týždne, majú možnosť zakúpiť si nálepku. Po-
platok sa nemení, za jedno vynesenie 120 litrovej 
nádoby zostáva 1,80 Eur, poplatok za 240 litrovú 
nádobu je 3,60 Eur. 
Od 1.12.2016 došlo k zmene otváracích hodín kom-
postárne. Otvorené bude v pondelok, stredu, piatok 
a sobotu od 13.00 do 16.00 h. Od 1.12. obec zahajuje 
prípravné práce na výstavbe zberného dvora. 
Kompostáreň ostáva v prevádzke, ale preberať 
bude len biologický odpad zo záhrad.
Veríme, že všetkými týmito opatreniami sa nám po-
darí zabezpečiť nám i našim deťom zdravšie život-
né prostredie a zároveň ušetriť peniaze Vás, našich 
občanov, za vývoz komunálneho odpadu.  

Sviatok všetkých 
svätých

má v kalendári svoje miesto 1. 
novembra a na druhý deň si 
pripomíname Pamiatku zosnu-
lých alebo Dušičky. Sú to dni, 
keď sa naše cintoríny premenia 
na miesta plné svetla a kvetov. 
Sú to dni, keď svoju úctu a lás-
ku k našim zosnulým prídeme 
prejaviť na miesto ich posled-
ného odpočinku.
Niet takmer hrobu, na kto-
rom by nehorela aspoň jedna 
sviečka. Veď každý z nás v ži-
vote niekoho stratil – rodičov, 
starých rodičov, súrodencov, 

manželku, manžela, dieťa. Kaž-
dá z týchto strát bolí, a hoci čas 
je v tomto prípade milosrdný a 
ostré hrany bolesti sa pomalič-
ky otupia, zabudnúť sa nedá. 
Nemôžeme im už povedať, ako 
nám chýbajú, ako ich máme 
radi, akí sme im vďační za tú 
chvíľu, keď s nami pobudli a 
priniesli nám do života radosť, 
šťastie, úsmev, ale aj bolesť nad 
ich odchodom. Môžeme len za-
páliť sviečku a venovať im ti-
chú spomienku.
Cintorín, miesto plné svetla a 
kvetov je symbolom tejto spo-
mienky.

Obecná knižnica 
v Trnovci nad Váhom

Obec Trnovec nad Váhom aj v tomto 
roku podporila našu knižnicu sumou 
1.000,- €. 
Knižnica získala v roku 2016 aj 
dve dotácie na akvizíciu knižnice. 
Sumou 250,- € prispel Nitriansky 
samosprávny kraj, dotáciu 1.000,- € 
získala knižnica z Fondu na podporu 
umenia. Čitatelia sa tak môžu začítať 
do novučičkých kníh, ktoré sme z 
týchto dotácií pre nich zakúpili.
Zoznam týchto kníh nájdete aj na 
našej webovej stránke http://www.
trnovecnadvahom.sk/p/440/obecna-
-kniznica.html
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Občianske združenie VITIS

Občianske združenie VITIS je verejno-súkrom-
ným partnerstvom inštitúcií a občanov obcí Báb, 
Jarok, Lehota, Lužianky,  Rumanová, Veľké Zá-
lužie, Rišňovce, Močenok, Hájske, Horná Kráľo-
vá a Trnovec nad Váhom.  Členmi OZ VITIS 
sú okrem zástupcov obcí aj spolky, združenia, 
športové kluby, poľovnícke združenia, folklór-
ne súbory, podnikatelia a občania, ktorí bývajú 
alebo vyvíjajú aktivity na území obcí združenia. 
Kancelária združenia sídli v priestoroch Kul-
túrneho  domu vo Veľkom Záluží (Hlavná ul. č. 
788, Veľké Zálužie).
Východiskovým dokumentom združenia je In-
tegrovaná stratégia rozvoja Miestnej akčnej sku-
piny (MAS) VITIS. Nakoľko územie združenia 
patrí medzi vidiecke oblasti, členovia sa rozhod-
li rozvíjať aktivity v súlade s Programom rozvo-
ja vidieka 2014 – 2020 a získať finančnú podporu 
na rozvojové projekty z európskych fondov a 
realizovať konkrétne projekty v prospech obča-
nov jednotlivých obcí. Základnou víziou zdru-
ženia je, aby územie MAS VITIS bolo v roku 
2020 atraktívnym a konkurencieschopným úze-
mím využívajúcim predovšetkým vlastné ľud-
ské, spoločenské a kultúrne zdroje v prospech 
vysokej kvality života v čistom, zdravom a kul-
túrnom vidieckom prostredí. Hlavným záme-
rom aktivít a stratégie  je zabezpečiť obyvateľom 
bývanie a život  s kvalitnou infraštruktúrou a 
komplexnými sociálnymi službami. Chceme 
uchovať a rozvíjať bohatú históriu a ľudové tra-
dície regiónu a  rozvíjať vidiecky cestovný ruch 

v prospech tvorby nových pracovných miest pre 
miestnych obyvateľov, a prezentovať a propa-
govať jednotlivé obce združenia. Združenie v 
súčasnosti čaká na rozhodnutie, či naplánované 
aktivity budú podporené z programu rozvoja 
vidieka na roky 2014 – 2020, kde bola podaná 
žiadosť o nenávratný finančný príspevok. V 
prípade úspechu bude možné realizovať viace-
ro rozvojových  projektov obcí, podnikateľov 
ako aj tretieho sektora, ktoré budú smerovať ku 
skvalitneniu života občanov.
Aktivity členov však nie sú viazané len na získa-
nie pod- pory z euro-
fondov. Každoročne sú 
o r g a n i - zované spoloč-
né po- dujatia, ktoré 
s p á j a j ú obyvateľov a 
č l e n o v združenia. Je 
potrebné spomenúť predovšetkým prezentáciu 
vinárov regiónu „Šampión vín MAS VITIS“, 
ďalej „Turnaj futbalových nádejí“, „Prehliadku 
speváckych a folklórnych súborov OZ VITIS“  a 
„Športovú olympiádu detí materských škôl“.
OZ VITIS hľadá možnosti ako podporiť aktivity 
v podpore podnikateľov, vidieckom cestovnom 
ruchu a zachovaní kultúrneho dedičstva.  Bu-
deme radi, ak nás budete kontaktovať s Vašimi 
návrhmi a zámermi na e-mailovej adrese vitis.
mas@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0903 
790 381.
Bližšie informácie o OZ VITIS, jeho činnosti a 
kontaktoch môžete nájsť na internetovej stránke 
združenia: www.vitis.estranky.sk.   

Obecná polícia si dovoľuje upo-
zorniť občanov, že v poslednom čase bol zazna-
menaný zvýšený pohyb podozrivých osôb v obci. 
Niektoré z týchto osôb sa môžu pokúsiť vylákať 
peňažnú hotovosť najmä od starších a osamelo 
žijúcich občanov, alebo od občanov, ktorí býva-
jú v okrajových častiach obce. Upozorňujeme 
predovšetkým seniorov na zvýšenie opatrnosti 
a ostražitosti pri komunikácii s cudzími ľuďmi. 
Odporúčame občanom, predovšetkým senio-
rom, aby neznámych ľudí nevpúšťali na svoj po-
zemok, do domu či bytu a v žiadnom prípade im 
nedávali peniaze alebo cennosti.
Keď sa týmto osobám podarí dostať do domu 
či bytu, jednou z osvedčených taktík je, že jed-
na osoba upúta pozornosť seniora a druhá osoba 
uskutoční krádež peňazí, šperkov alebo iných 
cenností. Stáva sa, že takíto podvodníci sa vy-
dávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vo-
dární, sociálnej poisťovne, alebo stávkových 
výherných spoločností. Niekedy sa vydávajú za 

policajtov.
Polícia vyzýva, aby ste si pri komunikácii s cud-
zími ľuďmi ihneď spätne overili u svojich blíz-
kych informácie, ktoré títo ľudia poskytujú, lebo 
sa vyskytli fiktívne príbehy napr. o tom, že ro-
dinný príslušník potrebuje finančnú pomoc. 
V prípade podozrenia je potrebné ihneď volať 
na známe telefónne číslo 158.

Obecná polícia riešila na základe pripomienok 
poslancov, ktorí reagovali na sťažnosti občanov. 
Dochádza k  zabratiu chodníka motorovými vo-
zidlami, ktorým obmedzujú pohyb na chodníku 
pešími. Zo zákona vyplýva, že voľný musí byť 
chodník v šírke 120 cm. Títo vodiči Spôsobu-
jú  problémy aj pri zimnej údržbe komunikácií, 
pracovníci OcÚ sa s technikou nevedia dostať na 
chodník. Spôsobuje to ťažkosti pri odhŕňaní sne-
hu. Apelujeme preto na všetkých vodičov, aby 
svoje motorové vozidlá parkovali v zmysle plat-
ných právnych predpisov.



    6

ZO ŽIVOTA OBCE...
Mesiac úcty
 k starším

Prvý jesenný mesiac október sa symbolicky spája s 
úctou k starším. Lístie začína padať zo stromov, prí-
roda sa pomaličky chystá na zimný spánok. Podobne 
aj v živote človeka mladosť strieda stredný vek a po 
ňom nastáva jeseň. Vlasy pretkajú strieborné nitky, 
tvár pokryjú vrásky, krok sa spomalí. Jedného dňa sa 
človek pozrie do zrkadla a vidí v ňom tvár, do ktorej 
sa vryli radosti i strasti. Život zanechal v nej svoju 
pečať, vštepil jej múdrosť a charakter. 
Pre nás je mesiac úcty k starším vítanou príležitosťou 
poďakovať sa všetkým spoluobčanom 70-ročným a 
starším za ich prácu, múdrosť, skúsenosti, ktoré ešte 
aj dnes odovzdávajú. Za ich lásku a obetavosť, za to, 
ako obstáli v neraz neľahkých životných podmien-

kach. Veď mnohí z nich zažili vojnu a ťažké povojno-
vé roky, ale najmä tvrdú, namáhavú prácu. Dočkali 
sa však zaslúženého odpočinku v kruhu drahých a 
blízkych. 
Tohtoročné posedenie sa konalo dňa 19. októbra 
2016 vo veľkej sále Miestneho kultúrneho strediska 
Trnovec nad Váhom. Krásne vyzdobená sála priví-
tala všetkých, ktorí sa rozhodli posedenia zúčastniť. 

Nebolo ich veru málo, vzájomne sa zdravili, smiali, 
zhovárali, v dobrej nálade si posadali za slávnostne 
prestreté stoly, na ktorých bolo pripravené chutné 
občerstvenie. O 14.00 hod. celá sála stíchla, aby si naši 
milí hostia mohli vypočuť príhovor starostu obce Ing. 

Júliusa Rábeka, ktorý všetkých pozdravil a privítal. 
Kultúrny program si pripravili žiaci základnej školy 
a detičky z materskej školy, ktoré zaspievali, zatanco-
vali a rozveselili prítomných. 
Silný zážitok prinieslo vystúpenie manželov Márie a 
Martina Peškovcov, ktorí zaspievali dve krásne pies-
ne Mikuláša Schneidera – Trnavského a áriu z opere-
ty Veselá vdova. Nadšený potlesk bol poďakovaním 
za ich skvelé vystúpenie.
Množstvo známych piesní zaspievali miestni Old 
Boys, a že sa každému naozaj páčili, dokazuje aj to, 
že niektorí prítomní zabudli na všetky svoje neduhy 
a s chuťou si zatancovali. 
Šikovní študenti Strednej hotelovej školy Gabika Je-
žová a Paľko Kuruc aj tento rok pomáhali s obsluhou, 
za čo im patrí naša srdečná vďaka. Najväčšia vďaka 
však patrí Vám, milí naši seniori, aj za slová chvály, 
ktoré nás veľmi potešili. Veríme, že sa stretneme aj v 
budúcom roku v dobrom zdraví a veselej nálade!

 Vianočné trhy a ukážka
tradičnej zabíjačky

V sobotu, 17. decembra 2016, sa už od rána na 
nádvorí Miestneho kultúrneho strediska šírila 
vôňa kapustnice, zabíjačkových špecialít, punču, 
vareného vína. Vládla výborná nálada a usilovné 
ruky pánov mäsiarov pripravovali chutné dobro-
ty pre našich občanov. Pripomenuli sme si tradíciu 
domácej zabíjačky, ktorá bola kedysi aj u nás v obci 
dobre známa, ale dnes je skôr výnimkou. Potrebné 
náčinie nám poskytol pán Láng, ktorému srdečne 
ďakujeme. Konali sa aj vianočné trhy, ktoré sme 
usporiadali už po druhý raz. Návštevníkov víta-
lo krásne ozdobené nádvorie, rozsvietené stánky, 
ale aj vianočne vyzdobená veľká sála kultúrneho 
domu.Návštevníci si mohli zakúpiť hračky, oblát-
ky, med, medovníky, perníky, vianočné dekorácie, 

bižutériu, ovocie, zeleninu a zabíjačkové špeciality. 
Svoje práce ponúkali záujemcom žiaci ZŠ s MŠ. 
Krásnu ukážku práce s drevom nám predvie-
dol pán Mikuláš Láng. Duchovný rozmer pridali 
chladnému sobotnému popoludniu vystúpenie 
detí základnej školy, živý aj drevený Betlehem. 
Mrazivý slnečný deň zakončilo pôsobivé vystúpe-
nie Mgr. Márie Peškovej. 
Starosta obce by rád aj touto cestou poďakoval poslan-
com obecného zastupiteľstva, za nápad so zabíjačkou Pa-
edDr. Kozstankovi, za trhy E.Fülöpovej a členom komisie 
kultúry, pracovníkom obecného úradu,ale aj pánu Hambal-
kovi, pani Józsovej, organizáciám, ktoré sa zapojili do tejto 
akcie, pani Bogdanyovej za zvieratká do živého Betlehemu, 
ale predovšetkým každému, kto nás podporil svojou účas-
ťou a prispel k tomu, že sme strávili krásne popoludnie v 
družnej predvianočnej atmosfére.
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Navštívil nás Mikuláš

V nedeľu, 4. decembra 2016 popoludní sa ná-
mestie pri zvonici naplnilo množstvom ľudí. 
Prišli mladí i skôr narodení, ale predovšetkým 
množstvo detí. Netrpezlivo vykúkali na všetky 
strany, nevedeli sa dočkať ohláseného hosťa.
Veselá hudba prilákala aj dve malé čertíčatá, 
ktoré vzbudili mimoriadny záujem, ale detič-
ky sa ich veru nezľakli. Čertíci sa moderátorke 
Monike posťažovali a rozhodli sa obrátiť na 
samotného Lucifera, vládcu pekiel. Ten ne-
váhal a spolu s radovými čertmi, sprevádza-
ný pekelným ohňom, zhmotnil sa rovno na 
námestí. Pohľad to bol naozaj hrôzostrašný a 
nejedno detské srdiečko sa pri ňom zachvelo. 
Diabla však zahnal príchod svätého Mikuláša 

v honosnom koči, ktorého sprevádzali anjeli a 
jazdci na koňoch. Deti sa hneď k nemu rozbe-
hli a domáhali sa sladkej odmeny. Tú však do-
stalo len to dieťa, ktoré zarecitovalo básničku 
alebo zaspievalo pieseň a po celý rok vzorne 
poslúchalo. Takých detí máme v obci naozaj 
veľa, lebo Mikuláš  musel veľakrát siahnuť do 
svojho vreca.
Krásne počasie, výborná nálada a veselý 
smiech detí bol tým najlepším poďakovaním 
organizátorom tejto akcie. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby 
sa podujatie vydarilo: kočišovi Františkovi Vé-
gfalvimu, Marcelovi Hadnaďovi, Laure Hadna-
ďovej, Matejovi Križanovi, Veronike Košťálovej, 
Paulínke Burdilovej, Viktórii Ácsovej, Richar-
dovi Dobrovodskému , Alexandre Tóthovej,  
Emke Dudonovej, Alyske Hadnaďovej, Nikole 
Havrilovej, Lenke Ižákovej, Simonke Ižákovej, 
Silvii Šimovej, Petrovi Malkovi, Monike Had-
naďovej, Alojzovi Čelítkovi, Adránovi Vološi-
novi, Alene Madayovej, Martinovi Hajduovi, 
Monike Juskovej, obecnej polícii, obecnému 
úradu a hlavne Lángovmu dvoru za  zorgani-
zovanie ďalšej úspešnej akcie.

ŠKOLSKÉ OKIENKO

Okienko zo školy
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Vá-
hom sa počas uplynulých mesiacov zapájala do rôznych 
aktivít.
ENVIROPROJEKT 2016: 
 Záhrada „Kruh života“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vy-
hlásilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie roz-
vojových projektov environmentálnej výchovy a vzde-
lávania ENVIROPROJEKT 2016. Z podaných projektov 
Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finanč-
nú podporu environmentálnych projektov MŠVVaŠ SR 
na zasadnutí dňa 25. mája 2016 vybrala 30 projektov, 
medzi ktorými bol aj náš projekt  - Záhrada „Kruh ži-
vota“. Cieľom projektu bolo vybudovanie záhrady a 
lúky divočáčky vychádzajúc z princípov permakultúry. 
Vytvorenie nemeckých kôp rôznych tvarov na pesto-
vanie bylín (bylinná špirála) a zeleniny, vybudovanie 
zberného dažďového jazierka, výsadba lieskového há-
jika, pôvodných drevín a stariniek (staré krajové odro-
dy ovocných stromov), jedlého lesa/ lesnej záhrady/ 
s cieľom využívania dreva na vytváranie nemeckých 
kôp (biomasa), vyvýšených záhonov, hmyzích hotelov.
Na začiatku letných prázdnin sme mali brigádu zame-
ranú na výkopové práce pri budovaní jazierka a vy-
tváraní nemeckých kôp, v septembri a v októbri sme 
vybudovali jazierko. Do upravenej  vykopanej jamy 
sme položili geotextíliu, PVC fóliu, pripojili prítokový 
žľab, urobili zátopovú skúšku a upravili okolie jazier-
ka.  Stihli sme aj vysadiť jahodovú nemeckú kopu, lies-
kový háj, ovocné dreviny a dotvoriť bylinkovú špirálu. 
Nebola to ľahká práca, ale dokázali sme to, veď sme to 

robili pre deti našej školy. 
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad 
Váhom 302 touto cestou vyslovuje úprimné poďakovanie:
Obci Trnovec nad Váhom za finančnú spoluúčasť v projek-
te (220,- EUR), zamestnancom Obecného úradu - Referátu 
pre verejnú zeleň a odpadové hospodárstvo, členom DHZ Tr-
novca nad Váhom, firme AQUAZEL s.r.o., žiakom, zamest-
nancom školy, rodičom a priateľom školy. 
Ostávame s úctou a želaním všetkého dobrého . Ešte raz 
ďakujeme všetkým, ktorí ochotne pomáhali.
Červené stužky sú symbolom a názvom ce-
loslovenskej kampane boja proti AIDS. Do desiateho 
ročníka v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpeč-
nosť na školách 2016 sa naša škola zapojila so svojimi 
aktivitami tiež. Projekt prebiehal v čase od 5. 9. 2016 do 
1. 12. 2016.
Aktivity našej školy:
1. Výtvarná súťaž „Pohľadnica ZŠ – Červené stuž-
ky“ –  podmienkou súťaže bolo vytvorenie pohľadnice 
s grafickým vyjadrením zamerania kampane, vlastná 
technika, veľkosť A5, A6, pohľadnica mala mať líce a 
rub ako skutočná pohľadnica. Do výtvarnej súťaže boli 
zaslané tri víťazné práce z našej školy.
2. Športom pre Červené stužky - Súťaž je určená 
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pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré si 
vyberú jeden typ športu a zrealizujú školský špor-
tový turnaj so zapojením čo najväčšieho počtu žia-
kov a zamestnancov. Naša škola zorganizovala 
medzitriedny florbalový turnaj žiakov II. stupňa. 
Pripnutím červenej stužky vyjadrili spolupatrič-
nosť s kampaňou Červené stužky. Do súťaže sa za-
pojilo 51 škôl. Dňa 1.12. sa uskutočnilo žrebovanie 
20 škôl zapojených do súťaže Športom pre Červené 
stužky, ktoré získali odmenu. Naša škola patrila 
medzi vyžrebované.
3. Deň v červenom – vytvorenie „Živej“ čer-
venej stužky. Dňa 1.12 sme vyhlásili v našej zá-
kladnej škole Deň v červenom. Pedagógovia a žiaci 
prišli do školy v červenom oblečení. Prvý pokus o 
vytvorenie červenej stužky uro-
bili pedagógovia. Následne vy-
tvorili „živú červenú stužku zo 
žiakov našej školy. V tento deň 
žiačky VIII.A triedy vítali žiakov 
pri vstupe do základnej školy 
pripnutím červenej stužky na ob-
lečenie.
Účasť v tomto projekte rozvíja 
v žiakoch snahu pomáhať a cítiť 
spolupatričnosť k blížnemu svoj-
mu.´
Škôlkari v planetá-
riu
Dňa 11.novembra 2016 deti z našej materskej školy 
navštívili Hvezdáreň a
Planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci . V planetá-
riu získali mnoho nových zaujímavých poznatkov.  
Rozprávka „ Kamilka na potulkách vesmírom“ de-
ťom veku primerane priblížila dianie vo vesmíre. 
Dozvedeli sa, že planéta  Zem, na ktorej žijeme, sa 
otáča  okolo svojej osi, prečo sa strieda noc a deň, 
že Slnko je obrovská žeravá hviezda, okolo ktorej 
obiehajú planéty, kde je mesiac cez deň a prečo 
hviezdy vidíme iba v noci. Deti spoznali planéty 
našej slnečnej sústavy. Toto všetko v príjemnej at-
mosfére za sprievodu veselých pesničiek.
Zbierka šatstva
Základná škola s materskou školou Trnovec nad 
Váhom 302 v spolupráci s Územnou organizáciou 
FÉNIX zorganizovala už 8. ročník Zbierky šatstva a 
hračiek, ktorá sa tentoraz konala v priestoroch zá-
kladnej školy v dňoch  21.11. – 25.11.2016 . Zbierka 
úspešne skončila a vyzbieralo sa veľké množstvo 
šatstva a hračiek. Zozbierané šatstvo bude odo-
vzdané v Zariadení sociálnych služieb „KREATÍV“ 
v Klasove. Sme veľmi radi, že zbierka má úspech 
v našej obci. Utvrdili ste nás v tom, že u nás žije 
mnoho dobrých ľudí s veľkým srdcom. Srdečne 
Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa na budúci ďal-

ší ročník.
Testovanie 5 – 2016
V stredu 23. novembra 2016 sa uskutočnilo testo-
vanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 
5-2016. 
Zúčastnili sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem 
žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie sa 
uskutočnilo v papierovej a na niektorých školách 
aj v elektronickej forme. Na našej škole prebiehalo 
v papierovej forme. Žiaci písali testy z predmetov 
matematika a slovenský jazyk a literatúra. Za prí-
pravu a metodické riadenie priebehu testovania 
zodpovedal NÚCEM. Za organizačné zabezpeče-
nie testovania zodpovedal riaditeľ školy. Kontrolu 

objektivity testo-
vania vykonali za-
mestnanci Štátnej 
školskej inšpekcie, 
ktorí boli v deň tes-
tovania prítomní v 
našej ZŠ. Okresné 
školské úrady s 
cieľom zvýšiť ob-
jektivitu priebehu 
testovania poverili 
úlohou nestran-
ných pozorova-
teľov učiteľov  z 
iných základných 

škôl. 
Výsledky Testovania 5 2016 do uzávierky našich 
novín neboli zverejnené.
Pasovanie prvákov
Neodmysliteľnou súčasťou školského života je 
privítanie nových žiakov do stavu „žiackeho“. V 
tomto školskom roku sme si „pasovačku“ naplá-
novali na 30.11.2016. Samozrejme, že noví žiaci si 
pripravili pre svojich rodičov veselý program, po 
ktorom nasledovala „pasovacia“ ceremónia. Žiaci 
z vyšších ročníkov pre svojich  spolužiakov vyro-
bili krásne darčeky a pani riaditeľka vynikajúcu 
tortu v tvare prekrásnej lienky. 
Želáme našim prváčikom veľa šťastia, dobrých 
známok a úspešné zvládnutie štúdia na základnej 
škole.
Záložka do knihy spája školy
Žiaci našej základnej školy sa zapojili do 7.roční-
ka česko-slovenského projektu  Záložka do knihy 
spája školy. Tohtoročná téma bola „ Čítam, čítaš, 
čítame “. Ako partnerská škola nám bola pridelená 
Základná škola, Kežmarská 28, Košice.  Podstatou 
projektu bolo, že každý žiak našej školy vytvoril 
záložku do knihy pre žiaka z Košíc a opačne. Vzá-
jomne sme si vymenili veľa nádherných záložiek. Z 
výtvarných prác našich kamarátov z košickej školy 
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sme si urobili nástenku, ktorá nám pripomína spoluprácu v tomto pro-
jekte. Naše knižky majú krásnu pamiatku v podobe nových záložiek a 
naše srdiečka spomienku na nových kamarátov. Tešíme sa, že sme aj 
týmto spôsobom prezentovali našu prácu na verejnosti a zviditeľnili 
našu obec v inej časti Slovenska. 
Majstrovstvá okresu Šaľa vo florbale žia-
kov a žiačok
Na prelome mesiacov november a december sa v našej škole usku-
točnili Majstrovstvá okresu Šaľa vo florbale žiakov a žiačok. Prvé dva 
dni sa konali kolá, z ktorých postúpilo do decembrového finále šesť 

chlapčenských družstiev a 
štyri dievčenské družstvá. 
Občerstvenie pre nádej-
ných florbalistov na po-
stupových kolách finanč-
ne podporila naša Obec 
Trnovec nad Váhom, za čo 
veľmi pekne ďakujeme.
Vo finále dievčat boli všet-
ky zápasy vyrovnané, 
ale najlepšie sa umiest-
nila ZŠ Hájske. Vo finále 

samozrejme nechýbali ani dievčatá zo ZŠ v Trnovci nad Váhom, ale 
aj napriek bojovnosti a odhodlaniu sa nepodarilo umiestiť na prvých 
troch miestach.
Vo finále skončili všetky tri družstvá zo skupiny, kde hrali aj naši chlap-
ci na prvých troch miestach. Zvíťazila ZŠ Vlčany nad ZŠ Močenok. 
Záujem o florbal každým rokom rastie a tým aj konkurencia.
Naši žiaci reprezentovali našu školu a obec k našej veľkej spokojnosti. 
Veríme, že budúci rok bude pre naše družstvá lepší a  podarí sa im 
umiestniť na jednom z prvých troch miest.
za príspevky ďakujeme Mgr. Tatiane Srňánekovej, Mgr. Miriam Žigovej, PaedDr. Ró-
bertovi Mittermayerovi, Kataríne Tuskovej a Margite Vančíkovej

Fénix na cestách
DO Fénix  - hlavným cieľom organizácie je vytvárať deťom a mládeži pod-
mienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času. Možno 
niektorí dospelí ešte stále nevedia,  kto sme a čo je naším cieľom. A preto 
sme sa rozhodli zorganizovať pre dospelých akciu, kde sa trošičku predsta-
víme a ukážeme, čo v nás je. Zrodil sa nápad, dvojdňový poznávací zajazd 
je na to ako stvorený. Už nám chýba len realizácia. Organizačný tím vybral 
miesto, určil termín, zabezpečil ubytovanie a 44 účastníkov sa vydalo do sve-
ta. Navštívili sme našu susednú krajinu Poľsko. Prvý deň nás očarilo mesto 
Krakow a samozrejme hrad Wawel, ospevovaný každým, kto ho už navštívil. 
Je symbolom Poľska a srdcom poľskej histórie. Poľskí králi v ňom sídlili stá-
ročia. Po prehliadke pamätihodností a centra Krakowa program pokračoval 
individuálne až do večerných hodín. Druhý deň nás čakal o niečo náročnejší 
program, a to návšteva koncentračného tábora v Osvienčime Auschwitz I. a 
Auschwitz II – Birkenau, druhý koncentračný tábor v dedinke Brezinka, ktorý 
je od Osvienčimu vzdialený len asi tri kilometre, najväčší nemecký vyhlad-
zovací tábor v dobe nacizmu. Sprievodcovia výklad podali veľmi zaujímavou 
formou. Mlčky sme počúvali, čo všetko boli schopní urobiť ľudia ľuďom pre vi-
dinu vytvoriť „rasovo čisté“ spoločenstvo.  Tí, ktorí už navštívili toto neslávne 
známe múzeum vedia, že je to silný zážitok, kde Vás už pri vstupe zamrazí. A 
nie všetci nájdu v sebe silu pozrieť si miesta, kde z každej strany kričí hrôza, 
ľudská bolesť a smrť. Odchádzali sme zamyslení a plní dojmov. Chvíľku nám 
trvalo spracovať „videné a počuté“. Cesta domov ubehla veľmi rýchlo pre 
všetkých, preberali sme spoločné zážitky  a skonštatovali, že ÚO Fénix Trno-
vec nad Váhom svoj cieľ splnil. A už teraz sa tešíme na ďalšie pokračovanie...
Katarína Tusková

Nový klub dôchodcov sa 
úspešne rozbehol...

Dňa 4. novembra 2016 sa v miest-
nosti zasadačky Miestneho kultúr-
neho strediska zišlo 40 dôchodcov 
– občanov obce, aby za prítom-
nosti predstaviteľov našej obce – 
starostu, Ing. Rábeka, prednostu 
obecného úradu Mgr. Berecza a 
sekretárky starostu Ing. Pallerovej 
boli pri zrode základnej organizá-
cie Jednoty dôchodcov Slovenska.
Na tomto stretnutí 30 dôchodcov 
potvrdilo svojim podpisom na 
prihláške súhlas s členstvom v ZO 
JDS. Dôchodcovia sa budú stretá-
vať každý pondelok od 14.00 do 
17.00 h. Nový klub dôchodcov sa 
úspešne rozbehol... Hneď v prvý 
pondelok sme sa zaoberali tým, o 
čo bol najväčší záujem – naučiť sa 
základy pletenia „košíkov“ z pa-
piera. A išlo im to pekne od ruky.
Na stoloch sa objavili domáce zá-
kusky, tak si všetci posedeli pri 
dobrej kávičke a čaji. Niektoré 
členky prejavili záujem aj o iné 
techniky ručných prác, tak sa pre 
ne zabezpečil materiál a výsledky 
šikovných rúk našich dôchodcov 
budete mať možnosť vidieť na 
trnoveckých vianočných trhoch 
spolu s domácimi vianočnými 
perníkmi.
Život v našom klube bude veľ-
mi rôznorodý, ale hlavne vese-
lý. Budú sa organizovať rôzne 
prednášky s ochutnávkami, napr. 
kávy, čaju, pív z malých pivova-
rov či vína, zájazdy, rekreácie, 
športové podujatia, oslavy rôz-
nych sviatkov, výstavy a rôzne iné 
podujatia.
V pondelok 28. novembra sme 
zorganizovali Katarínske posede-
nie s tombolou pri hudbe. Touto 
cestou ďakujem všetkým sponzo-
rom, ktorí obohatili našu tombolu 
o vecné ceny.
Pozývame všetkých dôchodcov, 
ktorí by sa chceli podieľať na našej 
činnosti, či len prísť trochu pose-
dieť medzi „svojimi“, či si iba za-
hrať „sedmu“ či „žolíka“.
Čakáme Vás každý pondelok od 
14.00 do 17.00 v našom klube, v 
zasadačke Miestneho kultúrneho 
strediska nad cukrárňou.   
   
predsedníčka MO  JDS 
Mária Hrabovská

ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
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Výlet s Csemadokom

Miestna organizácia Csemado-
ku v Trnovci nad Váhom dňa 
1.októbra 2016 zorganizovala  
jednodňový zájazd  do Maďar-
ska, do vínnej oblasti Badacso-
ny.
V rámci programu zájazdu sme 
navštívili  mesto Veszprém, 
príjemné chvíle sme si mohli 
vychutnať na promenáde pri 
jazere Balaton v Balatonfürede, 
kde sa niektorí z nás v rám-
ci individuálneho  programu 
zúčastnili aj na plavbe loďou. 
Naša cesta pokračovala do  mesta  Tihany,  kde nás 
čakala  prehliadka benediktínskeho Opátstva. Spo-

znali sme históriu opátstva, prezreli sme si baroko-
vý kostol, kryptu a  pamätnú izbu kráľa Karola IV. 

Prehliadku plnú zážitkov 
sme ukončili ochutnáv-
kou špecialít  kláštora. 
Vo večerných hodinách  
pri chutnej  večeri sme 
si mohli  vychutnať vína 
z oblasti Badacsonyu, 
ktorú nám pripravila  
Vináreň Gergely borház 
nachádzajúca sa v  Bala-
toncsicso.
Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zúčastnili zájazdu,  a 

poctili nás svojou prítomnosťou a dúfame, že pre-
žili príjemné chvíle v našej  spoločnosti.

Zo zápisníka DHZ
Dňa 9.9.2016 si DHZ prevzal nové vozidlo zn. Ka-
rosa Liaz Turbo, ktoré zakúpila Obec v sume 8.500 
Eur od HaZZ Duslo, a.s. S týmto vozidlom sme 
sa prvý krát prezentovali pred verejnosťou dňa 
10.9.2016 a to pri akcii Rozlúčka s letom,  kde DHZ 
postavil v súťaži vo varení gulášu dve družstvá. 
Aj keď sme nezískali nejaké popredné miesto, boli 
sme hrdí, že sme sa po prvýkrát zúčastnili súťaže 
pod záštitou DHZ. 
Dňa 15.10.2016 od 09.30 hod 
sa členovia DHZ zúčastnili aj s 
týmto vozidlom v objekte Zá-
kladnej školy, kde pomohli ni-
elen s výkopovými prácami, ale 
aj uložením fólie proti priesa-
kom vody, na zber a záchyt da-
žďovej vody. Opäť sme zistili, 
že DHZ je v našej obci potrebný 
a je vždy v pravú chvíľu na pra-
vom mieste. 
Dňa 23.10. - 24.10.2016 sme mali 
možnosť odskúšať našu Karosu 
v ostrom zásahu pri požiari rodinného domu v 
Trnovci nad Váhom. 23.10.2016 o 22.15 hod. sme 
dostali oznámenie z čísla 112, že v našej obci horí 
rodinný dom. Okamžite sme vyrazili na miesto 
určenia v počte 4 hasičov z DHZ a pustili sme sa 
spoločne s hasičmi zo Šale do práce. V čase asi o 
01.00 hod sme mali oheň pod kontrolou, avšak do 
04.30 hod sme zotrvali na mieste, nakoľko pre väč-
šie množstvo horľavých látok v dome bolo nutné 
zasahovať ešte 4x. Po odchode z miesta o 04,30 
hod sme znovu dostali  oznámenie, že opäť horí v 
tom istom rodinnom dome. Po príchode sme zisti-
li, že sa nejednalo o požiar v rodinnom dome, ale 
mimo.
Oheň si dlhú pauzu nedal. 24.10.2016 asi o 20.30 

hod sme dostali hlásenie, že pred rodinným do-
mom p. Š.K. horí uskladnená slama. DHZ so šty-
rmi svojimi členmi vyrazil na miesto a oheň v 
krátkej dobe uhasil. Na hasenie sa použila voda z 
vozidla Karosa. Aj keď sa oheň podarilo v krátkej 
dobe uhasiť, slama už bude pravdepodobne zne-
hodnotená.
29.10.2016 od 09.00 hod. do 17.00 hod. podali niek-
torí členovia DHZ pomocnú ruku pri upratovaní 
a príprave miestnosti na bývanie po minulotýžd-

ňovom požiari rodin-
ného domu v našej 
obci. Aj keď počasie 
bolo trochu studen-
šie, spravilo sa veľmi 
veľa. 
Po brigáde dňa 
29.10.2016 na rodin-
nom dome sme si 
chvíľku posedeli pri 
večeri doma, avšak 
nie dlho, pretože už o 
18.30 hod sme dostali 

z linky 112 správu, že v Hornom Jatove v bioelek-
trárni došlo k výbuchu plynu "metánu" a vzápätí 
k požiaru tohto plynu. Od nahlásenia požiaru sme 
za 12 minút boli na mieste a spoločne s hasičmi zo 
Šale a Nitry sme sa pustili do zásahu. Aj keď pod-
mienky neboli jednoduché, pretože každú chvíľku 
mohlo dôjsť k vyšľahnutiu plameňa, naši chlapci z 
DHZ si ako vždy počínali výborne a znovu preu-
kázali svoju profesionalitu.
Dňa 12.11.2016 od 17.00 hod do 20.00 konala člen-
ská schôdza DHZ v Trnovci nad Váhom s počtom 
18 členov. Schôdzu otvoril a viedol veliteľ DHZ 
Dezider Marček, ktorý zároveň privítal nových 
členov v kolektíve. Prerokovala sa otázka neob-
sadenej funkcie zástupcu veliteľa a pokladníka 
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DHZ. Do funkcie zástupcu veliteľa 
bol jednohlasne zvolený prednos-
ta obecného úradu Mgr. Oliver 
Berecz a do funkcie pokladníka p. 
Katarína Jarošová.. Okrem iného 
sa prerokovali záležitosti ako napr. 
výstroj a výzbroj členov DHZ. Ďa-
lej padol návrh na uvarenie pred-
vianočnej kapustnice, ktoré by sa 
malo konať 3.12.2016 o 10.00 hod v 
objekte miesnteho kultúrneho stre-
diska. 
My, miestni hasiči, sme nemali 
dlhú prestávku. Dňa 17.11.2016 o 
16.46 sme dostali správu z linky 
112, že v našej obci horí rodinný 
dom. Náš DHZ v počte 9 hasičov 
okamžite vyrazil na miesto poži-
aru a ihneď sme sa dali do práce. 
Aj keď oheň sme v priebehu dosť 
krátkej doby spolu s hasičmi zo 
Šale a Nitry uhasili, tento zásah 
nám všetkým dlho bude prebývať 
v pamäti, nakoľko na mieste poži-
aru došlo k zaduseniu splodina-
mi maloletej osoby, len 4 ročného 
chlapčeka. Kolegovia, aj toto je 
práca a aj túto musí niekto robiť, a 
my ju vykonávame dobrovoľne. 
Dňa 3. decembra 2016 od 10.00 
hod. sa v Miestnom kultúrnom 
stredisku uskutočnilo stretnutie s 
názvom Predvianočná kapustnica, 
ktorú zorganizovali členovia DHZ 
Trnovec nad Váhom. Naše pozva-
nie prijal pán starosta Ing. Rábek a 
poslanec OZ R. Láng. Posedenie sa 
konalo v príjemnej atmosfére a na 
chvíľku sme si trocha oddýchli od 
našej práce a prišli na iné myšlien-
ky.
To, že náš DHZ za krátku dobu, 
za tri mesiace, nelenil, dosvedčujú 
naše zásahy, za ktoré sme získali 
veľa pochvál od vedenia základ-
nej školy, od našich spoluobča-
nov a hlavne z veliteľstva HaZZ 
v Šali a KR HaZZ Nitra. Chcel by 
som zároveň poďakovať všetkým 
členom DHZ, ktorí neváhajú a na 
úkor vlastného voľna sa nestava-
jú k tejto ťažkej práci záporne, ale 
neustále vykazujú skvelé výsled-
ky.                                                                                                                                        
Veliteľ  DHZ     Dezider  Marček  

Z činnosti 
Lukostreleckého klubu Hubert Arrows

Od ostatného príspevku do obecných novín sa  konalo niekoľko vý-
znamných súťaží, na ktorých sa zúčastnili  naši členovia.
V júli sa konal dvojdňový Medzinárodný Varín CUP neďaleko Žiliny, 
kde sa vo svojej kategórii umiestnila Kristína Kunová na 2. mieste.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska  bol  dvojdňový pretek na ná-
ročných tratiach  vo Varíne v septembri. Naši členovia dosiahli krásne 
výsledky: Marián Bosý 1.miesto, Jozef Bošanský 2.miesto, Martin Hor-
váth 2.miesto.
Počas roka naši členovia zápolili aj v pohárových (viackolových) súťaži-
ach  ako West Cup, Južná 5-ka či najvyššia národná súťaž Slovenský po-
hár. Náš klub bol zároveň hostiteľom jedného kola z každej série. Trate 
sme mali postavené striedavo v okolí poľovníckeho domu a streleckého 
areálu Hubert. Vysoká účasť na naších pretekoch nám potvrdila, že sme 
v radoch lukostrelcov obľúbený organizátor kvalitných pretekov s dob-
rýcm zázemím a priateľskou atmosférou. Aj touto cestou by sme sa radi 
poďakovali  členom klubu, ktorí aktívne pomáhali pri príprave týchto 
náročných podujatí, ktoré robia klubu aj obci dobrú reklamu. Menovite 
by som vyzdvihol Benjamína a Kristínu Kunových, Ladislava Kajmu, 
Marcelu Nagyovú, Danu Horváthovú, Jozefa Bošanského, Petra Szaló, 
L a d i s l a va Darázsa. 
F i n á l o v é kolo West 
Cupu sa ko- nalo v Par-
tizánskom, kde sa 
umiestnil i aj naši čle-
novia: Se- bastian Kun 
2 . m i e s t o , B e n j a m í n 
Kun 2.mies- to, Kristína 
K u n o v á 1 . m i e s t o , 
T ü n d e B a r a n y a i 
2 . m i e s t o dieťa RB. 
O dva týžd- ne nasledo-
valo finále Južnej 5-ky 
v Trnovci nad Váhom, ktorá bola veľmi obľúbená a zúčastňovalo sa jej 
najviac našich členov. Umiestnili sa nasledovne: Marián Bosý 1.miesto 
BB, Ladislav Kajma 2.miesto BB, Benjamín Kun 3.miesto BB, Kristína 
Kunová 1.miesto BB, Sebastian Kun 3.miesto dieťa BB, Jozef Bošanský 
1.miesto CU, Martin Horváth 3.miesto kadet HU, Zsolt Baranyai 3.mies-
to RB, Andrej Horváth 2.miesto dieťa HU.
Ďalší týždeň sa konalo celkové vyhodnotenie Slovenského pohára v 
Rimavskej Sobote. Na týchto pretekoch sa stretávajú lukostrelci z celé-
ho Slovenska. Poháre vybojovali: Jozef Bošanský 1.miesto, Karol Deák 
1.miesto CU, Ladislav Darázs 1.miesto LB a Mária Darázs 1.miesto LB.
Jeden z našich najaktívnejších členov, Jozef Bošanský, získal krásne 
3.miesto aj na Majstrovstvách Slovenska FITA (terčová lukostreľba) v 
Jasove. „Vyskúšal“ aj terénnu lukostreľbu na Majstrovstvách SR  v te-
rénnej lukostreľbe, kde získal 3.miesto. Naposledy doniesol domov z 
Poľska tiež bronzovú medailu  z 24.hodinovej tímovej súťaže.
Sezóna 3D lukostreľby sa znova otvára v marci, dovtedy nás čakajú 
rôzne halové preteky, a pre tých najviac odhodlaných je tu Zimná liga, 
ktorá má kolá v Slovensku aj v Čechách. 
Máme obrovskú radosť z výsledkov našich členov. Patrí im veľká vďaka 
za to, že meno nášho klubu je čoraz častejšie skloňované v kruhu špič-
kových lukostrelcov. 
Tešíme sa na Vás aj nabudúce. 
Ing. Dušan Horváth
Bc. Kristína Kunová
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FUTBAL – jesenná časť
Ľuboš Janáč, tréner dorastu:
Tím výrazne oslabil odchod ôsmich hráčov do „A“ 
mužstva, takže jesennú časť sme začínali s úplne 
novým mužstvom. Bolo potrebné hráčov zohrať, 
ale dosiahnuté výsledky nezodpovedajú mojim 
očakávaniam. Mužstvo doplnili dvaja hráči zo ži-
ackeho mužstva, lebo pre nízky počet hráčov sme 
nevedeli ani zostaviť tím na zápas. Dvakrát sme 
súpisku nedokázali uzavrieť a preto sme nemohli 
vycestovať na zápas a prehrali sme kontumačne. Aj 
v domácich zápasoch sa viackrát stalo, že sme na-
stúpili s nižším počtom hráčov – niektorí hráči štu-
dujú v zahraničí a nepricestovali na zápas. Veľmi 
zlá dochádzka a morálka vládne aj na tréningoch, 
dostavili sa štyria – piati hráči. Tí potom museli aj 
v zápase ťahať za tých, ktorí netrénovali. Morálka v 
mužstve nezodpovedá mojim predstavám, viacero 
hráčov má veľmi zlý prístup nielen k tréningom, ale 
aj k zápasom. Mužstvo potrebuje novú krv, jedným 
z riešení je aj možnosť dvojitých štartov so Šaľou. 
Ako hovorím, je to v štádiu riešenia. Koncom janu-

ára plánujem začať s jarnou prípravou, zachrániť, 
čo sa dá, keď ešte raz s mužstvom nevycestujeme, 
budeme vylúčení zo súťaže. Tomu sa pokúšame za-
brániť zo všetkých síl a udržať dorast v súťaži.

Ing. Vladimír Klincko, tréner A-mužstva
Po jesennej časti sezóny 2016/2017 si myslím, že mô-
žem ja osobne aj futbalová verejnosť vyjadriť určitú 
spokojnosť s umiestnením mužstva na prvom mies-
te tabuľky. Príjemným potešením je 11 bodový ná-
skok pred konkurentom a jesenná neporaziteľnosť. 
Určite boli aj zápasy, ktoré sme mohli zvládnuť lep-
šie a stále máme na čom pracovať, ale musím v pr-
vom rade pochváliť všetkých hráčov za ich prístup 
k zápasom a reprezentovaniu klubu. Očakávam, že 
nám tento prístup vydrží a budeme na sebe takto aj 
naďalej pracovať. V závere roka odohráme ešte Vi-
anočný halový turnaj v Šali a od januára po turnaji 
TIBI cup začneme prípravu na jarnú časť. Na záver 
sa chcem poďakovať všetkým priaznivcom za pod-
poru a verím, že nás spoločne čaká úspešný Nový 
rok.  

Záverečné mesiace sezóny.
Jesenné mesiace rybárskej sezóny sú zamerané z hľadiska starostlivosti  o udržanie 
a ďalší rozvoj revírov na zarybnenie tak, aby bola dodržaná rôznorodosť druhov v  na-
šich revírov aj napriek intenzívnemu rybolovu. Zarybnenie sa uskutočnilo vo všetkých 
revíroch patriacich pod MsO SRZ Šaľa, teda na rybníkoch aj na rieke Váh, podľa plánu 
jesenného zarybnenia a dostupných finančných prostriedkov.
V revíroch našej obvodnej organizácie a na rieke Váh bolo  zarybnenie nasledovné:
10.10.-Zubáč veľkoústy 11,5 cm- Amerika III-400 ks
10.10.-Kapor K2-z Rady SRZ Žilina-Váh č.2-  5.000 kg
14.10.-Šťuka severská-ročná- Váh č.2.-50 kg
17.10.-Zubáč veľkoústy -13 cm 5.000 ks, kapor K-3 -1.500 kg z Rady SRZ Žilina-Váh 
č.2.
23.10.-Kapor K-2 AMERIKA III-400 kg,Vizallas-400 kg, Kapor K-3 Váh č.2-Selice-350 
kg, Kapor K-3 Váh č.2-Šaľa-1.000 kg, Kapor K-2 Váh č.2-šaľa-2.000 kg
28.10.Lieň sliznatý-chovný rybník Vermek-10 kg-50 ks, Amur biely-2- Vizallas-30 kg-
125 ks
Výlov z chovného rybníka Vermek- boli uskutočnené dva výlovy udicami a čereňom:
30.10. Kapor K-2 -80 kg- 100 ks, Karas striebristý 80 ks-25 kg
Vylovenými rybami bola zarybnená Amerika III.
Ostatné  zarebnenia si v prípade záujmu môžete pozrieť na stranke www.srzsala.sk.
Časť finančných prostriedkov určených na zarybnenie bola presunutá na jarné za-
rybnenie  rybníka Amerika III. Sú to prostriedky, ktoré sa nepoužili na zarybnenie z 
toho dôvodu, že ešte nebolo rozhodnuté v čase, keď sa mohlo zarybnenie vykonať, či 
rybník zostane v užívaní našej organizácie.
Z hľadiska rybolovu boli jesenné mesiace zamerané už skôr na prívlač a lov dravých 
rýb, najmä zubáčov a šťúk. Pravidelná násada a budovanie hniezd na neres zubá-
čov v jarných mesiacoch už po niekoľko rokov sa prejavuje aj na úlovkoch na rybníku 
Amerika III, kde sú zaznamenané už častejšie úlovky síce podmierečných rýb, ale je to 
dôkaz prítomnosti väčšieho počtu tohto druhu rýb v rybníku.
Všetkým členom pripomíname, že do 15.1.2017 je nutné odovzdať vyplnené po-
volenia na lov za rok 2016.
Záverom ďakujeme všetkým členom, ktorí sa aktívne zapájali do činnosti našej orga-
nizácie počas roka, ako aj všetkým, ktorí našu činnosť sponzorsky alebo akýmkoľvek 
iným spôsobom podporovali.
Všetkým členom prajeme do Nového roka 2017 hlavne veľa zdravia a počas sezóny aj 
veľa loveckých zážitkov.
Výbor Oo SRZ                                                Petrov zdar   
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                          Az idösek iránti tisztelet hónapja
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         Karácsonyi vásár és hagyományos  disznóölés
                         

Közeleg az év vége
A nappalok rövidülnek, a fagy jégvirágokkal festi meg 
az ablakokat, a karácsony már itt van az ajtó mögött. A 
2016-os év végéhez közeledik, lássuk hát, milyen is volt. 
Ing. Július Rábek polgármester úr válaszolt néhány kér-
désünkre.
1.Mondana valamit nekünk az elmúlt időszakról?
Szélesebb perspektívából kell kiindulnom. Tisztsé-
gbe lépésemkor meghatároztam a megoldásra váró 
feladatokat. A község területi fejlesztési tervén 
kívül, mely már jóvá volt hagyva, el kellett fogad-
ni a falufejlesztési tervet, a szociális szolgáltatások 
közösségi tervét, melyben meghatároztuk a lépése-
ket és prioritásokat az elkövetkező évekre. Ezek a 
dokumentumok a községi képviselők és a bizottság 
tagjai munkájának is köszönhetők. Ezek mellett az 
előkészületi munkálatok mellett dolgozóink napról 
napra biztosították a hivatal működését, a község 
irányítását, a közterületek, zöldövezetek és a köz-
ségi vagyon javítását és karbantartását, de néhány 
invesztíciós akcióba is bekapcsolódtak.
2. Milyen beruházási akciókra gondol? Hogyan 
szolgálják ezek a lakosságot?
A községi hivatal munkásai sokat dolgoztak, rekon-
struálták a járdákat, a Sőtér-, Temető-, Erdész- és 
Pék utcában, új járdát építettek az Újvári utcában 
és összekötötték a Sport utcát a Jatai utcával. Nagy 
beruházás volt az Erdész utca aszfaltozása, az út és 
a kereszteződés javítása a Pék utcában és a Fütyülő 
soron. Sor került a Vermek halastó útszakaszának 
javítására is.
Nagy hozadékot jelent a község közvilágításának 
korszerűsítése is, ahol sikerült megvalósítanunk egy 
320.000 eurós tervezetet. Az újonnan felszerelt sza-
bályozható LED lámpák a község nagyobb bizton-
ságát szolgálják.
3. Községünkben érzékeny téma az életkörnyezet, 
e téren milyen változásokra került sor?  
A Föld napja és az ehhez hasonló akcióknak köszön-
hetően megállapítottuk, hogy a lakosság szívén 
viseli a község és környéke szebbé tételét. A zöld-
területeken dolgozók folytatták az új növények kiül-
tetését és a közterületek rendben tartását. A kom-
posztálóban egyre több zöldhulladékot dolgoznak 
fel, a komposztot újrahasznosítjuk és felhasználjuk 
a zöldövezet karbantartására, a komposztáló gyűj-
tőterülete a másodlagos nyersanyag nagy mennyi-
ségének raktározására szolgál. E kiváló eredmények 
alapján sikerült pénzt szereznünk a Reciklációs Ala-
pból, kukákat biztosítottunk a hulladék osztályozott 
gyűjtéséhez, sárgát a műanyagra, zöldet az üvegre. 
Az új hulladéktörvény a faluknak számos feladatot 
ad, többek közt a biológialag bomló háztartási hulla-
dék feldolgozását, melyet a község házi komposztá-
ló megvásárlásával próbál megoldani. Lehetőség 
van 50 %-os árengedménnyel megvásárolni, s azok-
ban a háztartásokban szeretnénk elhelyezni, ahol 
erre érdeklődés van. Talán nem is tűnik úgy, de e 

kitartó  munka első gyümölcse már kezd beérni: A 
környezet minősége az új programidőszakban ope-
rációs programfelhívás első körében dotációt hagy-
tak jóvá  a gyűjtőudvar építésére.
4. A község életét tekintve minek örül leginkább?
Nagy örömömre szolgál, hogy a faluban az infra-
struktúra építésén kívül lassan a kulturális-társadal-
mi élet is beindul. A kulturális bizottság aktív mun-
kájának köszönhetően a falu számos sikeres akciót 
szervez, számuk, népszerűségük és látogatottságuk 
egyre nő. Szeretném még megemlíteni az egyesüle-
teket és társulásokat, melyek  községünkben 
működnek, aktivitásainkba bekapcsolódnak és szá-
mos saját aktivitást is kifejtenek, s ezzel kellemessé 
teszik lakosaink szabadidejét és láthatóvá teszik 
községünket. Mindig találunk eszközöket az isko-
la és óvoda aktivitásainak segítésére, mely a szülői 
tanáccsal és a Fénix szervezettel együttműködve 
számos akciót szervez, aktívan dolgoznak a nyug-
díjasok, a Csemadok helyi szervezete s az újonnan 
alakult tűzoltóegyesület. Nagyon jó, hogy a hagyo-
mányos vadászat, halászat, méhészek mellett közsé-
günkben meghonosodott az íjászat és a lovaglás is. 
Nem feledkezhetünk meg a Dynamo FK-ról és a TJ 
Dynamo Tornóc-ról, melyek szintén képviselik köz-
ségüket. A falu részét képező Horný Jatov életében 
különösen fontos a Hornojatovčan polgári társulás 
tevékenysége. Számos rendezvényt szervez a Hu-
bert lövölde is.
Ezeknek a szervezeteknek, egyesületeknek, a ma-
gánvállalkozóknak és a lakosoknak is lehetőségük 
van a VITIS polgári társulásban dolgozni, melynek 
községünk is tagja. Ezen társulásnak köszönhetően 
különféle aktivitásokban vehetnek részt, helyi akci-
ócsoport felhívásának segítségével pénzt szerezhet-
nek további tevékenységükhöz.
5. Mik a tervei 2017-re?
Vár ránk a közigazgatás elektronizációja, mely le-
hetőséget adna a lakosságnak, hogy mindent egy 
helyen intézzen és felszámolná a bürokráciát is. Mo-
dernizálnunk kell a felszerelést, a rendszerek össze-
hangolását is biztosítanunk kell, fel kell készíteni a 
dolgozókat a legiszlatív és egyéb változásokra. His-
zem, hogy a hivatal alkalmazottai az elöljáró vezeté-
sével megbirkóznak a feladattal. 
Tervezzük még a régi parókia épületének felújítását 
a község kulturális-társadalmi életének fellendíté-
se céljából, tűzoltószertár építését, meg kell oldani 
Horný Jatov vízellátását is. Folytatni akarjuk a jár-
dák, utak, kerékpárutak rekonstrukcióját, mellyel ja-
vul a lakosság biztonsága és a község környékének 
elérhetősége is egyszerűbb lesz.
Végezetül szeretném megköszönni a képviselők-
nek, a bizottságok tagjainak az együttműködést, az 
ötleteket, a konstruktív hozzáállást, a lakosoknak a 
támogatást és a segítséget, a község alkalmazottai-
nak pedig az elmúlt időszakban elvégzett munkát.
Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést! 
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A képviselötestület ülése
A  képviselőtestület 18. ülésére 2016. októ-
ber 24-én került sor. A képviselők megtárgyalták a 
költségvetés változtatásainak javaslatát, s ezt jóvá 
is hagyták. A Tornóci AI és Óvoda 2015/2016-os 
tanévben elért oktatási-nevelési eredményeiről szó-
ló jelentést Mgr. Tatiana Srňáneková igazgatónő 
terjesztette elő. Az említett jelentés tartalmazza a 
tanulók létszámát, az értékelés és osztályzás adatait 
az oktatás fokozatai szerint, a projekteket, melyekbe 
bekapcsolódtak, az aktivitásokat és a nyilvánosság 
előtti prezentációkat, az oktatási-nevelési folyamat 
anyagi biztosítását stb. A képviselők a jelentést egy-
hangúlag elfogadták.
A következő pontban a képviselők tájékozódtak a 
falu tulajdonában lévő telek eladására kiírt nyilvá-
nos versenytárgyalás eredményeiről. Az értékelő 
bizottság megállapította, hogy egy érdeklődő sem 
jelentkezett, a képviselők ezért a következő forduló 
tavaszi hónapokra történő áttételét javasolták.
A képviselőtestületi ülésen megtárgyalták továb-
bá a Branko Slovakia pulykafeldolgozó kiépítésére 
tett javaslatát, melyet a községi hivatalnak kézbesí-
tettek. Ezt a már nem működő pulykakeltető terüle-
tén kellene létrehozni, s  a  fő tevékenység a  pu-
lykák vágása és  feldolgozása lenne. 2016. 9. 26-án 
ez ellen a községhez petíció érkezett. A község élt 
a törvény adta lehetőséggel és 60 napos határidőt 
kért az ügy kivizsgálására.
A petíció és vállalkozói javaslat  a pénzügyi és 
vállalkozói  bizottság vitájának is tárgyát képez-
te, a komisszió álláspontja negatív volt, viszont 
a környezetvédelmi-, közlekedési-, építkezési és 
mezőgazdasági bizottság álláspontja pozitív. A 
polgármester e témában vitát indított, melyben 
helyet adott a Branko képviselőinek. A Branko 
Slovakia biztosította a jelenlévőket, hogy a projekt 
biztonságos, nem lépik túl a kapacitást, a szagokat 
szellőztetési technikával kezelik, új légtechnikát is 
bevezetnek, mely semmilyen káros hatással sincs 
a környezetre. A képviselők és a jelen lévő lakosok 
között élénk vitára került sor, melyben számos érv 
hangzott el mellette és ellene is. A képviselők végül 
határozatot fogadtak el, melyben tudomásul veszik 
a petíciót és azt törvényes időn belül véleményezik.
Az „egyéb” pontban az elöljáró ismertette a képvi-
selőkkel a háztartási hulladék likvidálására vonat-
kozó információkat a házi komposztálókat illetően. 
A községi képviselőtestület az előző üléseken jóvá-
hagyta 300 darab komposztáló berendezés megvá-
sárlását, de a szállító által beígért 50 %-os árenged-
mény csak nagyobb mennyiségre vonatkozik. A 
képviselők javasolták az elöljárónak, hogy ismétel-
ten szólítsa meg a szállítót és tárgyaljanak 500 db 
komposztáló megvételéről az eredeti árajánlat ér-
telmében.
A vitában fellépett az iskolaügyi- ifjúsági- és kultu-
rális bizottság elnöknője is, aki tájékoztatta a képvi-

selőket a karácsonyi vásár ismételt megrendezésé-
nek tervéről, s arról, hogy próbálják a továbbiakban 
is megtartani ezt a hagyományt. Ennek keretében 
javasolta, hogy vegyenek fasátrakat, bódékat és 
sörszetteket az árusok részére. A képviselők 6 db 
sátor és 20 darab sörszett megvásárlását hagyták 
jóvá.
Mészáros Ferenc úr köszönetet mondott a község-
nek és mindenkinek, aki részt vett a szeniorok ta-
lálkozójának megszervezésében, a kiválóan előkés-
zített akcióért. Rákérdezett az artézi kút javítására 
és felújítására.  Kríž mérnök  tájékoztatott a „Zöld 
oázisok” elnevezésű projektbe való bekapcsolódás 
lehetőségeiről.
A képviselőtestület 19. ülésére négy képvi-
selő javaslatára /Láng úr, Čerhák úr, Fülöpová ass-
zony, Ing. Hanzlík/ 2016. november 7-én került sor 
egyetlen programponttal, mely a Branko Slovakia   
invesztíciós tervezete álláspontjának megtárgyalása 
volt – a Branko Slovakia Pulykafeldolgozó. A pol-
gármester megemlítette az előző ülés határozatait és 
átadta a szót Hanzlík mérnöknek. Élénk vita alakult 
ki a javaslat beadásával kapcsolatban, s megállapí-
totta, hogy erről az ügyről hamarabb kellett volna 
értesülniük. Hasonlóan nyilatkozott E. Fülöpová is. 
A hivatal elöljárója megemlítette, hogy az első ja-
vaslat a községhez  2016. 8. 25-én érkezett, de meg 
kellett várni, hogyan ítélik meg a környezetre való 
hatását, aztán jött a petíció, közben összehívták a 
megfelelő bizottságokat is. Ezt követően minden az 
októberi ülésre tolódott ki.
E. Fülöpová képviselő elmondta véleményét, hogy 
a községben már elég sok a környezetre gyakorolt 
káros hatás, RSDr. Éles pedig rámutatott, hogy a 
Branko valamikor számos munkalehetőséget adott 
a falunak, szerinte ma már jó minőségű technológi-
ák állnak rendelkezésre a húsfeldolgozáshoz. 
A Branko Slovakia  képviselői rákérdeztek, ki fo-
glalkozik a petícióval, az teljesíti-e a törvény által 
előírt feltételeket, nem értik, miért veszik egyálta-
lán figyelembe. Érdeklődtek továbbá, hogy a köz-
ség álláspontja miért negatív, hiszen nem szegték  
meg a község területi fejlesztési tervét. Az elöljáró 
elmondta, hogy a petíció törvényes, minden felté-
telt teljesít és a hivatal dolgozóinak részéről is a tör-
vény értelmében kezelik. Ha a Branko-nak kérdései 
vannak a község által elküldött álláspontot illetően, 
személyesen vagy telefonon is felvehették volna a 
kapcsolatot, a mai tanácskozás tárgya a petíció és az 
arra adott válasz.
Néhány képviselő és RSDr. Éles csodálkozását 
fejezte ki afölött, hogy a petíció megalkotói, kez-
deményezői közül egy se jött el, hogy harcoljon né-
zetei mellett, hol van az érintett nyilvánosság?
A vita után a képviselők tudomásul vették a java-
slat megvalósításáról szóló tájékoztatást és szava-
zással fejezték ki álláspontjukat a Branko Slovakia 
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Pulykafeldolgozó javaslatához. Mellette szavazott Ing.Vižďáková, 
PaedDr. Suba, PhD., Ing. Hlavatý, RNDr. Belovičová, ellene Láng úr, 
Ing. Hanzlík, Fülöpová, Čerhák, tartózkodott  PaedDr.Kosztanko.
A községi képviselőtestület 20. ülése 2016. december 12-én 
zajlott 7 képviselő jelenlétében. A tanácskozásra 6 általános érvényű 
rendeletet készítettek elő, valamint a község 2017-re szóló költsé-
gvetését és további aktuális kérdéseket. A helyi adókról, a szemét-
díjról és az apró építkezési hulladék díjáról szóló általános érvényű 
rendeletet /ÁÉR/, mely az elhordás chipp-rendszeres nyilvántartása 
előkészítésének javaslatára vonatkozott, nem fogadták el, négyen 
voltak mellette, egy tartózkodott, kettő pedig ellene voksolt, tehát 
nem érte el a jelenlévő képviselők háromötödös többségét. A továb-
bi hulladékraktározási általános érvényű rendeletekről a község-
ben – mivel az előző rendeletet nem fogadták el – nem tárgyaltak. 
A község általi szolgáltatások díját szabályozó általános érvényű 
rendeletet elfogadták /apróbb változások csak a cégek temetőbe való 
belépésének díjában van/. A képviselők elfogadták továbbá a 2017-es 
év költségvetését.
A községi képviselőtestület elfogadott egy új általános érvényű 
rendeletet is a községi lakások bérbe vételéről, ahol az egyes kér-
vények elbírálása alapján állították fel a kritériumokat. Főként ezek 
a szempontok döntenek: a meghatározott összegű bérlet előlegének 
befizetésére való hajlandóság a jövendő szerződésről szóló szerződés 
aláírásakor, a kérvényező állandó munkaviszonya, családi viszonyai, 
s lakáskörülményei a kérvény beadása idején. A lakáskérvény bea-
dásának időpontja, s ennek rendszeres, évente történő aktualizálása 
is fontos. Ebben az időszakban leginkább időszerű a  pirotechnikai 
eszközök használatáról szóló általános érvényű rendelet, mely pon-
tosan meghatározta, hogy ezek mikor használhatók./ Szilveszterkor 
16 órától éjjel 2 óráig, Újév napján 16 órától 22 óráig, illetve a családi 
események vagy kulturális-társadalmi rendezvényekhez kapcsoló-
dó kivételek alapján máskor is/. Célunk az volt, hogy a lakosság és 
a háziállatok se legyenek kitéve egész évben a kellemetlen zajnak, 
s hogy minimalizáljuk a lehetséges baleseteket, melyek e termékek 
használatakor fordulnak elő. Aktualizáltuk  a község tűzvédelmi 
rendjét is. 
A képviselők más kérdésekkel is foglalkoztak, az önkéntes tűzoltók 
hatékony munkájának köszönhetően szükség lesz egy működőképes 
tűzoltószertárra is. A tűzoltóparancsnokkal együttműködve találni 
kell egy erre alkalmas helyet. A nyugdíjasklub rossz műszaki állapo-
tban van, a képviselők jóváhagyták a lebontását és megbízták a pol-
gármestert, hogy tárgyaljon az ide tartozó telkek megvásárlásáról.
A további programpont a régi plébánia objektuma volt, a képviselők 
főleg működőképes kihasználásával foglalkoztak. Azt javasolták, 
hogy könyvtárként használják, lehetne benne olvasóterem, kiállí-
tó-terem, múzeum, eskető-terem, cukrászda, helyiség koncertek és 
előadások lebonyolítására, recepció, borozó, nyugdíjasklub, mama- 
illetve ifjúsági központ. Megegyeztek, hogy szükség van a tető re-
konstrukciójára, s mindenekelőtt fontos, hogy az épület a jövőben 
a lakosság kulturális-társadalmi igényeinek kielégítésére szolgáljon.
A polgármester  tájékoztatta a képviselőket, hogy a Vág-Duna-Ipoly 
Euroregionális Szövetség realizálja azt a tervezetet, melynek során 
Vágsellye és Érsekújvár rákapcsolódik az EUROVELO 6 nemzetközi 
kerékpárvonalra, a támogatás 40.000 euró. A kerékpárút 11 község 
katasztrális területét érintené, egyik Tornóc. A javasolt vonal hoss-
zát tekintve az egyes falvaknak és városoknak összegeket határozott 
meg, amivel hozzájárulnának a projekt finanszírozásához. Tornóc 

A képviselötestület ülése

Társadalmi rovat

Gratulálunk a jubilánsoknak

70 
     Marta Szovicsová
         Mgr. Zita Szovicsová
       Zdenka Hlaváčová
         Gizela Lehnertová
         Helena Valkárová
         Katarína Csiriková

75 
     Margita Jančovičová
         Rozáclia Keszeliová

85 
      Júlia Kelemenová
         Ružena Tóthová
         Margita Kissová

90 
        Paula Marčeková

95 
     Margita Zelezníková
          
Újszülöttek

Jakub Lenčéš
Alan Gašparík
Erik Patócs
Eliana Oláhová
Adam Udvaros
                           
Házasságot kötöttek
   
Petr  Kuruc és Mária  Sliacka                                    
Adrián Forró és Monika Lelovicsová
Daniel Madro és Monika Mitlíková
Loránt Ajtics Horváth és Milada Mackyová
                                                            
Elhunytak

Helena Bégerová, 80-éves
Ján Ember, 76-éves
Tibor Kántor, 86-éves
Peter Valušek, 4-éves

községnek 540,71 Є összeg jött ki, 
melyet a képviselők jóváhagytak.
A képviselők elfogadták még a 
projektek benyújtását a képvi-
selőtestület ülésére, és tudomásul 
vették a főellenőr ellenőrző tevé-
kenységének tervét a 2017-es évre.  
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A tornóci községi 
könyvtár

Könyvtárunk Tornóc község költ-
ségvetéséből évente 1000 eurós tá-
mogatást kap, hogy könyveket vá-
sárolhassunk olvasóinknak.
2016-ban két dotációt szerzett a kö-
nyvár bővítésére. 250 eurót kapott 
a Nitrai Kerületi Önkormányzattól, 
1.000 eurót pedig a művészeteket 
támogató alaptól. Az olvasók így 
vadonatúj könyveket olvashatnak, 
melyeket ebből a pénzből vásárol-
tunk nekik.
E könyvek jegyzékét megtalálhat-
ják weboldalunkon: 

http://www.trnovecnadvahom.
sk/p/440/obecna-kniznica.html 

A hulladékkal való gazdálkodás 
községünkben 

Községünk azon falvak közé tartozik, amelyek va-
lóban érdeklődnek a környezet jobbá tétele és a 
hulladék értékesítése iránt.
Községünkben már néhány éve osztályozzuk a 
hulladékot, a háztartások minden hónap első hét-
főjén kirakhatják a ház elé a szilonzsákokban lévő 
műanyagot, papírt és üveget. A községben osztályo-
zott hulladékgyűjtésbe kerülnek a háztartásokból 
az öreg ruhadarabok, a fémhulladék, a használt 
elemek és autóakkumuláto-
rok, állatorvosi- és ember által 
szedett gyógyszerek, használt 
olaj és zsír.
Évente kétszer szedik a 
nagyméretű hulladékot.
Ez évben  a műanyag zsákok 
helyett sikerült sárga konté-
nereket biztosítanunk a műa-
nyag hulladékra, zöldet pedig 
az üvegre. Nagyon örülünk, 
hogy ilyen nagy volt az érde-
klődés. Sárga szeméttartót 510 
háztartás vett ki, zöldet pedig 462.
Ezen kívül a lakások mellé 14 darab 240 literes sár-
ga konténert helyeztünk el.
Néhány darab zöld és sárga szemétkukánk még 
van, szívesen bocsátjuk az érdeklődők rendelkezé-
sére.
A községnek a törvény értelmében biztosítania 
kell A  községnek a törvény értelmében biztosí-
tania kell és el kell végeznie a biológiailag bomló 
hulladék osztályozott gyűjtését, itt egyik megoldás 
a házi komposztálás. Néhányuknak még van házi 
komposztálójuk, azoknak pedig, akiknek nincs, de 
akarnak, a község biztosítja a komposztálót. ĺgy 
újrahasznosíthatják a kerti és konyhai biológiai 

hulladékot. Ezáltal  csökken a konténerekbe rakott 
szemét mennyisége, nem kis összeget takarítanak 
meg, melyet jelenleg a szemét elhordására fordí-
tanak, s így a szemétről szóló új törvény víziója is 
értelmet nyer. Előkészítünk egy tájékoztató kampá-
nyt is, mely közelebb hozza a lakossághoz a kom-
posztálás problematikáját.
Új évtől a szemetet továbbra is minden hétfőn szá-
llítják el, de az osztályozott gyűjtés minden hónap 
első keddjére tolódik át.
A község a háztartásokból származó kommunális 
hulladék elszállításában is változtatásokat tervez. 

A faluban mennyiségi szemételszá-
llítást vezettek be. Chippek állnak 
rendelkezésre, melyekkel minden 
hulladékra szolgáló edényt me-
gjelölnek Ezáltal minden elvitelt 
feljegyeznek. Érvényben marad a 
jegyrendszer is legkevesebb 3 je-
ggyel minden háztartásban élő 
személyre. Azoknak a háztartások-
nak, melyeknél minden héten vagy 
minden két hétben szükséges el-
szállítani a hulladékot, lehetőségük 

van matricát vásárolni. A díj nem változik, egy 120 
literes edény elvitele 1,80 Є marad, a 240 literesé pe-
dig 3,60 Є.
2016. 12. 1-jétől a komposztáló nyitva tartása me-
gváltozott. Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 
13-tól 16 óráig lesz nyitva. December 1-jétől a község 
megkezdi a gyűjtőudvar építésének előkészületeit.
A komposztáló működni fog, de csak kerti biológiai 
hulladékot vesz át.
Bízunk benne, hogy ezekkel az intézkedésekkel sa-
ját magunknak és gyermekeinknek is egészségese-
bb életkörnyezetet tudunk teremteni, önöknek pe-
dig pénzt takarítunk meg a kommunális hulladék 
elszállításában.

Mindenszentek 
ünnepe 

A naptárban november 1-jére 
esik, másnap pedig a halottak 
napja követi. Ezek azok a napok, 
amikor a temetőket beborítja a 
fény és a sok-sok virág. Ilyenkor 
lerójuk kegyeletünket halottaink 
előtt, és végső nyughelyüknél 
nyilvánítjuk ki szeretetünket.
Nincs olyan sír, melyen lega-
lább egy gyertya ne égne. Hiszen 
mindegyikünk elvesztett valakit 
az életben – szüleit, nagyszüleit, 
testvérét, feleségét, férjét, gyer-

mekét. A veszteség fáj, s bár az 
idő ez esetben kegyes és segít 
enyhíteni a sajgó sebek okozta fá-
jdalmat, felejteni nem lehet. Nem 
tudjuk már elmondani, mennyire 
hiányoznak, mennyire szerettük 
őket, mennyire hálásak vagyunk 
az együtt eltöltött pillanatokért, 
hogy mennyi örömet, boldogsá-
got, mosolyt, távozásukkal pedig 
mennyi bánatot hoztak nekünk. 
Csupán gyertyát tudunk gyújta-
ni, s csendben emlékezni.

A fénnyel, virágokkal teli temető 
az emlékezés jelképe.



5

A közsegi hivatal tájékoztatt...
VITIS polgári társulás

A VITIS polgári társulás Báb, Jarok, Lehota, Luži-
anky,  Rumanová, Veľké Zálužie, Rišňovce, Moče-
nok, Hájske, Horná Kráľová és Tornóc községek 
intézményeinek és polgárainak köz- és magán-
társulása. A községek képviselőin kívül a VITIS 
polgári társulás tagjai az egyletek, egyesületek, 
klubok, vadászegyletek, folklórcsoportok, vállal-
kozók és lakosok, akik itt laknak vagy a társulás 
falvaiban végeznek különféle aktivitásokat.A tár-
sulás irodája a Veľké Zálužie-i kultúrház épületé-
ben található /Hlavná ul.788. Veľké Zálužie/
A társulás kiinduló, alapdokumentuma „A VITIS 
helyi akciós csoport /MAS/fejlesztésének integrált 
stratégiája“. Mivel a társulás területe  a vidékre 
terjed ki, a tagok elhatározták, hogy „A vidékfej-
lesztés programja 2014-2020 között“ dokumen-
tummal összhangban fejlesztik tevékenységüket 
és szereznek anyagi támogatást az uniós alaptól 
, valamint konkrét tervezeteket valósítanak meg 
az egyes községek lakóinak javára. A társulás 
alapvíziója az, hogy a MAS VITIS területe 2020-
ra attraktív, konkurrenciaképes térséggé váljon, 
mely főleg a saját emberi, társadalmi, kulturális 
forrásait használja ki a jobb minőségű életre, tisz-
ta, egészséges, kulturált vidéki környezetben. Az 
aktivitások és stratágiák főként arra irányulnak, 
hogy az emerek számára biztosítsák a jó minő-
ségű közművesítéssel és komplex szociális szol-
gáltatásokkal bíró lakhatást és életet. Szeretnénk 
megőrizni és fejleszteni a régió népi hagyomá-
nyait, bővíteni a vidéki idegenforgalmat, új mun-
kahelyeket letesíteni a lakosok számára, valamint 

prezentálni és propagálni a társulás egyes falvait. 
A társulás most most egy döntésre vár, hogy a 
tervezett aktivitásokat támogatni fogják-e a 2014-
2020-as vidékfejlesztési programból, ahová  kér-
vényt adtunk be vissza nem térítendő pénzbeli 
támogatásra. Siker esetén több községi és vállal-
kozói, valamint harmadik szektorbeli fejlesztési 
projektet tudunk megvalósítani, mely a lakosság 
életminőségének javítását szolgálja.
A tagok aktivitása nem csak az uniós támoga-
tásoktól függ. Minden évben szervezünk közös 
rendezvényeket, melyek közelebb hozzák egy-
m á s h o z a lakosokat 
és a t á r s u l á s 
t a g j a i t . Meg kell 
említeni elsősorban 
a régió b o r á s z a i -
nak be- m u t a t k o -
zását „A MAS VITIS 
borbajnoka“  címmel, a „Labdarúgóreménysé-
gek bajnokságát“,  „A VITIS ének- és folklórc-
soportjainak seregszemléjét“ és „Az óvodások 
sportolimpiáját.“
A VITIS keresi a lehetőséget, hogyan tudná támo-
gatni a vállalkozókat, fellendíteni a vidéki ide-
genforgalmat és a kulturális örökség megőrzé-
sét. Örülni fogunk, ha javaslataikkal, ötleteikkel 
megkeresnek bennünket a vitis.mas@gmail.com 
e-mail címen vagy a  0903 790 381-es telefonszá-
mon.
A VITIS polgári társulásról, annak tevékenysé-
geiről, elérhetőségeiről a www.vitis.estranky.sk. 
internetes oldalon találhatnak bővebb tájékoztatást.  

A községi rendőrség figyelmeztet minden-
kit, hogy a faluban az utóbbi időben többször 
figyeltünk fel gyanús alakok mozgására. Né-
hányan közülük megpróbálnak pénzt kicsalni 
főleg idős, egyedül élő lakosoktól, vagy azoktól, 
akik a község külterületein laknak. Főként idős 
polgárainkat intjük fokozott óvatosságra és 
éberségre, ha idegen emberekkel állnak szóba. 
Azt ajánljuk a lakosoknak, főként a nyugdíja-
soknak, hogy ne engedjenek telkükre, házuk-
ba, lakásukba idegeneket és semmi esetre se 
adjanak nekik pénzt és értéktárgyakat.
Ha ezeknek a személyeknek sikerül bejutniuk 
a házba vagy lakásba, bevált taktika, hogy 
egyikük eltereli az idős ember figyelmét, s ad-
dig a másik meglopja őt, elveszi a pénzét, ék-
szereit, értéktárgyait. Előfordul, hogy a csalók 
a villanyosok, gázosok, vizesek, szociális bizto-
sító vagy fogadóirodák alkalmazottainak adják 
ki magukat. Néha rendőrként mutatkoznak be. 

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy 
idegenekkel való kommunikációnál azonnal 
ellenőrizzék közeli hozzátartozóiknál az idege-
nek által közölt információk valódiságát, mert 
előfordul, hogy kitalálnak egy történetet arról, 
hogy egyik családtagjuknak pénzre van szük-
sége. Gyanú esetén rögtön hívják az ismert 158-
as telefonszámot.

A községi rendőrség az utóbbi hetekben több 
olyan gépkocsivezetővel is kapcsolatba került, 
aki a családi ház előtti járdán parkolta le gép-
kocsiját, vagy úgy állt le, hogy az út egy rés-
zét blokkolta. A téli karbantartásnál ez problé-
mát okoz, a községi hivatal műszaki dolgozói 
nem tudnak a járdára jutni a gépekkel. Ez a 
hó eltakarításánál komoly gondot okoz. Ezért 
felhívjuk minden sofőr figyelmét arra, hogy 
gépkocsijukkal az érvényes jogi előírásoknak 
megfelelően parkoljanak.
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Az idősek iránti tisztelet 

hónapja
Az októberi hónap az idősek iránti tiszteletet jel-
képezi, Hullnak a levelek, a természet lassan téli 
álomra szenderül. Az emberek életében is felváltja 
az ifjúságot a felnőttkor, majd beköszönt az ősz. A 
hajban megjelennek az ezüst szálak, az arcon egyre 
több a ránc, a lépés lelassul. Egy nap belenézünk 
a tükörbe, s egy arcot látunk, melybe barázdákat 
szántott az öröm és a gyötrelem. Az élet rajtahagy-
ta névjegyét, bölcsességet és jellemet vésett belé. 
Az idősek iránti tisztelet nekünk jó alkalom arra, 
hogy köszönetünket fejezzük ki minden 70 év feletti 
lakosunknak az elvégzett munkáért, bölcsessé-
gükért, tapasztalatukért, melyet átadnak nekünk. 
A szeretetért, áldozatkészségükért, s azért, hogy 

helytálltak a nem egyszer nehéz életkörülmények 
között is. Sokan közülük átélték a háborút, az ezt 
követő, kemény és igényes munkával teli éveket. 
Megélték a megérdemelt pihenést szeretteik köré-
ben.
Az idei ünnepségre 2016. október 19-én került sor 
a tornóci kulturális központ nagytermében. A gyö-
nyörűen feldíszített teremben mindenkit üdvözöl-

tünk, aki rész vett az akción. Nem voltak kevesen, 
kölcsönösen köszöntötték egymást, nevettek, bes-
zélgettek, jókedvűen üldögéltek az ízlésesen meg-
terített ünnepi asztalnál, ahol finom frissítő várta 
őket. 14 órakor elcsendesült a terem zaja, vendé-

geink meghallgatták Július Rábek mérnöknek, 
községünk polgármesterének ünnepi beszédét, aki 
mindenkit üdvözölt. Kultúrműsorról az óvoda és 
iskola gondoskodott, a gyerekek énekeltek, táncol-
tak, felvidították a jelenlévőket.
Nagy élmény volt a Peško házaspár, Mária és Mar-
tin fellépése, akik Mikuláš Schneider-Trnavský két 
dalát és operett-áriákat  adtak elő a Víg özvegyből. 
Csodálatos fellépésük jutalma lelkes taps volt.
Az Old Boys is elénekelt számos ismert slágert, s 
hogy tényleg tetszett, ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy sokan minden gondjukat, bajukat 
elfeledve táncra is perdültek.
A vendéglátói szakközépiskola ügyes tanulói, Ga-
bika  Ježková és Paľko Kuruc idén is segítettek a 
felszolgálásban, s ezért szívből jövő köszönet ille-
ti őket. De a legnagyobb köszönet önöknek jár, 
idős polgáraink, a dicsérő szavakért is, melyeknek 
nagyon örültünk. Bízunk benne, hogy jövőre jó 
egészségben és vidámságban újra találkozunk.  

Hagyományos  disznóölés és karácsonyi vá-
sár 2016. december 17-én szombaton a helyi kul-
turális központ udvarán már reggeltől terjengett a 
káposzta, a disznótoros specialitások, a puncs és a 
forralt bor illata. Kitűnő volt a hangulat, a hente-
sek ügyes kezei alatt készült a sok-sok finomság a 
lakosok számára.
Felelevenedett a régi disznóölés hagyománya, 
melyet valamikor vidékünkön jól ismertek, ma 
azonban már inkább csak ritkaságszámba megy. 
Aki akarta, meg is vásárolhatta a disznótoros spe-
cialitásokat. Ekkor került sor a másodszor me-
grendezett karácsonyi vásárra is. A látogatókat 
gyönyörűen feldíszített udvar fogadta, mindenütt 
kivilágított sátrakat láttunk, melyekben játékot, 
ostyát, mézeskalácsot,  karácsonyi díszeket, de-
korációt, bizsut, gyümölcsöt, zöldséget kínáltak. 

A nagyteremben méz és mézből készült termékek 
bemutatójára került sor, s itt kínálták kézimunkái-
kat az iskola és óvoda tanulói.
Láng Miklós úr gyönyörű, fából készült munkáit 
mutatta be. Az ünnepi hangulatot, lelki meghittsé-
get e hideg szombat délután az iskolások fellépése, 
valamint az élő- és fából készült Betlehem emelte. 
A műsor fénypontja Mgr. Mária Pešková szívet 
melengető fellépése volt.
Köszönjük Ing. Július Rábek polgármesternek, a 
község képviselőtestületének, a kulturális bizo-
ttság tagjainak, a községi hivatal dolgozóinak a 
szervezést, Bogdanyová asszonynak az állatokat 
az élő Betlehembe, s természetesen mindenkinek, 
aki részvételével támogatta a rendezvényt. Hi-
sszük, hogy egy csodálatos karácsony előtti délu-
tánt töltöttek el velünk.   
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Itt járt a Mikulás

2016. december 4-én a téren a harangnál ren-
geteg ember gyűlt össze. Eljöttek a fiatalok, az 
idősebbek, de főleg a gyerekek. Türelmetlenül 
tekintgettek mindenfelé, nem bírták kivárni a 
bejelentett vendéget.
A vidám zene két ördögfiókát is odacsaloga-
tott, akik iránt nagy volt az érdeklődés, de a 
gyerekek bizony nem ijedtek meg tőlük. Az 
ördögök panaszkodtak Mónikának, a moderá-
tornak, s magához Luciferhez, a pokol urához 
akartak fordulni. Ő nem habozott, s a pokol 
tüzével és ördögökkel érkezett egyenesen a 
főtérre. A látvány elég szörnyű volt, néhány 
gyerek szíve szaporábban vert. A sátánt azon-
ban elkergette a csodás hintón érkező Mikulás, 

akit angyalok és lovasok kísértek. A gyerekek 
rögtön odafutottak hozzá és édes jutalmat 
kaptak. De csak az, aki szavalt vagy énekelt 
neki, és egész évben jó volt. S ilyen gyerek a 
faluban nagyon sok van, mert a Mikulásnak 
gyakran kellett a zsákba nyúlnia.
Gyönyörű idő, kitűnő hangulat, vidám gyer-
mekkacaj – ez volt a szervezők legnagyobb 
jutalma.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy a  rendezvény sikeres legyen:  František 
Végfalvi kocsisnak, Marcel Hadnaďnak, Lau-
ra Hadnaďovának, Matej Križannak, Veronika 
Košťálovának, Paulínka Burdilovának, Viktória 
Ácsovának, Richard Dobrovodskýnak, Alexan-
dra Tóthovának,  Emka Dudonovának, Alyska 
Hadnaďovának, Nikola Havrilovának, Lenka 
Ižákovának, Simonka Ižákovának, Silvia Šimo-
vának, Peter Malkonak, Monika Hadnaďovának, 
Alojz Čelítkonak, Adrián Vološinnak, Alena Ma-
dayovának, Martin Hajdunak, Monika Jusková-
nak, a községi rendőrségnek, a községi hivatal-
nak és főleg Láng úrnak az újabb sikeres akció 
megszervezését.  

Jelentés az iskolapadból...
SULIABLAK
A Tornóci AI és Óvoda az előző hónapokban több 
aktivitásba is bekapcsolódott
ENVIROPROJEKT 2016: „Életkör-kert”
Az SZK Oktatásügyi Minisztériuma felhívást in-
tézett az ENVIROPROJEKT 2016 environmentális 
fejlesztési tervezetek finanszírozási kérvényeinek 
beadására. A beadott projektekből a válogató- és 
értékelő bizottság 2016. május 25-i ülésén 30 projek-
tet választott ki, köztük a  miénket is „Életkör-kert” 
címmel. A tervezet célja kert és rét létrehozása volt, 
mely a permakultúra elveiből indul ki. Célja még a 
különböző formájú, gyógynövények /gyógynövé-
nyspirál/ és zöldségek termesztésére szolgáló ún. 
„német halmok”megalkotása, esővízgyűjtő tava-
cska létrehozása, mogyoróliget, fenyőerdő és ősho-
nos gyümölcsfák kiültetése abból a célból, hogy a 
fákat a „német halmok” /biomassza/, magasított 
ágyások és „rovarhotelok” céljaira használják. A 
nyári szünidő elején brigádot szerveztünk a tó ki-
ásására és a halmok létrehozására, szeptemberben 
és októberben megcsináltuk a tavat. 
A kiásott, rendbe hozott gödörbe geotextíliát, 
PVC fóliát raktunk, bekötöttük a befolyó árkot, 
merülőpróbát végeztünk és rendbe hoztuk a tó 
környékét.   Sikerült kiültetnünk az eperhalmokat, 
a mogyoróligetet , a gyümölcsfákat és gyógynövé-
nyspirált is készítettünk. Nem volt könnyű, de si-
került, hiszen az iskolánkba járó gyerekekért csi-

náltuk.  
A Tornóci AI és Óvoda ezúton fejezi ki köszönetét: 
a községnek a projekt anyagi támogatásáért /220,- 
Є/, a községi hivatal dolgozóinak -  a zöldterületek 
és a hulladékgazdálkodás beszámolójáért, a tornó-
ci önkéntes tűzoltóknak, az AQUAZEL  cégnek , a 
tanulóknak, a szülőknek és iskolabarátoknak .    
A Vörös Szalag   az AIDS ellenes országos kampány 
neve és jelképe. A tizedik évfolyamba az „Egészség 
és biztonság az iskolákban 2016” elnevezésű fej-
lesztési projekt keretében mi is bekapcsolódtunk. 
A projekt 2016. szeptember 5-től december 1-ig 
tartott.
Iskolánk aktivitásai:       
1. „Iskolai képeslap - Vörös Szalag” rajzverse-
ny. Képeslapot kellett készíteni a kampány grafi-
kus kifejezése céljából, szabad, saját technika, A5 
vagy A6-os méret, a képeslap elejének és hátlap-
jának úgy kellett kinéznie, mint az igaz képeslap. 
A versenybe iskolánkból 3 győztes munkával ne-
veztünk be.
2. Sporttal a Vörös Szalagért – a versenyt a 
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szlovákiai iskolák számára hirdették meg, 
amelyek kiválasztanak egyfajta sportot és iskolai 
bajnokságot rendeznek, melybe minél több diák 
és alkalmazott  is bekapcsolódik. Iskolánk a felső 
tagozatos osztályok közti versenyt rendezte meg 
floorballban. A  vörös szalag feltűzésével jelez-
ték, hogy részt vesznek ebben a kampányban. A 
versenybe 51 iskola kapcsolódott be, December 
1-jén 20 iskola közül sorsolták ki, ki kap jutalmat, 
iskolánk is köztük volt.
3. Egy nap pirosban – élő vörös szalag. De-
cember 1-jén iskolánkban megtartottuk az „Egy 
nap pirosban” rendezvényt. A pedagógusok és 
tanulók piros ruhában jöttek iskolába. Az első 
kísérletet a vörös szalag kialakí-
tására a tanítók végezték. Ezt 
követően a   tanulókat is bevon-
ták. E napon a VIII.A osztály ta-
nulói köszöntötték az iskolába 
érkező gyerekeket, belépéskor 
vörös szalagot tűztek a ruhá-
jukra.
A tanulók e projektben való 
részvétele fejleszti segíteni aka-
rásukat és  a hozzájuk közel 
állókkal való összetartozásukat.
Ovisok a csillagvizsgálóban
2016. november 11-én óvodá-
saink ellátogattak a Galgóci M.R. Štefánik pla-
netáriumba, ahol sok érdekes dolgot tudhattak 
meg. A „Kamilka vándorlásai az űrben ” mese 
koruknak megfelelően tájékoztatta őket az űrben 
lezajló történésekről. Megtudták, hogy a Föld, 
ahol élünk, saját tengelye körül forog, hogy mi-
ért váltakozik a nappal és az éjszaka, hogy a nap 
egy hatalmas izzó csillag, mely körül keringe-
nek a bolygók, hogy hol van a Hold nappal, és a 
csillagok miért csak éjjel látszódnak. A gyerekek 
naprendszerünk bolygóit is megismerték. Min-
dezt kellemes hangulatban, vidám dalocskák kí-
séretében.
Ruhagyűjtés
A tornóci iskola a FÉNIX társulással karöltve 
megrendezte a ruha- és játékok gyűjtésének 8. 
évfolyamát, melyre az iskolában került sor 2016. 
november 21. és 25. között. Az akció sikeres volt, 
nagy mennyiségű ruha és játék gyűlt össze. Az 
összegyűjtött ruhákat a szociális szolgáltatások 
házába, a klasovi „KREATĺV” intézménybe ad-
ják le. Nagyon örülünk, hogy községünkben a 
gyűjtés sikerrel jár. Megerősítettek minket ab-
ban, hogy sok jószívű ember él itt. Mindenkinek 
szívből köszönjük, és előre örülünk a következő 

akciónak.
Tesztelés 5 – 2016
2016. november 23-án szerdán került sor az ala-
piskolák ötödikeseinek tesztelésére.
A tesztelésben iskolánk minden 5. osztályosa 
részt vett, kivéve a mentálisan sérült diákokat. 
A tesztelés papír- illetve elektronikus formában 
történt, nálunk a papírformát alkalmaztuk. A ta-
nulók matematikából és szlovák nyelvből írtak 
teszteket. Az előkészítésért és a módszertani irá-
nyításért az Oktatásügyi Szabványosított Méré-
sek Nemzeti Intézete /NÚCEM/ felelt. A szerve-
zést az iskola igazgatója biztosította. A tesztelés 
objektivitását tanfelügyelők ellenőrizték, akik 

a tesztelés nap-
ján iskolánkban 
tartózkodtak. A 
járási oktatásügyi 
osztályok az ob-
jektivitás növelé-
se érdekében más 
iskolákból hívtak 
pártatlan me-
gfigyelőket, peda-
góguskollégákat. 
A Tesztelés 5 – 
2016 eredményei 
lapzártáig nem 

kerültek nyilvánosságra.
Elsősök avatása
Az iskolai élet elválaszthatatlan részét képezi az 
új tanulók üdvözlése és avatása. Ebben az évben a 
„lovaggá ütést” 2016. november 31-re terveztük. 
Az új tanulók természetesen vidám programot 
készítettek szüleiknek, ezután pedig sor került 
az ünnepi ceremóniára. A felsőbb évfolyamok 
tanulói gyönyörű ajándékokat készítettek a kic-
siknek, az igazgató néni pedig egy isteni, katica 
alakú tortát hozott. 
Kis elsőseinknek az iskolában sok szerencsét, jó 
jegyeket és szép tanulmányi eredményeket kívá-
nunk!
A könyvjelző összeköt
Tanulóink bekapcsolódtak „ A könyvjelző ös-
szeköti az iskolákat” csehszlovák projekt 7. évfo-
lyamába. Az ez évi téma az „Olvasok, olvasol, ol-
vas” volt. Partneriskolaként a kassai Kežmarská 
utcai alapiskolát kaptuk meg. A projekt lényege 
az volt, hogy iskolánk minden tanulója könyv-
jelzőt készít egy kassai diáknak és fordítva, így 
számos csodálatos könyvjelző cserélt gazdát. 
Kassai barátaink képzőművészeti alkotásaiból 
faliújságot csináltunk, mely az együttműködésre 
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emlékeztet majd. Könyveinknek szép emlék lesz az új könyvjelző, 
szívünk pedig az új barátokra emlékezik. Örülünk, hogy ilyen mó-
don is prezentálhattuk a nyilvánosságnak munkáinkat, s láthatóvá 
tettük községünket Szlovákia más részein is.
Járási floorball-bajnokság
November és december fordulóján iskolánkban került sor a Vág-
sellyei járás floorball-bajnokságára fiúk és lányok kategóriában, Az 
első két napban a selejtezők folytak, a decemberi döntőbe 6 fiú és 
4 lánycsapat került be. A reményteljes „floorballisták” számára a 

frissítőt Tornóc község 
biztosította, amit nagyon 
szépen köszönünk. A 
lányok döntőjében a 
mérkőzéseken nem volt 
nagy különbség a csapa-
tok között, de a legjobb 
helyezést a Hájske-i AI 
érte el. A döntőben ter-
mészetesen a tornóci 
lányok is ott voltak, el-
szántan harcoltak, ennek 

ellenére nem kerültek   az első három közé.
A döntőbe jutott mindhárom csapat, ahol a mi fiaink játszottak. A 
Vágfarkasdi AI győzött  a Močenoki AI előtt. 
A floorball iránti érdeklődés, s így a konkurencia is évről évre nő. 
Tanulóink nagy elégedettségünkre jól képviselték iskolánkat és 
községünket. Bízunk benne, hogy a jövő év a mi csapatainknak is 
jobb  eredményeket hoz és sikerül az első három között végeznünk.
A cikkekért köszönet Mgr. Tatiana Srňánekovának, Mgr. Miriam Žigovának, 
PaedDr. Róbert Mittermayernek és Katarína Tuskovának.   

Úton a FÉNIX
A FÉNIX szervezet fő célja, hogy megteremtse a feltételeket a gyerekek és 
az ifjúság számára a szabadidő aktív, tartalmas és sikeres eltöltéséhez. Le-
het, hogy a felnőttek közül még nem tudja mindenki, kik vagyunk és mik 
a céljaink. Ezért elhatároztuk, hogy akciót szervezünk a felnőttek számára, 
ahol kicsit bemutatkozunk. Megszületett az ötlet, egy kétnapos ismerkedő 
kirándulás a célnak pont megfelelt. Már csak a megvalósítás hiányzott. A 
szervezők csapata megválasztotta a helyszínt, meghatározta az időpontot, 
44 személyre szállást foglalt és világgá indult. Ellátogattunk a szomszédos 
Lengyelországba. Első nap Krakow városa és Wawel vára nyűgözött le ben-
nünket, melytől mindenki el van ragadtatva, aki csak erre jár. Lengyelors-
zág jelképe és a lengyel történelem szíve. A lengyel királyok évszázadokon 
keresztül itt székeltek. A műemlékek és Krakow központjának megtekin-
tése után szabad program következett egészen estig. Másnap igényesebb 
program várt: az Auschwitz I. és Auschwitz II. – Birkenau koncentrációs 
tábor, a második ilyen tábor Brezinka faluban, Auschwitztől 3 kilométerre 
található, ez volt a náci időszak legnagyobb német haláltábora. A kísérők 
nagyon érdekesen adták elő a történetet. Csendben hallgattuk, mi mindenre 
volt képes az ember egy másik emberrel szemben a „fajtiszta” társadalo-
mért. Azok, akik már látták ezt a nem sok jó miatt ismertté vált múzeumot, 
tudják, hogy ez erős élmény, már a belépésnél ledöbbent bennünket. Nem 
mindenki érez erőt magában, hogy megnézze ezeket a borzalmas helyeket, 
a fájdalom és a halál helyszíneit. Elgondolkodva, mély benyomásokkal té-
rtünk haza. Eltartott egy ideig, a látottak, hallottak feldolgozása. A hazafelé 
út nagyon gyorsan eltelt, elemezgettük a közös élményeket, s megállapítot-
tuk, hogy a tornóci FÉNIX teljesítette célját. S már most örülünk a folytatás-
nak…                    Katarína Tusková

Sikeresen beindult köz-
ségünkben az új nyug-

díjasklub

2016. november 4-én a helyi kultu-
rális központ nagy üléstermében 
40 nyugdíjas jött össze, hogy köz-
ségünk képviselői – Ing. Rábek 
polgármester, Mgr. Berecz elöljá-
ró és Ing. Pallerová, a polgármes-
ter titkárnője – jelenlétében mega-
lakítsák a Szlovákiai Nyugdíjasok 
Egyesületének alapszervezetét.
A találkozón 30 nyugdíjas írta alá 
a jelentkezését az alapszervezetbe. 
Hétfőnként 14 és 17 óra között 
fognak találkozni. Az új nyug-
díjasklub sikeresen beindult…
Mindjárt az első  alkalommal 
azzal foglalkoztunk, ami iránt a 
legnagyobb volt az érdekélődés 
– elsajátítani a papírkosár-fonás a-
lapjait. És nagyon jól ment.
Az asztalokon megjelentek  a 
házi sütemények, mindenki egy 
jó kávé vagy tea mellett üldögélt. 
Néhány tag más kézimunka-tech-
nikák iránt is érdeklődött, anya-
got szereztek hozzá, ügyes kezeik 
munkájának eredményeit a tornó-
ci karácsonyi vásárban is láthat-
ják majd a házi mézeskalácsokkal 
együtt.
A klubban az élet nagyon sokrétű, 
változatos és főleg vidám. Külön-
féle kóstolókkal egybekötött előa-
dást is rendeznek majd, pl. kávé, 
tea, sör, bor. Lesznek kirándulá-
sok, sportrendezvények, ünnep-
ségek, kiállítások és más akciók is. 
November 28-án hétfőn Kata-
lin-napi teadélutánt rendeztünk 
zene mellett, tombolával. Ez úton 
mondunk köszönetet  minden 
szponzornak, aki ajándéktárgyak-
kal gazdagította tombolánkat.
Szeretettel meghívunk magunk 
közé minden nyugdíjast, aki  sze-
retne bekapcsolódni tevékenysé-
günkbe, vagy egy kicsit elüldö-
gélni az „övéik” között, vagy csak 
játszani egy parti hetest vagy zso-
lit.
Várjuk önöket klubunkban, a kul-
túrház cukrászda fölötti üléster-
mében minden hétfőn 14 és 17 óra 
között.
                                                                             
Mária Hrabovská
az alapszervezet elnöknője

Társadalmi szervezetek
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Csemadok kirándulás

A Csemadok Tornóci Alapszervezete  2016.októ-
ber 1-én egynapos kirándulást 
szervezett Magyarországra a 
Badacsonyi borvidékre. A ki-
rándulás keretén belül megláto-
gattuk  Veszprém városát,  ahol 
egy kis sétát tettünk,majd Bala-
tonfüred megújult  balatonparti 
sétányán, valamint egyéni pro-
gram keretém belül tagjaink egy 
része   egy kis sétahajózáson 
vett részt, ami nagyon kellemes 
volt  ezen a napsütéses napon. 
Utunk folytatódott a Tihanyi Ben-
cés Apátsághoz, ahol  egy másfél órás bemutatón 
vettünk részt.Megismerhettük az Apátság tӧrténetét, 

megtekinthettük a barokk templomot a sekrestyével 
együtt, valamint I. András király kriptáját és IV. Ká-

roly király emlékszobáját. 
A bemutató végén  a mo-
nostorkertben meg-
ízlelhettük a  szerzetesi 
termékeket  - gyógynӧvé-
nyteák, szӧrpӧk és ro-
pogtatnivalók formájában.  
Az  esti órákban  borkósto-
lóval egybekӧtӧtt vacso-
rán vettünk  részt Bala-
toncsicsón,  a Gergely 
borházban.
Köszönjük minden ked-

ves résztvevönek, hogy megtisztelt bennünket és 
kellemesen  töltötte ezt a szép öszi napot velünk.

Az önkéntes tűzoltók  
naplójából

2016. 9. 9-én a tűzoltótestület megkapta az új Ka-
rosa Liaz Turbo gépkocsit, melynek megvételét 
a községi képviselőtestület hagyta jóvá. Ennek 
alapján a község megvásárolta az autót. Ezzel 
a kocsival a nyilvánosság előtt először a nyár-
búcsúztatón, 2016. szeptember 10-én mutatkoz-
tunk be. A rendezvényen testületünk két csa-
pattal nevezett be a gulyásfőző versenybe. Ha 
nem is végeztünk az elsők 
között, örültünk, hogy először 
vehettünk részt versenyen a 
testület védnöksége alatt.
2016. 10. 15-én 9.30 órakor 
tagjaink ezzel az autóval az 
iskolában segítettek az ásással 
kapcsolatos munkákban és az 
esővízfelfogó vízhatlan fóliák 
lerakásában. Ismét meg-
állapíthattuk, hogy a testüle-
tre falunkban szükség van, s a 
kellő pillanatban mindig a me-
gfelelő helyen vagyunk.
2016. 10. 23-án és 24-én éles bevetésen is kip-
róbálhattuk a Karosát, amikor Tornócon egy 
családi házban tűz keletkezett. 23-án 22.15-kor 
kaptuk a riasztást a 112-es számról, hogy közsé-
günkben kigyulladt egy családi ház. 4 tűzoltóval 
azonnal a helyszínre érkeztünk, s a vágsellyei tű-
zoltókkal karöltve munkához láttunk. 01.00 óra-
kor már sikerült a tüzet megfékezni, de 04.30-ig 
még a helyszínen maradtunk, mert a házban lévő 
nagyobb mennyiségű gyúlékony anyag miatt 
még 4x kellett beavatkozunk. 04.30-kor ismét hírt 
kaptunk, hogy újból tűz van ugyanabban a csalá-
di házban. Érkezéskor azonban megállapítottuk, 

hogy a tűz nem a házban, hanem a házon kívül 
keletkezett.
A tűz nem sok szünetet hagyott nekünk, 2016. 
10. 24-én 20.30-kor ismét riasztottak, hogy Š.K. úr 
háza előtt kigyulladt az ott tárolt szalma. A tes-
tület négy tűzoltóval sietett a helyszínre, s rövid 
időn belül eloltották a tüzet. Az oltáshoz a Ka-
rosából használtak vizet. S bár gyorsan eloltották, 
a szalma valószínűleg tönkrement.
2016. 10. 29-én 9 órától 17 óráig néhány tagunk 

segített a múlt héten 
községünkben kigy-
ulladt család ház ta-
karításában és a he-
lyiségek lakhatóvá 
tételében. Az idő 
ugyan hidegre for-
dult, de sok mindent 
megcsináltunk.
Az október 29-i, csa-
ládi házon végzett 
brigád után otthon 
üldögéltünk a va-

csoránál, de nem sokáig, mert 18.30-kor a 112-
es vonalról jött a riasztás, hogy a Horný Jatov-i 
bioerőműben metángáz-robbanás történt, s ezt 
követően tűz ütött ki. A tűz bejelentését követően 
12 percen belül a helyszínen voltunk, s a vágse-
llyei és nitrai tűzoltókkal együtt megkezdtük a 
beavatkozást. A körülmények ugyan nem voltak 
egyszerűek, hiszen minden pillanatban felcsa-
phatott a láng, de önkénteseink, mint mindig, is-
mét hozzáértésükről tettek tanúbizonyságot.
2016. 11. 12-én 20 órakor került sor a tornóci ön-
kéntes tűzoltók testülete tagsági gyűlésére 18 tag 
részvételével. A gyűlést Dezider Marček pa-
rancsnok nyitotta meg és vezette, aki üdvözölte a 
csapatban az új tagokat. Megtárgyalták az eddig 
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betöltetlen  parancsnok-helyette-
si és pénztárosi funkció kérdését. 
Helyettesnek egyhangúlag Mgr. 
Berecz Olivért, a községi hiva-
tal elöljáróját választották meg, a 
pénztáros pedig Katarína Jarošová 
lett. Többek közt megvitatták pl. a 
tűzoltók felszerelésével kapcsola-
tos kérdéseket. Javaslat hangzott 
el karácsonyi káposztaleves főzé-
sére, mely a helyi kultúrházban 
lenne december 3-án 10 órakor.
A helyi tűzoltóknak nem volt 
hosszú a szünet. 2016. november 
17-én 16.46-kor a 112-es vonalról 
értesítettek, hogy  községünkben 
ég egy családi ház. 9 tűzoltóval 
siettünk a helyszínre, azonnal 
munkához láttunk. Bár a tüzet a 
vágsellyei és nitrai kollégákkal 
hamar megfékeztük, ezt a beavat-
kozást egyhamar nem felejtjük el, 
mert a tűzben a káros anyagoktól 
megfulladt egy  négyéves kisfiú. 
Kollégák, ez is egy munka, melyet 
valakinek el kell végeznie, mi ezt 
önként csináljuk.
2016. december 3-án 10 órakor a 
helyi kulturális központban „Ka-
rácsony előtti káposztaleves” 
címmel került sor egy találkozóra, 
melyet a tornóci önkéntes tűzoltók 
testülete szervezett. Meghívásun-
kat Ing. Rábek polgármester úr és 
R. Láng képviselő úr is elfogadta. 
A rendezvény kellemes hangulat-
ban zajlott, kicsit megpihentünk, 
és másfelé tudtuk terelni gondola-
tainkat.
Azt, hogy a testület rövid, csupán 
három hónap alatt nem lustálko-
dott, a beavatkozások is bizonyít-
ják, melyek kapcsán sok dicséretet 
és elismerést kaptunk az iskola, a 
lakosság, s főként a vágsellyei és 
nitrai tűzoltótestületektől. Vége-
zetül szeretnék köszönetet mon-
dani minden tagunknak, akik 
szabadidejüket nem sajnálva nem 
negatívan álltak hozzá ehhez a ne-
héz munkához, hanem folyamato-
san kiváló eredményeket tudnak 
felmutatni.
Dezider Marček,  az önkéntes tűzoltók pa-
rancsnoka  

Hubert Arrows íjászklub 
tevékenységéről

A múltkori falusi újságcikk megjelenése óta több jelentős esemény is tör-
tént, amelyen klubunk tagjai is részt vettek.
Júliusban került megrendezésre a Nemzetközi Varín CUP elnevezésű ver-
seny Zsolna mellett, ahol a saját kategóriájában Kun Krisztina a 2.helyen 
végzett.
A kétnapos Nemzetközi Szlovák bajnokságot szeptemberben rendezték 
meg Varín-ban. A nehéz pályák ellenére is szép eredményeket értek el 
klubtagjaink: Bosý Marián 1.hely, Bošanský Jozef 2.hely, Horváth Martin 
2.hely.  
Év közben klubtagjaink részt vettek többfordulós versenyeken is, mint pl. 
West Cup, Déli 5-s vagy a legrangosabb nemzeti Szlovák pohár elneve-
zésű verseny. Ezen versenyek szervezésében klubunk is részt vett, minden 
sorozatból egy-egy fordulót nálunk tartottak meg. A pályákat felváltva 
állítottuk fel a vadászház és a lövölde területén. A magas részvétel visszai-
gazolta, hogy az íjászok körében a minőségi versenyek népszerű szervezői 
közé tartozunk, ahol barátságos légkörben várunk mindenkit. Ezúton is 
szeretnénk köszönetet mondani azon klubtagjainknak, akik aktívan segí-
tettek az említett igényes versenyek előkészítésében, amelyek a klubnak és 
a falunak is egyaránt jó reklámot biztosítanak. Név szerint kiemelném Kun 
Benjámint és Kriszti-
nát, Kajma Ladislavot, 
N a g y o v á M a r c e l á t , 
Horvátho- vá Dankát, 
B o š a n s k ý J o z e f o t , 
Szaló Pé- tert, Darázs 
Ladislavot.
A West Cup d ö n t ő j e 
P a r t i z á n - s k e - b a n 
volt me- grendezve, 
ahol klub- tagjaink is 
értek el he- lyezéseket: 
Kun Sebas- tian 2.hely, 
Kun Benjá- min 2.hely, 
Kun Krisztina 1.hely, Baranyai Tünde 2.hely gyerek RB.
Két héttel utána következett a Déli 5-s döntője Vágtornócon, amely a nagy 
kedvencek közé tartozik, a legtöbb klubtagunk  részt vett rajta. Követ-
kezőképpen helyezkedtek el: Bosý Marián 1.hely BB,  Kajma Ladislav 
2.hely BB, Kun Benjámin 3.hely BB, Kun Krisztina 1.hely BB, Kun Sebas-
tian 3.hely gyerek BB, Bošanský Jozef 1.hely CU, Horváth Martin 3.hely 
kadet HU, Baranyai Zsolt 3.hely RB, Horváth Andrej 2.hely gyerek HU. 
Egy héttel később volt a Szlovák pohár 3D döntője Rimaszombaton. Ezen 
a versenyen egész Szlovákia ijászai találkoznak. Poharat szerzett Bošan-
ský Jozef 1.hely, Deák Karol 1.hely CU, Darázs Ladislav 1.hely LB és Da-
rázs Mária 1.hely LB.
A legaktívabb tagjaink egyike, Bošanský Jozef, 3.helyet ért el a Szlovákiai 
FITA bajnokság (célíjászat) elnevezésű versenyen Jasov-ban. „Kipróbálta“ 
a terepíjászatot is a Szlovák terepíjász bajnokságon, ahol szintén 3.helye-
zéssel végzett. Nemrégen Lengyelországból hozott haza szintén bronzér-
met, ahol a 24 órás csapatversenyen vett részt.
A 3D íjászat idénye márciusban folytatódik, addig is különféle teremíjász 
versenyek várnak ránk, és a legjobban eltökélt versenyzőknek itt van a Téli 
bajnokág, amelynek szlovákiai és csehországi fordulói is lesznek.
Nagyon örülünk klubtagjaink eredményeinek. Óriási köszönet jár nekik 
azért, hogy klubunk neve egyre többször van említve a legrangosabb íjás-
zok körében is.
Örülünk a mihamarabbi találkozásnak!
Ing. Dušan Horváth
Bc. Kristína Kunová
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Tornóci Hírek
A község negyedévente 
megjelenő, informáci-
ós és hirdetési  lapja  - A 
szerkesztőség címe: 925 
71 Trnovec nad Váhom 
587, tel. č. 031/7781493 - 
-e-mail: obec@trnovecna-
dvahom.sk  - A kéretlen 
kéziratokat és fotókat a 
szerkesztőség nem küldi 
vissza  -  Az egyes cik-
kek álláspontja nem kell, 
hogy tükrözze a szer-
kesztőség álláspontját 
- Kiadja: Tornóc Község, 
IČO 00306240. A szer-
kesztőbizottság összeté-
tele: Ing. Július Rábek, 
Erika Fülöpová, Martin 
Hajdu, Sylvia Hlavatá, 
Iveta Mesárošová, Katarí-
na Tusková Grafikai me-
goldás: Iveta Mesárošová 
- Nyomda: Ars Spektrum 
Nitra - Példányszám: 100 
db - ESZ  SzK Kulturá-
lis Minisztériuma EV 
3433/09  ISSN: 1338-7774 
- Megjelent: 2016. de-
cember - A szerkesztőség 
fenntartja a jogot, hogy a 
megjelenésre szánt cikke-
ket saját belátása szerint 
sorolja be az újság egyes 
számaiba, és szükség sze-
rint lerövidítse vagy át-
dolgozza azokat.  

LABDARÚGÁS – őszi idény
Ľuboš Janáč, az ificsapat edzője:
A csapatot jelentős mértékben gyengítette, hogy 8 já-
tékos elment az „A” csapatba, tehát az őszi részt már 
teljesen új játékosokkal kezdtük. Össze kellett han-
golódni, de az elért eredmények nem felelnek meg 
az elvárásaimnak. A csapat a diákcsapat két tagjával 
egészült ki, mert a játékosok alacsony létszáma miatt 
nem sikerült egy csapatot a mérkőzésre felállítani. 
Kétszer nem sikerült egész csapatot kialakítani, ezért 
nem utazhattunk ki a mérkőzésre és kontumációs 
vereséget szenvedtünk. A hazai meccseken többször 
előfordult, hogy csökkentett létszámban álltunk ki 
– néhány játékos külföldön tanul és nem tudott ha-
zautazni a mérkőzésre. Az edzések látogatottsága és 
erkölcse is igen laza, 4-5 játékos jelenik meg. A mérkő-
zéseken aztán nekik kellett húzni azok helyett is, akik 
nem jártak edzeni. A csapat erkölcse nem felel meg az 
elképzeléseimnek, sok játékosnak rossz a hozzáállása, 
nem csak a tréningekhez, hanem a mérkőzésekhez is. 
Új „vérre” lenne szükség , az egyik lehetőség a Vág-
sellyével való közös start. Amint mondtam, ez még a 
megoldás stádiumában van. Január végén tervezem a 

tavaszi edzések megkezdését, meg szeretném mente-
ni azt, amit lehet. Ha még egyszer nem utazunk ki a 
csapattal, kizárnak a versenyből. Ezt minden erőnkkel 
megpróbáljuk elkerülni, s igyekszünk bennmaradni 
az ificsapatok versenyében.
Az „A” csapat őszi idényének összefoglalása – Ing. 
Vladimír Klincko
A 2016/2017-es év őszi része után azt gondolom, 
hogy én és a szurkolók is elégedettek lehetünk a csa-
pat táblázatban elfoglalt első helyezésével. Kelleme-
sen érzés az őszi veretlenség és a 11 pontos előny is 
a konkurenciával szemben. Bizonyára voltak olyan 
meccsek is, amelyeken jobban is teljesíthettünk volna, 
még mindig van min dolgoznunk, de először is meg 
kell dicsérnem minden játékost a meccsekhez való 
hozzáállásukért és a klub képviseletéért. Bízom be-
nne, hogy ez a jövőben is kitart, továbbra is dolgozni 
fogunk magunkon. Év végén még játszunk egy karác-
sonyi terembajnokságot Vágsellyén, januártól pedig a 
TIBI cup bajnokság után megkezdjük a tavaszi idény-
re való felkészülést. Végezetül minden pártfogónak, 
rajongónak köszönetet mondunk a támogatásért, s 
hiszem, hogy mindnyájunkra sikeres új év vár.

Az idény utolsó hónapjaiz
A horgászidény őszi hónapjai a gondoskodás szempontjából a horgászterületek 
fenntartására, további fejlesztésére és a betelepítésre irányulnak úgy, hogy a faj-
ták sokszínűsége az intenzív horgászás ellenére is biztosítva legyen. A telepítés 
minden vágsellyei városi szervezet alá tartozó horgászterületen megvalósult, te-
hát a halastavaknál és a Vágon is, a telepítési terv és a rendelkezésre álló anyagi 
eszközök függvényében.
A körzeti szervezet horgászterületein és a Vágon a telepítés így zajlott:
10.10. - nagyszájú fogas  11,5 cm – Amerika III – 400 db
10.10. -  K 2 ponty /Žilina/ - Vág - 2 – 5.000 kg
10.14. - egyéves északi csuka – Vág -2 – 50 kg
10.17. - nagyszájú fogas - 13 cm, 5.000 db és K-3 ponty /Žilina/ Vág -2, 1.500 kg
10.23.  K-2 ponty Amerika III – 400 kg, Vízállás 400 kg, K-3 ponty Vág -2 – Selice – 350 kg,      
K-3 ponty Vág -2 – Šaľa – 1.000 kg, K – 2 ponty Vág – 2 – Šaľa – 2.000 kg            
10.28. compó,  Vermek – 10 kg ,50 db, fehér amúr -2- Vízállás – 30 kg ,125 db          
A Vermek halastónál két lehalászás volt horgászbottal és merítőhálóval :
10.30  K-2 ponty – 80 kg – 100 db, ezüstös kárász  80 db – 25 kg           
A kifogott halakkal az Amerika III-at telepítették be.
A többi telepítésről érdeklődés esetén a weboldalunkon /www.srzsala.sk/ olvashat-
nak.
A telepítésre szánt pénz egy részét az Amerika III tavaszi betelepítésére helyeztük 
át. Ezek olyan eszközök, melyeket azért nem használtak fel telepítésre, mert még 
nem született döntés arról,  a halastó a mi szervezetünké marad-e.
A horgászat  szempontjából az őszi hónapok inkább a műhalcsalikkal  a  ragadozók, 
főleg a fogasok és csukák fogására irányultak.
Az ívófészkek   létrehozása és a halak betelepítése már néhány éve az Amerika III   
fogásain is meglátszik, ahol gyakrabban jegyeznek fel zsákmányt, igaz, méret alatti 
halakból, de ez a halfajta nagyobb mennyiségének jelenlétét bizonyítja a halastóban.
Emlékeztetjük tagjainkat, hogy 2017. 1. 15-ig le kell adni  a 2016-os évi horgászásra 
vonatkozó kitöltött engedélyt.
Végezetül minden tagunknak köszönetet mondunk, aki évközben aktívan bekap-
csolódott szervezetünk tevékenységébe, és mindenkinek, aki szponzorált minket 
vagy bármi módon segítette szervezetünket.
 A 2017-es új évre valamennyi tagunknak erőt, egészséget és sok szép horgászélmé-
nyt kívánunk.               a horgászszervezet vezetősége                                     Petrov zdar  
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