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  ZO ŽIVOTA OBCE
Milí priatelia, 
dá sa ešte čosi napísať, či povedať o Advente a 
Vianociach, aby to človeka prekvapilo? Máme 
pocit, akoby sme o tom "vedeli" všetko.  O na-
rodení Ježiša Krista v Betleheme, o troch krá-
ľoch a ich daroch, o tajomnej hviezde a ešte 
tajomnejšej noci, ktorá je tak pôsobivo zachy-
tená snáď v najznámejšej vianočnej kolede.
Ten čas od zapálenia prvej sviece na advent-
nom venci po tradičnú polnočnú svätú omšu 
bude plynúť neuveriteľne rýchlo. Ešte šťastie, 
že má deň 24 hodín, veď dovtedy treba stih-
núť toľko veci. Nesmie sa  na nič a na nikoho 
zabudnúť. Samozrejme, ani na tradičný pred-
vianočný stres, ktorý bude vrcholiť práve v 
čase, kedy  mnohí s neistotou budú očakávať, 
čo sa stane 24. decembra. A tí ostatní si to mož-
no ani v tom zhone nevšimnú. Až sa zrazu náj-
du ponorení v mori tradícii, zvykov a rituálov, 
ktoré sme si obľúbili a na ktoré sme zvyknutí 
počas sviatočných dní.
Počas nich nás  rozvoniavajúca človečina ľud-
skej blízkosti presvedčí, že zázrak Vianoc sku-
točne existuje, len treba mať viac než len otvo-
rené oči. Len potom ktosi zakričí, že už je po 

Vianociach 
a my sa hro-
madne k 
tomu kriku 
p r i d á m e , 
čo je veľká 
škoda. Veď  
prečo musia 
trvať len pár 
dní? Nebo-
lo by lepšie, 

keby platilo to, čo sa spieva v známej piesni 
od skupiny Lojzo "...každý deň budú vraj Via-
noce".
A tak sa musíme opäť vrátiť k jadru týchto 
sviatkov. Pretože tieto dni nie sú len tradič-
nými dňami pokoja a rodinnej pohody, ale aj 
dňami netradičných kontrastov, v ktorých sa 
Veľký  Boh stretne s malým človekom, Slovo s 
tichom, radosť z blízkosti so smútkom osame-
losti, teplo domova s chladom bezdomovec-
tva, prašná cesta do Betlehema s asfaltovou 
cestou do našich chrámov.
V tieto dni budeme rozjímať a uvažovať, ako si 
Boh našiel cestu do nášho sveta, priamo k nám 
či do nás, aby sme ho  napodobňovali a hľadali 
cesty k sebe i navzájom. A všetci veľmi dobre 
vieme, ako to býva niekedy neznesiteľne ná-
ročné a ťažké. A aj preto sú Vianoce, aby sme 
počas tých pár dní pochopili, že takéto hľada-
nie cesty k sebe samým a navzájom je úloha na 
365 dni v roku.
Prajem každému jednému z Vás aj Vašim rodi-
nám milostiplné a požehnané Vianočné sviat-
ky a úspešný vstup na novú cestu v novom 
občianskom roku 2018.        
Róbert Ondrík, farár

Vianočné trhy 
mali úspech!

V sobotu, 9. decembra 2017 
vládol na nádvorí Miestneho 
kultúrneho strediska čulý ruch 
už od skorého rána. Už po tretí 
raz Obec Trnovec nad Váhom v 
spolupráci s komisiou školstva, 
mládeže a kultúry pripravili 
pre našich obyvateľov ukážky 
tradičnej vidieckej zabíjačky 
a vianočné trhy. Záujemcovia 
začali prichádzať hneď ráno, 
dokonca aj mamičky s malými 
d e ť m i 
sa prišli 
pozrieť, 
ako sa 
spracú-
va mäso 
a pri-
pravujú 
r ô z n e 
domáce 
špeciality. Na nádvorí rozvo-
niavala aj výborná kapustnica. 
Začali prichádzať prví trhov-
níci, ktorých bolo ešte viac 
ako minulý rok. Už tradične 
sme mohli privítať predajcov 
oblátok, vianočného pečiva, 
rôznych vianočných dekorá-
cií, medu a výrobkov z neho, 
zeleniny, ovocia, vianočných 
sviečok, kúpiť ste si mohli aj 
ručne vyrábané šperky, ale pri-
budli aj noví predajcovia, ktorí 
ponúkali levanduľové bábiky, 
ručne robené pohľadnice, diá-
re aj keramické figúrky. Veľkú 
návštevnosť mal stánok so za-
bíjačkovými špecialitami, ale 
v pomerne veternom počasí 
dobre padol aj pohár voňavého 
punču alebo vareného vínka.
V sále Miestneho kultúrneho 
strediska sme s pomocou pani 
kostolníčky vystavili Betlehem 
z nášho kostola Premenenia 
Pána, ktorý nám láskavo zapo-
žičal pán farár. Záujemcovia si 
mohli pozrieť aj výstavku ob-
rázkov mladého talentovaného 
Andreasa, ale aj krásnu kera-
miku, ktorú vystavoval akade-
mický sochár M. Jančovič, ro-
dák z našej obce. Svoj vianočný 
stánok si vo veľkej sále otvorila 
aj základná škola. 
Na podujatí privítal všetkých 
návštevníkov starosta obce 

Ing. Rábek a o 13.30 vystúpili 
členovia speváckeho súboru 
pri Občianskom združení Ve-
čania, ktorí zaspievali niekoľko 
obľúbených vianočných meló-
dií. Od 15.00 h. vystúpili s bás-
ňou, piesňami a pásmom žiaci 
základnej školy. Zlatým klin-
com programu bolo vystúpe-
nie manželov Majky a Martina 
Peškových, ktorých na klavíri 
sprevádzal Radko Gofjar. Nád-
herná hudba a spev  pripome-
nuli všetkým návštevníkom, 
že Vianoce sú aj sviatkami du-

chovnými, sviatka-
mi pokoja, mieru a 
harmónie.
Vianoce sú zároveň 
sviatkom, kedy si 
viac uvedomujeme, 
aké dôležité sú v ži-
vote práve hodnoty 
ako rodina, zdravie, 
priateľstvo. Práve 

pre dievčatá, ktorým život uká-
zal svoju neláskavú tvár, Obec 
Trnovec nad Váhom a komisia 
školstva, mládeže a kultúry 
vyhlásili dobrovoľnú zbierku. 
Jedno z dievčat osirelo, druhé 
má vážne zdravotné problémy. 
Ukázalo sa, že v našej obci žije 
veľa ľudí s láskavým srdcom a 
štedrou rukou, lebo na pomoc 
týmto dvom dievčatám sa vy-
zbierala suma 1.650,- Eur. Do 
zbierky mohol prispieť kaž-
dý, kto si zakúpil kapustnicu, 
punč, varené víno a vhodil 
peniažky do pokladničky ur-
čenej na túto zbierku. Ďakuje-
me aj firme Zdroje Zeme, ktorá 
prispela sumou 500,- Eur do 
zbierky a rovnakú sumu ve-
novala aj na kultúrne aktivity, 
ktoré v obci usporadúvame.
Sme radi, že naše podujatia sa 
páčia obyvateľom, teší nás, že 
sa zapájajú spoločenské a zá-
ujmové organizácie pôsobiace 
v našej obci. Naša vďaka patrí 
všetkým, ktorí nás podporujú a 
pomáhajú nám, všetkým, ktorí 
prispeli k tomu, že vianočné 
trhy ste si obľúbili a navšte-
vujete ich. Veľká vďaka patrí 
všetkým, ktorí nás podporili 
svojou účasťou, prišli aj so svo-
jimi rodinami či priateľmi, aby 
sa spoločne zabavili. 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom:
1)  zobralo na vedomie zápisnicu z preroko-
vania sťažnosti o novozámockom chodníku a  
uložilo prijať opatrenia na splnenie povinností 
uložených prešetrením sťažnosti 
2) schválilo správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2016/17- ZŠ s MŠ Trnovec nad Vá-
hom 302 a Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Tr-
novec nad Váhom 302
3) schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronic-
kých služieb
4) schválilo predaj posledných dvoch voľných 
stavebných pozemkov na bývalom Hydrosta-
váckom dvore na základe výsledkov 2. kola 
Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017
5) schválilo ukončenie nájmov a preobsadenie 
štyroch obecných nájomných bytov
6) schválilo zápis do kroniky obce Trnovec nad 
Váhom za rok 2014
7) uložilo pripraviť podklady k pozemkom 
pod futbalovým ihriskom, prerokovať v jed-
notlivých komisiách a pripraviť návrhy na za-
stupiteľstvo v roku 2018
8) uložilo zapracovať do budúceho rozpočtu 
doplnenie strojového parku o UNC- pracov-
ného univerzálneho nakladača aj s príslušen-
stvom a nákup nádrže, ktorú bude možné pou-
žiť pri čistení kanalizačných šácht pri poruche
Z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
1) požiadalo hlavného kontrolóra obce pre-
šetriť zmluvu s právnikom JUDr. Sotolářom, 
kúpu bicyklov a opravu traktora a hasičského 
auta
2) požiadalo hlavného kontrolóra obce prešet-
riť: 
a) či boli chodníky v súlade s projektovou do-
kumentáciou a so zákonom
b) či sú ľudia informovaní o realizovaných 
vstupoch do dvorov a fakturovanie vstupov
c) použitie finančného daru od p. Vološina
3) požiadalo hlavného kontrolóra obce prešet-
riť spôsob odvolania a menovania prednostu 
úradu do zamestnaneckého pomeru
4) vyjadrilo dôveru a morálnu podporu Mgr. 
Oliverovi Bereczovi

Z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1) zobralo na vedomie informáciu o schvále-
nom príspevku na implementáciu stratégie  
MAS VITIS
2) schválilo, že proces obstarávania a schva-
ľovania územnoplánovacej dokumentácie po-
trvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o 
poskytnutí dotácie
3) požiadalo o vypovedanie Zmluvy o posky-
tovaní právnych služieb medzi obcou Trnovec 
nad Váhom a doc. JUDr. Jozefom Sotolářom, 
PhD. z dôvodu nevýhodnosti zmluvy a nepl-
nenia zmluvných podmienok zo strany advo-
káta
4)zobralo na vedomie informáciu  o spoluprá-
ci  obce Trnovec nad Váhom so Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a pri-
pravovaných návrhoch krajinno-architektonic-
kých riešení priestorov verejnej zelene v obci
5) schválilo p. Mgr. Olivera Berecza za člena 
Komisie finančnej a podnikateľskej pri OZ Tr-
novec nad Váhom  
6) odvolalo p. Dezidera Marčeka z funkcie ve-
liteľa Dobrovoľného hasičského zboru Trno-
vec nad Váhom a menovalo Bc. Alexandra Szé-
kháziho za veliteľa Dobrovoľného hasičského 
zboru Trnovec nad Váhom 
7) zobralo  na vedomie informáciu o možnosti 
podania žiadosti na hasičské vozidlo a proti-
povodňový vozík
8) vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlav-
ného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 
deň 05.02.2018 a schválilo úväzok hlavného 
kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 0,20 % 
úväzku
9) zobralo na  vedomie informáciu o nevyho-
vujúcom stave miestnej komunikácie v ulici 
Krajná. Ďalej informáciu o stave parkovania v 
obci.
9) schválilo plán práce Obecného zastupiteľ-
stva Trnovec nad Váhom na I. polrok 2018 a to: 
15.01.2018, 05.02.2018, 12.03.2018, 14.05.2018 a 
18.06.2018
10) zobralo na vedomie požiadavku obyvate-
ľov Robotníckej ulice vysporiadať cesty a ve-
rejné priestranstvá v okolí bytoviek a následné 
dobudovanie cesty z chodníkov a verejného 
osvetlenia a odporučilo začať rokovanie so Slo-
venským pozemkovým fondom 
Bližie informácie nájdu záujemcovia na www.trnovecnadvahom.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...

Spoločenská rubrika

   Blahoželáme jubilantom 

70 Mária Bernáthová
          Ľudmila Čičmišová
         Milan Jančár
          Katarína Kárászová
          Róbert Kružlík

75 Alžbeta Filová
         Eva Jusková
         Anna Klinková
         Július Lacko
         Gizela Oláhová

80  Helena Plešková
          Emília Rampačeková
          Konštantín Vágo

85  Alžbeta Danielová

90  Irena Bartová
         Zuzana Bogárová
         Karol Oláh
         
Narodili sa
Peter Hazucha
Benjamín Theo Kun
Gregor Vaník
Paula Šmátralová
Mário Zuberec
Matias Mónosi
Viliam Zábojník
Sebastián Šárik
                        
Uzavretie manželstva 
Michal Barát a Michaela Tóthová
Marek Hambalko a Daniela Krajčíková
Richard Haszterman a Daša Pallerová
Ján Láng a Ingrid Molnár
Vladimír Marković a Kristína Zsilleová
                                                            
Opustili nás
Irena Kosztanková, 84-ročná
Gejza Andraško, 67-ročný
Vojtech Varsányi, 58-ročný
Alžbeta Bartolenová, 84-ročná
Margita Zelezníková, 95-ročná
Juliana Jančovičová, 87-ročná
Judita Pálová, 48-ročná
Ján Veľbacký, 57-ročný
Jozef Hudec, 64-ročný

OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE 

FUNKCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom určilo deň konania 
voľby hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom na 05.02.2018 
a zároveň určilo úväzok 0,20.

 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
1) ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 
2) bezúhonnosť 
Náležitosti prihlášky:
• Meno a priezvisko uchádzača
• písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v
            zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 
• overená fotokópia dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdela
            ní,
• profesijný životopis

 Spôsob doručenia prihlášky

- kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Trnovec nad Váhom odo-
vzdajú osobne v podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písom-
nú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra –  
NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 
587, 925 71.

- uzávierka prihlášok je 19. januára 2018 do 12:00 hod. 

Oznamujeme obyvateľom, 
že vývoz komunálneho od-
padu v roku 2017 sa usku-
toční: 

v sobotu, 23. decembra 2017 
a 30. decembra 2017
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
Voľby do VÚC

sa konali dňa 4. novembra 2017. V našej obci boli zriadené tri 
volebné okrsky. Volieb sa zúčastnilo 465 voličov z celkového 
počtu 2 293 oprávnených voličov. Volebná účasť bola 20,27%. 

Výsledky volieb 
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 

Milan Belica 185 platných hlasov
Ján Greššo  87 platných hlasov
Milan Uhrík  76 platných hlasov
Peter Oremus  51 platných hlasov
Iván Farkas  29 platných hlasov
Renáta Kolenčíková  14 platných hlasov
László Hajdu   9 platných hlasov
Ján Marko   3 platné hlasy

Výsledky volieb 
poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja

Martin Alföldi 197 platných hlasov
Róbert Andráši 174 platných hlasov
Jozef Belický 168 platných hlasov
Peter Hlavatý 108 platných hlasov
Róbert Tölgyesi 106 platných hlasov
František Mrázik 104 platných hlasov
Milena Verešová 93 platných hlasov
Regan Belovič 67 platných hlasov
Ildikó Körösi 64 platných hlasov
Zsolt Baranyay 52 platných hlasov
Peter Kiss 52 platných hlasov
Marek Molnár 50 platných hlasov
Juraj Bednárik 45 platných hlasov
Štefan Jancsó 38 platných hlasov
Michal Janoško 38 platných hlasov
Róbert Baros 36 platných hlasov
Roman Szabó 36 platných hlasov
László Hajdu 22 platných hlasov
Jozef Kozaňák 17 platných hlasov

Náš projekt bol úspešný ! 
Obec Trnovec nad Váhom podala v auguste 2017 žiadosť o poskyt-
nutie finančného príspevku na Projekt Predvianočná nálada 2017 v 
rámci Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP. Naša obec bola 
úspešná a tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Na-
dácie SPP.  
Nadácia SPP na základe rozhodnutia správnej rady poskytla na-
šej obci finančný príspevok vo výške 10 000 Eur. Obec pomocou 

podporeného 
projektu zor-
g a n i z o v a l a 
a technicky 
z a b e z p e č i -
la 3. ročník 
Vianočných 
trhov, ktoré 
v obci patria 
medzi naj-
o b ľ ú b e n e j -

šie podujatia za rok. Organizovaním vianočných trhov sa snažíme 
spríjemniť predvianočnú náladu, upevniť vzťahy v našej komunite a 
vzbudiť u občanov záujem o veci verejné, o svoje okolie, aby zabudli 
aspoň na chvíľu na starosti a oddýchli si od sviatočných príprav. Na-
šim občanom ako aj širokej verejnosti obec prinesie predvianočnú 
náladu nielen organizovaním vianočných trhov, ale aj formou vianoč-
ného osvetlenia, ktoré bolo z príspevku zakúpené. Obec vďaka prí-
spevku od Nadácie SPP mohla zakúpiť a vylepšiť interiérové vybave-
nie kultúrneho domu a to zakúpením nových stoličiek a stolov, ktoré 
budú v budúcnosti využité na kultúrne a spoločenské udalosti v obci. 
Nie každému je dopriate užiť si krásne a pohodové sviatky strávené v 
kruhu najbližších a priateľov. Mnohí sú odkázaní na pomoc druhých. 
Aj z tohto dôvodu sme chceli prispieť vďaka projektu finančným prí-
spevkom pre Zariadenie opatrovateľských služieb v našej obci, aby 
sme tak pomohli našim starším občanom odkázaným na pomoc a 
starostlivosť. Preto určitú časť finančného príspevku obec využila 
na zakúpenie technického vybavenia akútneho v tomto zariadení a 
to konkrétne prenosný germicídny žiarič, práčka a umývačka riadu. 
Zakúpením uvedenej techniky by sme sa chceli zároveň odvďačiť 
a prekvapiť darom nielen klientov zariadenia, ale vypomôcť tak aj 
zamestnancom, ktorí sa o všetkých obyvateľov a celé zariadenie 
neustále vzorne starajú.

Vývoz TKO ostáva nezmenený
Mnohí z vás, našich občanov, zaznamenali v posledných mesiacoch 
informáciu o plánovanom zjednodušení vývozu odpadov a jeho evi-
dencie. Dosiaľ je evidencia vývozu a platieb za zber tuhého odpadu 
(ďalej „TKO“) riešená tzv. „lístkovým systémom“. Občan si pri osobnej 
návšteve obecného úradu predplatí počet vývozov a svoju smetnú ná-
dobu označí príslušným lístkom. Obec už dávnejšie hľadala modernejší 
inovatívnejší spôsob evidencie hodný 21. storočia.
V roku 2016 z ponúkaných možností obec vybrala spôsob vývozu po-
mocou tzv. RFiD čipov, ktorý sa zdal byť vhodný z dôvodu, že obyva-
telia by si mali možnosť prostredníctvom svojho prístupu odkontrolovať 
vývoz TKO. Vďaka takémuto spôsobu by boli občania úplne odbreme-
není od povinnosti chodiť na obecný úrad kupovania lístkov. Zároveň 
by sme disponovali presnou evidenciou, na základe ktorej by bol faktu-
rovaný poplatok. 
Vedenie obce vyvinulo maximálne úsilie, aby bolo všetko včas priprave-
né a od januára 2018 mohol nový systém fungovať. Poslednou úlohou, 
ktorá pred nami stála, bolo schválenie príslušného všeobecne záväz-
ného nariadenia (ďalej „VZN“) poslancami obecného zastupiteľstva. 
Žiaľ, poslanci sa rozhodli tento bod z rokovania ostatného obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 11. 12. 2017 stiahnuť bez možnosti 
vyhodnotenia pripravenosti zo strany obce s odôvodnením, že disponu-
jú informáciami o nepripravenosti tohto systému v našej obci. 
Veľmi nás mrzí, že volení predstavitelia našej obce obdržali informá-
cie o údajnej nepripravenosti projektu a nechali sa nimi zaviesť. Je 
všeobecne známe a preukázateľné, že už v roku 2016 boli čipom ozna-
čené niektoré domácnosti. Od augusta tohto roku sa obec pripravila a 
začala čipovať postupne všetky nádoby v obci. Posledný štvrťrok už do-
stáva obec aj relevantné výstupy vyvezených nádob a riešila napojenia 
na obecný účtovný  informačný systém, aby uľahčila prácu aj zamest-
nancom obecného úradu. Poslanci Obecného zastupiteľstva, ktorí mali 
záujem, navštívili spolu so starostom obce Ostravu, kde mali možnosť 
vidieť podobnú prevádzku v krajskom meste.  
Vedenie obce vyslovuje nádej, že sa jedná o nedorozumenie, ktoré sa 
rýchlo vysvetlí a poslanci umožnia občanom využívať systém, ktorý je 
pre nich pripravený. 
V týchto dňoch zabezpečujeme lístky, ktoré si budú občania musieť, 
žiaľ, zakúpiť opäť v pokladni obecného úradu. Po dodaní lístkov bude-
me občanov informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.
Všetky informácie ohľadom vývozu TKO radi podajú kompetentní pra-
covníci obecného úradu.  
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Beseda s autorkou kníh pre deti a mlá-

dež Gabrielou Futovou
Obecná knižnica v spolupráci s komisiou školstva, 
mládeže a kultúry pri obecnom zastupiteľstve pripra-
vila dňa 12. októbra 2017 besedu s autorkou kníh pre 
deti a mládež Gabrielou Futovou. Konala sa v Zák-
ladnej škole s materskou školou Trnovec nad Váhom 
302, ktorá ponúkla priestory svojej školskej knižnice 
na túto príležitosť. Interaktívna tabuľa bola plná in-
formácií o obľúbenej autorke, vhodnou kulisou boli aj 
jej knihy, ktoré sú medzi deťmi naozaj populárne. Veď 
tituly ako Dokonalá Klára, Keby som bola bosorka, 
Brata musíš poslúchať, O Bezvláske, Hľadám lepšiu 

mamu, Očko 
špehúň, Ne-
zblázni sa, ma-
mička, Poško-
láci a mnohé 
ďalšie patria k 
tým, ktoré sa v 
našej knižnici 
tešia najväčšej 
obľube z radov 
literatúry pre 
deti a mládež. 

Spolu s autorkou sa na besede zúčastnil aj ilustrátor 
detských kníh a piatich kníh Gabriely Futovej, Miro-
slav Regitko. Privítala ich predsedníčka komisie škol-
stva, mládeže a kultúry Erika Fülöpová. Obaja poroz-
právali deťom, ako vzniká kniha, autorka uviedla, že 
čerpá predovšetkým z vlastných zážitkov, ale aj zá-
žitkov svojho manžela. Porozprávala o tom, že býva 
na dedine, chová psy, mačky, zajace, sliepky, ale aj 
korytnačku a straku. Preto rada opisuje zvieratá aj vo 
svojich knihách. Hovorila, že okrem písania aj pre-
kladá knihy z českého jazyka, v súčasnosti knihu o 
dvojčatách, z ktorých jedno je postihnuté autizmom. 
Deti boli spočiatku nesmelé, ale postupne sa rozho-
vorili a pýtali sa na všetko, čo ich zaujímalo – ktoré 
postavy sú skutočné, či spisovateľka od detstva rada 
písala, či naozaj mala psíka Flipera. 
Pán Regitko poukazoval deťom ilustrácie, ktorými 
prispieva do časopisu Fifík už 28 rokov. Jeden obrá-
zok nakreslil aj do školskej kroniky. Porozprával, ako 
rád kreslil, že ku každej knihe pristupuje individuál-
ne, o tom, ako ho teší, že jeho ilustrácie boli vybrané 
na tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava.
Srdečná, zábavná a bezprostredná atmosféra, zveda-
vé otázky, zaujímavé odpovede, beseda rýchlo uply-
nula a na záver knihovníčka Obecnej knižnice Trno-
vec nad Váhom poďakovala pani Futovej aj pánovi 
Regitkovi za návštevu. Popriala im veľa ďalších úspe-
chov v ďalšej práci a vyjadrila presvedčenie, že na 
poličky našej knižnice čoskoro pribudnú ďalšie nové 
knihy tejto slovenskej autorky, ktorá okrem písania 
pracuje ako knihovníčka v knižnici P. O. Hviezdosla-
va v Prešove. Milí hostia si našli čas a ochotne sa všet-
kým záujemcom podpísali do kníh aj pamätníčkov. 
Verme, že aj vďaka tejto akcii si viac detí nájde cestu 
do našej knižnice!

Október, mesiac úcty k starším
Ubudlo dní. Už klesá
šíp blúznivého letu.
Už z ľahkých stebiel vrások
si roky hniezdo pletú.
Príroda hýri pestrými farbami, slniečko svieti už len 
skúpo, dni sa krátia, jeseň sa ukazuje v plnej kráse. Prá-
ve jeden z jesenných mesiacov, október, je venovaný 
úcte k starším, hoci nepochybne si našu úctu, lásku a 

vďačnosť zaslú-
žia nielen v tomto 
mesiaci. Naši ro-
dičia a starí rodi-
čia majú už vlasy 
snehom pokryté, 
tváre im krášlia 
vrásky múdrosti, 
krok už nie je 
taký pevný ako 
kedysi, láskavé 

ruky sú poznačené ťažkou prácou. Stále sú však cen-
ným zdrojom rád, spomienok a skúseností, o ktoré sa s 
nami s radosťou podelia. V našom Miestnom kultúrnom 
stredisku sa v rámci mesiaca úcty k starším už pravi-
delne koná p o -
s e d e n i e s o 
s e n i o r - m i 
nad 70 ro- k o v 
veku. Usku- t o č -
nilo sa 26. o k -
tóbra a krás- n e 
v y z d o b e - n ú 
veľkú sálu  n a -
plnila dobrá n á -
lada, srdeč- n ý 
úsmev a radosť zo stretnutia. 
Na úvod privítal vzácnych hostí starosta Ing. Rábek, 

veselý pozdrav v 
podobe kultúrne-
ho programu si 
pripravili detičky 
z materskej ško-
ly, zarecitovali a 
zaspievali žiačky 
základnej školy. 
Členka Zboru pre 
občianske záleži-
tosti pri obecnom 

úrade Alexandra Takácsová zaspievala niekoľko piesní 
a našich seniorov prišiel pozdraviť aj mladý harmoni-
kár Gabriel zo Šale s pestrou zmesou melódií. Na zá-
ver vystúpilo Duo Seniors, teda Jaroslav Hambalko a 
Ondrej Miťko, ktorí svojou hudbou spríjemnili zvyšok 
podujatia. 
Mnohí sa stretli po dlhšej dobe, takže smiechu, rozho-
vorom a zábave nebolo konca-kraja a rozchádzali sa s 
tým, že o rok sa spolu stretneme v dobrom zdraví.Nás 
tešia predovšetkým slová uznania a chvály, ktorými 
nás zahrnuli. 
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Školský život v II. A triede

Začal sa nový školský rok a do triedy 2. A nastúpili o 
čosi smelší žiaci než predošlý rok. Od začiatku nás čaka-
lo veľké množstvo akcií, do ktorých sme sa pustili s veľ-
kou vervou. Jednou z nich bola aj zbierka Biela pastel-
ka, vďaka ktorej žiaci aspoň malou troškou prispeli pre 
Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Za odmenu 
im bola symbolicky pripnutá biela pastelka. S príchodom 
jesene mali žiaci možnosť ukázať svoje tvorivé zručnosti 
na výstave plodov jesene. Žiaci spolu s rodičmi, ale aj na 
hodinách výtvarnej výchovy, vytvorili krásne výrobky, 
ktorými vyzdobili chodby našej školy. Našu súťaživosť 
sme preukázali pri zbere papiera. Pravidelne navštevuje-
me kultúrne podujatia - divadelného predstavenia Psíček 
a mačička v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Ná-
metom predstavenia bola kniha Jozefa Čapka  - Rozpráv-
ky o psíčkovi a mačičke. Jednotlivé krátke príbehy v sebe 

niesli ponaučenie a vtiahli deti do deja. Každý rok majú 
žiaci možnosť zúčastniť sa plaveckého výcviku a tým 
zlepšovať svoje plavecké zručnosti. Nesmiem zabudnúť 
spomenúť besedu so spisovateľkou Gabrielou Futovou 
a ilustrátorom Miroslavom Regitkom. Na besedu sme sa 
riadne prichystali, prečítali sme knižku Nejdem a basta, 
ktorú sme sa pokúsili ilustrovať. Naše obrázky sme pri-
niesli pani spisovateľke a pánovi ilustrátorovi a zožali 
sme veľkú chválu. Pán ilustrátor každú kresbu pozorne 
prezrel a oznámkoval  jednotkou. Svoje výtvarné zruč-
nosti druháci preukázali aj pri tvorbe záložiek, na tému 
„Tajuplný svet knižných príbehov“. Každý žiak sa in-
špiroval svojou obľúbenou knižkou. Posledný deň pred 
jesennými prázdninami sme si spríjemnili „halloween-
skym“ vyučovaním v maskách. Žiaci boli veľmi kreatívni 
a masky strašidelné. Zapojili sme sa aj do akcie Červe-
ná stužka. Nakreslili pohľadnicu, ktorá symbolizovala 
boj proti chorobe AIDS a nakoniec sme vytvorili aj živú 
červenú stužku. Po prvýkrát sme sa zapojili do súťaže 
prednesu povestí Šaliansky Maťko. A naším posledným 
podujatím boli obecné vianočné trhy, počas ktorých sme 
stvárnili živý Betlehem. Napriek chladnému počasiu sme 
akciu zvládli na výbornú a prispeli sme tak k pravej via-
nočnej atmosfére. 

Zbierka šatstva a hračiek                                                                                             
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 

ŠKOLSKÉ OKIENKO
K pamiatke zosnulých

Milan Rúfus
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý pred-
ložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len chcelo 
byť,
i to, čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám 
do reči
Boh, nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob človečích.
no, aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do 
rany,

nebol som vo vás krutý
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
 Až rozspieva sa svetu doko-
rán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme 
diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
zlomené krídla…? práve zlo-
mené
sú žehnávané Bohom.
budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam mnoho.

Zberný dvor od 01.12. zatvorený
Obec Trnovec nad Váhom oznamuje občanom, že zahájila vý-
stavbu zberného dvora.
Z tohto dôvodu a aj vzhľadom na zimné obdobie bude kompo-
stáreň v Trnovci nad Váhom od 02. 12. 2017 zatvorená.
Obec ponúka občanom, ktorí majú záujem o využitie domáce-
ho kompostéra, možnosť bezplatne si kompostér vyzdvihnúť 
na obecnom úrade. Takisto v prípade potreby využitia zberné-
ho dvora počas obmedzenej prevádzky, prosíme občanov, aby 
sa obrátili telefonicky na obecný úrad na tel. č.: 031/7781496.
O zmene prevádzkovej doby zberného dvora budeme občanov 
včas informovať.
Finančný príspevok pre združenie VITIS

V rámci programu pre rozvoj vidieka SR na roky 2014 - 2020 
bol miestnej akčnej skupine VITIS, ktorej členom je od roku 
2015 aj Obec Trnovec nad Váhom, schválený na implementá-
ciu stratégie príspevok vo výške 1 008 298,09 €.
Na základe schváleného príspevku bude možné realizovať via-
cero rozvojových  projektov obcí, podnikateľov ako aj tretieho 
sektora, ktoré budú smerovať ku skvalitneniu života občanov.
V prípade ak sa vyčerpajú finančné prostriedky vo výške 1 
008 298,09 €, bude možné požiadať o ďalšie finančné zdroje 
v celkovej výške cca. 1 700 000,-€. Obec Trnovec nad Váhom 
sa aj týmto spôsobom snaží získať finančné zdroje, do výziev 
sa môžu zapojiť všetky organizácie, združenia, podnikatelia, 
neziskové organizácie a pod., ktoré majú svoju pôsobnosť na 
území obce a realizovaním viacerých rozvojových projektov 
prispejú k skvalitneniu a rozvoju spoločenského života v obci.
Aktualizáciu informácií a všetkých noviniek bude obec postup-
ne zverejňovať na svojej webovej stránke, zverejnené budú aj 
na stránke združenia VITIS (http://www.vitis-mas.sk/). 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
302 v spolupráci s Územnou organizáciou FÉNIX 
aj tento rok zorganizovala už 9. ročník Zbierky šat-
stva a hračiek v priestoroch základnej školy v dňoch  
20.11. – 24.11.2017 Vyzbieralo sa veľké množstvo 
šatstva a hračiek, zozbierané šatstvo sme odovzdali 
12.12.2017 v Zariadení sociálnych služieb „KREA-
TÍV“ v Klasove. Naša zbierka má v našej obci veľmi 
dobrý ohlas a sme veľmi radi, že ľudia aj v tomto 
čase myslia na druhých, čo v dnešnej dobe veľa zna-
mená. Máme radosť ak sa dobrá vec podarí. Srdečne 
Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa na budúci roč-
ník zbierky.

Pasovanie prvákov
Už by sme si ani nevedeli predstaviť mesiac no-
vember bez „pasovačky“. Privítanie nových žiakov 
do stavu „žiackeho“ prebehlo  27.11.2017. Prváci si 
pripravili pre svojich starších spolužiakov a rodičov 
krásny program, po ktorom nasledovala pasovacia 
ceremónia. Žiaci z vyšších ročníkov pre svojich  spo-
lužiakov vyrobili krásne darčeky a pani riaditeľka 
vynikajúce torty. Želáme našim prváčikom veľa 
šťastia, dobrých známok a úspešné zvládnutie štú-
dia na základnej škole.

Detská policajná akadémia
ZŠ s MŠ v rámci výchovno – vzdelávacieho proce-
su realizuje v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR 
celoslovenský projekt – Detská policajná akadémia. 
Náplňou projektu je súbor interaktívnych prezentá-
cií, besied a praktických cvičení na tému „Bezpeč-
né správanie“. V tomto školskom roku sa prebieha 
preventívna činnosť v 1. a v 6. ročníku. Poznatky 
sprostredkovávajú našim žiakom pani policajtky z 
Krajského riaditeľstva PZ Nitra, z oddelenia preven-
cie kriminality. 

Odhalené tajomstvá archeológie
V priestoroch našej základnej školy mali možnosť 
žiaci zažiť interaktívne dopoludnie a odhaľovať ta-

jomstvá archeo-
lógie. Dozvedeli 
sa všetko o pra-
vekých obyd-
liach, vyskúšali 
si oblečenie ľudí 
z dávnych dôb. 
Zanietene počú-
vali prezentácie 
o nájdených arte-

faktoch, ktoré mohli aj vidieť, aj sa ich dotknúť. Bá-
danie kostrových pozostatkov a skladanie konkrét-
neho zvieraťa, bola tiež veľmi zaujímavá činnosť. 
Darčekom za šikovnosť našich žiakov bolo pexeso, 
na ktorom boli zachytené krásy a historicky hodnot-
né miesta nitrianskeho kraja. Všetky tieto poznatky 
nám prišli do priestorov školy odprezentovať štu-
denti archeológie UKF Nitra s p.doc.Mgr. Z.Borzo-
vou PhD. S Katedrou archeológie máme dlhodobú 
a veľmi plodnú spoluprácu, čoho je dôkazom aj toto 
dopoludnie.                        

Majstrovstvá okresu Šaľa vo florbale 
žiakov a žiačok ZŠ v školskom roku 2017/2018
Aj tento rok sa začiatkom decembra 2017konali Maj-
strovstvá okresu Šaľa vo florbale žiakov a žiačok ZŠ 
v našej škole. Prvé dva dni odohrali žiaci a žiačky 

základné kolá, 
kde sa rozhodo-
valo o víťazoch, 
ktorí postúpili 
do finálového 
kola. Do finále 
sa prebojovali 
aj naši žiaci a 
umiestnili sa na 
treťom mieste. 

Dievčatá bohužiaľ nemali toľko šťastia, ale o to viac 
sa snažili. Nádejných florbalistov finančne podpori-
la aj naša Obec Trnovec nad Váhom, za čo srdečne 
ďakujeme.
Výsledková listina:
Kategória:  st. žiaci ZŠ
1. miesto:  ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa
2. miesto:  ZŠ s MŠ Hájske
3. miesto: ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302
4. miesto: ZŠ s MŠ J. Hollého Šaľa
Kategória: st. žiačky ZŠ
1. miesto:  ZŠ Ľ. Štúra Šaľa
2. miesto:  ZŠ s MŠ Hájske
3. miesto: ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa
4. miesto:  ZŠ s MŠ Bernolákova Šaľa

Ochranárik čísla tiesňového volania 112
1. december je pre našu krajinu Národným dňom ties-
ňového volania. Materská škola v Trnovci nad Váhom 
sa do tohto dňa zapojila prostredníctvom výtvarnej 
súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civil-
nej ochrany, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra pro-
stredníctvom sekcie krízového riadenia. Cieľom tejto 
súťaže bolo nielen povzbudiť deti a ich súťaživosť, no 
najmä rozvíjať ich umeleckú tvorivosť, osobné i cha-
rakterové vlastnosti. Zároveň išlo o osvetu čísla ties-
ňového volania medzi tými najmladšími, teda deťmi 
MŠ aj ZŠ. Je 
d ô - l e ž i t é , 
a b y už malé 
d e t i b o l i 

d o s t a -
točne o b o z -
n á - mené s 
t ý m - to čís-
l o m . N a š a 
škôl- ka bola 
v tej- to sú-
ť a ž i ú s p e š -
ná, práca detí v predškolskej triede porotu oslovila 
a udelila jej pochvalné uznanie za kolektívnu prácu.  
Za čo boli aj odmenené. 
 Za príspevky ďakujeme Mgr. Lenke Vargovej, členom žiackeho par-
lamentu, PaedDr. Róbertovi Mittermayerovi, Kataríne Tuskovej, 
Mgr. Tatiane Srňánekovej a Alexandre Takácsovej
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Vianočné trhy s hasičmi 
Na tohtoročných Vianočných trhoch, ktoré tra-
dične organizoval Obecný úrad, mali svoj stá-
nok aj naši hasiči.
Už od skorého  rána vytvárali správnu sviatoč-
nú atmosféru.  Aj napriek chladnému počasiu 
im úsmev na tvárach nezamrzol a vydržali s vý-
bornou náladou do samotného konca . Vo svo-
jom vyzdobenom stánku predávali výbornú 
Hasičskú medovinu. Každý návštevník mohol 

za dob-
rovoľ-
ný prí-
spevok 
ochut-
n a ť 
p u n č , 
detský 
p u n č , 
ale aj 

maškrty (medovníčky, perník).
Keďže sú Vianoce už za dverami a nie každé 
dieťa zažíva čaro najkrajších sviatkov, hasiči 
pripravili nultý ročník zbierky hračiek. Chceli 

ukázať, že im osud  druhých nie je ľahostajný. 
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všet-
kým, ktorý priniesli hračky, knižky pre detičky 
zo sociálne slabších rodín. Radi prijmeme Vaše 

n á -
v r h y , 
ktorým 
deťom 
by mali 
p u -
t o v a ť 
t i e t o 
hračky. 
V e r í -
me, že 

spoločne sa nám podarí rozžiariť očká detí a 
tohtoročné Vianoce budú pre nich kúzelné.
Nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti 
Vám zahoja. A tá láska so zdravím sa snú-
bia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia. 
Krásne Vianoce a šťastný nový rok Vám pra-
jú členovia DHZ Trnovec nad Váhom!
Bc. Alexander Székházi
Predseda DHZ   

Keď je ochota, sú aj výsledky
A naši členovia ZO JDS sú maximálne ochotní, 
keď sa jedná o akúkoľvek aktivitu nášho klu-
bu. Aj posledný štvrťrok tohto roka bol u nás 
veľmi aktívny. V septembri, týždeň po varení 
guláša na Rozlúčke s letom sme dostali pozva-
nie od našich družobných priateľov z Oroszlá-
nu na niekoľkodňový pobyt v areáli kúpaliska 
Horné Saliby. Pretože poča-
sie nebolo ideálne, rozhod-
li sme sa stráviť s nimi as-
poň jedno dlhé popoludnie. 
Mali sme čas sa okúpať, aj 
posedieť a porozprávať sa 
pri domácich špecialitách a 
množstve druhov zákuskov. 
Tohto stretnutia sa zúčastni-
lo 12 našich členov.
Ďalšia milá akcia sa kona-
la v Šali, a to krajská prehliadka speváckych 
skupín JDS „Spevy domova“. Podujatie zor-
ganizovala organizácia JDS v Šali pod záštitou 
Doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu NSK, 
a Mgr. Jozefa Belického, primátora mesta Šaľa. 
Z našej JDS dostali pozvanie štyria členovia. 
V klube pokračovali tvorivé dielne, zamerané 
na Vianočné trhy, teda s vianočnými motívmi. 

Ďakujeme majiteľom relax centra „Môj zdra-
vý svet“ za možnosť predviesť naše zručnosti 
práve u nich. Dve naše členky uviedli do ta-
jov pletenia košíkov rodičov s deťmi vo Veči. 
V októbri pokračovali naše aktivity klubový-
mi oslavami Mesiaca úcty k starším. Na tomto 
podujatí sa zišlo takmer  členov. Úsmev a dob-
rá nálada vládli počas celej akcie. Privítali sme 
medzi sebou aj pána starostu Júliusa Rábeka a 

vtedajšieho prednostu Olivera 
Berecza. O kultúrny program 
sa nám postarali deti zo zák-
ladnej školy Trnovec nad Vá-
hom a nakoniec do tanca aj na 
počúvanie zahrali DUO SE-
NIORS.
Štyria naši členovia dostali 
pozvanie na okresné oslavy v 
Močenku, spojené s prehliad-

kou speváckych skupín a odovzdaním vyzna-
menaní III. stupňa za významnú a obetavú 
prácu pre JDS v okrese Šaľa. Takéto vyzname-
nanie dostala aj predsedníčka našej JDS Mária 
Hrabovská, z celého okresu bolo ocenených 9 
osôb.
V októbri sme dostali pozvanie na turnaj v kol-
koch od predsedníčky civilnej organizácie 
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pokračovanie zo strany 8
priateľov Oroszlánu. Na turnaj sme sa vybrali 
spoločne s OZ Šaľa tvoje mesto. Ich tím tvorila 
okrem predsedu OZ trojica mestských policaj-
tov zo Šale. Náš tím podporila dvojica členov 
z MsO JDS. Tento rok bol turnaj poňatý trocha 
netradične, skôr zábavne a vyhral iba jeden tím 
s najvyšším počtom bodov. Zábavy bolo naozaj 
dosť, stálo to za to. Ešte v októbri sme od našich 
priateľov, predsedníčky Slovenskej národnost-
nej samosprávy v Orosláni Betky Szabóovej do-
stali pozvanie na oslavy 30. výročia Slovenské-
ho pamiatkového domu a 10. výročie založenia 
mládežníckej dychovky „Krídlovka“, ktorú 
poznajú aj naši členovia. Aby to nevyzeralo, 
že len cestujeme po svete, náš klub pravidelne 
funguje každý pondelok. Žije svojim životom 
tvorivých dielní, hraním kariet, kávičkovaním 
a družnou debatou. Mýlili by ste sa, keby ste si 
mysleli, že nám to stačí. Tak sme sa rozhodli pre 
pravidel-
né pohy-
bové cvi-
čenie pri 
hudbe a 
c v i č í m e 
pravidel-
ne každý 
p o n d e -
lok.  Naša 
m l a d á 
učiteľka Linda Sklenárová prispôsobuje cviče-
nie pre naše „mladé“ telíčka, takže to berieme 
ako super relax a zábavu.
Po toľkých oslavách sme sa rozhodli zrelaxovať 
sa na týždennom kúpeľnom pobyte v Trenčian-
skych Tepliciach. Túto možnosť využilo 19 na-
šich členov. 4. novembra, v deň volieb do VÚC, 
to bol práve rok, čo sme sa rozhodli založiť v 
Trnovci nad Váhom našu základnú organizá-
ciu. Teraz vidíme, že sme sa rozhodli správne. 
Z počiatočných 30 členov sa členská základňa 
rozrástla o viac než 100%, na 71 členov! Aj to 
svedčí o tom, že dôchodcovia chcú žiť svoj život 
aktívne a v spoločnosti pozitívne naladených 
ľudí. Preto využili aj ďalšiu ponuku na kúpeľ-
ný pobyt v Dudinciach, ktorý organizovala JDS 
Šaľa a spolu s jej členmi relaxovali 4 naši členo-
via.
Jedna naša členka sa ešte v lete zúčastnila na 
okresnom kole v prednese poézie a prózy, od-
kiaľ postúpila do krajského kola. To sa konalo 
22. novembra v Nitre, kde naša Dana Janebová 

získala prvenstvo a bola nominovaná na celo-
slovenskú prehliadku poézie a prózy z vlastnej 
tvorby. Danka v tomto roku vydala už svoju 
piatu zbierku básní...
V decembri sme znova dostali možnosť repre-
zentovať našu organizáciu na súťažnej výstave 
medovníkov a adventných vencov v Orosláni, 
kde sme vlani získali II. miesto. Sme radi, že 
naša šikovná medovnikárka Martuška Petro-
vičová môže svoje umenie predstaviť aj mimo 
Slovenska. 8. decembra sme využili pozva-
nie na stretnutie národností  „Komárňansko 
–ostrihomská klenotnica HUNG 2017“. Bola 
to prehliadka speváckych a tanečných skupín 
národnostných menšín, slovenské, nemecké aj 
rómske zoskupenia, spolu 17 súborov. Pozva-
nie nám zaslala Betka Szabóová, dopravu nám 
zabezpečil predseda OZ Šaľa tvoje mesto Ing. 
Róbert Andráši, poslanec VÚC. 
Takmer sme pozabudli na Katarínske posede-
nie s tombolou, na ktorom sme sa tiež dobre za-
bavili aj za účasti starostu obce Júliusa Rábeka 
a prednostky OcÚ Zuzany Lovíškovej. Ďaku-
jeme sponzorom za vecné dary do tomboly a 
členkám za skvelé dobroty na pohostenie.
A prišli vianočné trhy. Naša trojmesačná sna-
ha pripraviť pekné vianočné ozdoby nevyšla 
nazmar. Dúfam, že sa každému páčili. Pridali 
sme sa k výzve k dobrovoľnej finančnej zbierke 
a tešíme sa, že ani občania Trnovca nad Váhom 
nesklamali. Naša ZO JDS bude pokračovať v 
pomoci týmto dievčatám a postupne budeme 
hľadať aj ďalšie rodiny v núdzi, preto sme sa 
spojili s OZ Šaľa tvoje mesto a jeho predsedom 
R. Andrášim, ktorý oslovil niekoľko firiem v 
Šali a tieto dievčatká dostanú prvé balíčky s po-
mocou už pred Vianocami. Keby sa chcel niekto 

z trnovec-
kých fi-
riem alebo 
podnika -
teľov pri-
dať, kon-
t a k t u j t e 
p r o s í m 
predsed -
níčku na-
šej ZO 

JDS. 
Teraz už len všetkým, ktorí pomohli v tomto roku nášmu 
klubu, a je celkom jedno, akým spôsobom, vyslovujem 
veľké ĎAKUJEM. 
                                                 predsedníčka ZO JDS M. Hrabovská
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   Úspešná sezóna na Lángovom dvore 
Začiatok jazdeckej sezóny tradične spadá na posledný 
aprílový víkend. Konkrétne, 29.4.2017 sa predstavili 
svojim rodičom, priateľom , ako aj priaznivcom koní 
naši žiaci, ktorí predviedli to, čo sa počas zimnej prípra-
vy naučili. 
Deti z voltížnej skupiny Lángovho dvora predviedli 

svoju šikovnosť pri náročných 
cvikoch na konských chrbtoch 
. V ďalšom bloku ukážok naši 
zverenci predviedli svoj kumšt 
na koňoch v disciplínach barrel 
race ( súťaž okolo sudov) a pole 
bending ( slalom medzi tyčka-
mi) , záver popoludnia spestri-
la svojim vystúpením hudobná 

skupina Buster band.
29.júla sa konali za hojnej podpory fanúšikov westerno-
vé preteky v disciplínach barrel race a pole bending , 

kde naše 
d i e v č a t á 
s v o j i m i 
výsledka-
mi potvr-
dili svoju 
k v a l i t n ú 
prípravu.
29.augus-
ta usporia-
dal Lán-
gov dvor 
prekážko-
vé preteky 

, takzvaný extreme trail , kde si jazdci vyskúšali svoje 
schopnosti na rôznych typoch prekážok. Záver dňa nám 
spestrila skupina Texas.
V sezóne 2017 dosiahli naše jazdkyne fantastické vý-
sledky v sérii pretekov Putovného pohára vo westerno-
vom jazdení získali celú radu umiestnení na vrcholných 
priečkach.
Umiestnili sa:
Laura Hadnaďová  v kategórii dospelých :
1. miesto barrel race      

1. miesto v pole bending
šampión v barrel race
šampión v pole bending
Veronika Košťálová   v kategórii junior :  
1. miesto barrel race       
1. miesto v pole bending 
šampión pole bending 
vicešampión v barrel race 
Paulínka Burdilová v kategórii junior      
3. miesto barrel race         
3. miesto  polle bending   
II.vicešampión barrel race, pole bending
V šampionáte miest a obcí PPWJ naše kovbojky vybo-
jovali 1. miesto pre našu obec. Ako obyvatelia Trnovca 
nad Váhom môžeme byť právom hrdí na ich výsledky.
30.9.2017 sa konali v Galante majstrovstvá SR vo wester-
nových disciplínach. Majsterkou Slovenska v kategórii 
junior v disciplíne barrel race sa stala naša reprezen-
tantka Laura Hadnaďová. V tej istej kategórii v disciplí-
ne polle bending dosiahla tak isto krásne 2. miesto.
Dovoľte, aby sme sa touto cestou poďakovali všetkým 
našim priaznivcom , bez ktorých nezištnej podpory by 
sa ťažko rozvíjal tento pekný šport. Vďaka patrí p. Fran-

t i š k o v i 
V é g f a l -
vimu, p. 
J á n o v i 
Patyimu, 
m a n ž e -
lom Ma-
rike a 
L a c i m u 
J ó z s o -
vým.

Za pod-
poru ďa-

kujeme Alojzovi Čelítkovi s manželkou, Peťovi Ňaňo 
Suchému, Ľudovítovi Žilinskému,  Adriánovi Vološino-
vi s manželkou, Jarkovi Čerhákovi a firme MoMa.
V tento sviatočný adventný čas si Vám dovoľujeme 
popriať veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. 
Lángov dvor

Prišiel k nám Mikuláš
Na prvú adventnú nedeľu, 3. decembra 2017 sa ulice našej obce 
jagali bielym snehom, ktorý napadol presne v ten pravý čas. V tento 
deň navštívil našu obec svätý Mikuláš so sprievodom čertov aj an-
jelov. 
Jedného z najpopulárnejších svätcov a nespratných čertov priviezol 
p a r á d n y koč, anje-
li prišli na koňoch . 
Veľmi sa im pote-
šili najmä prítomné 
deti, ktoré sa spolu 
s rodičmi v hojnom 
p o č t e zhromaž-
dili na námest í 
p r e d zvonicou.
Mikuláš si priniesol 
veľké vre- ce a kaž-
dé dieťa, ktoré mu povedalo nejakú básničku, dostalo sladkú odme-

nu. Pomáhali aj prítomní anjeli, lebo tých dobrých detí bolo skutočne 
veľa, balíčky sa míňali jeden za druhým. 
Detské očká žiarili radosťou a očakávaním, hoci niektorí z tých men-
ších sa strašidelného vládcu pekiel možno aj troška obávali. Predvia-
nočnú atmosféru podčiarkli príjemné vianočné melódie.
Toto obľúbené podujatie pre všetky miestne deti už sedemnásť ro-
kov prináša našim deťom kaviareň Šport v spolupráci s jazdeckým 
klubom Lángov dvor. 
Darí sa im to aj vďaka pomoci a podpore ochotných a dobrých ľudí, 
ktorým za to patrí veľká vďaka: kočišovi Františkovi Végfalvimu, 
Marcelovi Hadnaďovi, Petrovi Ňaňo Suchému, Michalovi Luprichovi, 
Laure Hadnaďovej, Matejovi Križanovi, Veronike Košťálovej, Paulín-
ke Burdilovej, Richardovi Dobrovodskému , Silvii Šimovej, Emke 
Dudonovej, Alyske Hadnaďovej ,Lei Filovej, Terezke Vološinovej, 
Nikole Havrilovej, Karin Tóthovej, Michaele Bartošovej, Vladimíre 
Lenčéšovej, Lenke Ižákovej, Simonke Ižákovej, Boriskovi Ižákovi, 
Melanii Čelítkovej,  Monike Hadnaďovej, Alojzovi Čelítkovi, Adriánovi 
Vološinovi, Alene Madayovej a členom obecnej polície. 
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Jeseň  a záver roka v revíroch

Po dlhotrvajúcom veľmi teplom a suchom lete 
sa v druhej polovici septembra ochladilo a pri-
budli tiež zrážky, ktoré zdvihli hladinu rieky 
Váh tak, že sa do rybníka Amerika III dala do-
pustiť voda, lebo jej hladina bola taká nízka, 
že sme zvažovali, či vôbec vykonáme jesenné 
zarybnenie. Tento stav vody a úprava pevných 
hradítok na napúšťacom objekte rybníka umož-

nil aj pri 
mierne 
zdvih -
n u t e j 
hladine 
v o d y 
v o 
V á h u 
č i a s -
t o č n e 
doplniť 
vodu v 

rybníku.
Mierne ochladenie umožnilo aj chovateľom 
rýb, ktorí nám dodávajú násadu na zarybnenie 
začať odlov a dodávku rýb do našich revírov. 
Takto sa postupne zarybnilo zubáčom ročným 
a šťukou. 14. 10. sa po piatich rokoch odlovil 
záťahovou sieťou aj chovný rybník Vermek. 
Odlovených bolo spolu 680 kg amurov, kaprov 
a karasov, ktorými bol následe zarybnený ryb-
ník Amerika III.
Po výlove bol rybník Vermek zarybnený ná-
sadou lieňa sliznatého a kapra K2 v množstve 
100kg.
Rybník Amerika III bol zarybnený kaprom K2 
-200 kg a K3- 450 kg a Vízallás kaprom K2-100 
kg a K-3 -400 kg.
Po za-
r y b n e -
ní bola 
n á s a d a 
p r i k ŕ -
m e n á 
p š e n i -
cou pre 
l e p š i e 
p r e z i -
m o v a -
nie.
Posledné septembrové dni sa odpúšťaním 
Oravskej priehrady opäť zdvihla hladina Váhu 

a dopustilo sa ďalšie množstvo vody, ktoré už 
umožní prezimovanie rýb s menším rizikom 
pri silnejších mrazoch.
Tohtoročná sezóna sa už pomaly končí. Pre 
každého bola viac či menej úspešná, čo sa 
týka úlovkov, podľa toho, koľko času mal kto 
na svojho koníčka a samozrejme aj nevyhnut-
né lovecké šťastie. Odhliadnuc od množstva 
úlovkov určite každý z vás prežil príjemné 
chvíle pobytom v prírode a tak sa odreagoval 
od každodenného zhonu a načerpal síl do svo-
jej práce.
Toto obdobie je aj obdobím, keď sa formuje bu-
dúcnosť rybárstva a prípravou nového zákona 
o rybárstve. Rezortné a medzirezortné pripo-
mienkové konania boli ukončené a už záleží len 
na zákonodarcoch, v akej forme bude nový zá-
kon spracovaný tak, aby na ďalšie obdobie ur-
čil pra-
v i d l á 
t r v a l o 
udrža -
teľného 
r y b á r -
stva na 
Sloven-
s k u . 
Sporný 
p a r a g -
raf 4, ktorý pojednáva o pridelení rybáskeho 
práva aj iným právnickým osobám ako Slo-
venský vodohospodársky podnik či Štátna 
ochrana prírody môže  byť dôvodom k tomu, 
že sa celý návrh nového zákona stiahne a bude 
naďalej platiť zákon v pôvodnom znení s tým, 
že výkon rybárskeho práva bude štátom na-
ďalej  pridelený len Slovenskému rybárskemu 
zväzu.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým čle-
nom aj nečlenom, sponzorom a našim priaz-
nivcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podpo-
rovali v priebehu roka našu činnosť. Bez ich 
nezištnej podpory by sa nedali uskutočniť zá-
mery, ktoré máme a ktoré prispievajú k zve-
ľadeniu revírov a k ochrane a čistote okolitej 
prírody.
Všetkým kolegom rybárom, ale aj kolegom z 
ostatných spoločenských organizácií, s ktorý-
mi sme sa počas roka stretávali, prajeme po-
kojné vianočné sviatky a všetko najlepšie v 
Novom roku. 
                       Petrov zdar      výbor OoSRZ Trnovec nad Váhom      
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Futbalový klub FK Dynamo
Blíži sa koniec roka, je čas bilancovania. Obrátili 
sme sa na trénera nášho „A“ mužstva Vladimíra 
Klincka a požiadali sme ho, aby zhodnotil novú 
súťaž, v ktorej naše mužstvo od jesene hrá.
Mohli by ste nám povedať niečo o súťaži mužstiev 
Galanta - Šaľa?
Niečo k súťaži (triede) Galanta – Šaľa? Vytvoriť 
súťaž, v ktorej účinkujú tímy z okresov Šaľa a 
Galanta pokladám za skvelú myšlienku. Ja som 
bol tiež tohto názoru, aby vznikla takáto súťaž, 
kde účinkujú kvalitné mužstvá z okolia a hlav-
ne aby sa podarilo prilákať oko fanúšika na šta-
dióny, čo sa, myslím, aj podarilo. S aktuálnym 
vývojom súťaže sme veľmi spokojní.
Aké sú Vaše očakávania v tejto sezóne?
Nemáme cieľ postúpiť a keďže zo súťaže sa ne-
vypadáva, tak som sa rozhodol poskladať muž-
stvo prevažne s mladými hráčmi, s ktorými by 
som chcel pracovať na sebe a postupne skva-
litniť náš futbal. Viem, že to bude náročné, no 
trúfam si povedať, že je v našich silách skončiť 

v súťaži do 8. miesta. Ak by sa nám to podarilo, 
boli by sme spokojní. Chlapci sú mladí, draví, 
no často im chýba tá rozvaha a kľud a keď sa 
náhodou nedarí, ťažko to nesú. Každopádne 
sme pripravení bojovať a popasovať sa v tejto 
súťaži.
Čo si sľubujete od toho, že hráte s mužstvami z náš-
ho okresu a z okresu Galanta?
Od súťaže a od mužstiev z tejto súťaže si sľu-
bujem náročné zápasy, každý jeden bude ná-
ročný a veľa derby zápasov, na ktorých bude 
veľa ľudí. Čaká nás veľa neznámych súperov a 
naopak veľa známych, takže sa všetci tešíme na 
každý jeden zápas. Väčšina z nás sa narodila v 
jednom z týchto okresov, veľa z nás má rodinu 
či známych alebo kamarátov v okolitých dedi-
nách a v každom jednom zápase pôjde o veľa. 
Takže, podľa mňa, máme sa načo tešiť.

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, želáme 
Vám aj hráčom veľa športových úspechov do 
jarnej časti sezóny 2017/2018!

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel 
stolného tenisu

Trnoveckí stolnotenisti v ročníku 2017/2018 už naplno rozohrali svo-
je súťaže. 
„A“ mužstvo v 2. lige  „región Nitra - Trenčín“  odohralo 11 zápasov. 
Z toho bolo: 5 víťazstiev, 3 remízy a 3 prehry. Základ mužstva tvoria 
hráči Čičmiš Dušan ml., Molnár Viktor, Vincent Meszároš, Kriško 
Juraj a  Ševčík Miroslav.  
„A“ mužstvo sa v tabuľke 2. ligy nachádza na 7. mieste.

„B“ mužstvo v súťaži v rámci Nitrianskeho kraja 4. ligy v súťažnom 
ročníku 2017/18 ešte neprehralo ani jeden zápas, čo všetkých mimo-
riadne teší.
Základ mužstva tvoria hráči Molnár Viktor, Karas Róbert, Gašpierik 
Peter, Bízik Peter , Ježo Ferdinand, Kukan Jozef ml., Vyskoč Peter.
Naše „B“ mužstvo sa v tabuľke 4. ligy nachádza na 1. mieste s nás-
kokom 5 bodov!

„C“ mužstvo v okrese Šaľa odohralo  6  zápasov a to s bilanciou 1  
výhra , jedna remíza a 4 prehry. Základ mužstva tvoria hráči Jaroš 
Jozef, Kozár Štefan st., Letko Štefan, Motolík Ľuboš,  Kriško Juraj st., 
Lovás Peter, Boledovičová Iveta, Varga Jozef, Sýkora Ivan.  
„C“ mužstvo sa v tabuľke mužstiev okresu Šaľa nachádza na 5. 
mieste.

Vedenie oddielu stolného tenisu v Trnovci nad Váhom  tým-
to praje všetkým nadšencom športu a stolného tenisu zvlášť 
šťastné a veselé Vianoce a  v novom roku veľa zdravia a špor-
tových úspechov.

      Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu                                                                             



  Mesiac úcty k starším                        

                                        

                                 Klub JDS Trnovec nad Váhom

          
                        
                                                                                                                                                                 



                        
                                                Školské okienko
                                          
                          

                            
                      
                                  
                                        JK Lángov dvor 
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 A falu életéböl...
Kedves barátaim, 
mondhatunk, írhatunk még valami meglepőt 
az ádventről és a karácsonyról? Az az érzésünk, 
hogy már mindent „tudunk” erről. Jézus Krisz-
tus születéséről Betlehemben, a három királyok-
ról, azok ajándékairól, a titokzatos csillagról és a 
még titokzatosabb éjszakáról, melyet oly szépen 
énekel meg a legismertebb karácsonyi dal.
Ez az időszak az ádventi koszorú első gyertyájá-
nak meggyújtásától a hagyományos éjféli misé-
ig hihetetlenül gyorsan elröpül. Még szerencse, 
hogy a napnak 24 órája van, hiszen addig még any-
nyi mindent meg kell csinálnunk. Nem feledkez-
hetünk meg semmiről és senkiről. Természetesen 
a karácsony előtti stresszről sem, mely épp abban 
az időben tetőzik majd, amikor sokan bizonyta-
lanság közepette várják, mi történik december 
2 4 - én. S le-
h e t , hogy a  
töb - biek eb-
b e n a nagy 
h a j - t á s b a n 
e z t é s z r e 
s e m veszik , 
s egyszer 
csak a z o n 
kap- ják ma-
gukat, hogy belemerültek a hagyományok, szo-
kások rituálék tengerébe, melyeket az ünnepna-
pok alatt megszerettünk s megszoktunk.
Ebben a fenyőillatú ünnepi hangulatban az em-
beri közelség jelenléte rádöbbent, hogy a kará-
csony csodája valóban létezik, de nem csupán 
a szemünket kell kinyitnunk. Csak aztán valaki 
felkiált, hogy elmúlt a karácsony, s mi tömege-
sen csatlakozuk ehhez a felkiáltáshoz, s ez nagy 
kár. Miért csak pár napig tart? Nem lenne jobb, 
ha az lenne érvényes, amit a Lojzo együttes egyik 
ismert dalában énekel: „ …állítólag minden nap 
karácsony lesz.”
S ismét vissza kell térnünk az ünnep lényegéhez. 
Ezek a napok nem csak a békesség és a családi 
együttlét, hanem az ellentmondások napjai is, 
amikor a Nagy Isten a kis emberekkel, a szó a 
csenddel, a közelség öröme a magány gyászával, 
az otthon melege a hajléktalnsággal, Betlehem 
poros útja a templomainkhoz vezető aszfaltúttal 
találkozik. 
Ezekben a napokban ezen fogunk töprengeni, s 
azt fogjuk mérlegelni, hogyan találta meg Isten 
az utat a mi világunkba, hozzánk, vagy egyene-
sen a lelkünkbe, hogy utánozzuk őt, s keressük 
az utat egymáshoz. S mindnyájan nagyon jól 
tudjuk, hogy ez néha elviselhetetlenül igényes 
és nehéz. Ezért is van a karácsony, hogy ezalatt 
a néhány nap alatt megértsük, hogy az ilyen út-
keresés az év mind a 365 napjának a feladata. 
Mindnyájuknak és családjaiknak is szeretetteljes, 
áldott karácsonyi ünnepeket, s a 2018-as új esz-
tendőbe való sikeres belépést kívánok.       
            
Róbert Ondrík plébános 

Sikeres karácsonyi 
vásár

2017. december 9-én szombaton 
a helyi kultúrház udvarán már 
kora reggeltől nagy volt a sür-
gés-forgás. Tornóc Község az 
iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturá-
lis bizottsággal együttműködve 
már harmadszor rendezte meg 
lakosainknak a  hagyományos 

vidéki disznóölés bemutatóját és 
a karácsonyi vásárt. Az érdek-
lődők már reggel óta jöttek, még 
a kisgyermekes anyukák is meg-
nézték, hogyan dolgozzák fel a 
húst, és hogy készülnek a hazai 
specialitások. Az udvaron illatozo-
tt a finom káposztaleves, melyet 
a hagyományokhoz híven most 
is Marika, a kiváló szakácsnő és 
férje készített. Aztán jöttek az első 
árusok, akikből még több volt, 
mint a múlt évben. Körünkben 
köszönthettük az ostyasütőket, a 
karácsonyi sütik és díszek készí-
tőit, volt, aki mézet- és belőle ké-
szült termékeket, vagy zöldséget, 
gyümölcsöt, karácsonyi gyertyát 
árult. Vásárolhattunk kézzel ké-
szített ékszereket, de új árusok 
is jöttek levendulababákkal, kézi 
készítésű képeslapokkal, diá-
rokkal, kerámiafigurákkal. Sokan 
látogatták a disznótoros specia-
litások sátrát, de a szeles időben 
az illatozó puncs és a forralt bor 
is jólesett.
A kultúrház nagytermében a tem-
plomszolga segítségével kiállí-
tották templomunk Betlehemét, 
melyet a plébános úr szívesen 
kölcsönzött. Az érdeklődők meg-
nézhették az ifjú tehetség, An-
dreas képkiállítását és M. Jančo-
vič szobrászművész csodálatos 
kerámiáit is. Ő egyébként falunk 
szülötte. A nagyteremben az isko-

la is felállította karácsonyi sátrát.
A rendezvény résztvevőit Ing. 
Rábek polgármester üdvözölte, 
13.30-kor fellépett a Večania pol-
gári társulás énekkara, melynek 
tagjai közkedvelt karácsonyi dalo-
kat adtak elő. 15 órától verses-ze-
nés összeállítással az alapiskolá-
sok is bemutatkoztak. A program 
csúcspontja a Peško házaspár, 
Majka és Martin fellépése volt, 

akiket Radko Gofjar kísé-
rt zongorán. A gyönyörű 
zene és ének minden lá-
togatónak eszébe juttatta, 
hogy a karácsony egyházi 
ünnep, s egyben a béke, a 
nyugalom és a harmónia 
ünnepe is.
Karácsony idején még jo-

bban tudatosítjuk, milyen fontosak 
az életben az olyan értékek, mint 
a család, egészség, barátság. 
Pont ilyen kislányoknak, akiknek 
az élet épp a rosszabbik olda-
lát mutatta, szervezett önkéntes 
gyűjtést a község és az iskolai-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság. Az 
egyik kislány árva lett, a másiknak 
pedig komoly egészségi gondjai 
vannak. Most megmutatkozott, 
hogy községünkben sok hatalmas 
szívű és bőkezű ember él, ennek  
a két   kislánynak  1 650 euró jött 
össze. Mindenki hozzájárulhatott, 
aki káposztalevest, puncsot, for-
ralt bort vett, vagy az erre előké-
szített dobozba pénzt dobott. 
Köszönjük a Zdroj Zeme cégnek, 
aki 500 euróval járult hozzá a 
gyűjtéshez, s ugyanennyit ado-
mányozott a község által rende-
zett kulturális aktivitásokra is.
Örülünk, hogy rendezvényeink 
tetszenek a lakosoknak, örülünk, 
hogy bekapcsolódnak   közsé-
günk társadalmi és egyéb szer-
vezetei is. Köszönet illet minden-
kit, aki támogat bennünket, segít 
nekünk, mindenkit, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy megkedveljék és lá-
togassák a karácsonyi vásárt. 
Nagy köszönet jár mindenki-
nek, aki részvételével támoga-
tott bennünket, és családjával, 
barátaival együtt eljött, hogy 
közösen szórakozzon velünk.
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A képviselőtestület ülése
A képviselőtestület 29. ülésére 
A tornóci képviselőtestület:
1/ tudomásul vette a jegyzőkönyvet az Újvári 
utcával kapcsolatos panaszt illetően, és intéz-
kedést fogadott el a panasz kivizsgálásából 
adódó kötelezettségek teljesítésére
2/ elfogadta a Tornóci Ai és Óvoda és annak 
kihelyezett munkahelye 2016/2017-es évi ok-
tató-nevelő tevékenységéről és eredményei-
ről szóló jelentést
3/ elfogadta a 4/2017-es, elektronikus szolgál-
tatásokról szóló általános érvényű rendeletet
4/ jóváhagyta az egykori Hydrostav-udvar 
utolsó két szabad építkezési telkének eladá-
sát a 4/2017-es nyilvános verseny 2. fordulója 
értelmében
5/ elfogadta négy községi lakás bérbeadása 
felmondásának és újbóli bérbeadásának be-
fejezését
6/ jóváhagyta a községi krónikába való be-
jegyzést a 2014-es évre
7/ meghagyta a futballpálya alatti telkek do-
kumentációja előkészítését és annak egyes 
bizottságokban való megtárgyalását, továbbá 
a 2018-as képviselőtestületi javaslatok előké-
szítését
8/ feladatul adta, hogy a következő költség-
vetésbe dolgozzák bele a géppark UNC kere-
kes rakodóval és annak tartozékaival való ki-
egészítését és egy tartály megvételét, melyet 
meghibásodás esetén a csatornaaknák tisztí-
tásánál lehetne használni

A képviselőtestület 30. üléséből vá-
logatunk: 
A tornóci képviselőtestület:
1/ megkérte a falu főellenőrét, hogy vizsgálja 
át a JUDr. Sotolářral kötött szerződést, továb-
bá a  kerékpár vásárlásának és a tűzoltóautó 
javításának szerződését
2/ kérte a falu főellenőrét, hogy vizsgálja meg
a/ hogy a járdák javítása a törvénnyel és a 
tervdokumentációval összhangban történt-e
b/ hogy a lakosokat tájékoztatták-e az udva-
rokba való bekötőkről és azok kiszámlázásá-
ról
c/ a Vološin úr általi pénzadomány felhasz-
nálását
3/ kérte a főellenőrt, vizsgálja ki az elöljáró 
visszahívásának és az új elöljáró kinevezésé-

nek  módját
4/ kifejezték bizalmukat és erkölcsi támogatá-
sukat Mgr. Oliver Bereczcel szemben

A képviselőtestület 31. üléséből vá-
logatunk:
A tornóci képviselőtestület:
1/ tudomásul vette a MAS VITIS egyesület 
stratégiája megvalósítására jóváhagyott tá-
mogatást
2/ elfogadta, hogy a területfejlesztési és köz-
beszerzési terv dokumentációjának folya-
mata legtöbb három évig tart, a dotáció ki-
utalására megkötött szerződés időpontjától 
számítva
3/ kérte a Tornóc község és a doc. JUDr. Jo-
zef Sotolář PhD. közti jogi szolgáltatásokat 
nyújtó szerződés felmondását az okból, hogy 
előnytelen és az ügyvéd részéről nem teljesíti 
a szerződés feltételeit
4/ tudomásul vette Tornóc község és a Nitrai 
Mezőgazdasági Egyetem közti együttműkö-
désről szóló információt és a készülő terüle-
ti-építészeti megoldások javaslatait a községi 
zöldövezettel kapcsolatban
5/ jóváhagyta Mgr.Berecz Olivér tagként való 
felvételét a képviselőtestület pézügyi- és vál-
lalkozói bizottságába
6/ felmentette tisztsége alól D. Marček urat, 
az önkéntes tűzoltók parancsnokát, s helyette 
Bc. Alexander Székházit nevezte ki
7/ tudomásul vette a tűzoltóautó és árvíz ese-
tén használandó kocsi beszerzésére beadott 
kérvényről szóló információt
8/ kiírta a pályázatot Tornóc főellenőrének 
tisztségére 2018.2.5-re és jóváhagyta az elle-
nőr 0,20 %-os munkakötelezettségét
9/ tudomásul vette a Szélső utcai utak nem 
megfelelő állapotáról és a községi park álla-
potáról szóló információt
10/ elfogadta a községi képviselőtestület 
munkatervét 2018. II. félévére: 2018.1.15., 
2018.2.5., 2018.3.12., 2018.5.14. és 2018.6.18.
11/ tudomásul vette a Robotnícka utca lakói-
nak kérését a lakások körüli közterületek ren-
dezéséről és a járdák úttá való átalakításáról, 
valamint a közvilágítást, és javasolta a Szlo-
vák Földalappal való tárgyalások megkezdé-
sét. 
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a www.trnovecnadva-
hom.sk honlapon találhatnak.
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A közsegi hivatal tájékoztatt...

Társadalmi rovat
Gratulálunk 

a jubilánsoknak

70 Mária Bernáthová
         Ľudmila Čičmišová
        Milan Jančár
         Katarína Kárászová
         Róbert Kružlík

75 Alžbeta Filová
         Eva Jusková
         Anna Klinková
         Július Lacko
         Gizela Oláhová

80 Helena Plešková
         Emília Rampačeková
         Konštantín Vágo

85 Alžbeta Danielová

90 Irena Bartová
         Zuzana Bogárová
         Karol Oláh
         
Újszüllöttek
Peter Hazucha
Benjamín Theo Kun
Gregor Vaník
Paula Šmátralová
Mário Zuberec
Matias Mónosi
Viliam Zábojník
Sebastián Šárik
                        
Házasságot kötöttek 
Michal Barát és Michaela Tóthová
Marek Hambalko és Daniela Krajčíková
Richard Haszterman és Daša Pallerová
Ján Láng és Ingrid Molnár
Vladimír Marković és Kristína Zsilleová
                                                            
Elhunytak
Irena Kosztanková, 84-éves
Gejza Andraško, 67-éves
Vojtech Varsányi, 58-éves
Alžbeta Bartolenová, 84-éves
Margita Zelezníková, 95-éves
Juliana Jančovičová, 87-éves
Judita Pálová, 48-éves
Ján Veľbacký, 57-éves
Jozef Hudec, 64-éves

TORNÓC KÖZSÉG 
PÁLYÁZATOT  HIRDET  A KÖZSÉG FŐELLENŐRI  

TISZTSÉGÉNEK  BETÖLTÉSÉRE

A tornóci képviselőtestület kijelölte a község főellenőr-választásának időpont-
ját, mégpedig 2018. február 5-re  0,20 munkakötelezettséggel.

A főellenőri funkció kvalifikációs feltételei:

1/ legalább teljes középiskolai végzettség
2/ feddhetetlenség

A jelentkezéshez szükséges adatok:

-   név- és vezetéknév
-  a pályázó beleegyezése személyi adatainak feldolgozására a 122/2013 
    Z. z. személyi adatvédelmi törvény értelmében
-   erkölcsi bizonyítvány, 3 hónapnál nem öregebb
-   a legfelső végzettségről szóló igazolás fénymásolata
-   professzionális életrajz

A jelentkezés eljuttatásának módja: 

-   a főellenőrjelöltek a jelentkezést személyesen adhatják le a községi hi-
    vatal iktatójában, vagy egy zárt borítékban postázva a következő cí
     men:     Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 582., 925 71, 
    a borítékra írják rá, hogy „Főellenőr-választás – NEM  FELNYITNI”

-  a jelentkezés leadási határideje 2018. január  19., 12.00 óra.

Értesítjük a község lakosait, 
hogy a kommunális hulla-
dék elszállítása a 2017-es 
évben a következő időpon-
tokban történik:
2017. 12. 23 és 2017. 12. 30. 
szombat.
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A kerületi önkormányzati 

választásokra
2017. november 4-én került sor. Községünkben három választási 
körzetet alakítottunk ki. A választásokon 465 választó vett részt a 2 
293 arra jogosult személy közül.  A választási részvétel 20,27 %-os 
volt.

A Nitrai Kerületi Önkormányzat 
elnökválasztásának eredményei:

Milan Belica 185 érvényes szavazat
Ján Greššo  87érvényes szavazat
Milan Uhrík  76 érvényes szavazat
Peter Oremus  51 érvényes szavazat
Iván Farkas  29 érvényes szavazat
Renáta Kolenčíková  14érvényes szavazat
László Hajdu   9 érvényes szavazat
Ján Marko   3 érvényes szavazat

A Nitrai Kerületi Önkormányzat 
képviselői választásának eredményei:
Martin Alföldi 197 érvényes szavazat
Róbert Andráši 174 érvényes szavazat
Jozef Belický 168 érvényes szavazat
Peter Hlavatý 108 érvényes szavazat
Róbert Tölgyesi 106 érvényes szavazat
František Mrázik 104 érvényes szavazat
Milena Verešová 93 érvényes szavazat
Regan Belovič 67 érvényes szavazat
Ildikó Körösi 64 érvényes szavazat
Zsolt Baranyay 52 érvényes szavazat
Peter Kiss 52 érvényes szavazat
Marek Molnár 50 érvényes szavazat
Juraj Bednárik 45 érvényes szavazat
Štefan Jancsó 38 érvényes szavazat
Michal Janoško 38 érvényes szavazat
Róbert Baros 36 érvényes szavazat
Roman Szabó 36 érvényes szavazat
László Hajdu 22 érvényes szavazat
Jozef Kozaňák 17 érvényes szavazat

A Karácsonyi hangulat 2017 projektünk 
sikeres volt

Tornóc község 2017 augusztusában kérvényt nyújtott be a „Ka-
rácsony előtti hangulat 2017” projekt anyagi támogatására az 
SPP Alapítvány partnerséget támogató programja keretében. 
Községünk sikerrel járt, s ez a projekt az alapítvány anyagi tá-
mogatásának köszönhetően valósult meg.

Az SPP Ala-
pítvány az 
igazgatóta-
nács határo-
zata alapján 
a falunak 10 
000 euró ér-
tékű anyagi 
támogatást 
nyújtott. A 

község ennek segítségével szervezte meg és biztosította tech-
nikailag a karácsonyi vásár 3. évfolyamát, mely a község egyik 
legközkedveltebb rendezvénye. Megszervezésével igyekszünk 
kellemessé tenni a karácsony előtti hangulatot, az ünnepvárást, 
erősíteni a kapcsolatokat, s a lakosokban is felkelteni az érdek-
lődést  a közügy és környezetünk iránt, hogy legalább pár percre 
feledkezzenek meg a gondokról és pihenjenek meg az ünne-
pi készülődésben. A lakosoknak és a nagy nyilvánosságnak a 
község nem csak a vásár szervezésével hozza el a karácsonyi 
hangulatot, hanem a hozzájárulásból vásárolt karácsonyi vilá-
gítással is. Az SPP Alapítvány támogatásának köszönhetően 
községünk a kultúrházban új székek, asztalok vásárlásával te-
hette szebbé a belső teret, s ezeket majd a további rendezvé-
nyeknél is felhasználhatják. Nem mindenkinek adatik meg, hogy 
szerettei körében, békességben töltse el e gyönyörű ünnepet. 
Sokan szorulnak mások segítségére. Ezért is járultunk hozzá 
a Gondozói Szolgáltatások Házának anyagi támogatásához, 
hogy a segítségre és gondoskodásra szoruló idős polgárainkat 
támogassuk. Ezért a pénz egy részén a község fontos műszaki 
dolgokat vásárolt ebbe az intézménybe, konkrétan hordozható 
germicid fénycsövet, mosógépet és mosogatógépet. Ezek meg-
vételével nem csak az intézmény klienseit akartuk meglepni, ha-
nem a dolgozókat is, akik példásan gondoskodnak a lakókról és 
az intézményről. 

Nincs változás a szilárd hulladék elszállításában
Az utóbbi hónapokban sokukhoz eljutott az az információ, hogy a közsé-
gben a szemételszállítás és nyilvántartás egyszerűsítését tervezik. Eddig  
a gyűjtés és elszállítás evidenciója és fizetése ún. jegyrendszerrel történt. 
A lakos a községi hivatalban személyesen fizeti be az elszállítást annak 
gyakorisága alapján, kukáját pedig a jeggyel jelöli meg. A község már rég 
keresi erre a korszerűbb és hatékonyabb, 21. századi módszert.
2016-ban a község a felkínált lehetőségek közül az RFiD chippek alapján 
való elszállítást választotta, s ez megfelelőnek is tűnt abból a szempont-
ból, hogy a lakosok ellenőrizhették a szemét elvitelét. Ennek köszön-
hetően felszabadultak a községi hivatalba járás és jegyvásárlás terhe 
alól. Pontos nyilvántartással rendelkeztünk, mely alapján kiszámláztuk a 
szemétdíjat.
A község vezetése maximális igyekezetet fejtett ki, hogy  minden időre 
elkészüljön és 2018. januárjától beindulhasson az új rendszer. Utolsó fe-
ladatunk az erre vonatkozó általános érvényű rendelet képviselők általi 
jóváhagyása volt. Sajnos, a képviselők úgy döntöttek, hogy a 2017.12.11-i 
ülésen ezt a pontot kiiktatják a programból anélkül, hogy a község kié-
rtékelhette volna felkészültségét. Döntésüket azzal indokolták, hogy tu-

domásuk van arról, hogy a falu erre még nem áll készen.  Nagyon bánt 
minket, hogy községünk megválasztott képviselői a felkészültség  állító-
lagos hiányáról szereztek információkat, s hagyták magukat befolyásol-
ni. Nyilvánvaló és kimutatható, hogy néhány háztartást már 2016-ban 
chipprendszerrel jelöltek. Ez év augusztusától a község előkészítette és 
fokozatosan meg is jelölte a kukákat. Az utolsó negyedévben már va-
lós információkat mutatott fel a kiürített kukákról és elkezdte  a község 
könyvelési információs rendszerre való rákötődésének megvalósítását, 
hogy megkönnyítse a községi hivatal dolgozóinak munkáját. Az érdeklődő 
községi képviselők a polgármesterrel együtt Ostravára látogattak, ahol 
láthatták a kerületi székhely hasonló rendszerének működését.
A község vezetése reménykedik, hogy csupán félreértésről van szó, me-
lyet sikerül gyorsan tisztázni, s a képviselők lehetővé teszik a lakosoknak 
e számukra előkészített rendszer kihasználását.
E napokban biztosítjuk a jegyeket, melyeket sajnos a lakosoknak a közsé-
gi hivatal pénztárában újra meg kell venniük. A jegyek kiosztása után a la-
kosokat a községi hangosbemondón tájékoztatjuk majd a fejleményekről.
A községi hivatal kompetens dolgozói minden ezzel kapcsolatos tájékoz-
tatást megadnak önöknek.
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A falu életéböl...
Beszélgetés Gabriela Futovával, az 
ifjúsági- és gyermekirodalmi könyvek  

szerzőjével
A helyi könyvtár a képviselőtestület iskolai-, ifjúsági- 
és kulturális bizottságával együttműködve 2017. ok-
tóber 12-én beszélgetést szervezett az ifjúsági és gyer-
mekkönyvek ismert szerzőjével, Gabriela Futovával. 
Az író-olvasó találkozóra az iskola és óvoda épületében 
került sor, mely az iskolai könyvtár termét ajánlotta fel 
erre a rendezvényre. Az interaktív tábla tele volt a köz-
kedvelt írónőről szóló információkkal, a kulisszát pe-
dig a szerző könyvei képezték, melyek igazán népsze-
rűek a gyermekek körében. Hiszen a Dokonalá Klára, 

Keby som bola 
bosorka, Bra-
ta musíš pos-
lúchať, O Bezv-
láske, Hľadám 
lepšiu mamu, 
Očko špehúň, 
Nezblázni sa, 
mamička, Poš-
koláci és a to-
vábbi művek 
azok közé tar-

toznak, melyek könyvtárunkban a gyermekirodalom 
polcain a legközkedveltebbnek számítanak.
A szerzővel való beszélgetésen Gabriela Futová öt 
könyvének, és más gyermekkönyveknek az illusztráto-
ra, Miroslav Regítko is rész vett. Mindkettőjüket Eri-
ka Fülöpov, az iskolai-, ifjúsági- és kulturális bizottság 
elnöke üdvözölte. Mindketten arról meséltek a gyere-
keknek, hogyan jön létre a könyv. A szerző elmondta, 
hogy elsősorban saját élményeiből merít, de férje élmé-
nyeit is felhasználja. Közölte, hogy falun él, kutyákat, 
macskákat, nyulakat, tyúkokat tart, de teknősbékája és 
szarkája is van. Ezért könyveiben is szívesen ír az álla-
tokról. Elmondta, hogy az íráson kívül cseh nyelvből is 
fordít, jelenleg egy ikerpárról, ahol az egyikük autista. 
A gyerekek kezdetben félénkek voltak, de fokozatosan 
megbátorodtak, és rákérdeztek mindenre, ami érdekel-
te őket – melyik szereplők valóságosak, hogy az írónő 
gyermekkora óta alkot-e, hogy tényleg volt-e Fliper 
nevű kutyusa. Regítko úr megmutatta illusztrációit, 
melyeket már 28 éve publikál a Fifík lapban. Az iskola 
krónikájába is készített egy rajzot. Elmondta, mennyire 
szeretett rajzolni,  hogy minden könyvhöz individuáli-
san áll hozzá, s hogy mennyire örül, mert rajzait idén 
kiválasztották a pozsonyi Bienále kiállításra.
Szivélyes, szórakoztató és közvetlen hangulat, kíváncsi 
kérdések, érdekes válaszok - és a beszélgetés hamar vé-
get is ért. Zárszóként a tornóci könyvtáros megköszön-
te Futová asszonynak és Regítko úrnak a látogatást, és 
munkájukhoz további sok sikert kívánt. Meggyőződé-
se, hogy könyvtárunk polcain újabb könyvek is felbuk-
kannak az emlitett szlovák írónőtől, aki az íráson kívül 
a prešovi Hviezdoslav Könyvtár könyvtárosaként is 
tevékenykedik. A kedves vendégeknek arra is volt ide-
jük, hogy autogrammot, emlékbejegyzéseket adjanak. 
Bízunk benne, hogy ezen akció után több gyerek találja 

majd meg az utat könyvtárunkhoz. 

Október, az idősek iránti tisztelet 
hónapja

Légy mellettük, ha teheted,
- kis világuk oly rideg.
Öleld őket szeretettel,
Melegítsen a szíved…
A természet ezer színben pompázik, a nap már csak 
bágyadtan szórja sugarait, rövidülnek a napok, az ősz 

teljes pompájában 
tündöklik. Az őszi 
hónapok közül 
egy, az október az 
idősek iránti tisz-
telet hónapja, bár 
az öregek tiszte-
letet, szeretetet és 
köszönetet nem 
csupán ebben a 
hónapban érde-
melnek. Szüleink, 

nagyszüleink haját már ezüstre festette a dér, arcukat 
megszépítik a bölcsesség ráncai, lépéseik már bizonyta-
lanabbak, mint annak idején, simogató kezeiken nyomot 
hagyott a nehéz munka. De még mindig értékes forrásai 
a tanácsok- nak , 
emlékeknek, t a -
pasztalatok- nak , 
melyeket szí- v e -
sen osztanak m e g 
velünk. A helyi 
k u l t u r á l i s 
k ö z p o n t - b a n 
az idősek 
iránti tiszte- l e t 
h ó n a p j á - b a n 
rendszeresen találkoznak a 70 éves felüli szeniorok. Idén 
erre október 26-án került sor, a gyönyörűen feldíszített 
termet betöltötte a jókedv, a kedves mosoly, a találkozás 

öröme.
Bevezetőben Ing.
Rábek, a község 
polgármestere kö-
szöntötte a tisztelt 
vendégeket, majd 
a gyerekek üdvö-
zölték őket vidám 
kultúrműsorral. Az 
óvodások, iskolá-
sok táncoltak, sza-

valtak, énekeltek. Alexandra Takácsová, a községi hivatal 
melletti polgári ügyek testületének tagja dalokkal köszön-
tötte az ünnepelteket, akiket a vágsellyei ifjú harmonikás, 
Gábor is üdvözölt, mégpedig  színes melódiák egyvelegé-
vel. Végül fellépett a Duo Seniors, azaz Jaroslav Hambal-
ko és Ondrej Miťko, akik zenéjükkel tették kellemessé a 
rendezvény hátralévő részét.
Sokan hosszú idő után találkoztak, így aztán vége-hossza 
nem volt a nevetésnek, beszélgetésnek, szórakozásnak. 
Mi elsősorban a minket illető elismerő szavaknak s dicsé-

reteknek örülünk, melyekkel elhalmoztak bennünket.
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A falu életéböl...
A II.A osztály életéből

Elkezdődött a tanév, s a 2.A osztályba az előző évnél 
bátrabb tanulók érkeztek. Kezdettől fogva számos ak-
ció várt minket, melyekhez nagy elánnal fogtunk hozzá. 
Egyik volt a Fehér Ceruza gyűjtés, mellyel a gyerekek 
legalább egy kicsivel hozzájárultak a Szlovákiai Vakok 
és Gyengén Látók Egyesületének megsegítéséhez. Jutal-
mul kitűzhető fehér ceruzát kaptak. Ősszel termésekből 
készítettek különféle kreációkat egy kiállításra. Rajzórán 
és a szülőkkel együtt is gyönyörű munkákat készítettek, 
melyek a folyosót díszítették. Bekapcsolódunk a papír-
gyűjtési versenybe is. Rendszeresen járunk kulturális 
rendezvényekre, a nitrai Karol Spišák régi színházban 
„A kutyus és a cica” előadást tekintettük meg. Az előa-
dást Jozef Čapek könyve, a kutyáról és macskáról szóló 
meséje ihlette. A rövid történetek tanulságosak voltak, 
s a gyerekeket is bevonták a cselekménybe. A tanu-

lók minden évben részt vehetnek  úszótanfolyamon is. 
Nem felejthetjük el a Gabriela Futová írónővel és Mi-
roslav Regítkoval való beszélgetést sem. Erre rendesen 
felkészültünk, elolvastuk a „Nejdem a basta” könyvet, 
melyet megpróbáltunk illusztrálni is. A képeket elvit-
tük a vendégeknek, akik nagyon megdicsértek bennün-
ket. Az illusztrátor minden rajzot alaposan megnézett, 
és egyeseket adott rájuk. Képzőművészeti tehetségün-
ket a könyvjelzők készítésénél is megmutattuk, a téma 
a könyvbéli történetek titokzatos világa volt. Minden 
gyerek saját kedvenc könyvéből merített ihletet. Az őszi 
szünidő előtti utolsó napon „halloween-jelmezekben” 
tanultunk. Mindenki nagyon kreatív volt, a maszkok 
pedig ijesztőre sikeredtek. A Piros szalag akcióba is be-
kapcsolódtunk. Képeslapot rajzoltunk, mely az AIDS 
elleni harcot jelképezte, s végül mi is élő piros szalagot 
hoztunk létre. Most először kapcsolódtunk be a Šalians-
ky Maťko mondákat előadó versenybe. Utolsó akciónk a 
karácsonyi vásár volt, ahol élő Betlehemet készítettünk. 
A hideg ellenére sikerrel vittük véghez, s ezzel  hozzájá-
rultunk az igazi karácsonyi hangulathoz.
                                             Mgr. Lenka Vargová

Ruha- és játékgyűjtés
A Tornóci AI és Óvoda a Fénix szervezettel együtt idén 

Jelentés az iskolapadból...
Halottak napjára 

Frank József: Figyelj, ha egy-
szer meghalok
„Figyelj,ha egyszer meghalok, 
elfújok
néhány csillagot, mint tortán a
gyertyát, hát csak ne sirassa-
tok...
Figyelj,ha egyszer meghalok, 
némák
legyetek, s szótlanok, ha te-
mettek, ne
földeljetek, s szóval ne méltas-
satok...
Figyelj, ha egyszer meghalok, 
könnyek
nélkül búcsúzzatok, ha ismer-
tetek,
megértitek, ha nem, minek
hazudjatok...Figyelj, ha egy-
szer
meghalok, három edénybe rak-
jatok,
szétosztván az isteneim kö-
zött..
gyermekeimnek adjatok...

Figyelj, ha egyszer meghalok, 
ők érteni
fogják, mire gondolok, és ott 
adnak a
szélnek engem, ahol a legin-
kább
boldogok... 
Figyelj.. ha egyszer
meghalok, vidámak legyetek, s 
boldogok,
örvendjetek a tudásért, hogy
én már jó helyen vagyok... 
Figyelj, mert egyszer megha-
lok.., de most kellenek a szép 
napok... A törődés, a tiszta
gondolat, őszinte szeretet, 
társ-tudat..,
mert a szívem még ..hallod? 
Még eleven,
még dobog, most kell, hogy
szeress, mert most még élek, 
most örülök a virágnak, ha ka-
pok.. most
még.. figyelsz rám??..mert 
most még itt
vagyok...” 

A gyűjtőudvar december 1-től zárva tart.
Tornóc község értesíti a lakosságot, hogy a gyűjtőudvar építése 
megkezdődött.
Ez okból es a téli időszakra való tekintettel a tornóci komposztáló 
2017. 12.2-tól zárva lesz.
A község értesiti a lakosokat, hogy ha házi komposztálót igényel-
nének, ingyen átvehetik a községi hivatalban. Szükség esetén 
a gyűjtőudvar korlátozott nyitva tartása idején is fordulhatnak a 
községi hivatalhoz a 031/7781496-os telefonszámon.
A gyűjtőudvar nyitva tartásának változásáról a lakosokat időben 
tájékoztatjuk.

Pénzügyi juttatás a VITIS társulásnak
A 2014-2020 közötti vidékfejlesztési program keretében a VITIS 
helyi akciócsoportnak, melynek 2015 óta Tornóc is tagja, a straté-
giai implementációra 1 008 298,09  eurót hagytak jóvá.
A jóváhagyott juttatás alapján meg tudjuk valósítani a község,  a 
magánvállalkozók és a harmadik szektor néhány fejlesztési tervét, 
melyek a község lakói életminőségének javítására irányulnak.
Abban az esetben, ha kimerítjük az 1 008 298,09 Є összeget, 
további pénzügyi támogatást kérhet a falu 1 700 000 Є összeg-
ben. Tornóc község így próbál további pénzösszegekhez jutni, a 
felhívásba bekapcsolódhat minden szervezet, egyesület, vállal-
kozó, közhasznú szervezet stb., mely a falu területén működik, 
s a fejlesztési tervek megvalósításával hozzájárulhat a község 
fejlesztéséhez és társadalmi életének javításához. Az információk 
aktualizálásáról és minden újdonságról fokozatosan tájékoztatjuk 
önöket  weboldalunkon és a VITIS társulás weboldalán , http://
www. vitis-mas.sk/.
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Jelentés az iskolapadból...
rendezte meg a ruha- és játékgyűjtés 9. évfolyamát, 
merre az iskola területén került sor 2017. november 
20. és 24. között. Nagy mennyiségű ruha és játék 
gyűlt össze, mindezt 2017. december 12-én adtuk 
le a klasovi KREATĺV gondozói otthonba. Gyűjté-
sünknek a faluban jó a visszhangja, s nagyon örü-
lünk, hogy az emberek ez idő tájt másokra is gon-
dolnak, mely a mai világban nagyon sokat jelent. 
Örülünk, ha egy jó ügy sikerrel jár. Mindnyájuk-
nak szívből köszönjük, s előre örülünk a következő 
gyűjtésnek. 
PaedDr. Róbert Mittermayer, Katarína Tusková a diákparla-
ment tagjai

Elsősök avatása
Már el sem tudnánk képzelni a novemberi hóna-
pot avatás nélkül. A kis elsősök iskolatársaiknak 
és szüleiknek gyönyörű műsort adtak elő, s ezután 
jött az avatási ceremónia. A felsőbb évfolyamok ta-
nulói szép ajándékokkal kedveskedtek a kicsiknek, 
az igazgatónő pedig finom tortákkal. Az elsősök-
nek sok szerencsét, jó jegyeket és sikeres alapisko-
lai tanulmányokat kívánok.
Rendőr akadémia gyerekeknek
Az iskola és óvoda az oktatói-nevelői folyamat 
keretében az SzK Belügyminisztériumával együtt-
működve valósítja meg a Rendőr akadémia gyere-
keknek elnevezésű országos projektet. A projekt 
interaktív prezentációkból, beszélgetésekből és 
gyakorlatokból áll, melyek témája a biztonságos 
viselkedés. Ebben a tanévben a preventív tevé-
kenység az 1. és a 6. évfolyamban valósul meg. 
Tanulóinkat az ismeretekkel a Nitrai Kerületi Ren-
dőrkapitányság rendőrnői, a bűnmegelőzési rész-
leg dolgozói ismertetik. 
Az archeológia felfedett titkai
Az iskolában a tanulóknak lehetőségük volt arra, 
hogy egy interaktív délelőtt keretében felfedjék a 

régészet titkait. 
Mindent meg-
tudtak az ősko-
ri lakhelyekről, 
kipróbálták a 
régi idők ruhá-
it. Érdeklődve 
hallgatták a le-
letekről szóló 
bemutatókat, a 

mesterségesen készített leleteket megnézhették és 
meg is érinthették. A régi csontok vizsgálata és a 
konkrét állat csontvázának összerakása is nagyon 
érdekes volt. A gyerekek ügyességükért pexesot 
kaptak ajándékba, melyek a nitrai kerület történel-
mi értékeit és nevezetességeit ábrázolták. Mindezt 
a nitrai egyetemisták, a jövő régészei és doc. Mgr. 
Z. Borzová PhD hozták el iskolánkba. A régészeti 
tanszékkel régóta gyümölcsöző az együttműkö-

désünk, ezt bizonyítja az említett rendezvény is.                                                                                     
Mgr. Tatiana Srňáneková
Floorbal– diákok vágsellyei járási bajnoksá-
ga a 2017/2018-as tanévben

Idén is decem-
berben zajlott 
a diákok ez 
évi járási flo-
orball-bajnok-
sága. A fiúk és 
lányok az első 
két napon a 
kezdő köröket 
játszották, ahol 

eldőlt, ki kerül a döntőbe. . A mi diákjaink is beke-
rültek, s a harmadik helyen végeztek. A lányoknak 
nagy igyekezetük ellenére sem volt ilyen szeren-
cséjük. A reményteljes floorballistákat Tornóc Köz-
ség is támogatja, s ezt szívből köszönjük.
Eredmények:
Idősebb fiúk
1. hely:          ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa
2. hely:          ZŠ s MŠ Hájske
3. hely:         ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302
4. hely:         ZŠ s MŠ J. Hollého Šaľa
Idősebb leányok
1. hely:         ZŠ Ľ. Štúra Šaľa
2. hely:         ZŠ s MŠ Hájske
3. hely:         ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa
4. hely:         ZŠ s MŠ Bernolákova Šaľa

A 112-es segélyhívószám ifjú védője
December elseje hazánkban a segélyhívószám nem-
zeti napja. A tornóci óvoda ennek tiszteletére bekap-
csolódott „A 112-es segélyhívószám ifjú védője” rajz-
versenybe, melyet a belügyminisztérium hirdetett 
meg a krízisirányítási szekcióval együttműködve. 
A verseny célja nem csak a gyerekek versenykedvé-
nek felkeltése volt, hanem a művészi alkotókészség 
és a jó tulaj-
d o n s á g o k 
fejlesztése is. 
S nem utol-
só sorban cél 
volt a segély-
h í v ó s z á m 
megismerte-
tése a kicsik-
kel. Fontos, 
hogy már az 
óvodások és kisiskolások is ismerjék ezt a számot. 
Óvodánk sikeresen szerepelt a versenyben az iskola 
előtti osztály gyermekeinek munkája kivívta a zsűri 
elismerését és a kollektív munkáért dicséretet és ju-
talmat kaptak.
 Alexandra Takácsová
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Karácsonyi vásár tűzoltókkal
Az idei karácsonyi vásárban, melyet már hagyo-
mányosan rendez meg a községi hivatal, a tűzol-
tóknak is külön sátruk volt.

K o r a 
reggel 
óta az 
ünnepi 
h a n -
g u l a t 
m e g -
terem-
t é s é n 
f á r a -
d o z -
tak. A 

hideg ellenére sem fagyott arcukra a mosoly, s 
egész végig megtartották a kiváló hangulatot. Dí-
szes sátrukban kitűnő tűzoltó-féle mézsört árul-
tak. Minden látogató tetszőleges hozzájárulás fe-
jében megkóstolhatta a puncsot, gyermekpuncsot 
és a nyalánkságokat, mézeskalácsokat is. Mivel 
a karácsony már az ajtó mögött kopogtat, s nem 
minden gyermeknek adatik meg az ünnepi csoda, 
a tűzoltók megrendezték a játékgyűjtés nulladik 

évfolyamát. Meg akarták mutatni, hogy nem kö-
zömbösek mások sorsa iránt. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki játékokat, 
könyveket hozott a szociálisan hátrányos helyzet-
ben lévő családoknak. Szívesen fogadjuk az ötle-
teket, hová, kikhez vándorolhatnának még ezek 
a játé-
k o k . 
H i s z -
s z ü k , 
h o g y 
közös 
erővel 
csillo-
g á s t 
v a r á -
z s o -
lunk a gyermekek szemeibe, s idei karácsonyuk 
varázslatos lesz.
Kívánjuk, hogy a béke és szeretet pillanatai gyó-
gyítsanak be minden fájó sebet. S ha a szeretet 
és az egészség összefog, minden ember számá-
ra szép lesz a karácsony. Kellemes karácsonyt és 
boldog új évet kívánnak önöknek a tornóci ön-
kéntes tűzoltószervezet tagjai. 
Bc. Alexander Székházi, a tűzoltószervezet elnöke 

Ahol hajlandóság van, ott eredmények 
is vannak

A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete alap-
szervezetének tagjai maximálisan készsége-
sek, ha klubunk bármilyen aktivitásáról van 
szó. Az év utolsó negyedéve is aktívan telt ná-
lunk. Szeptemberben a gulyásfőzés és Nyár-
búcsúztató után egy héttel oroszlányi baráta-
inktól meghívást kaptunk 
néhány napra a felsőszeli 
fürdőbe. Mivel az időjárás 
nem volt ideális, úgy dön-
töttünk, legalább egy hosz-
szú délutánt együtt töltünk 
velük. Fürdésre, üldögélés-
re, beszélgetésre is jutott idő 
egy kis házi specialitás és 
egy csomó sütemény mel-
lett. Ezen a találkozón 12 tagunk vett részt.
A következő kedves akció Vágsellyén zajlott 
Spevy domova címmel /nyugdíjas énekkarok 
kerületi seregszemléje/. Ezt a vágsellyei nyug-
díjasszervezet rendezte meg Doc. Ing,Milan 
Belica PhD, a Nitrai Kerületi Önkormányzat 
elnöke és Mgr. Jozef Belický, Vágsellye pol-
gármestere védnöksége alatt. A mi alapszerve-
zetünkből 4 tag kapott meghívást. A klubban a 

karácsonyi vásárra irányuló alkotóműhelyek 
folytatták tevékenységüket. Köszönjük a Môj 
zdravý svet relaxációs központnak, hogy ná-
luk mutathattuk be, milyen ügyesek vagyunk. 
Két tagunk a vecsei szülőket és gyerekeket ve-
zette be a kosárfonás rejtelmeibe. Októberben 
a klubban is megünnepeltük az idősek iránti 
tisztelet hónapját. Ezen a rendezvényen, me-

lyet  mosoly és jókedv jellem-
zett, számos tagunk vett részt. 
Körünkben köszönthettük Rá-
bek Gyula polgármestert és 
Berecz Olivért, az akkori elöl-
járót. Kultúrműsorról a helyi 
iskola tanulói gondoskodtak, 
s végül a DUO  SENIORS ját-
szott, még táncra is perdül-
tünk.
Négy tagunk meghívást ka-

pott a močenoki járási ünnepélyre, mely ének-
kari bemutatóval volt egybekötve, s átadták 
a  kitüntetéseket a Vágsellyei járás nyugdíjas 
szervezeteiben végzett jelentős és áldozatkész 
munkáért. Ilyen kitüntetést kapott elnöknőnk, 
Mária Hrabovská is, az egész járásból 9 em-
bert tüntettek ki.
Októberben tekebajnokságra hívott az orosz-
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lányi civilszervezet elnöknője, ahová a „Vág-
sellye a te városod”civilszervezettel együtt 
indultak. Csapatukat az elnökön kívül három 
vágsellyei városi rendőr alkotta. A mieinket 
még a városi szerezet két tagja is erősítette. 
Ebben az évben a bajnokság kissé rendhagyó 
volt, inkább a szórakozás volt a cél, s egyetlen, 
a legtöbb pontszámot elért csapat nyert. Való-
ban megérte, jót szórakoztunk. Még október-
ben meghívást kaptunk az oroszlányi Szlovák 
Nemzeti Önkormányzat elnökétől, Szabó Bet-
kától a Szlovák Emlékház 30. évfordulójának 
és a Krídlovka ifi fúvószenekar 10 éves évfor-
dulójának megünneplésére. Utóbbit tagjaink 
is ismerik. S hogy ne tűnjön úgy, hogy csak a 
világot járjuk, klubunk minden hétfőn üzemel. 
Alkotunk, kártyázunk, kávézunk, beszélge-
tünk. Tévednek, ha azt gondolják, ezzel meg 
is elégszünk. Elhatároztuk, hogy rendszeresen 
végzünk 
z e n é s 
mozgás-
g ya k o r -
l a t o k a t , 
hétfőnként 
rendsze-
resen tor-
názunk. 
L i n d a 
S k l e n á -
rová  tanító néni „fiatal” testünkhöz igazítja a 
gyakorlatokat, ezt szuper relax és szórakozás-
ként éljük meg. 
Ennyi ünneplés után elhatároztuk, hogy Tren-
cséntyeplicben töltünk egy hetet. A fürdőt 19 
tagunk vette igénybe. November 4-én, a vá-
lasztások napján volt egy éve, hogy elhatá-
roztuk, létrehozzuk alapszervezetünket. Most 
már látjuk, hogy jól döntöttünk. Számunk 30-
ról több mint 100 százalékkal, 71-re gyarapo-
dott. Ez is azt bizonyítja, hogy a nyugdíjasok 
aktív életet akarnak élni, pozitív beállítottságú 
emberek társaságában. Ezért éltek a további 
ajánlattal is a gyűgyi fürdőbe, melyet a vág-
sellyei JDS szervezett. Velük együtt 4 tagunk 
is ott pihent.
Egyik tagunk még nyáron részt vett a vers- és 
prózamondó versenyen, ahonnét a kerületi 
döntőbe is bejutott. Erre november 22-én Nit-
rán került sor, ahol Dana Janebová első lett, és 
bejutott a saját alkotások vers- és prózamon-
dásának országos versenyébe. Danka ebben 

az évben már ötödik verseskötetét adta ki.
Decemberben újra képviseltettük szerveze-
tünket Oroszlányban, a mézeskalácsok és ad-
venti koszorúk versenykiállításán, ahol tavaly  
másodikok lettünk. Örülünk, hogy Martuška 
Petrovičová művészi alkotásait határainkon 
túl is bemutathatja. December 8-án elfogadtuk 
a  nemzetiségek „Komáromi-esztergomi kin-
cseskamra HUNG 2017” találkozójára szóló 
meghívást. Ez a szlovák, német, roma nem-
zetiségi ének- és tánccsoportok seregszemléje 
volt, összesen 17 csoport részvételével. A meg-
hívót Szabó Betka küldte, az utat Ing. Róbert 
Andráši, kerületi önkormányzati képviselő 
biztosította. 
Majdnem elfeledkeztünk a Katalin-napi ün-
nepségről, melyet tombolával kötöttünk össze. 
Rábek Gyula polgármester és Zuzana Lovíš-
ková, a községi hivatal elöljárója részvételével 
jól szórakoztunk. Köszönjük a szponzoroknak 
az ajándékokat a tombolába, tagjainknak pe-
dig a sok finomságot és a megvendégelést.
És jött a karácsonyi vásár. A karácsonyi díszek 
készítésénél kifejtett háromhavi igyekezetünk 
nem veszett kárba.. Remélem, mindenkinek 
tetszettek. Hozzájárultunk az önkéntes pénz-
gyűjtési felhíváshoz is, s örültünk, hogy Tornóc 
lakosaiban sem kellett csalódunk. Alapszerve-
zetünk folytatni fogja ezeknek a lányoknak 
nyújtott segítségét, s fokozatosan több rászo-
ruló családot keresünk meg. Ezért felvettük 
a kapcsolatot az említett vágsellyei alapszer-
vezettel és R. Andrášival, aki megszólította a 
város néhány cégét, s ezek a kislányok már 
karácsony előtt megkapják első csomagjaikat. 
Ha a tornóci cégek és vállalkozók közül valaki 

csatlakoz-
ni szeret-
ne, vegye 
fel a kap-
csolatot az 
elnöknő -
vel.
Végezetül 
minden -
kinek, aki 
klubunk 

munkáját bármi módon segítette, egy hatal-
mas KÖSZÖNÖM-mel tartozunk.

 M. Hrabovská,
 a  nyugdíjasszervezet elnöke
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   Sikeres idény a Láng-udvarban
A lovaglóidény kezdete már hagyományosan az utolsó 
áprilisi hétvégére esik. 2017-ben konkrétan április 29-én 
mutatkoztak be tanulóink szüleiknek, barátaiknak és a 
lovaglás kedvelőinek, s előadták, mit tanultak a téli fel-

készülés alatt. 
A Láng-udvar lovaglótorna csa-
patának ifjú tagjai bemutatták 
ügyességüket, milyen igényes 
gyakorlatokat tudnak végezni 
lóháton. A további blokkban 
pártfogoltjaink a barrel race /
verseny hordók körül/ és a pole 
bending /rudak közti slalomo-

zás/ terén mutatták be lovaglóművészetüket, a délután 
végét pedig a Buster band zenekar fellépése tette még 
színesebbé.
Július 29-én a szurkolók hatalmas támogatása mellett 
western-versenyre került sor barrel race és pole bending 

terén, ahol 
leányaink 
e r e d m é -
n ye i k k e l 
a jó minő-
ségű fel-
kész í tés t 
b i z o n y í -
tották.
Au g u s z -
tus 29-én a  
Láng-ud-
var ún. 
e x t r é m 

trail akadályversenyt rendezett, ahol a lovasok különfé-
le akadályoknál bizonyították  rátermettségüket. A nap 
végén a Texas együttes lépett fel.
A 2017-es idényben női lovasaink fantasztikus eredmé-
nyeket értek el a western vándorserleg versenysorozat-
ban, s a dobogó felső fokain egész sor helyezést szerez-
tek:
Laura Hadnaďová,  felnőttek kategóriája :
1. hely  barrel race    
1. hely  pole bending
barrel race bajnok

pole bending bajnok
Veronika Košťálová  junior : 
1. hely  barrel race 
1. hely  pole bending
pole bending bajnok 
barrel race másodbajnok
Paulínka Burdilová  junior : 
3. hely barrel race 
3. hely polle bending 
barrel race
polle bending  II.másodbajnok
A városok és falvak PPWJ bajnokságán kovbojaink az 
első helyet szerezték meg a község számára. Mint Tor-
nóc la-
k o s a i , 
büszkék 
lehetünk 
eredmé-
nyeikre.
2 0 1 7 . 
s z e p -
t e m b e r 
3 0 - á n 
G a l á n -
tán ke-
rült sor 
a Szlo-
vákiai Országos Bajnokságra western kategóriában. A 
junioroknál barrel race-ban a mi versenyzőnk, Laura 
Hadnaďová lett az országos bajnok. Ugyanabban a ka-
tegóriában pole bendingben a szintén előkelő 2. helyet 
szerezte meg.  
Engedjék meg, hogy ez úton mondjunk köszönetet szur-
kolóinknak, akik önzetlen támogatása nélkül nehezen 
tudna fejlődni ez a gyönyörű sport. Köszönjük František 
Végfalvinak, Ján Patyinak és a Józsa Laci és Marika házas-
párnak.
Köszönjük a támogatást Alojz Čelítkonak és feleségének, Peťo 
Ňaňo Suchýnak, Ľudovít Žilinskýnak, Adrián Vološinnak és 
nejének, Jožko Čerháknak és a MoMa cégnek.
Ebben az ünnepi ádventi időszakban mindnyá-
juknak jó egészséget, sok boldogságot és családi 
békét kívánunk. 
Láng-udvar 

Eljött a Mikulás
2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján a község utcái 
csillogtak a fehér hótól, mely épp a legjobb idő-
ben érkezett. E napon látogatott községünkbe 
a Mikulás ördögök és angyalok kíséretében. A 
közkedvelt Mikulást és kíséretét parádés kocsi 
hozta, az angyalok pedig lovon érkeztek. Na-
gyon örültek nekik a gyerekek, akik szüleikkel 
gyülekeztek a főtéren lévő harangláb előtt.
A Mikulás hatalmas zsákkal érkezett, s minden 
verset mondó gyerek édes jutalmat kapott tőle. 
Az angyalok is segítettek neki, hiszen jó gyerek 
rengeteg volt, s a csomagok egymás után talál-
tak gazdára. A gyerekek szemei örömtől és várakozástól csillog-
tak, bár a legkisebbek közül néhányan kicsit megijedtek a poklok 
félelmetes urától. Az ünnepi hangulatot kellemes karácsonyi éne-

kek fokozták.
E közkedvelt rendezvényt a helyi gyerekek számára már tizenhét 

éve a Sport kávéház és a Láng-udvar lo-
vasklub rendezi meg. 
Ez a következő készséges emberek segít-
ségével sikerül nekik:
Végfalvi František kocsis, Marcel Had-
naď, Peter Ňaňo Suchý, Michal Luprich, 
Laura Hadnaďová, Matej Križan, Veronika 
Košťálová, Paulínkea Burdilová, Richard 
Dobrovodský , Silvia Šimová, Emka Du-
donová, Alyskea Hadnaďová ,Lea Filová, 
Terezka Vološinová, Nikola Havrilová, 

Karin Tóthová, Michaelea Bartošová, Vladimíra Lenčéšová, Lenka 
Ižáková, Simonka Ižáková, Borisko Ižák, Melania Čelítková,  Moni-
ka Hadnaďová, Alojz Čelítko, Adrián Vološin, Alena Madayová és a 
községi rendőrség tagjai.
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Ősz és évvége a horgászterületeken

A hosszú, száraz és forró nyár után szeptember 
második felében lehűlt az idő, jött a csapadék, 
s a Vág vízszintje is úgy megemelkedett, hogy 
az Amerika III halastóba vizet lehetett enged-
ni, mert olyan alacsony volt a vízszint, hogy 
mérlegeltük, elvégezzük-e egyáltalán az őszi 
betelepítést. Ezen vízállás és a szilárd  vízelte-
relő javítása a  zsilipben a Vág enyhe emelke-

désénél 
is  le-
hetővé 
tette a 
halastó 
v í z z e l 
v a l ó 
r é s z -
l e g e s 
f e l t ö l -
tését.
A mér-

sékelt lehűlés a nekünk beszállító haltenyész-
tőknek is biztosította a lehalászás és a halak 
hozzánk telepítésének megkezdését. Így foko-
zatosan betelepítették az éves fogast és csukát, 
október 14-én öt év után hálóval lehalászták a 
Vermek nevelőhalastavat is. Összesen 680 kg 
amurt, pontyot, kárászt fogtak ki, mellyel az 
Amerika III halastavat telepítették be. A leha-
lászás után a Vermek halastó  compóval  és 
100 kg K2 ponttyal volt betelepítve, az Ameri-
ka III halastóba  200 kg K2 pontyot, 450 kg K3 
pontyot-, a Vízállásba pedig 100 kg K2 és 400 
kg K3 pontyot telepítettek. A betelepítés után 
az állomány etetését a jobb áttelelés miatt bú-
zával egészítették ki. Szeptember utolsó nap-
j a i b a n 
az árvai 
v í z t á -
r o z ó 
leeresz-
tésével 
i s m é t 
m e g -
e m e l -
kedett a 
Vág víz-
szintje, újabb vízmennyiség került hozzánk, 
mely lehetővé teszi a halak kisebb kockázattal 
való áttelelését az erősebb fagyokban.
Az ez évi idény lassan befejeződik. Mindenki 

számára többé-kevésbé sikeres volt, a fogáso-
kat illetően és aszerint, mennyi időt szentel-
tek hobbijuknak, de természetesen a horgász-
szerencse is elengedhetetlenül fontos volt. A 
fogások mennyiségétől eltekintve mindenki 
kellemes perceket töltött a természetben, ki-
kapcsolódott a mindennapi hajtásból, s új erőt 
gyűjtött.
Ez olyan időszak, amikor a horgászat jövője 
formálódik, s készül az új horgásztörvény. A 
hatásköri és hatáskörök közötti véleményezé-
si eljárások véget értek, és már csak a törvény-
hozókon múlik, milyen formában dolgozzák 
ki az új törvényt úgy, hogy az elkövetkezendő 
időszakra meghatározza Szlovákiában a hosz-
szantartó horgászás szabályait. A vitatott 4. 
§, mely a halászati jogok odaítélését tárgyalja 
más jogi személyeknek is, mint a Szlovák Víz-
gazdál-
kodási 
Vállalat 
vagy az 
Állami 
K ö r -
nyezet-
v é d e -
lem, azt 
idézhe-
ti elő, 
hogy az egész törvényjavaslat visszavonásra 
kerül, s továbbra is az eredeti törvény lesz ér-
vényben azzal, hogy a halászjog  továbbra is a  
Szlovák Horgászszövetséget illeti majd meg.
Végezetül köszönetet szeretnénk mondani 
minden tagnak és nem tagnak, szponzornak, 
támogatónknak és szimpatizánsunknak, aki 
bármi módon támogatta egész évi  tevékeny-
ségünket. Az ő hathatós támogatásuk nélkül 
nem sikerülne megvalósítani célkitűzésein-
ket, melyek horgászterületeink szebbé téte-
lére és a környező természet tisztaságára és 
védelmére irányulnak.
Minden horgászkollégának ás  más tömeg-
szervezetben dolgozó kollégáknak is, akik-
kel egész évben találkoztunk, békés karácso-
nyi ünnepeket , az új évben pedig minden 
jót kívánunk!

Petrov zdar                                                 
a tornóci horgászszervezet vezetősége 
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Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, infor-
mációs és hirdetési  lapja  - A szerkesz-
tőség címe: 925 71 Trnovec nad Váhom 
587, tel. 031/7781493 - e-mail: obec@trno-
vecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szer-
kesztőség nem küldi vissza  -  Az egyes 
cikkek álláspontja nem kell, hogy tükröz-
ze a szerkesztőség álláspontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: Ing. 
Július Rábek, Erika Fülöpová, Mgr. Oli-
ver Berecz, Martin Hajdu, Sylvia Hlavatá, 
Iveta Mesárošová, Katarína Tusková 
Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová 
Nyomda: Ars Spektrum Nitra - Példány-
szám: 100 db - ESZ  SzK Kulturális Mi-
nisztériuma EV 3433/09  ISSN: 1338-7774 
- Megjelent: 2017, december
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
megjelenésre szánt cikkeket saját belátása 
szerint sorolja be az újság egyes számaiba, és 
szükség szerint lerövidítse vagy átdolgozza 
azokat.  

FK Dynamo Trnovec nad Váhom
Közeleg az év vége, a mérlegelés ideje. V. Klinckot, 
„A“ csapartunk edzőjét arra kértük, értékelje a ver-
senyt, melyben csapatunk ősz óta szerepel.
Mondyon valamit a Galánta – Vágsellye ver-
senyhez /osztályhoz/.
Létrehozni egy versenyt, melyben a Vágsellyei 
és Galántai járás csapatai szerepelnek majd, na-
gyon jó ötletnek tartom. Én is azon a vélemé-
nyen voltam, hogy jöjjön létre ilyen verseny, 
ahol a környék legjobb csapatai vesznek részt, 
és főleg hogy sikerüljön a szurkolókat a stadi-
onba csalogatni, s gondolom, ez sikerült is. A 
verseny aktuális fejlődésével nagyon elégedet-
tek vagyunk.
Mik az elvárásai ebben az idényben?
Nem célunk a továbbjutás, s mivel nincs kiesés, 
úgy döntöttem, túlnyomó részt fiatalokból állí-
tom össze a csapatot, akikkel együtt szeretnék 
dolgozni, és fokozatosan javítani a foci minő-
ségét. Tudom, hogy ez igényes lesz, de merem 
állítani, hogy erőnkből telik majd arra, hogy a 

versenyben az első 8 között végezzünk. Ha ez 
sikerülne, már elégedettek lehetnénk. A fiúk fi-
atalok, szilajok, de sokszor hiányzik belőlük a 
megfontoltság és a higgadtság, s ha néha nem 
sikerül valami, nehezen viselik. Mindenkép-
pen készen állunk a harcra, s a versenyben való 
előbbre jutásra.
Mit vár attól, hogy járásunk és a Galántai járás 
csapataival játszanak?
A versenytől és a csapatoktól igényes mecs-
cseket várok, mindegyik nehéz lesz, sok lesz a 
slágermérkőzés, ahol sok emberre számítunk. 
Számos ismeretlen ellenfél vár minket, de sok 
ismerős is, ezért mindnyájan örülünk a mérkő-
zéseknek. Többségünk e járások valamelyiké-
nek szülötte, sokunknak van családja, barátja, 
ismerőse a környező falvakban, s minden egyes 
mérkőzésnek nagy a tétje. Szerintem tehát van 
minek örülni.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, a 
játékosoknak a 2017/2018-as tavaszi idányre a 
sport terén sok sikert kívánunk!

                
                   TJ Dynamo Trnovec nad Váhom,
                       asztalitenisz-szakosztály

A tornóci asztaliteniszezők a 2017/2018-as évadban már javá-
ban játsszák versenyeiket.

Az „A” csapat a 2. ligában /Trenčín-Nitra régió/ 11 meccset ját-
szott. Ebből 5 a győzelem, 3 a döntetlen és 3 a vereség. A csapa-
tot a következő versenyzők alkotják: ifj.Čičmiš Dušan, Molnár 
Viktor, Vincent Meszároš, Kriško Juraj és  Ševčík Miroslav.

A „B” csapat a Nitrai kerület 4. ligájában a 2017/2018-as évad-
ban egy meccset sem vesztett, s ennek nagyon örülünk. A csa-
pat tagjai:  Molnár Viktor, Karas Róbert, Gašpierik Peter, Bízik 
Peter , Ježo Ferdinand, ifj. Kukan Jozef , Vyskoč Peter.                   
                                   
A „C” csapat a Vágsellyei járásban 6 meccset játszott, 1 győ-
zelem, 1 döntetlen, 4 vereség. A csapat játékosai: Jaroš Jozef, 
id.Kozár Štefan , Letko Štefan, Motolík Ľuboš,  id. Kriško Juraj 
, Lovás Peter, Boledovičová Iveta, Varga Jozef, Sýkora Ivan.

A tornóci asztalitenisz-szakosztály vezetősége minden 
sportkedvelőnek, különösen az asztalitenisz kedvelő-
inek vidám karácsonyt, az új esztendőben pedig erőt, 
egészséget és számos sportsikert kíván.

                                                    Miroslav Ševčík, asztalitenisz-szakosztály



                             Az idősek iránti tisztelet hónapja
                 

                                        

                                   JDS Trnovec nad Váhom
                                 

          
                        
                                                                                                                                                                 



                        
                                     Jelentés az iskolapadból...
                                          
                          

                            
                      
                                  
                                           Láng - udvar

                             
                                       




