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  Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
21. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva sa konalo 30. januára 2017 a zúčastnilo 
sa ho šesť poslancov. Poslanci sa zaoberali od-
meňovaním členov Dobrovoľného hasičského 
zboru, ako aj potrebou vybudovať požiarnu 
zbrojnicu. Do úvahy pripadajú dve lokality 
– budova Klubu dôchodcov alebo bývalá ko-
tolňa základnej školy. Poslanci sa napokon 
priklonili k možnosti vybudovať zbrojnicu na 
mieste bývalej kotolne pri ZŠ. Starostom obce 
boli ďalej prednesené informácie o zabezpeče-
ní odborného architekta na vypracovanie návr-
hov na dispozičné riešenie budovy starej fary. 
Poslanci sa na minulom zasadnutí OZ zhod-
li na kultúrno spoločenskom využití budovy 
starej fary. Ich pripomienky boli zapracované 
a následne sa pripravuje štúdia na prezentá-
ciu návrhu, ktorá sa uskutoční na spoločnom 
stretnutí poslancov so zástupcami ateliéru.
Poslanci na minulom zastupiteľstve schváli-
li nutnosť aktualizácie územného plánu obce. 
Obci bolo doručených niekoľko návrhov na 
zmenu územného plánu. Našou snahou je 
dokument aktualizovať v súlade s potrebami 
a požiadavkami organizácií aj občanov, preto 
sme na webovej stránke aj na sociálnej sieti po-
žiadali o návrhy, pripomienky a požiadavky.
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 
zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad 
Váhom schválili poslanci jednohlasne. Žiadosť 
o finančný príspevok pre ZŠ s MŠ Trnovec nad 
Váhom 302 na rok 2017 bola prerokovaná v ko-
misiách a  presunutá na ďalšie zasadnutie OZ.
Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 
z rozpočtu obce si podali miestne športo-
vé organizácie. Na základe odporúčaní ko-
misie finančnej a podnikateľskej a komisie 
športu obecné zastupiteľstvo schválilo do-
tácie pre lukostrelecký oddiel Hubert Ar-
rows vo výške 1.450,- Eur, pre TJ Dynamo 
Trnovec nad Váhom vo výške 7.200,- Eur 
a pre FK Dynamo vo výške 20.400 ,-Eur.
O ukončenie nájmu dvojizbového bytu po-
žiadal J. Mesaroš a na návrh bytovej komisie 
poslanci schválili skrátenie výpovednej le-
hoty, ukončenie nájmu k 15. 2. 2017 a pride-
lenie bytu novému nájomcovi D. Vétrickovi. 
Správu o činnosti obecnej polície vypra-
coval a predložil náčelník OP Roland 
Szabo. V správe sa zameral na výsled-
ky práce a hodnotenie pracovníkov OP.  

Návrh plánu kultúrnych podujatí na rok 2017 
predložila predsedníčka komisie školstva, 
mládeže a kultúry E. Fülöpová. Tento plán ob-
sahuje podujatia tradičné, ako Deň obce, pose-
denie so seniormi, turnaj o pohár starostu obce, 
ale aj podujatia, ktoré si naši občania obľúbili 
v minulých rokoch, napr. vianočné trhy a roz-
lúčku s letom. Pribudli nové podujatia, napr. 
súťaž o najkrajšiu záhradku a predzáhradku, 
súťaž o najkrajšie vianočné osvetlenie, hodo-
vá zábava alebo uloženie časovej kapsule pre 
budúce generácie. Návrh počítal s minimál-
ne jedným podujatím na každý mesiac, preto 
poslanci navrhli spojiť niektoré akcie do jed-
ného celku a následne Plán kultúrnych podu-
jatí na rok 2017 schválili. K záveru programu 
zasadnutia OZ sa poslanci venovali žiadosti o 
vybudovanie stožiara a volil sa nový člen do 
Komisie finančnej a podnikateľskej pri OZ.
Nasledovala diskusia 21. zasadnutia OZ, do 
ktorej sa zapojili aj prítomní občania, M. Vin-
cze a Ž. Kulinová. Zaujímali sa, aká je ak-
tuálna situácia vo veci porážkárne Branko, 
a. s. Starosta obce ich informoval, že všetky 
informácie pravidelne zverejňujeme na we-
bovej stránke obce, podnikli sa všetky zá-
konné kroky a obec ako príslušný stavebný 
úrad nevydala stavebné povolenie. Branko 
sa môže voči tomuto rozhodnutiu odvolať. 
Takýto je dnešný stav a všetky informácie o 
tejto záležitosti budeme aj v budúcnosti zve-
rejňovať v súlade so zákonom, dodal starosta.
Poslanci diskutovali o potrebe zorganizo-
vať stretnutie s predstaviteľmi spoločnosti 
Duslo, a. s., ale aj o nefunkčnom osvetlení na 
železničnom priecestí a pri artézskej stud-
ni. Riešila sa problematika rozmáhajúcich sa 
ubytovní v obci a diskutovalo sa o potrebe re-
konštrukcie chodníka a vybudovania jarkov.
22. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa uskutočnilo 6. marca, jeden poslanec sa ospra-
vedlnil, dvaja sa dostavili neskôr. Starosta obce 
informoval poslancov o výsledku verejnej ob-
chodnej súťaže č. 1/2016 o predaji majetku obce 
– bytu č. 1 v bytovom dome 502. Ukončenie 3. 
kola súťaže a vyhodnotenie ponúk sa konalo 6. 
marca a do súťaže boli zaslané tri návrhy. Jeden 
z týchto návrhov bol vylúčený (nespĺňal pod-
mienky súťaže), ďalšie dva návrhy súťažná ko-
misia posúdila a rozhodla sa odmietnuť obidva 
návrhy a vyhlásiť súťaž za neúspešnú. Poslanci 
sa dohodli, že ďalšie využitie tejto nehnuteľ-
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
nosti bude predmetom rokovania komisií OZ.
V uplynulom roku sa konala aj verejná súťaž 
na odpredaj pozemkov v novom stavebnom 
obvode, súťaž bola úspešná, zostal len jeden 
pozemok o výmere 656 m2. Obecné zastu-
piteľstvo navrhlo znova vyhlásiť nové kolo 
verejnej súťaže na predaj tohto pozemku.
Spoločnosť SWAN prejavila záujem vybudo-
vať telekomunikačný stožiar na pozemku vo 
vlastníctve obce, súhlasili aj dotknutí majitelia 
okolitých nehnuteľností, preto aj na prenájom 
tohto pozemku bola vypísaná verejná súťaž. 
Starosta obce informoval poslancov, že Zák-
ladná škola s materskou školou Trnovec nad 
Váhom využila výzvu Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka a zapojila sa do 
projektu ,, Modernizácia a vybavenie biolo-
gickej/chemickej učebne na základnej škole“.
Poslanci sa ďalej zaoberali možnosťami využi-
tia objektu bývalej fary, možnosťami jej rekon-
štrukcie a dispozičným riešením. Poslanci sa 
zhodli na potrebe rekonštrukcie strechy a nut-
nosťou zhotovenia projektovej dokumentácie, 
aby sme boli pripravení na prípadné výzvy z 
prostriedkov EÚ. Okrem tejto budovy je potreb-
né zvážiť aj rekonštrukciu kultúrneho domu, 
kde je nutná výmena okien, dverí, zateplenie. 
Pritom je potrebné rozhodnúť sa, či sa bude 

riešiť aj riešenie vnútorného priestoru budovy. 
Revitalizácia centrálnej zóny obce je urbanistic-
ká štúdia, ktorá by mala určiť, aký ráz dostane 
centrum obce, ktoré by malo vzniknúť okolo 
obecného úradu, kultúrneho domu a následne 
až k parčíku pri nefunkčnej artézskej studni. 
Poslanci koncept riešenia vzali na vedomie.
V rámci diskusie predsedníčka komisie školstva, 
mládeže a kultúry informovala poslancov, že 
bola zaslaná objednávka skupine M-rock, ktorá 
hrá hity skupín Edda, Dinamit, P. Box, P-Mobil. 
Poslanci tento výber schválili a ďalej sa zau-
jímali o možnosť usporiadať ochutnávku vín. 
Dostali informáciu, že v tomto roku sa na-
miesto oldies diskotéky plánuje zábava so ži-
vou hudbou. Autoškola Hlavatý pripravuje aj 
tento rok obľúbenú Jazdu zručnosti, komisia 
privíta návrhy a rady k ďalšiemu programu.
V diskusii sa prebrala otázka výstav-
by požiarnej zbrojnice, veliteľ DHZ upo-
zornil na potrebu jej výstavby, keďže 
hasičská technika potrebuje priestory na ga-
rážovanie predovšetkým v zimnom období. 
Po podnetnej diskusii starosta poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na našej webovej stránke 
www.trnovecnadvahom.sk

Obec Trnovec nad Váhom informuje širokú verejnosť o predaji a prenájme svoj-
ho majetku formou obchodných verejných súťaží:

Nehnuteľnosť, ktorú obec vyhlásením obchodnej verejnej súťaže predáva:

•  6 - árový pozemok, parc. č. 399/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vhodný na  
              individuálnu výstavbu RD; min. kúpna cena je stanovená vo výške 24 eur/m2

•  OVS č. 1/2017 trvá do 3.4.2017 do 12:00 hod.

Nehnuteľnosť, ktorú obec vyhlásením obchodnej verejnej súťaže plánuje prenajať na účely vybudo-
vania telekomunikačného stožiara:

• časť z pozemku parc. č. 466/3, druh pozemku: záhrady, o veľkosti max. 49 m2 ; minimálne
             požadovaná výška nájomného je určená vo výške 1400 eur ročne
•  OVS č. 2/2017 trvá do 3.4.2017 do 12:00 hod.

Obec Trnovec nad Váhom  ochotne poskytne všetkým záujemcom informácie o jednotlivých 
nehnuteľnostiach a o postupnosti  krokov pri predaji/prenájme osobne na obecnom úrade, alebo 
kontaktujte majetkové oddelenie na tel. č. 031/7781496; email: obec@trnovecnadvahom.sk 

Podrobnejšie informácie nájdete aj na webovej stránke obce: 
http://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/1630/obchodna-verejna-sutaz-c.-22017.html
http://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/1629/obchodna-verejna-sutaz-c.12017.html
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 

70 Helena Bahorecová
        Zoltán Čelitko
      Klára Pallerová
        Alžbeta Lakatošová
        Priska Felsöová
        Ján Patyi
75 Helena Tóthová
        Peter Miklás
        Dezider Keszeli
        Klára Keselyová
        Ferdinand Farkas
        Alžbeta Gašparíková
        Zita Vinceová
80 Irena Ladičová
85 Gabriela Mesárošová
       Valéria Dobročková
90 Imrich Kuruc
     Irena Oťáziková
          
Narodili sa

Cristian Blau
Ema Hambalková
                           
Uzavretie manželstva 

Peter Mokoš a Mgr. Lenka Ladičová
Pavol Kuruc a Veronika Bangová
Tomáš Krupa a Adéla Anderovská
                                                            
Opustili nás
Alena Stojková, 48-ročná
František Iváni, 66-ročný
Karol Székházi, 58-ročný
Zdenek Halás, 62-ročný
Dezider Jančovič, 87-ročný

Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie 
obce Trnovec nad Váhom

Orgán územného plánovania, ktorý obstaral územnopláno-
vaciu dokumentáciu, sústavne sleduje, či sa nezmenili územ-
no-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na zákla-
de ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak 
dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť ve-
rejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obsta-
rá doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie.
Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plá-
nu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územ-
ným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami.
Obec a samosprávny kraj sú povinné pravidelne, najmenej však raz za 
štyri roky, preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho 
zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový územný plán.
Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je ing. arch. 
Mária Krumpolcová. Platná územnoplánovacia dokumentá-
cia bola spracovaná v roku 2012, schválená 2013. Požiadavky na 
zmeny a doplnky eviduje obec Trnovec nad Váhom od Dusla a. 
s., zároveň pripravuje lokality v rámci riešeného územia obce.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aktualizáciu územ-
noplánovacej dokumentácie formou zmien a doplnkov.
FARA – kultúrno spoločenské centrum
Začiatkom februára sa uskutočnilo na Obecnom úrade v Trnovci 
nad Váhom prerokovanie konceptu riešenia  -- architektonickej štú-
die – dispozičné riešenie a funkčné využitie kúrie (fary ). Spracova-
teľom je Ateliér DV Trnava, ktorý má bohaté skúsenosti a realizácie 
s rekonštrukciami historizujúcich objektov (viď kúria Bučany ) Po-
žiadavka poslancov a výzva bola zameraná na multifunkčné vyu-
žitie objektu pre občanov obce  - starších, mladších, mládež, predo-
všetkým na reprezentatívne účely ako sobášna sieň, koncertná sála, 
výstavná sieň, klubové priestory, knižnica, eventuálne možnosti vy-
tvorenia apartmánov v podkroví. Rovnako ako interiér objektu aj ex-
teriér objektu s parkovým zázemím po rekonštrukcii majú prispieť 
k oživeniu kultúrnospoločenských aktivít a života v obci. Pre tento 
investičný zámer sa popri projekčnej činnosti venuje zvýšená po-
zornosť hľadaniu možností financovania prostredníctvom fondov.
Revitalizácia centrálnej zóny obce Trnovec nad Váhom
Popri územnoplánovacej dokumentácii obec nedisponuje žiadnou 
koncepčnou dokumentáciou, ktorá by zaregulovala stavebné aktivi-
ty v centrálnej časti obce na ul. Hlavnej a vytvorila nástroj pre víziu 
obce v nasledujúcom období. Centrum obce je veľmi diferencované, 
rozťahané, nehomogénne. Urbanistická štúdia – revitalizácia centrál-
nej zóny obce Trnovec nad Váhom rieši všetky tieto počiny. Koncept 
riešenia bol prerokovaný na Obecnom úrade v Trnovci nad Váhom. 
Návrh spracováva ťažisko pri domove s opatrovateľskou službou, 
obecnom úrade vytvorením vnútorného parkového námestia s do-
stavbou radových domov pre seniorov, ďalej prepojenie parkov k 
barokovej zvonici, ďalšie ťažisko okolo kultúrneho domu, ťažisko 
pri Jednote až po námestie s krížom. Súčasťou návrhu bude technic-
ké riešenie infraštruktúry, cyklistických trás, zelene, námestí, regula-
tív pre architektonické a stavebné investície v nasledovnom období.
Dokumentácia oboch konceptov je k nahliadnutiu na Obecnom úra-
de v Trnovci nad Váhom.
Cyklotrasy
Obec Trnovec nad Váhom je typická cyklistická dedinka. Štúdia 
realizovateľnosti cyklotrás zadefinuje etapy výstavby vnútro obec-

ného okruhu a prepojenia južnej 
časti obce so severnou. Na projek-
te pracuje firma DIC Bratislava, 
ktorá zároveň rieši aj cyklotrasy a 
dopravné projekty v meste Šaľa. 
Železničné priecestie a bezpečný 
prechod pre cyklistov ako aj chod-
cov sa stará firma Prodex Bratislava. 
Ohľadne týchto aktivít prebieha
jú spoločné rokovania a obh-
liadky s dotknutými orgánmi 
a ŽSR.
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
 Kde končí biologicky rozložiteľný 
odpad  zo zelene, ktorý vzniká v obci 

Trnovec nad Váhom?
V našej obci máme bohaté skúsenosti so 
spracovaním biologicky rozložiteľných odpadov  
zo zelene. Už viac rokov pracovníci úseku 
verejnej zelene v obecnej kompostárni zbierajú 
a spracovávajú zelený odpad kompostovaním.
Kompost je organické hnojivo, vznikajúce 
kompostovaním biologického odpadu. Je 
ideálnym hnojivom pre pestovanie rastlín. 
Pomocou neho vrátime späť do pôdy organické 
látky a živiny, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné 
pestovanie rastlín.
Chceme Vás informovať o tom, ako prebieha 
proces kompostovania a ako využívame 
výsledný produkt – kompost.
Jediným nevyhnutným strojným zariadením 
pri našom  spôsobe kompostovania je  drvič. Je 
to zariadenie slúžiace na úpravu väčších častí 
vytriedeného bioodpadu (dreva, konárov, lístia, 
slamy atď.), pomocou ktorého sa zmenšuje jeho 

objem, čo vedie k urýchleniu kompostovacieho 
procesu.
Materiály, ktorých štruktúra to dovoľuje – 
suchšie, uhlíkaté suroviny (lístie, drevná 
štiepka, slama, seno), sú dočasne uskladňované 
a priebežne podľa potreby používané na 
premiešavanie s materiálmi s vysokou vlhkosťou 
(čerstvá tráva, zvyšky z ovocia a zeleniny).
Vo vopred stanovenej surovinovej skladbe sa 

komponenty navrstvia do zakládky.
Ďalším strojným zariadením používaným 
na obecnom kompostovisku je  prekopávač 
kompostu.
Po ukončení vrstvenia kompostovacej zakládky 
sa prevedie jej prekopanie  a v prípade potreby 
sa kopa zavlaží. Tým sa  spustí kompostovací 
proces.
Po ukončení procesu sa prevedie preosiatie 
kompostu. Nadsitná frakcia sa použije do novej 

zakládky.
Výsledný produkt – kompost používame na 
prihnojovanie stromov, kríkov a trávnikov a 
futbalového ihriska.

Ďakujeme  Vám, občanom, že na kompostárni 
odovzdávate odpad zo záhrad vytriedený a 
tým zjednodušíte jeho  spracovanie.

Gabriela Melegová
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Informácie pre občanov
Otváracia doba 
kompostárne

Oznamujeme obyvateľom, že 
otváracia doba kompostárne je 
nasledovná:

zimný čas
Pondelok 13.00 - 17.00
Streda              13.00 - 17.00
Piatok              13.00 - 17.00
Sobota              13.00 - 17.00

letný čas . 
Pondelok 14.00 - 18.00
Streda              14.00 - 18.00
Piatok              14.00 - 18.00
Sobota              14.00 - 18.00

Zber triedených druhov odpadu sa 
bude uskutočňovať v núdzovom 
režime.
 Kompostáreň ostáva v prevádzke. 
Preberať sa bude len zelený 
biologický odpad zo záhrad. 
(pokosená  tráva, burina  a konáre)

ZO ŽIVOTA OBCE...

Súťaž o najkrajšiu záhradku a predzáhradku
Komisia školstva, mládeže a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve 
v Trnovci nad Váhom v spolupráci s Obcou Trnovec nad Váhom 
pripravila pre všetkých záhradkárov súťaž o najkrajšiu záhradku a 
predzáhradku. 
V našej obci žije mnoho šikovných, kreatívnych ľudí, ktorí si 
upravujú okolie svojho domu so zápalom a nadšením. Výsledkom 
ich práce sú dômyselne ostrihané kríky, upravené trávniky, pestré 
kvety, jednoducho kúsok krásy a zelene. Niekto pokladá prácu 
v záhrade za relax, možnosť vyčistiť si myseľ od každodenných 
problémov a načerpať nové sily, niekto uprednostní pri zakladaní 
záhrady profesionálnu pomoc. 
Cieľom našej súťaže je zviditeľniť takýchto ľudí, možno aj inšpirovať 
ďalších, aby ich prostredníctvom načerpali nové nápady, ktoré môžu 
využiť pri úprave vlastných záhradiek a predzáhradiek. Zároveň je 
to dobrá príležitosť skrášliť a skvalitniť svoje okolie a pomôcť tak 
vytvárať krajšie a lepšie životné prostredie v obci. 
Propozície súťaže nájdete na str. 6

Fašiangové posedenie
sa konalo v nedeľu, 26. februára 2017 v zasadačke Miestneho 
kultúrneho strediska Trnovec nad Váhom. Nad starými fotografiami, 
ktoré dokumentujú život v našej obci, sme si zaspomínali na doby 
minulé. Pozvanie prijali niekoľkí naši spoluobčania, ktorí sa s nami 
podelili o svoje zážitky a spomienky, veselé i menej veselé. Tým sme 
naplnili cieľ tohto stretnutia – dozvedieť sa, ako vyzeral každodenný, 
bežný život v uplynulých rokoch. Fotografie sú svedectvom toho, 
čo sa nosilo, aké šaty, účesy, ale predovšetkým toho, ako naša obec 
za posledné roky zmenila svoju tvár. Žiaľ, nie každá zmena bola 

pozitívna, ale všetky 
poznačili životy 
ľudí. 
Veľmi nás mrzí, že 
v obci neexistuje 
kronika (až od r. 
1990), ktorá by 
d o k u m e n t o v a l a 
tieto časy, nemáme 
ani historika – 
amatéra, ktorý by si 
robil záznamy. Preto 
je veľmi dôležité 

podchytiť a zaznamenať všetko, čo sa ešte dá, aby tí, ktorí prídu po 
nás, mali svedectvo o tom, ako ľudia žili, učili sa, hrali, zabávali.
Z viacerých úst zaznela aj žiadosť o vydanie publikácie, brožúry, 
ktorá by dokumentovala život v obci v 20. storočí. Mala by to byť 
publikácia obrázková, s doplnkovým textom. Radi by sme preto 
oslovili všetkých, ktorí môžu prispieť zaujímavou fotografiou 
a akýmikoľvek informáciami k tomu, aby táto publikácia 
mohla vzniknúť. Ubezpečujeme Vás, že fotografie okamžite 
naskenujeme a ihneď vrátime každému majiteľovi, takže 
nehrozí nebezpečenstvo straty týchto pamiatok. Všetky prípadne 
otázky radi zodpovieme osobne na referáte kultúry (kancelária 
1. kontaktu na prízemí obecného úradu), na e-mailovej adrese 
kniznica@trnovecnadvahom.sk alebo na tel. čísle 0911 616 781. 

Zber zeleného odpadu 
zo záhrad v časti obce 

Nový Trnovec

Zelený odpad zo záhrad z  časti 
obce Nový Trnovec sa zbiera 
a ukladá priamo na traktor a to:
 

každý pondelok, 
v zimnom čase 

od 14,00 hod. do 16,00 hod., 
v letnom čase 

od 15.00 do 17.00 h.
 

Zbiera sa v  parku pri hlavnej 
ceste smerom na Nové Zámky.
 
Ďakujeme Vám za pochopenie 
a spoluprácu! 

OBČIANSKA INZERCIA
Ponúkame na prenájom kancelárske 
priestory na Hlavnej 609 s 
možnosťou parkovania. Využitie je 
možné ako ambulancia, pedikúra, 
kaderníctvo, foto, projekcia a pod.
Kontakt: 0950 344 325
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ZO ŽIVOTA OBCE...

Súťaž o najkrajšiu záhradku a 
predzáhradku

1. Cieľ súťaže
a) Cieľom súťaže je podporiť a skrášliť našu Obec 
Trnovec nad Váhom
b. Súťaž na základe týchto propozícií sa uskutoční v 
Obci Trnovec nad Váhom

2. Organizátor súťaže
Organizátorom súťaže je Komisia školstva, mládeže 
a kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad 
Váhom v spolupráci s Obcou Trnovec nad Váhom 
a komisiou výstavby a životného prostredia pri OZ

3. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční v termíne od 22. apríla 2017 do 
30. 8. 2017 

4. Pravidlá súťaže
a) Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby , ktoré 
dosiahli v prvý deň súťaže aspoň 18 rokov veku, 
s trvalým pobytom v obci Trnovec nad Váhom. 
Organizátor si vyhradzuje právo overiť si vek 
výhercu súťaže.
b) Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži prejavuje 
súhlas s pravidlami súťaže uverejnenými v týchto 
propozíciách.
c) V termíne od 22. 4. 2017 do 31. 7. 2017 majú 
súťažiaci možnosť svoje fotografie (3 ks – rôzne 
pohľady)  zasielať na e-mailovú stránku Obce 
Trnovec nad Váhom – obec@trnovecnadvahom.sk 
alebo sa prihlásiť na tel. čísle 031/7781496 a členovia 
komisie školstva, mládeže a kultúry fotografie 
prídu urobiť. Okrem fotografií je potrebné zaslať 

kontaktné údaje súťažiaceho - meno, priezvisko, 
adresa trvalého pobytu a tel. číslo k registrácii. Tieto 
osobné údaje nebudú zverejnené. 
d) V termíne od 1. 8. 2017 do 30. 8. 2017 budú všetky 
súťažiace fotografie očíslované a zverejnené na 
facebookovej stránke obce, kde obyvatelia budú 
môcť hlasovať za  záhradky, ktoré sa im najviac 
páčia. Hlasovať sa môže najneskôr 30. 8. 2017 o 24.00 
hod.
e) Fotografia s najväčším počtom like – vyhráva.
f)Organizátor si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť 
kedykoľvek a ktorúkoľvek súťažnú fotografiu 
bez udania dôvodu, ak sa domnieva, že prišlo k 
porušeniu pravidiel, v prípade viacnásobného 
hlasovania z jedného facebookového účtu, v 
prípade pravidelného a neúmerného hlasovania 
prostredníctvom scriptov, anonymizérov, alebo ak 
užívateľ iným spôsobom poruší pravidlá hlasovania.
g) Výherca bude zverejnený prostredníctvom 
facebookovej stránky obce po skončení 
hlasovania, výhra bude odovzdaná výhercovi na 
kultúrnospoločenskom podujatí Rozlúčka s letom.

5. Osobné údaje
Účasťou v súťaži a poskytnutím svojich osobných 
údajov dáva každý účastník v zmysle § 4, ods. 3, 
písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.

6.Záverečné ustanovenie
a) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť 
alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj súťaž skrátiť, 
predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť kedykoľvek v 
priebehu súťaže. 
b) Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže súhlas s 
pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

22. apríl - Deň Zeme 
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, nastáva 
dlho očakávaná jar. Príroda sa prebúdza zo 
zimného spánku, začínajú kvitnúť prvé jarné kvety, 
počasie priam láka na prechádzku v blízkom či 
vzdialenejšom okolí. Tešíme sa, že máme po dlhej 
zime možnosť vyjsť si do záhradky, pokochať sa 
pohľadom na sviežu zelenú trávu. 
V našej obci je životné prostredie vždy citlivou 
témou, preto radi privítame možnosť aspoň trocha 
prispieť k jeho zlepšeniu. Podobne ako po minulé 
roky, aj v tomto roku Obec Trnovec nad Váhom v 
spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva 
a členmi komisií pri OZ pripravuje podujatie 
„Vyčistime si našu obec“. Zapojiť sa môže naozaj 
každý a my veríme, že nikto nie je ľahostajný 
voči svojmu okoliu. Veď prírode a životnému 
prostrediu môžeme pomôcť aj tak, že si upravíme 
bezprostredné okolie svojho domu či bytu. Tí, ktorí 
by mali chuť spríjemniť aj okolie obce, môžu sa 
zapojiť do jarného upratovania spolu s nami. 

Veríme, že spolu s nami sa do podujatia zapoja 
žiaci a pracovníci ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, 
členovia spoločenských a záujmových organizácií, 
poľovníci, rybári, futbalisti, ale aj dobrovoľníci z 
radov občanov. Jarné upratovanie uskutočníme 
dňa 22. apríla 2017, na Deň Zeme. Tešíme sa na 
Vašu účasť a ako poďakovanie pripravíme pre 
všetkých chutné občerstvenie. Aby ste mohli 
nazbieraný odpad odovzdať, zberný dvor bude 
otvorený počas celého dňa. Nazbieraný odpad 
potom pracovníci obecného úradu vytriedia podľa 
jednotlivých komodít.
O podujatí Vás budeme priebežne informovať 
prostredníctvom našej webovej i facebookovej 
stránky, ale aj prostredníctvom obecného rozhlasu 
a plagátov. Aj súťaž o najkrajšiu záhradku a 
predzáhradku, ktorú sme pre záujemcov tento 
rok pripravili, sa symbolicky začína práve na Deň 
Zeme.

Tešíme sa na Vašu účasť!
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Angličtina v materskej škole
V našej materskej škole vyučujeme angličtinu v II. 
a III. triede. Pomocou našich metód si deti osvojujú 
cudziu reč rovnako prirodzene ako reč materinskú. 
D ô l e ž i t ý m i 
p r v k a m i  
výučby je 
p o č ú v a n i e 
CD nahrávok 
a používanie 
interaktívnej 
t a b u l e . 
Prebúdzame u 
detí motiváciu 
p o m o c o u 
mimiky, gestikulácie, pohybu, obrázkov a hier. Deti 
milujú hudbu a opakovanie jednoduchých fráz. 
Radosť z naučenia sa niečoho nového je  u nich 
veľká. Výhodou výučby angličtiny v rannom veku 
sú osvojenie si prirodzenej výslovnosti, 
pozitívny vplyv na intelektuálny a mentálny 
rozvoj, pružnejšie myslenie a lepšie verbálne 
schopnosti.  
Atletická škôlka
Už druhý rok v Trnovci nad Váhom 
majú možnosť deti od troch do šiestich 
rokov rozvíjať svoje pohybové schopnosti 
pravidelným cvičením a aktivitami. Deti od 
útleho detstva radi súťažia, cvičia, hýbu sa. 
Behanie, skákanie, hádzanie sú základné 
pohybové aktivity vlastné nie len pre atletiku, ale 
uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.
Snahou spoločnosti by malo byť priviesť deti k 
pravidelnému športovaniu tak aby sa šport stal 
súčasťou života ľudí všetkých vekových kategórií.
V priestoroch základnej 
školy sa cieľ darí napĺňať 
a deti začínajú v mladom 
veku rozvíjať svoje 
pohybové schopnosti.
Správa o 
výsledkoch školskej 
inšpekcie
Dňa 09.02.2017 sa 
v Základnej škole s 
materskou školou Trnovec nad Váhom 302 konala 
tematická školská inšpekcia. Predmet školskej 
inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v 
oblasti čitateľskej gramotnosti.
Testovania sa zúčastnili piati žiaci 9.ročníka
Hodnotiaca tabuľka
Procesy porozumenia Škola Kraj SR
Vyhľadanie explicitných informácií 81,67% 87,48% 87,42%
Vyhľadanie implicitných informácií 76,67% 73,60% 75,45%
Integrácia a interpretácia myšlienok 46,67% 44,24% 44,00%

Žiaci triedy 9.ročníka dosiahli v teste lepšie 
výsledky v častiach vyhľadávanie implicitných 
informácií a integrácia a interpretácia myšlienok, 
ako bol národný priemer SR.

Lyžiarsky výcvik
Aj tento rok sa zúčastnilo lyžiarskeho 
výcviku v Kokave nad Rimavicou 23 
žiakov a 2 pedagogickí zamestnanci, v 
termíne od 03.02.2017 do 10.02.2017. Je 
to súčasť vyučovania telesnej a športovej 
výchovy na školách.  Lyžovanie je zimný 
šport, ktorý spočíva v pohybe človeka 
vlastnou silou po snehu na lyžiach a naši 
žiaci sa učili jeho technike. Snehu bolo 
dostatok. Začínajúci lyžiari sa veru aj 

trošku potrápili, ale postupom času sa osmelili a 
lyžovanie im šlo ako po masle. 
MŠVVaŠ SR prispelo aj v tomto školskom roku na 
lyžiarsky výcvik sumou 150,00 EUR/ žiak. Jeden 

žiak má 
počas svojho 
celého štúdia 
nárok na 
najviac tri 
p r í s p e v k y. 
Raz na 
p r v o m 
s t u p n i 
z á k l a d n e j 
školy (škola 

v prírode), raz na druhom stupni základnej školy 
(lyžiarsky výcvik) a raz počas štúdia na strednej 
škole (lyžiarsky kurz).
Všetkovedko

V celoslovenskej vedomostnej 
súťaži VŠETKOVEDKO 
ukázali žiaci našej školy, čo 
všetko vedia o svete okolo 
nás. Súťaž sa uskutočnila 1. 
decembra 2016. V tvorivej 
atmosfére si 10 žiakov 2., 3. a 5. 
ročníka vyskúšalo či sa dokážu 
v správnej chvíli sústrediť a 
podať čo najlepší výkon. Život 
prináša veľa situácií, kedy 
treba pracovať pod časovým 

tlakom a nezaváhať. Naši žiaci to zvládli a zabojovali 
o tituly Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. 
Titul Všetkovedko školy získal Matej Meleg (4.B). 
titul Všetkovedko sa podarilo získať týmto žiakom: 
Eliška Kurucová (4.B), Laura Kurucová (4.A), 
Sofia Blahová (4.A), Nina Srňáneková (3.A). Jakub 
Povážay (3.A). No a Všetkovedkovými učňami sa 
stali Marián Gemmel (5.A), Samuel Pecho (5.A) a 
druháčikovia, ktorí súťažili prvýkrát David Rábek 
a Karolína Böhmová.
Na celom Slovensku súťažilo v tomto školskom roku 



ŠKOLSKÉ OKIENKO
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POĎAKOVANIE
Dňa 23. októbra 2016 sa mi stalo 
veľké nešťastie. Pri požiari domu 
som prišla o všetko. Nikomu 
neprajem ten pocit, keď som si 
uvedomila, v akej situácii som sa 
ocitla. Nevedela som, ako ďalej, 
ale našťastie sa našli ľudia, ktorí 
mali toľko lásky k blížnemu, že 
mi pomohli z najhoršieho.
Vďaka nim som prežila tieto 
kruté mesiace, preto im chcem 
všetkým poďakovať. Potom začal 
moju situáciu riešiť obecný úrad 
so starostom obce Ing. Júliusom 
Rábekom a všetci poslanci 
obecného zastupiteľstva. Pomohli 
mi obnoviť si kúsok domova 
na tom nešťastnom mieste. 
Ďakujem im z celého srdca, ináč 
sa im odmeniť neviem, ale verím, 
že tento dobrý skutok sa im v 
budúcnosti vráti. Keby nebolo 
toľko dobrých ľudí, že už by som 
tu dnes nebola.
Ďakujem.   
                                                                            
Gabriela Bujdošová

Základná škola s materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302

pozýva budúcich prváčikov s rodičmi na 
zápis do 1. ročníka základnej školy 

na školský rok 2017/2018, ktorý sa uskutoční 

04. – 05. apríla 2017 
od 14.00 do 16.00 h 

v budove základnej školy v Trnovci nad Váhom.

K zápisu je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa
2. platný preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

           Základná škola s materskou školou 
                 Trnovec nad Váhom 302

                        oznamuje, že v dňoch 

                       09. – 10. mája 2017 
                          od 07.30 do 14.00 h 

                                               sa v priestoroch materskej školy uskutoční 

                                        zápis do materskej školy.
Žiadosť o prijatie do MŠ si rodičia môžu vyzdvihnúť 
v budove MŠ v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30 hod.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
- dieťa so samoobslužnými návykmi od 3 rokov
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej 
dochádzky

K zápisu je potrebné priniesť:
1. vyplnenú žiadosť o prijatie do MŠ, potvrdenú lekárom
2. rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)
3. platný občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa

ZO ŽIVOTA OBCE...
17 506 detí, a titul Všetkovedko z 
nich získalo len 13 %. 
Súťaž sa deťom páči hlavne 
preto, že otázky nepozostávajú  
len z jedného predmetu, ale 
majú možnosť zabodovať v 
takých otázkach, v ktorých sú 
„doma“. Súťaž žiakov rozvíja 

všestranne. Dozvedia sa niečo 
nové, čo súvisí s učivom a je 
prepojením so životom. Overia si 
nadobudnuté vedomosti, čítanie 
s porozumením, rozvíjajú logické 
myslenie a správny úsudok .    
Za príspevky ďakujeme PaedDr. 
Mittermayerovi, K. Tuskovej a I.F.        
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Z činnosti Csemadoku

Dňa 29. januára 2017 sa konala výročná  členská 
schôdza MO Csemadoku v miestnom kultúrnom 
stredisku. Aj napriek nepríjemnému počasiu nás  

poctilo svojou prítomnosťou vyše 70 našich členov.
Hosťom schôdze bol pán Ing. Mészáros za okresnú 
organizáciu Csemadoku a pán Ing. Rábek.  starosta 
obce. Obaja hostia pozitívne hodnotili celoročnú 
činnosť našej organizácie. Správu o činnosti 
predniesol pán Ing. Petrovič Karol, predseda 
miestnej organizácie, kde vyzdvihol mnoho našich 
aktivít počas celého roka: úspešnú výstavu pána 
Mikuláša Lánga, 24. fašiangový ples, účasť na 
súťaži vo varení gulášu, kde sme  bohužiaľ neboli 
medzi víťazmi, ale žiadny problém, tento rok si  to 
vynahradíme. Dňa 13. augusta  sme zorganizovali 
I. nostalgickú party vo dvore kultúrneho domu,  2. 
októbra sme usporiadali krásny výlet do Maďarska 
(Veszprém-Balatonfüred-Tihany- Badacsony), 
ktorého sa zúčastnilo 52 našich členov. V novembri 
sme sa zúčastnili divadelného predstavenia hercov 
z Budapešti v galantskom kultúrnom dome. V 
decembri sme sa podieľali na vianočnom jarmoku.
Na výročnej schôdzi bola prednesená správa o 

hospodárení, nechýbal ani bohatý kultúrny
program  a pozdravili sme našich jubilantov.. 
Veselo nám ubehlo nedeľné popoludnie, a na konci 
za hudobného sprievodu Mudr. O. Petroviča sme 
si aj zaspievali. Uzavreli sme pekný a na aktivity 
bohatý rok.
Dňa 18. februára 2017 sa konal v miestnom 
kultúrnom stredisku 25. ples Csemadoku . 
170 zábavychtivých hostí zavítalo do krásne 
vyzdobenej sály kultúrneho domu . Všetko  bolo 
prichystané tak, ako sa patrí pri  takejto vzácnej 
príležitosti - výborný kultúrny program, chutná 
večera,  príjemná obsluha, lahodné sladkosti, 
slané a špeciálne nápoje. Do tanca hrala hudobná 
skupina  Vili Senzi Kajal, zábava trvala do skorého 
rána. Každý sa cítil výborne a naozaj sa dobre bavil.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí 

nám pomohli pri organizovaní plesu,  poskytli 
vecný dar do tomboly, ale zároveň aj všetkým 
hosťom, ktorí svojou účasťou tiež prispeli k 
úspešnému  priebehu nášho plesu.
Dúfame, že sa o rok  znovu stretneme v takom 
veľkom počte.
Mgr. Zita Szovicsová

V našom klube JDS to žije...
Vlaňajší rok ukončil náš klub účasťou na súťažnej 
výstave medovníkov a adventných vencov v 
maďarskom Oroszláni, kde sme získali krásne 
druhé miesto a účasťou na vianočných trhoch, kde 
sme vystavovali aj ručné práce, 
vyhotovené našimi členkami počas 
dvoch mesiacov.
Počet členov sa zvýšil z pôvodných 
30 na 47.
V tomto roku sme zahájili svoju 
činnosť tvorivými dielňami, 
pretože je zo strany našich členov 
veľký záujem o rôzne ručné práce. 
Vo februári našu činnosť obohatila 
výročná členská schôdza spojená s 
fašiangovým posedením. Chutné 
šišky a fánky s tradičným čajom 
obohatili naše posedenie. Ďalší nevšedný chuťový 

zážitok čakal našich členov v Oroszláni v Maďarsku, 
kde sme poli pozvaní na tradičnú zabíjačku. 
Samozrejme sme sa zapojili aj do niektorých prác. 
Nasledujúci deň nás čakala pravá fašiangová 
„babská veselica. Ale v Oroszláni to nebolo iba o 
jedení a zábave... Našli sme si čas aj na prejednanie 

a podpísanie Zmluvy 
o spolupráci medzi 
Slovenskou národnostnou 
samosprávou v Oroszláni 
a ZO Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Trnovci nad 
Váhom. Táto spolupráca 
určite prispeje k oživeniu 
činnosti v našom klube a 
k vzájomným návštevám.
V marci si naše členky 
pripomenuli a oslávili 

svoj sviatok, Medzinárodný deň žien. Príjemným 
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prekvapením pre nás bola ružička od pána 
starostu, ktorú dostala každá členka klubu. pán 
starosta svojím prípitkom poprial ženám všetko 
najlepšie. 
6. marca si naše ženy užili Deň krásy s Monikou 
z Trnovca nad Váhom a Inéz zo Šale. Tieto dámy 
nám poradili, ako zaobchádzať s pleťou a ako sa o 
ňu starať v zrelom veku. Zopár dám malo možnosť 
zmeniť svoju vizáž a my sme boli svedkami ich 
zmeny. Vďaka Monike a Inéz sme strávili príjemné 
popoludnie.

Najbližšie privítame našich priateľov z Oroszlánu 
na veľkonočnej výstave ručných prác v kultúrnom 
dome. Zároveň na túto výstavu pozývame 
všetkých občanov našej obce, malých i veľkých, 
starších i mladších. Výstavu pripravuje náš klub 
JDS a bude otvorená pre všetkých v dňoch 4., 5. a 
6. apríla denne od 10.00 h do 18.00 h. vo veľkej sále 
kultúrneho domu. Vstupné zdarma.
Tešíme sa na Vás!

M. Hrabovská
predsedníčka ZO JDS

Úvodný Barelcup v Trnovci nad 
Váhom – 28.1.2017

Otvorenie voltížnej sezóny sa zahájilo prvým zo 
série barelových pretekov, ktorý sa konal v Trnovci 
nad Váhom dňa 28.1.2017. 
Atraktivitu a obľúbenosť tohto druhu preteku 
medzi deťmi potvrdzuje aj mimoriadne veľká 
účasť súťažiacich z celého Slovenska, východ  
nevynímajúc. 
Organizátor súťaže JK Lángov dvor hostil na 
domácej pôde celkovo 75 súťažiacich 
zo šiestich klubov Slovenska: JK 
Spojená škola Ivanka pri Dunaji, NŽ 
Topoľčianky, TJ Slávia SOUP Šaľa, 
OZ Galaxia Poprad, OZ Apolonia 
Lieskovany. 
Rozhodcovský zbor, v zložení  
Zuzana Bačiak Masaryk, Denisa 
Beláková a Martina Sýkorová sa 
pustil do náročnej úlohy hodnotenia 
jedenástich súťažných kategórií, 
keďže okrem detských a juniorských 
kategórií sa súťažilo i v tých 
seniorských. 
Preteky začali súťažou mladších 
detí, do ktorej sa zapojilo celkovo 
30 pretekárov zo všetkých šiestich 
klubov vo veku od troch do deväť rokov, z toho 26 
dievčat a 4 chlapcov. 
Chlapci si medailové priečky rozdelili nasledovne:  
zlato Miroslav Špaček, striebro nováčik Denis Boča 
(obaja JK Spojená škola Ivanka) a bronz taktiež 
nováčik Matúš Solčiansky (NŽ Topoľčianky). 
Dievčatá tejto kategórie to mali náročnejšie, keďže 
o medailové priečky ich bojovalo podstatne viac 
ako chlapcov. Nakoniec sa o víťazstvo postarala 
domáca pretekárka Scarlet Špendlová, striebro 
putovalo zásluhou Stely Ganovskej na východ 
(OZ Galaxia PP) a bronz získala opäť domáca 
pretekárka Lea Filová (JK Lángov dvor).

Kategória starších detí sa tento rok mimoriadne 

rozrástla, táto skutočnosť sa odzrkadlila i na 
počte pretekárov, ktorí boli zastúpení všetkými 
šiestimi klubmi a ktorých bolo dovedna 26, z toho 
5 chlapcov a 21 dievčat. Voľné zostavy chlapcov aj 
dievčat svojou náročnosťou milo prekvapili.  
Z chlapcov na šnúru víťazstiev z minulého roku 
nadviazal Teo Sýkora z domáceho klubu, ktorý na 
druhé miesto odsunul pretekára z NŽ Topoľčianky 
Andreja Meňherta a na tretie miesto tímového 
kolegu Patrika Vašáka (JK Lángov dvor).
V silnej dievčenskej konkurencii si zlatú medailu 
obhájila minuloročná víťazka Barelcupu Ema 

Sýkorová (JK Lángov dvor), 
striebru sa tešila Ivana Cigáňová  
(NŽ Topoľčianky) a bronz opäť 
putoval do vitríny domáceho 
JK Lángov dvor zásluhou Emy 
Dudonovej.
Do kategórie juniori sa zapojili 
len štyri kluby (z Popradu, 
Šale, Ivanky a Topoľčianok). 
Tu sa predstavili dvaja mužský 
účastníci. Minuloročný obhajca 
Barelcupu Simon Bohunický (JK 
Spojená škola Ivanka) predviedol 
najlepšiu voľnú jazdu a zaslúžene 
si vybojoval 1.miesto. Druhým 
účastníkom bol nováčik vo 
voltížnom jazdení Frederik Fülop 

z TJ Slávia SOUP Šaľa, ktorému pripadla druhá 
priečka.
Dvanásť junioriek tiež nezaostalo za svojimi 
mužskými kolegami a ich voľné zostavy potešili 
oko nejedného diváka. Zlato pre svoj klub TJ 
Slávia SOUP Šaľa nakoniec získala Lea Hakszer, 
striebro Ema Kolesárová (OZ Galaxia PP) a bronz 
Diana Antalíková (NŽ Topoľčianky).
Kategória  seniori, na Slovensku veľmi slabo 
zastúpená čo do kvantity, tu mala tiež jedného 
zástupcu. Postarala sa o to Beata Dudášiková z 
JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji, nováčik vo 
voltížnom jazdení, ktorej bolo udelené 1.miesto.
Zdá sa, že tréneri vsadili svoju energiu aj na 
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dvojice, keďže v súťaž dvojíc sa predstavilo dokopy 
12 dvojíc, ktoré prekvapili vysokou náročnosťou i 
choreografiou. Vo finálnom hodnotení však ako 
víťazná vyšla dvojica z JK Spojená škola Ivanka 
Simon Bohunický a Hana Jezberová. Striebro 
vybojovala domáca dvojica Ema Sýkorová a Ema 
Dudonová (JK Lángov dvor) 
a bronzu sa tešila dvojica Lea 
Hakszer a Jozefína Baloghová 
z TJ Slávia SOUP Šaľa.
V súťaži detských skupín 
bojovali o prvenstvo dve 
skupiny. Z tohto detského 
duelu víťazne vyšla skupina 
JK Lángov dvor v zložení: 
Špendlová S., Sedlárová 
H., Filová L.,  Jánošová S., 
Hadnaďová A., Súdorová 
T..  Striebro pre svoj klub 
vybojovala skupina z Ivánky 
pri Dunaji v zložení: Špačková 
Z., Podmanická T., Bočová 
A., Žiaková K., Špaček M., 
Peptríková P. 
V súťaži juniorských skupín sa o víťazstvo 
postarala skupina z OZ Galaxie Poprad v zložení: 
Chudíková P., Ambrózová K., Chudíková H., 
Kolesárová E., Ganovská S., Janigová S., ktorá na 

druhú priečku posunula skupinu Junior 1 zo Šale 
v zložení: Hakszer L., Baloghová J., Strhlíková 
R., Nagyová K., Nemčeková E., Tyukos Ž. a na 
tretiu priečku posunula skupinu Junior 2 tiež zo 
Šale v zložení: Fülop F., Floreková E., Szabová Ž., 
Pavlíková S., Rekeň J., Spisziaková M.
Súťažný deň uzatvorila súťaž seniorských 

skupín, ktorá mala jediného zástupcu a 
to skupinu z Ivanky pri Dunaji. Cvičenci 
v zložení: Buhunický S., Gavaldová V., 
Jezberová H., Žaťková S., Dudášiková B., 
Gavaldová L. sa svojou voľnou zostavou 
postarali o krásne vyvrcholenie náročného 
pretekárskeho dňa. 
Záverečný ceremoniál vyhlásenia 
výsledkov a ocenenie každého jedného 
súťažiaceho, vrátane najmladšej 
účastníčky preteku len trojročnej Lauriky 
Bačiakovej z JK Spojená škola Ivánka, bolo 
krásnou bodkou za prvým barelovým 
pretekom tejto voltížnej sezóny.
Chcem sa poďakovať obci Trnovec nad 
Váhom, pánovi Róbertovi Langovi a 
sponzorom za technické zabezpečenie 

tohto podujatia. Veľká vďaka rozhodne patrí 
všetkým rodičom a trénerom z klubu JK Lángov 
dvor za veľkú pomoc pri organizovaní tohto 
preteku. 
Martina Sýkorová      

Výnimočná zima
Vážení spoluobčania a kolegovia rybári. Pri tomto 
prvom tohtoročnom kontakte cez stránky obecných 
novín by sme Vám radi popriali veľa zdravia v 
tomto roku , aby sme sa všetci vedeli počas roka 
tešiť z každej chvíle, ktorú nám život poskytuje.
Tohtoročná zima a jej hlavné mesiace január a 
február boli skutočne výnimočné, čo sa týka hlavne 
dlhotrvajúcich mrazov, kedy 
počas 7 týždňov pretrvávali 
celodenné mrazy. Nočné teploty 
poklesli aj pod -20°C.  Tieto 
dlhotrvajúce mrazy uzavreli 
hladiny našich rybníkov 
hrubou vrstvou ľadu, ktorá 
bola miestami hrubá 25-30 cm. 
Aj rieka Váh napriek kolísaniu 
hladiny spôsobenej prevádzkou 
VD Kráľová miestami bola 
súvisle zamrznutá.
Hlavnou činnosťou, ktorú bolo v tomto čase 
potrebné zabezpečiť, bolo vytváranie otvorov v 
ľade na uvoľnenie tlaku a uvoľnenie škodlivých 
plynov vytvárajúcich sa pod ľadom. Tieto otvory 
sa museli pravidelne obnovovať po 2-3 dňoch. 
Všetkým členom, ktorí tieto práce pravidelne v 
ozaj silných mrazoch vykonávali, aj touto cestou 

ďakujeme. Dostatočne pevná ľadová prikrývka 
umožnila aj bezpečný pohyb na ľade a možnosť 
pokosenia časti trstiny na rybníku Vízallás, ktorú 
vykonali členovia zo Šale a na rybníku Vermek, 
kde sa pokosilo celé pobrežie. Zároveň pracovníci 
obecného úradu, ktorí zabezpečujú údržbu zelene 
v obci, vykonali ozdravný rez na stromoch na 
pobreži rybníka Vermek, ktorých zravotný stav 

ohrozoval bezpečnosť. 
Ďakujeme im za vykonanú 
prácu.
Administratívna činnosť 
bola zameraná hlavne na 
vyhodnotenie uplynulého 
roka, sumarizáciu úlovkov 
a odovzdanie štatistických 
záznamov. V januári sa 
vykonalo každoročné 
sčítanie populácie 
kormorána veľkého, ktorý 

sa už natrvalo udomácnil v našich revíroch a po 
viacročnom sčítaní je tu približne 90 ks tohoto 
rybožravého predátora.
Koncom januára bola uzávierka súťaže “Súťaž 
pre vodu 2017” organizovanej nadáciou Ekopolis 
zameranej na hospodárenie s vodou v prírode a jej 
využití. Do súťaže sme sa prihlásili so zadaním 
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pokračovanie zo str. 11
na revitalizáciu starého ramena Váhu. Ako 
riešitelia sa prihlásili dvaja absolventi STU 
odboru vodohospodárstva a na základe 
poskytnutých materiálov a informácií a 
zapojením odborných vedomostí vypracovali 
štúdiu na riešenie udržania vody v starom 
ramene napriek kolísaniu hladiny spôsobenej 
prevádzkou VD Kraľová. Po ukončení a 
vyhodnotení súťaže bude štúdia zverejnená na 
našej web stránke www.srztrnovec.sk.
V prípade, že štúdia kohokoľvek z Vás osloví a 
bude ochotný svojimi odbornými vedomosťami, 
prípadne kontaktmi prispieť ku konkrétnej 
realizácii zámerov uvedených v štúdii, budeme 
veľmi radi. Takto môžeme 
spoločne vytvoriť ďalšiu 
relaxačnú zónu v blízkosti 
obce, podobnú a možno ešte 
lepšiu, ako je okolie okolo 
rybníka Amerika III.
4. 2. sa konala členská 
schôdza, ktorá zhodnotila 
minulý rok a prijali sa 
úlohy na tento rok tak, aby 
bola zabezpečená nerušená 
činnosť organizácie. O celom priebehu schôdze 
aj o prejednaných materiáloch si môžete prečítať 
na našej web stránke.
Po náhlom oteplení koncom februára sa v dňoch 
24.-25.2. podarilo dopustiť vodu do rybníka 

Amerika III pri krátkodobom zvýšení hladiny 
Váhu na 400 cm (stavoznak  SHMU -Šaľa 
Váh). Hladina sa zvýšila o 50 cm. Počas marca 
pokračovali práce na čistení lesa priľahlého k 
rybníku Amerika III v časti pôvodného starého 
vŕbového lesa, kde sa nachádzalo veľa suchých, 
zlomených a predchádzajúcimi požiarmi 
poškodených stromov a ich výhonkov. Úpravou 
a vyčistením lesa sa  nielen zlepší jeho estetický 
vzhľad a zdravotný stav, ale zároveň sa zníži aj 
nebezpečie vzniku požiaru hlavne v suchom 
jarnom počasí.
Otvárajúcou sa jarou začnú pribúdať práce, ktoré 
bude potrebné vykonať – vápnenie, uloženie 
neresových hniezd pre zubáčov, pohrabanie 

pobrežia rybníka Vermek, 
zozbieranie odpadkov  na 
rybníkoch Amerika III a 
Vízallás,  ako aj na brehu 
Váhu.
Aj touto cestou žiadame 
členov, aby sa aktívne 
zapájali do tejto rôznorodej 
činnosti  okolo rybárstva a 
pristupovali k nemu tak, že 
ide v prvom rade o chov a 

ochranu a potom o lov ako zaslúženú odmenu 
za vynaložené úsilie. Iný pohľad a prístup k 
rybárstvu bude viesť k jeho stále väčšiemu 
úpadku, čo, dúfajme, nikto nechce.  
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom  

Výročná členská 
schôdza FK Dynamo

25. 2. 2017 sa konala výročná 
volebná schôdza FK Dynamo 
Trnovec nad Váhom. 

Členmi výboru futbalového 
klubu týmto dňom sa stali: 
Mgr. Juraj Boženík st., Ing. 
Vladimír Klincko, Marek 
Žigárdi, Karol Motolík, 
Luboš Janáč, Juraj Boženík 
ml. Veríme, že ich trojročné 
funkčné obdobie prinesie 
veľa pozitívnych zmien a 
úspešných krokov. 

Chceme sa zároveň 
veľmi pekne poďakovať 
" o d c h á d z a j ú c e m u " 
funkcionárovi Fk Dynamo 

Trnovec nad Váhom 
Štefanovi Kočišovi za jeho 
dlhodobú, obetavú prácu 
v našom klube. Výbornú 
pochúťku po ukončení 
schôdze dožičil členom a 
hráčom FK pán Róbert Láng, 
ktorému rovnako veľmi 
pekne ďakujeme.

Na záver si dovolíme 
informovať, že členské 
poplatky FK ostávajú v 
sume 5,- € a je možné ich 
zaplatiť na ktoromkoľvek 
domácom stretnutí. 
Člen FK má po zaplatení 
členského príspevku bonus 
- vstup zdarma na domáce 
majstrovské stretnutia v roku 
2017. 
Výbor FK Dynamo Trnovec nad Váhom
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  A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 21. ülésé-
re 2017. január 30-án került sor hat képviselő 
részvételével. A képviselők foglalkoztak az ön-
kéntes tűzoltótestület tagjainak jutalmazásával 
és a tűzoltószertár kiépítésének szükségességé-
vel. Két lokalitás jöhet számításba  - a nyugdíjas-
klub ill. az iskola régi kazánháza. A képviselők 
végül arra hajlottak, hogy a szertár az egykori 
kazánházban jöjjön létre. A polgármestert tájé-
kozatták az építész szakember biztosításáról, aki 
kidolgozná a régi parókia épületének diszpozíci-
ós megoldását. A képviselők múltkori ülésükön 
megegyeztek az öreg paplak kulturális-társadal-
mi célokra való kihasználásáról. Észrevételeiket 
jegyzőkönyvbe vették, és ezt követően tanulmá-
nyok készülnek a javaslat prezentálására, mely-
re a képviselők és a tervezők közös találkozóján 
kerül sor.
A képviselők az előző ülésen elfogadták a köz-
ség területfejlesztési tervének aktualizálását. A 
községhez érkezett néhány javaslat a terület-
fejlesztési terv megváltoztatására. Azon igyek-
szünk, hogy a dokumentumot a szervezetek és 
a lakosság igényeivel összhangban aktualizáljuk, 
ezért web-oldalunk által és a szociális hálón ke-
resztül is kértük a kéréseket, javaslatokat, észre-
vételeket.
A Tornóc területén lévő óvodás és iskolás gye-
rekekre nyújtott dotáció összegének megállapí-
tásáról szóló általános érvényű rendeletet a kép-
viselők egyhangúlag elfogadták. Az óvoda és az 
iskola anyagi juttatására benyújtott kérvényt a 
bizottságokban megtárgyalták, s továbbították a 
községi képviselőtestület következő ülésének.
A helyi sportszervezetek is adtak be kérvényt, 
hogy szeretnének juttatást a 2017-es év költség-
vetéséből. A pénzügyi- és vállalkozói- és sportbi-
zottság javaslata alapján a képviselőtestület 1.450 
Є dotációt hagyott jóvá a Hubert Arrows íjász-
klubnak, 7.200 eurót kap a TJ Dynamo Trnovec 
nad Váhom, 20.400 eurót pedig az FK Dynamo.
A kétszobás lakás bérlésének megszüntetését 
kérte J. Mészáros, s a lakóbizottság javaslatára a 
képviselők elfogadták a felmondási idő lerövi-
dítését, s a bérlet 2017.2.15-ével való megszűné-
sét, valamint a lakás új bérlőjének, D. Vétricknek 
való átadását.
A községi rendőrség tevékenységéről szóló jelen-
tést Szabo Roland, a KR parancsnoka dolgozta ki 
és terjesztette elő. Jelentése a munka eredménye-
ire és a rendőrségen dolgozók értékelésére irá-
nyult.
A 2017. évi kulturális rendezvények tervjavasla-
tát az iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális bizott-

ság elnöknője, E. Fülöpová terjesztette be. E terv 
a hagyományos rendezvényeket tartalmazza, 
mint a falunap, nyugdíjasnap, a község polgár-
mestere serlegéért folyó verseny, de olyanokat is,  
melyeket a lakosok az elmúlt évek során megsze-
rettek, pl. a nyárbúcsúztató és a karácsonyi vá-
sár. Új rendezvények is létrejöttek, pl. a legszebb 
kertért és kiskertért , a legszebb karácsonyi vi-
lágításért folyó verseny, a búcsúi mulatság vagy 
az időkapszula elhelyezése a jövendő generáció 
részére. A javaslat minimum havi egy rendez-
vénnyel számolt, ezért a képviselők az egyes ak-
ciókat egy egységes blokkba csoportosították, s 
aztán a 2017-es évi kulturális rendezvények ter-
vét elfogadták. A program végén a képviselők a 
telekommunikációs oszlop kérvényével foglal-
koztak, s új tagot választottak a képviselőtestület 
pénzügyi- és vállalkozói bizottságába.
Ezt követte a testület 21. ülésének vitája, melybe 
a jelen lévő lakosok, M. Vincze és Ž. Kulinová 
is bekapcsolódtak. Afelől érdeklődtek, hogy mi a 
helyzet a Branko a.s. húsfeldolgozó üzemével. A 
polgármester elmondta, hogy az összes informá-
ciót rendszeresen felrakják a község weboldalá-
ra, minden törvényes lépést megtettek, s a köz-
ség, mint  illetékes építkezési hivatal, nem adta 
ki az építkezési engedélyt. A Branko e határozat 
ellen fellebbezhet. Ez az ügy jelenlegi állása, s az 
ezzel kapcsolatos tájékoztatást a továbbiakban is 
a törvénnyel összhangban hozzák nyilvánosság-
ra, tette hozzá  a polgármester.
A képviselők vitáztak még a Duslo képviselőivel 
való találkozó megszervezésének szükségessé-
géről, a vasúti átjárónál és az artézi kútnál lévő 
nem működő világításról. Szó volt továbbá a fa-
luban lévő munkásszállások elszaporodásáról, a 
járdák javításáról és az árkok létrehozásáról.

A községi képviselőtestület 22. ülése 
március 6-án zajlott, egy képviselő igazolta ma-
gát, kettő pedig később érkezett. A község pol-
gármestere tájékoztatta a képviselőket az 1/2016-
os nyilvános versenytárgyalás eredményéről, a 
község tulajdonának, az 502-es lakóház 1.sz la-
kásának eladásával kapcsolatban. A verseny 3. 
fordulójának befejezésére és az ajánlatok kiérté-
kelésére március 6-án került sor, a versenybe há-
rom javaslat érkezett. Ezekből az egyiket kizár-
ták /nem teljesítette a verseny feltételeit/, a másik 
kettőt pedig a versenybizottság értékelte ki, s 
úgy döntött, mindkettőt elutasítja és a versenyt 
sikertelennek minősíti. A képviselők megegyez-
tek, hogy ezen ingatlan további kihasználása a 
képviselőtestület bizottságai tanácskozásának 
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A képviselőtestület ülése
tárgyát képezi majd.
A múlt évben nyilvános közbeszerzésre került 
sor az új építkezési körzet telkeinek eladását ille-
tően, amely eredményes volt, csak egyetlen telek 
maradt 656 m2-en, A képviselőtestület újabb for-
duló meghirdetését javasolta e telek eladására. 
A SWAN társaság telekommunikációs oszlop 
elhelyezése iránt érdeklődik a község tulajdo-
nában lévő telken, az érintett tulajdonosok is be-
leegyeztek, ezért e telek bérbevételére is kiírtak 
egy közbeszerzési pályázatot.
A község polgármestere tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy a helyi iskola és óvoda élt a lehe-
tőséggel és bekapcsolódott „A biológiai/kémiai 
szaktanterem modernizálása és felszerelése az 
iskolában” projektbe.
A képviselők foglalkoztak továbbá a régi paplak 
kihasználásával, a rekonstrukció lehetőségeivel 
és a diszpozíciós megoldásokkal. Megegyeztek 
a tető javításának és a projektdokumentáció el-
készítésének szükségességét illetően, hogy felké-
szüljünk az európai uniós források esetleges el-
hívására. Ezen kívül mérlegelni kell a kultúrház 
rekonstrukcióját is, ahol szükség van az ablak és 
ajtók cseréjére, valamint a szigetelésre. Emellett 
dönteni kell arról is, hogy az épület belsejének 
rekonstrukciójára is megoldást találjanak. 
A község központi zónájának revitalizációja egy 
urbanisztikai tanulmány, melynek meg kell ha-

tároznia, milyen arculatot kapjon a község köz-
pontja, melynek a községi hivatal, kultúrház és a 
nem működő artézi kút melletti parkocskáig kell 
terjednie. A képviselők a megoldás koncepcióját 
tudomásul vették.
A vita keretében az iskolaügyi-, ifjúsági- és kul-
turális bizottság elnöknője tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy elküldték a megrendelést  az 
M-rock együttesnek, mely Edda, Dinamit, P.Box 
és P-Mobil slágereket játszik. A képviselők ezt a 
választást jóváhagyták, s érdeklődtek a borkós-
toló megrendezésének lehetőségei iránt. Azt a tá-
jékoztatást kapták, hogy ebben az évben az oldi-
es disco helyett élőzenés mulatságot terveznek. 
A Hlavatý Autósiskola ez évben is megrendezi 
az ügyességi autóversenyt. A bizottság a prog-
rammal kapcsolatos további ötleteket és javasla-
tokat is szívesen fogadja.
A vitában megbeszélték a tűzoltószertár kialakí-
tását is, az önkéntes tűzoltók parancsnoka figyel-
meztetett a szertár megépítésének szükségessé-
gére, hiszen a tűzoltótechnikának garázsra van 
szüksége, főként a téli időszakban.
Az ösztönző vita után a polgármester megkö-
szönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést 
berekesztette.

Bővebb információt az érdeklődők a község weboldalán 
www.trnovecnadvahom.sk találhatnak.

Tornóc község értesíti a nagy nyilvánosságot vagyona nyilvános kereskedelmi 
versenytárgyalás formájában történő eladásáról illetve bérbeadásáról:

A község által kínált ingatlan:

• 6 áras telek, 399/1 parcella: beépített területek, udvar, családi ház építésére alkalmas, 
            a minimális eladási ár 24 Є / m2

• Az 1/2017 sz. nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás 2017.4.3-án 12 óráig tart

Az ingatlan, melyet a község nyilvános versenytárgyalás meghirdetésével adna bérbe telekommuniká-
ciós oszlop megépítése céljából:
•       a 466/3-as parcellaszámmal rendelkező telek egy része: kertek max. 49 m2, a bérlet 
          minimális  összegét évi 1400 euróban határozták meg
•      a 2/2017 számú nyilvános versenytárgyalás 2017.4.3-án 12 óráig tart

A község minden érdeklődőnek készséggel ad tájékoztatást az egyes ingatlanokról és az eladásukkal 
ill. bérbeadásukkal kapcsolatos teendőkről, az érdeklődők személyesen a községi hivatalban vagy a  
031/7781496 –es telefonszámon és a obec@trnovecnadvahom.sk e-mail címen kaphatnak tájékoztatást.

Részleteket természetesen weboldalunkon is olvashatnak:
http://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/1630/obchodna-verejna-sutaz-c.-22017.html
http://www.trnovecnadvahom.sk/sprava/1629/obchodna-verejna-sutaz-c.12017.html 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...

Társadalmi rovat

Gratulálunk a jubilánsoknak

70 Helena Bahorecová
        Zoltán Čelitko
      Klára Pallerová
        Alžbeta Lakatošová
        Priska Felsöová
        Ján Patyi
75 Helena Tóthová
        Peter Miklás
        Dezider Keszeli
        Klára Keselyová
        Ferdinand Farkas
        Alžbeta Gašparíková
        Zita Vinceová
80 Irena Ladičová
85 Gabriela Mesárošová
       Valéria Dobročková
90 Imrich Kuruc
     Irena Oťáziková
          
Újszüllöttek

Cristian Blau
Ema Hambalková
                           
Házasságot kötöttek

Peter Mokoš és Mgr. Lenka Ladičová
Pavol Kuruc és Veronika Bangová
Tomáš Krupa és Adéla Anderovská
                                                            
Elhunytak
Alena Stojková, 48-éves
František Iváni, 66-éves
Karol Székházi, 58-éves
Zdenek Halás, 62-éves
Dezider Jančovič, 87-éves

Tornóc község területfejlesztési 
dokumentációjának aktualizálása

A területfejlesztési terv, mely a területfejlesztési dokumentációról 
gondoskodott, rendszeresen figyeli, nem változtak-e a területi, mű-
szaki, gazdasági és szociális feltételek, melyek alapján a terület átszer-
vezésének koncepciója létrejött. Ha a feltételek változására kerülne 
sor vagy szükség lenne közhasznú építkezések létesítésére, a terület-
fejlesztési szerv gondoskodik a területfejlesztési dokumentáció kiegé-
szítéséről illetve változtatásáról.
A község gondoskodik a falu területfejlesztési tervének változtatásá-
ról, kiegészítéséről, pótlásáról, ha erre szükség van a régiófejlesztési 
tervvel való összhangba kerülés, illetve annak változása, kiegészítése 
miatt.
A község és a kerületi önkormányzat köteles rendszeresen, de lega-
lább négy évenként áttanulmányozni az elfogadott területfejlesztési 
tervet, hogy nem szükségesek-e a változtatások, kiegészítések, vagy 
nincs-e szükség új tervek készítésére.
A területfejlesztési tervet Mária Krumpolcová építészmérnök dolgoz-
ta ki. Az érvényes terv 2012-ben készült, 2013-ben hagyták jóvá. A vál-
tozásokkal kapcsolatos kérelmeket és kiegészítéseket Tornóc község a 
Duslo-tól evidálja, s egyúttal előkészíti a lokalitásokat a község meg-
oldásra váró területén.
A községi képviselőtestület jóváhagyta a változásokkal kiegészített 
területfejlesztési dokumentációt.
PAPLAK – kulturális társadalmi központ
Február elején került sor a Tornóci Községi hivatalban a paplak /
parókia/  kihasználására szolgáló architektonikus tanulmány meg-
oldási koncepciójának megvitatására. A kidolgozó az Ateliér DV 
Trnava, mely gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a történelmi ob-
jektumok rekonstrukcióját illetően /lásd a Bučany-i kúria/. A képvi-
selők kérése és a felhívás az objektum lakosokat szolgáló többfunkci-
ós kihasználására irányult – idősek, fiatalok, ifjúság, mindenek előtt 
reprezentációs célok, pl. eskető terem, koncertterem, kiállító terem, 
klubhelyiségek, könyvtár, esetleg lakosztályok kialakítása a tetőtér-
ben. Mind a belső területe, mind a külső parkosított rész az átépítés 
után a község kulturális életét és aktivitását lendíti majd fel. Ezzel 
a beruházással kapcsolatban a tervezeti tevékenység mellett nagy 
figyelmet fordítunk a finanszírozásra is a különféle fondok által.                                                                                                             
Tornóc község központi zónájának felújítása                                                       
A község a területfejlesztési dokumentáción kívül nem rendelkezik 
semmilyen koncepciós dokumentációval, mely szabályozná a falu 
központi részében a Fő utcán az építkezéseket és kialakítaná a község 
vízióját az elkövetkező időszakra. A község központja nagyon diffe-
renciált, széthúzódott, nem homogén. Az urbanisztikai tanulmány – 
Tornóc község központi zónájának revitalizációja mindezekre megol-
dást keres. A koncepciót a Tornóci Községi Hivatalban tárgyalták meg. 
A javaslat a súlypontot a gondozói szolgáltatások házához helyezi, a 
községi hivatal mellett park kialakítását tervezi, valamint sorházak 
építését időseknek, a park barokk haranglábhoz való összekötésével. 
A további súlypont a kulturális központ és a Jednota mellett lenne 
egészen a főtéri keresztig. A javaslat része lesz az infrastruktúra, a ke-
rékpárút, a zöldterület, a főtér és egyéb architektonikus és építkezési 
invesztíciók technikai megoldása az elkövetkező időszakban. 
Mindkét koncepció anyagai a Tornóci Községi Hivatalban tekinthetők 
meg. 
Kerékpárutak   
Tornóc tipikus kerékpáros falu. A kerékpárutak megvalósításáról szó-
ló tanulmány szabályozza a faluban lévő belső kör kiépítésének sza-

kaszait és a község déli részének 
északi résszel való összekötését. A 
tervezeten a DIC Bratislava cég dol-
gozik, Vágsellye kerékpárútjait és 
közlekedési projektjeit is ők készítik. 
A vasúti átjáróról és a kerékpárosok 
biztonságos áthaladásáról a Prodex 
Bratislava cég gondoskodik. 
Ezzel kapcsolatban az érintett szer-
vekkel és a Szlovák Államvasutak-
kal tárgyalások és terepszemlék zaj-
lanak.  
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
 Hová kerül  Tornóc község zöldhulla-

déka?
Községünk gazdag tapasztalatokkal rendelke-
zik a biológiailag bomló zöldhulladék feldol-
gozása terén. A zöldövezet területén  dolgozók 
a helyi komposztálóban évek óta gyűjtik és 
dolgozzák fel komposztálással a zöldhulladé-
kot.
A komposzt szerves trágya, mely a biológiai 
hulladék komposztálásával jön létre. A nö-
vények termesztésére szolgáló ideális trágya. 
Ennek segítségével visszakerülnek a talajba a 
szerves anyagok és tápanyagok, melyek elen-
gedhetetlenül szükségesek a sikeres növény-
termesztéshez.
Szeretnénk tájékoztatni önöket arról, milyen a 
komposztálás folyamata, s hogyan használjuk 
fel a végterméket, magát a komposztot.
Egyetlen, okvetlenül szükséges  gépi berende-
zés a komposztálási módszerünknél a zúzó. Ez 
nagyobb méretű biológiai hulladékok – ágak, 

gallyak levél, szalma – felaprózására szolgáló 
berendezés, melynek segítségével térfogatuk 
csökken, s ez gyorsítja a komposztálási folya-
matot.
Azon anyagok, melyek szerkezete ezt meg-
engedi /szárazabb nyersanyagok, levél, fatör-
melék, szalma, széna/, ideiglenesen tároljuk, s 
szükség szerint nedvesebb anyagokkal kever-

jük /friss fű, gyümölcs- és zöldségmaradék/. A 
komponenseket az előírt módon rétegezzük a 
komposztalapba.
További gépi berendezés, amit a községi kom-
posztálóban használunk, a komposztlazító.
A komposztalap rétegezése után sor kerül az 
átlazításra, szükség esetén a kupacot nedvesí-
tik. Ezzel beindul a komposztálási folyamat.
A folyamat végén a komposztot átrostáljuk, s 
a rostán fennmaradt részek a következő kom-

posztálás alapjául szolgálnak.
A végterméket – a komposztot a fák, bokrok, 
fű, futballpálya trágyázására használjuk.
Köszönjük a lakosoknak, hogy a kerti hulla-

dékot a komposztálóba osztályozva adják le, s 
ezzel egyszerűbbé teszik annak feldolgozását.  
        
Gabriela Melegová
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Lakossági közlemény

Lakossági közlemény !
Értesítjük a lakosságot, hogy a kom-
posztáló nyitvatartása a következő-
képpen alakul:
Téli idöszak
Hétfö              13.00 - 17.00
Szerda              13.00 - 17.00
Péntek              13.00 - 17.00
Szombat 13.00 - 17.00
Nyári idöszak 
Hétfö         14.00 - 18.00
Szerda              14.00 - 18.00
Péntek              14.00 - 18.00
Szombat 14.00 - 18.00
Az osztályozott hulladék gyűjtése 
kényszerhelyzetben működik.
A komposztáló továbbra is üzemel. 
Csak kerti, zöld biológiai hulladékot 
vesznek át /lekaszált fű, gyom, galy-
lyak/.
Az osztályozott építkezési hulladék leadá-
sával kapcsolatos, vagy bármilyen egyéb 
hulladék gyűjtéséhez kötődő kérdések ese-
tén  a községi hivatalban illetve telefonon 
a 031/7781496 – os számon kaphatnak 
tájékoztatást.  Ez úton kérjük megérté-
süket és elnézésüket, s hiszzük, hogy 
az önök segítségével is sikerül kiépí-
tenünk egy olyan gyűjtőudvart, mely 
mindegyikünket szolgálni fogja, és 
ahol jobb lesz dolgoznunk..
Köszönjük a megértést és az együtt-
működést.

A falu életéböl...

Verseny a legszebb kertért és kiskertért
A tornóci községi képviselőtestület iskolaügyi-, ifjúsági- és kultu-
rális bizottsága Tornóc Községgel együttműködve versenyt hirdet 
meg minden kertész számára a legszebb kertért illetve kiskertért.
Községünkben sok ügyes, kreatív ember él, aki háza környékét 
lelkesen rendben tartja. Munkájuk eredményei a szépen megnyírt 
bokrok, a gondozott füves terület, a sok tarka virág, egy darab 
csoda, egy darab zöldterület. Van, aki kikapcsolódásként tekint a 
kerti munkára, megtisztítja elméjét a mindennapi problémáktól, 
gondoktól, friss erőt merít belőle, s van, aki professzionális segít-
séget kér.
Versenyünk célja ilyen emberek bemutatása, s lehet, hogy sikerül 
továbbiakat is inspirálnunk, hogy ezáltal új ötleteket szerezzenek, 
melyeket saját kertjükben is fel tudnak majd használni. Végül is 
ez egy jó alkalom környezetünk szebbé tételére, s ezáltal falunk 
életkörnyezetének javítására is.

Propozíció 6 old.

A farsangi összejövetelre 2017. február 26-án került sor a 
tornóci kultúrház üléstermében. A község életét dokumentáló régi 
fényképek fölött a régmúlt időkre emlékeztünk. A meghívást néhány 
lakos is elfogadta, akik megosztották velünk élményeiket, emlékei-
ket, a vidámakat, s a kevésbé vidámakat is. Ezzel meg is valósult az 
összejövetel célja – megtudni, milyen volt a hétköznapi élet az elmúlt 
években. A képek bizonyítják, milyen volt a viselet, milyen  ruhát, 
frizurát hordtak, s főként, hogy mennyire változott községünk arcu-
lata az elmúlt években. Sajnos, nem minden változás volt pozitív, de 
mind hatással volt az emberek életére.

Nagyon bánt minket, 
hogy a községnek 
nincs krónikája /egé-
szen 1990-től/, mely 
dokumentálná eze-
ket az időket, amatőr 
történészünk sincs, 
aki feljegyzéseket ké-
szítene, Éppen ezért 
n agyon fontos felku-
tatni és bejegyezni,  
mindent, amit még 
lehet, hogy az utá-
nunk következőknek 

tanúbizonyságuk legyen arról, hogy éltek az emberek, hogyan tanul-
tak játszottak, szórakoztak.

Sokan kérték egy publikáció, brosúra kiadását is, mely dokumen-
tálná a község életét a 20. században. Ez egy képes kiadvány lenne, 
kiegészítő szöveggel. Szeretnénk megszólítani mindazokat, akik 
érdekes fényképpel vagy bármilyen információval hozzá tudnának 
járulni a kiadvány megvalósításához. Garantáljuk, hogy a fotókat 
a szkennelés után azonnal visszaadjuk tulajdonosának, tehát nem 
áll fenn ezen emlékek eltűnésének veszélye. Minden kérdésükre 
válaszolunk, személyesen a kultúrreferens-osztályon /a községi 
hivatal földszintjén lévő irodában/, a kniznica@trnovecnadvahom.
sk e-mail címen illetve a 0911 616 781-es telefonszámon.

KÖZLEMÉNY – 
Új Tornóc falurész kerti 

zöldhulladéka

Új Tornóc kerti zöldhulladékát 
egyenesen traktorra gyűjtjük és 
rakjuk

minden hétőn 
14-től 16 óráig téli idöszak

15-töl 17 óráig nyári idöszak

az Érsekújvár irányába vezető 
főút melletti parkban.
Megértésüket és együttműködé-
süket köszönjük.

Apróhirdetés
Bérbe adunk irodahelyiséget a Fő 
utca 609. alatt, parkolási lehetőség 
adott. Felhasználási lehetőségek: 
rendelő, pedikűr, fodrász, fotózás, 
tervezés stb.
Kontaktus: 0950 344 325
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A falu életéböl...

                           P R O P O Z ĺ C I Ó
               Verseny a legszebb kertért

1. A verseny célja
 a). A verseny célja Tornóc község támogatása és 
szépítése
 b) A verseny ezen propozíciók alapján Tornóc 
községben valósul meg

2. A verseny szervezője
A tornóci községi képviselőtestület iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottsága és közsegi hivatal 

3.A verseny időtartama
A verseny 2017. április 22-től 2017. augusztus 30-ig 
tart

4. Versenyszabályok
a/ a versenyben azok a fizikai személyek vehetnek 
részt, akik a verseny első napján betöltötték lega-
lább 18. életévüket és állandó lakhelyük Tornócon 
van. A szervezők fenntartják a jogot,hogy a ver-
seny győztesének életkorát ellenőrizzék
b/ a verseny résztvevője benevezésével egyetért a 
verseny itt közölt szabályaival
c/ 2017. 4. 22. és 2017. 7.31. között a versenyzők-
nek lehetőségük lesz fotóikat /3 db kép különféle 
szemszögből/ elküldeni Tornóc község e-mal cí-
mére obec@trnovecnadvahom.sk vagy jelentkezni 
a 031/7781496-os telefonszámon, és az iskolaügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottság tagjai elmennek le-
fényképezni a kertet
d/2017.8.1. és 2017.8.30. között minden verseny-
fotót számmal ellátva közlünk a község facebook 

oldalán, ahol a lakosok szavazhatnak a nekik leg-
jobban tetsző kertre. Szavazni legtovább 2017.au-
gusztus 30-án 24.00 óráig lehet
e/ a legtöbb lájkot szerzett fénykép nyer
f/  a szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor bár-
melyik fotót kizárja a versenyből mindenféle ok 
megadása nélkül, ha fennáll a gyanú, hogy valaki  
megszegte a szabályokat vagy egy facebook cím-
ről többször is szavazott, továbbá rendszeresen  
aránytalanul sok szavazatot kapott /scriptérek,  
anonymizérek/, vagy ha bármi más módon meg-
szegte a verseny szabályait.
g/ A győztes nevét a község facebook oldalán köz-
lik a szavazás befejezése után, a  győztesnek a  nye-
reményt a Nyárbúcsúztató ünnepségen adják át

5. Személyes adatok
A 122/2013-as személyes adatok védelemről szóló 
törvény 4. paragrafusa 3. bekezdése d/ pontjának 
értelmében a versenyben való részvétellel minden 
versenyző beleegyezik személyes adatai /főként a 
név, vezetéknév, lakcím, mail, telefonszám/ feldol-
gozásába, a szervezők és ellenőrök valamint azok 
jogi képviselői által, az említett törvény előírásai 
szerint . 

6. Zárórendelkezés
a/ A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy 
változtassa vagy módosítsa a verseny szabályait, 
lerövidítheti, megnyújthatja a határidőt, máskorra 
teheti, s a verseny kiírása alatt bármikor megsza-
kíthatja vagy lefújhatja a versenyt.
b/ A versenybe való benevezéssel a résztvevő jel-
zi, hogy egyetért a verseny szabályaival, s kötelezi 
magát azok betartására.   

Április 22. – a Föld napja
A természet felébred téli álmából, megjött a rég 
várt tavasz. Az ébredő természetben megjelennek 
az első tavaszi virágok, az időjárás a közeli vagy 
távolabbi környéken tett sétára csábít. Örülünk, 
hogy a hosszú tél után kimehetünk a kertbe, s 
tekintetünkkel végigpásztázhatjuk a friss, zöld 
füvet.
Községünkben az életkörnyezet mindig 
érzékeny témának számított, főként a meglévő 
environmentális terheket tekintve, ezért 
örömmel fogadunk minden lehetőséget, hogy 
legalább egy kicsit hozzájáruljunk a helyzet 
javításához. Tornóc község a képviselőkkel és a 
képviselőtestület bizottságaival az előző évekhez 
hasonlóan most is megrendezi a „Tisztítsuk 
meg községünket” rendezvényt. Valóban bárki 
bekapcsolódhat, s hisszük, hogy saját környezete 
iránt senki sem közömbös. Hiszen a természetnek 
és környezetünknek azzal is segíthetünk, ha 
kitakaríٕtjuk házunk, lakásunk közvetlen 

környékét. Azok, akik kellemesebbé tennék a falu 
környékét is, velünk együtt bekapcsolódhatnak a 
tavaszi nagytakarításba.
Bízunk benne, hogy velünk együtt az akcióba a helyi 
iskola és óvoda tanulói és dolgozói, a társadalmi 
és érdekképviseleti szervek tagjai, a vadászok, 
halászok, focisták és a lakosság közüli önkéntesek is 
bekapcsolódnak. A tavaszi nagytakarításban 2017. 
április 22-én, a Föld napján vehetnek részt. Minden 
segítő kéznek örülünk, s köszönetképpen minden 
résztvevőt finom frissítővel várunk. Hogy az 
összegyűjtött hulladékot leadhassák, a gyűjtőudvar 
egész nap nyitva lesz. Az összegyűjtött szemetet 
majd a községi hivatal dolgozói osztályozzák.
A rendezvényről web- és facebook oldalunk 
által is rendszeresen tájékoztatjuk önöket, de 
a helyi hangszóró és a plakátok  is segítenek a 
tájékoztatásban. A legszebb kertért és kiskertért 
folyó verseny – melyet ez évben az érdeklődők 
részére készítettünk elő – jelképesen épp a Föld 
napján kezdődik majd. Szeretettel várjuk önöket!
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Jelentés az iskolapadból...
ANGOL  AZ  ÓVODÁBAN
Óvodánkban a II. és III. osztályban tanítunk an-
gol nyelvet. Módszereink segítségével a gyerekek 
ugyanolyan természetesen sajátítják el az idegen 
nyelvet, mint 
anyanyelvüket. 
A gyerekeknél 
mimika, gesz-
tikulálás, moz-
gás, képek és 
játékok segítsé-
gével keltjük fel 
az érdeklődést. 
Szeretik a zenét, 
az egyszerű frá-
zisok ismétlését. Nagy az örömük, amikor valami 
újat tanulnak meg. Az angol kis korban való elsa-
játításának előnye a természe-
tes kiejtés, az intellektuális és 
mentális fejlődésre gyakorolt 
pozitív hatás, a rugalmasabb 
gondolkodás és a jobb verbá-
lis készség kialakulása.
Óvodai atlétika
A tornóci gyerekeknek már 
második éve lehetőségük van 
a mozgás fejlesztésére rend-
szeres gyakorlatok és aktivi-
tások segítségével. Már kis koruktól szeretnek 
versenyezni, tornázni, mozogni. A futás, ugrálás, 
dobás nem csak az atlétika alapja, hanem a többi 
sporban való érvényesülésé is.
A társadalom célja kell hogy 
legyen a gyerekek bevezetése a 
sportolásba úgy, hogy a sport 
minden ember életének részévé 
váljon, bármilyen korú is.
Az alapiskola területén ezt a 
célt teljesíteni tudják, a gyere-
kek már kis koruktól fogva fej-
lesztik mozgáskészségüket.
Jelentés az inspekció 
eredményeiről
Értékelő táblázat
Az értés folyamata iskola kerület SzK
Explicit információk kikeresése 81,67% 87,48% 87,42%
Implicit információk kikeresése 76,67% 73,60% 75,45%
A gondolatok integrációja és 
interpretációja

46,67% 44,24% 44,00%

A 9. osztályosok az implicit információk, az in-
tegráció és a gondolatok interpretációja terén ér-
tek el jobb eredményeket, mint az országos átlag.

Sítanfolyam
Ebben az  évben is részt vettünk Kokava nad Ri-
mavicou-ban a szokásos sítanfolyamon. Az akci-
ón 23 tanuló és 2 pedagógus volt jelen 2017. 2. 

3. és 2.10. között. Ez az iskolai sport 
és testnevelés része. A sízés téli sport, 
mely az ember saját erejével történő 
mozgásán alapul, hóban, sítalpakon, 
ezt  tanulták a gyerekek is. Hó volt 
elég. A kezdő sízők kicsit megkínlód-
tak, de idővel ők is megbátorodtak és 
jól ment nekik a siklás a havon.
Az SzK Iskolaügyi Minisztériuma 150 
euróval járult hozzá tanulónként a sí-
tanfolyamhoz. Egy gyerek tanulmá-

nyai során legfeljebb háromszor kaphat támoga-
tást. Egyszer az alapfokon erdei iskolára, egyszer 

a felső tagozaton sítanfo-
lyamra és egyszer a kö-
zépiskolában síkurzus-
ra. 
MINDENTUDÓ
A Mindentudó országos 
versenyben tanulóink 
megmutatták, mi min-
dent tudnak a körülöt-
tünk lévő világról. A 
versenyre 2016.decem-

ber 1-jén került sor. Az alkotó légkörben 10 ta-
nuló /2.3.5. éfolyam/ mérte le, hogy hogyan tud 
helyesen koncentrálni, és hogyan tudja a legjobb 

teljesítményt nyújtani. 
Az élet különféle hely-
zeteket hoz, amikor 
az idő nyomására kell 
dolgozni és nem lehet 
sokat lamentálni. A 
gyerekeknek sikerült. 
Kiharcolták a Minden-
tudó vagy Minden-
tudó-inas titulust. Az 
Iskola Mindentudója 

Matej Meleg /4.B/ lett, ezt a címet még a követke-
ző tanulók szerezték meg: Eliška Kurucová /4.B/, 
Laura Kurucová /4.A/, Sofia Blahová /4.A/, Nina 
Srňáneková /3.A/, Jakub Povážay /3.A/. Inasok 
lettek: Marián Gemmel /5.A/, Samuel Pecho /5.A/ 
és a másodikosok, akik most először versenyez-
tek: David Rábek és Karolína Böhmová.
Egész Szlovákiában ebben az évben 17 506 gye-
rek versenyzett, a Mindentudó címet csak 13 
%-uk szerezte meg.
A verseny főleg azért tetszik a gyerekeknek, mert 
a kérdések nem csak egy tantárgyból állnak, pon-
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Köszönet
2016. október 23-án nagy szeren-
csétlenség ért engem. A házam-
ban keletkezett tűz mindenemet 
elvitt. Senkinek sem kívánom 
azt az érzést, amikor tudatosult 
bennem, milyen helyzetbe is ke-
rültem. Nem tudtam, hogyan to-
vább, de szerencsére akadtak em-
berek, akikben annyi volt a közeli 
ismerős iránti szeretet, hogy a leg-
nehezebb helyzetben kisegítettek. 
Nekik köszönhetően túléltem eze-
ket a borzalmas hónapokat, s ezt 
mindnyájuknak szeretném meg-
köszönni. Ezután a helyzet megol-
dását a községi hivatal vette kézbe 
élén Ing.Július Rábekkal és a köz-
ségi képviselőkkel. Segítettek a 
szerencsétlenség helyén felújítani 
az otthonom egy részét. Tiszta szí-
vemből köszönöm, más jutalmat 
nem tudok nekik adni, de hiszem, 
hogy a jövőben ezt a jó cselekedet 
visszakapják. Ha nem lenne ennyi 
jó ember, ma már nem lennék itt.                                                            
Gabriela Bujdošová

      A Tornóci Alapiskola és Óvoda
       Trnovec nad Váhom 302

     meghívja a jövendő elsősöket és szüleiket
      a 2017/2018-as tanévre történő

       BEIRATKOZÁSRA,

     melyre 2017. április 4-én és 5-én 
     14 és 16 óra között kerül sor

     az iskola épületében.

A beiratkozáshoz szükség lesz a tanuló születési anya-
könyvi kivonatára és a szülő érvényes  igazolványára. 

             A Tornóci Alapiskola és Óvoda
                   Trnovec nad Váhom 302
                                   értesíti önöket,

          hogy 2017. május 9-én és10-én 7.30-tól 14 óráig
                az óvoda épületében sor kerül az

           ÓVODÁSOK   BEIRATKOZÁSÁRA
 Az óvodai felvételi kérvényt a szülők az óvodában vehetik át munkanapokon 6.30 és 16.30 között.

Az óvodai beiratkozás feltételei:
- 3 év feletti, önmagát kiszolgáló gyermek
- előnyt élveznek az 5. életévüket betöltő gyerekek
- előnyt élveznek továbbá az iskolai beíratást halasztó gyerekek is

A beiratkozásra hozzák magukkal:
1. a kitöltött óvodai kérvényt – orvosi igazolással
2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát megtekintésre
3. a szülő érvényes személyigazolványát

A falu életéböl...
tokat szerezhetnek olyan kérdé-
sekben is, amelyekben otthon 
érezhetik magukat. A verseny 
sokoldalúan fejleszti a tanulók 
képességeit. Új ismereteket sze-
reznek, amely a tananyaggal és 
annak az élethez való kapcsoló-

dásával függ össze. Alkalmaz-
zák a megszerzett ismereteket, 
az értő olvasást, fejlődik a logi-
kus gondolkodásuk, és helyes 
döntéseket hoznak. 
A cikkekért köszönet PaedDr. Róbert 
Mittermayernek, I.F.-nak és Katarína 
Tuskovának.                                                       
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Társadalmi szervezetek
A Csemadok tevékenységéböl
A Csemadok Tornóci Alapszervezete  2017.január 
29-én tartotta meg az évzáró taggyülését.
A kellemetlen hideg ellenére  több mint 70 tagunk 

tisztelt meg jelenlétükkel.
 A területi választmány nevében Mészáros Gyö-
zö mérnök úr és a falunk névében Rábek Gyula 
mérnök úr jelentek meg, akik pozitívan értékelték 
egész évi tevékenységünket. A tevékenységi beszá-
molót Petrovics Károly mérnök, a helyi szervezet 
elnöke tartotta meg ,ahol többek között kiemelte 
Láng Miklós úr kiállítását, a 24. farsangi bált, falu 
gulyásfözö versenyén való részvételünket, ahol saj-
nos nem voltunk a díjazottak között, de sebaj, majd 
az idén. Augusztus 13-án nagyszabású I.nosztalgia 
bulira került sor a klutúrház udvarában. Október 
1-én gyönyörü kirándulást szerveztünk Magyar-
országra(Veszprém-Balatonfüred-Tihany-Bada-
csony). A kiránduláson 52 tagunk vett részt és 
azzal búcsúztunk, hogy jövöre újra kirándulunk, 
mert nagyon jó és szép volt. Galántán megtekintet-
tük az Elvisz,oltár Maiami avagy a félmillió dollár 
gazdát keres címü vígjátékot. Decemberben részt 
vettünk a karácsonyi vásáron.

A taggyülésen nem hiányzott a gazdasági beszá-
moló sem, sőt a kultúrműsor és a jubilánsok
köszöntése . Vígan telt el a vasárnap délutáni évzá-
rónk, és a végén Dr.Petrovics András
úr zenei kísérete mellett dalra is fakadtunk. Szép és 
tevékenységben gazdag évet zártunk le.
2017. február 18-án immár a 25.Csemadok bálra 
került sor a helyi kultúrházban. 170 fizetett mulat-
ni vágyó fiatal és idösebb pár jött el a gyönyörüen 
kidíszített kultúrházba.Minden jó és szép volt, al-
kalomhoz  illöen volt elkészítve.Szép kultúrműsor, 
kiváló vacsora, jó frissítők, kellemes kiszolgálás, 
finom édesség, sós és  különleges italok. A jó ze-
néről a Vili Szenzi Kajal zenekar gondoskodott és  
reggel ötig  szórakoztatták a vendégeket. Mindenki 
nagyon jól érezte magát és jól mulatott.
Köszönet jár mindenkinek, aki munkájával vagy 

tárgyi ajándékkal  hozzájárult a bál sikeres véghez-
meneteléhez és nem kevésbé azoknak is , akik részt 
vettek a 25. csemadok bálunkon.
Réméljük jövöre is ilyen nagy számban találko-
zunk.
Mgr.Szovics Zita           

Klubunkban zajlik az élet
A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületének tornó-
ci alapszervezete a tavalyi évet a magyarországi 
Oroszlányban megrendezett versenykiállítással 
zárta, ahová mézeskalácsokkal és ádventi ko-
szorúkkal neveztünk be. Sikerült 
megszereznünk az előkelő máso-
dik díjat. Részt vettünk a karácso-
nyi vásáron is, ahol kézimunkáin-
kat állítottuk ki, melyeket tagjaink 
készítettek két hónap alatt.
Tagjaink szám az eredeti 30-ról 47-
re emelkedett.
Ebben az évben megkezdtük al-
kotóműhelyi tevékenységünket is, 
hiszen tagjaink erősen érdeklőd-
nek a kézimunkák iránt. Febru-
árban tevékenységünk az évzáró 
taggyűléssel bővült, melyet farsangi összejövetel-

lel kötöttünk egybe. A rendezvényt ízletes siska, 
fánk és hagyományos tea gazdagította. Tagjainkra 
további kellemes meglepetés is várt Oroszlány-
ban, ahová hagyományos disznóölésre hívtak 
bennünket. Természetesen a munkából is kivettük 

részünket. Másnap igaz 
farsangi mulatság várt 
ránk. De az oroszlányi 
ottlét nem csak evésről 
és szórakozásról szólt… 
Időt szakítottunk arra is, 
hogy együttműködési 
szerződést írjunk alá az 
Oroszlányi Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat és 
alapszervezetünk között. 
Ez bizonyára hozzájárul 
klubéletünk tevékenysé-

gének fellendítéséhez, és a kölcsönös látogatások 
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     Társadalmi szervezetek
is gyakoribbak lesznek.
Márciusban asszonyaink megemlékeztek a nem-
zetközi nőnapról. A polgármester egy szál rózsá-
val lepett meg minden hölgyet, s a pohárköszön-
tővel a legjobbakat kívánta nekünk. 
Március 6-án a tornóci Mónika és a vágsellyei 
Inéz jóvoltából Szépségnapon vehettünk részt. 
Ezek e hölgyek bőrápolási tanácsokkal láttak el, 
elmondták, hogyan kell törődni a bőrünkkel idő-
sebb korban. Néhány hölgy imázs-változtatásra is 
jelentkezett, amelynek mi is tanúi lehettünk. Mó-
nika és Inéz társaságában  egy kellemes délutánt 

tölthettünk el.
Legközelebb oroszlányi barátainkat látjuk ven-
dégül a kultúrházban megrendezett húsvéti ké-
zimunka-kiállításon. Erre a kiállításra minden la-
kost meghívunk, kicsit és nagyot, öreget és fiatalt. 
A rendezvényt klubunk szervezi, április 4.5.6-án   
naponta 10 és 18 óra között lesz megtekinthető a 
kultúrház nagytermében. A belépés ingyenes.
Szeretettel várjuk önöket!

M. Hrabovská,
a klub elnöknője

Bevezető Barelcup 
Tornócon – 2017.1.28.

A lovastornaidényt a barrelversenyek  sorozatá-
nak első rendezvényével nyitották meg Tornó-
con 2017.1.28-án.
E versenyszám attraktivitását és közkedveltsé-
gét a gyerekek között a versenyzők széleskörű 
részvétele is bizonyította, akik Szlovákia egész 
területéről érkeztek.
A  versenyt szervező  Láng-udvar lovasklub ha-
zai terepen összesen 75 versenyzőt látott vendé-
gül Szlovákia hat lovasklubjából: JK 
Spojená škola Ivanka pri Dunaji, NŽ 
Topoľčianky, TJ Slávia SOUP Šaľa, 
OZ Galaxia Poprad, OZ Apolonia 
Lieskovany.
A bíráló bizottság Zuzana Bačiak 
Masaryk, Denisa Beláková és Mar-
tina Sýkorová összetételben igényes 
feladatot látott el a tizenegy ver-
senykategória értékelésében, hiszen 
a gyermek- és junior kategórián kí-
vül a senior kategória is versenyzett.
A verseny a fiatalabb gyerekekkel 
kezdődött, ahol 30 versenyző állt 
rajthoz, mind a hat klubból, három-
tól kilenc éves korig 26 lány és 4 fiú. 
A fiúk közt az érmek így oszlottak meg: arany  
Miroslav Špaček, ezüst, az újonc  Denis Boča 
(mindketten  JK Spojená škola Ivanka) a bronzot 
szintén az egyik újonc,  Matúš Solčiansky (NŽ 
Topoľčianky) szerezte meg.
A lányoknak ebben a kategóriában nehezebb 
dolguk volt, hiszen sokkal többen küzdöttek a 
helyezésekért, mint a fiúk. Végül is a hazai ver-
senyző, Scarlet Špendlová győzött, az ezüst  Ste-
la Ganovská jóvoltából keletre vándorolt (OZ 
Galaxia PP) a bronzot ismét egy hazai versenyző 
szerezte meg, Lea Filová (JK Lángov dvor).

Az idősebb gyerekek kategóriája  számban  na-

gyon megnövekedett, hat klubból 25-en verse-
nyeztek, 5 fiú és 21 lány. A szabadon választott 
versenyszámok igényességükkel a fiúk és a lá-
nyok esetében is kellemes meglepetéssel szol-
gáltak. A fiúk közül a tavalyi győzelmi sorozat-
ra Teo Sýkora hazai versenyző is rákapcsolódott, 
aki az NŽ Topoľčianky versenyzőjét, Andrej 
Meňhertet a második-, kollégáját,  Patrik Vašá-
kot (JK Lángov dvor) pedig a harmadik helyre 
szorította.
Alányok erős mezőnyében az aranyat a Barel-

cup tavalyi hazai versenyző-
je, Ema Sýkorová (JK Lángov 
dvor) szerezte meg, az ezüstnek  
Ivana Cigáňová  (NŽ Topoľči-
anky) örülhetett, a bronz pedig 
ismét a hazai Láng-udvar vitri-
nébe vándorolt  Ema Dudonová 
jóvoltából.
A juniorok kategóriájában csak 
négy klubból /Poprad, Šaľa, 
Ivanka, Topolčianky/ kapcso-
lódtak be, a fiúk ketten voltak. 
A tavalyi Barelcup győztese, 
Simon Bohunický (JK Spojená 
škola Ivanka) mutatta be a leg-
jobb szabadon választott gya-

korlatot , s megérdemelten szerezte meg  az első 
helyet. A másik versenyző újonc volt, Frederik 
Fülöp a  TJ Slávia SOUP Šaľa versenyzője, aki 
második lett. 
A tizenkét lány sem maradt el a fiúktól, szaba-
don választott gyakorlataik nem egy nézőt káp-
ráztattak el. Az aranyat a  TJ Slávia SOUP Šaľa 
részére Lea Hakszer szerezte meg, az ezüstöt 
Ema Kolesárová (OZ Galaxia PP) a bronzot pe-
dig  Diana Antalíková (NŽ Topoľčianky)vitte el.
A seniorok kategóriájában Szlovákiában elég 
kevés a versenyző, itt egy képviselője volt, Beata 
Dudášiková a JK Spojená škola Ivanka pri Du-
naji versenyzője, aki a lovastornában újonc volt 
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és megszerezte az első helyet.
Úgy tűnik, az edzők a párosokba is sok energiát 
fektettek. A párosok versenyében 12 páros mu-
tatkozott be, akik igényes koreográfiát adtak elő. 
A végső értékelésnél a  JK Spojená škola Ivan-
ka párosa, Simon Bohunický és Hana Jezbero-
vá került ki győztesen. Az 
ezüstöt a hazai kettős,  Ema 
Sýkorová a Ema Dudonová 
(JK Lángov dvor), a bronzot 
pedig   Lea Hakszer és Joze-
fína Baloghová szerezte meg 
a TJ Slávia SOUP Šaľa csapa-
tából.
A gyerekcsoportok verse-
nyében két csapat küzdött 
meg egymással. A JK Lán-
gov dvor csapata nyert, tag-
jai: Špendlová S., Sedlárová 
H., Filová L.,  Jánošová S., 
Hadnaďová A., Súdorová 
T.. Az ezüstöt az Ivánka pri 
Dunaji csapat szerezte meg: 
Špačková Z., Podmanická T., Bočová A., Žiako-
vá K., Špaček M., Peptríková P.
A juniorok versenyében a győzelmet az  OZ Ga-
laxie Poprad csapata szerezte meg a következő 

felállásban: Chudíková P., Ambrózová K., Chu-
díková H., Kolesárová E., Ganovská S., Janigová 
S., ezzel a második helyre kényszerítve a Junior 
1  Šala csapatát: Hakszer L., Baloghová J., Strh-
líková R., Nagyová K., Nemčeková E., Tyukos 
Ž. A harmadik helyre a Junior 2 került szintén 

Vágsellyéről: Fülöp F., Floreková E., 
Szabová Ž., Pavlíková S., Rekeň J., Spi-
sziaková M.
A versenyt a seniorcsapatok zárták, ahol 
egy csapat szállt versenybe Ivankáról , 
tagjai: Buhunický S., Gavaldová V., Jez-
berová H., Žaťková S., Dudášiková B., 
Gavaldová L., akik szabadon választott 
gyakorlatukkal gyönyörűen betetőzték 
ezt az igényes versenynapot.
Az eredményhirdetés és az összes ver-
senyző jutalmazása /beleértve a csu-
pán 3 éves Laurika Bačiakovát is - JK 
Spojená škola Ivánka/ pontot tett a lo-
vaglószezont indító első barrelverseny 
végére. Szeretném megköszönni Tor-
nóc községnek,  Láng Róbertnek és a 

szponzoroknak a verseny technikai lebonyolí-
tását. Hatalmas köszönet illet minden szülőt, a 
JK Lángov dvor edzőit a verseny szervezésében 
nyújtott óriási segítségért.       Matina Sýkorová 

Nem mindennapi tél
Tisztelt polgárok, halászkollégák! Községi 
újságunkon keresztül ez évben most találkozunk 
először, ezért szeretnék önöknek jó egészséget 
kívánni ebben az évben, hogy mindnyájan 
élvezni tudjuk az élet adta kellemes pillanatokat.                                                                                
Az idei tél, főleg a január és a február különösen 
kemény volt, főként ami a hosszan tartó 
fagyokat illeti, amikor is 7 
héten át tartottak az egész 
napos fagyok. Az éjszakai 
hőmérsékletek  -20 fok alá is 
lesüllyedtek. Ezek a hosszan 
tartó fagyok vastag jégréteggel 
zárták le halastavaink 
felszínét, néhol 25-30 cm 
vastagságú volt a jég.  A Vág 
a királyfai víztározó okozta 
felszíni hullámzás ellenére is 
befagyott.                          
Fő tevékenységünk, melyet biztosítani kellett, a 
lékek vágása volt, hogy távozhasson a nyomás és 
a kártékony gázok, melyek a jég alatt alakultak ki. 
Ezeket a nyílásokat 2-3 naponta meg kellett újítani. 
Azoknak a tagoknak, akik az erős fagyokban is 
rendszeresen elvégezték ezt a munkát, ez úton 

is köszönetet mondunk. Az elég szilárd jégréteg 
lehetővé tette a jégen való biztonságos mozgást 
is, valamint a Vízállás náddal benőtt részének 
learatását, melyet a vágsellyei tagok végeztek 
el a Vermek halastónál, ahol az egész partot 
lekaszálták. Végül a községi hivatal zöldterületet 
karbantartó dolgozói a Vermek halastó partján 
elvégezték a fák metszését, mert azok egészségi 

állapota már veszélyeztette 
a biztonságot. Köszönjük 
az elvégzett munkát.          
Az adminisztratív 
munka elsősorban az 
előző év értékelésére, a 
fogások elszámolására 
és a statisztikai adatok 
feljegyzésére irányult. 
Januárban elvégeztük 
a nagy kárókatona, 

kormorán populációjának számlálását, mely már 
végleg letelepedett horgászterületeinken,  a több 
éves számlálás alapján e halevő ragadozó száma 
90 darabra tehető. 
Január végén volt „A 2017-es vízért” elnevezésű 
verseny, melyet az Ekopolis alapítvány 
szervezett, s a természet vízgazdálkodására és 
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Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, infor-
mációs és hirdetési  lapja  - A szerkesztőség 
címe: 925 71 Trnovec nad Váhom 587, tel. 
031/7781493 - e-mail: obec@trnovecnadva-
hom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szer-
kesztőség nem küldi vissza  -  Az egyes 
cikkek álláspontja nem kell, hogy tükrözze 
a szerkesztőség álláspontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: Ing. Jú-
lius Rábek, Erika Fülöpová, 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, március - 
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a 
megjelenésre szánt cikkeket saját belátása 
szerint sorolja be az újság egyes számaiba, 
és szükség szerint lerövidítse vagy átdol-
gozza azokat.  

a víz felhasználására irányult. A versenybe a 
Vág holtága revitalizációjának megadásával 
jelentkeztünk be. Mint megoldó, két, műszaki 
egyetemen, vízgazdálkodási szakon tanult 
végzős jelentkezett és a rendelkezésre álló 
anyagok és információk alapján  szaktudásuk 
birtokában kidolgoztak egy tanulmányt, mely a 
víz holtágban való megtartásának megoldására 
irányult a vízszint királyfai víztározó okozta 
ingadozása ellenére. A verseny befejezése 
és kiértékelése után a tanulmányt a www.
srztrnovec.sk weboldalon tesszük közzé.
 Abban az esetben, ha a tanulmány önök közül 
bárkit megszólít, és szaktudásával, esetleg 
kontaktusaival hozzá tud járulni a tanulmány 
irányelveinek konkrét 
megvalósításához, nagyon 
fogunk örülni. Így további 
pihenőzónát tudunk majd 
létrehozni falunk környékén, 
hasonlót, vagy talán jobbat, 
mint az Amerika III.
Február 4-én került sor 
a tagsági gyűlésre, mely 
értékelte az elmúlt évet 
és elfogadta az ez évi 
feladatokat, hogy a szervezet működése 
folyamatos legyen. A gyűlés lefolyásáról és 
a megtárgyalt anyagokról weboldalunkon 
olvashatnak.
A február végi hirtelen felmelegedés után 
2.24-25-én sikerült vizet engedni az Amerika 

III. halastóba a Vág rövid időre 400 cm-re 
emelkedett szintjének köszönhetően /SHMU 
állapotmérő – Šaľa Váh/. A víz szintje 50 
centiméterrel emelkedett. Március folyamán 
folytatódott az Amerika III. halastóhoz tartozó 
erdő tisztítása az öreg fűzfaerdő résznél, ahol sok 
száraz, eltörött és tűz által megrongálódott fát 
és venyigét találhattunk. Az erdő kitisztításával 
és szépítésével nem csak annak esztétikai 
látványa és egészségi állapota lett jobb, hanem 
a tűzveszély is csökkent, főként a száraz tavaszi 
időben.
A tavasz érkezésével további elvégzendő 
munkák várnak ránk – meszesítés, a fogasok 
ívóhelyeinek lerakása, a Vermek partjának 

gereblyézése, a szemét 
összegyűjtése az Amerika 
III.  és a Vízállás körül, 
valamint a Vág partján.
Ez úton is kérjük a tagokat, 
hogy aktívan kapcsolódjanak 
be ezekbe a különféle 
halászattal összefüggő 
tevékenységekbe s úgy 
álljanak hozzá, hogy 
elsősorban a nevelés és a 

védelem számít, aztán a zsákmány, mely a 
kifejtett igyekezet, hozzáállás megérdemelt 
jutalma. Más nézet és hozzáállás a halászat 
hanyatlásához vezetne, s ezt, reméljük, senki 
sem szeretné.                                          
a halászszervezet vezetősége         

Az FK Dynamo 
Trnovec nad Váhom 
évzáró és tisztújító 

gyűlésére 
2017. 2. 25-én került sor. A 
futballklub vezetőségi tag-
jai: id. Mgr. Juraj Boženík , 
Ing. Vladimír Klincko, Ma-
rek Žigárdi, Karol Motolík, 
Luboš Janáč, ifj. Juraj Bože-
ník. 

Bízunk benne, hogy a három 
éves funkciós időszak sok 
pozitív változást és sikert 
hoz majd . Egyúttal szeret-
nénk köszönetet mondani 
Štefan Kočišnak, az FK Dy-
namo „leköszönő“ tisztség-

viselőjének klubbunkban 
végzett hosszan tartó, áldo-
zatos munkájáért. 
A tagoknak és a klub játéko-
sainak a gyűlés végén Ró-
bert Láng biztosított finom 
frissítőt, amit nagyon szé-
pen köszönünk.

Végezetül tájékoztatjuk önö-
ket, hogy a klubban a tagdíj 
továbbra is 5 euró marad, 
melyet bármelyik hazai ta-
lálkozó során befizethetnek. 
Az FK tagjai a tagdíj befize-
tése után bónuszt is kapnak 
– ingyenes belépőt a 2017-es 
hazai bajnoki mérkőzésekre.

Ing. Vladimír Klincko
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