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  ZO ŽIVOTA OBCE
Deň obce nám už klope na dvere!

Štrnásty ročník obľúbeného podujatia začína už 
v piatok, 30. júna 2017. Popoludní sa v MKS koná 
okresná spevácka súťaž „Hľadáme spevácke ta-
lenty“  a po jej ukončení prvý ročník (po minulo-
ročnom nultom) Behu okolo Ameriky.
V sobotu ráno na rybníku Vermek pripravili čle-

novia MO 
SRZ rybár-
ske pre-
teky detí. 
Všetci mi-
lovníci mo-
torizmu sa 
už tešia na 
štvrtý roč-
ník Jazdy 
zručnosti: 
Ako nám 
p o v e d a l 

Ing. Hlavatý: „Stále sa snažíme niečo pridať, aby 
bol program čo najpestrejší. Program je zameraný 
tak, aby si tam našiel niečo každý od 3 do 99 ro-
kov. Okrem zrazu motorkárov si môžete vyskú-
šať,  ako sa strieľa z luku s odbornou pomocou LK 
Arrows. Záujemcovia si môžu v praxi vyskúšať 
poskytnutie prvej pomoci v rôznych situáciách. 
Účasť prisľúbili hasiči za Šale, ktorí v spoluprá-
ci s trnoveckými dobrovoľnými hasičmi pred-
vedú akčný zásah v praxi. Deti budú mať mož-
nosť povoziť sa na štvorkolke alebo na koníkoch 
z Lángovho  dvora. Zatancujú  brušné tanečnice 
zo skupiny Jázmin oriental z Jelky. Záujemcovia 
môžu vyskúšať aj krátku jazdu na kamióne.“
Popoludní od 17.00 sa na nádvorí Miestneho kul-
túrneho strediska začne kultúrny program, v kto-
rom uvidíte deti zo základnej a materskej školy, 
ktoré zaspievajú, zatancujú ľudové tance, ale aj  

zarecitujú. Obľúbené divadlo Materinky vystúpi 
pre najmenších divákov s predstavením „Zázrač-
ná škola kúziel“. Tešiť sa môžete aj na víťazov 
speváckej súťaže. Šikovní tanečníci z TK Jumping 
zo Šale predvedú ukážky svojho umenia. 
Milovníci rocku sa už určite tešia na vystúpenie 
novozámockej hudobnej skupiny M-rock, ktorá 
zaspieva piesne skupín Edda, Dinamit, P-Box a 
P-Mobil. Famózni bubeníci zo súboru Campana 
Batucada nám predvedú svoju bubnovú show. 
Headlinerom večera je v tomto roku skupina 
Vidiek s programom Greatest hits. Milovníkom 
tanca zahrá na záver večera skupina TOP. Pred-
pokladaný čas ukončenia podujatia je 02.00 hod.
Sprievodný program bude v tomto roku zamera-
ný na deti. Tie sa môžu vyšantiť na nafukovacom 
hrade či zmeniť sa vďaka šikovným rukám Mari-

ky a Sylvie 
na motý-
lika, vílu, 
zombieho 
alebo tigra. 
Postarané 
je aj o ob-
čerstvenie 
v podo-
be jedla a 
nápojov a 
z bohatej 
p o n u k y 

predajcov si môžete zakúpiť aj malý suvenír na 
príjemne strávené sobotné popoludnie. Milovní-
ci vína môžu ochutnať pohár tohto moku v sále 
MKS.

Milí občania, srdečne Vás všetkých pozývame a 
tešíme sa na Vašu účasť!
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
23. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa konalo 10. apríla 2017 za účasti ôsmich poslan-
cov. Starosta obce ich informoval o krokoch, ktoré 
boli podniknuté vo veci výstavby požiarnej zbroj-
nice (potrebné je vysporiadanie pozemkov a vy-
pracovanie projektovej dokumentácie). Predbežné 
náklady na rekonštrukciu bývalej kotolne základ-
nej školy na požiarnu zbrojnicu a vybudovanie prí-
jazdovej cesty k nej odhadol projektant na 225.000,- 
Eur bez DPH.
Ďalším bodom programu bola verejná obchodná 
súťaž č. 1/2017 na predaj pozemku obce. Súťažná 
komisia zhodnotila súťaž ako úspešnú a odporu-
čila obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh p. Ži-
linského ako najvýhodnejší. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo predaj pozemku tomuto záujemcovi.
Obec vyhlásila verejnú obchodnú súťaž č. 2/2017 
na prenájom majetku obce na výstavbu telekomu-
nikačného stožiara (zaujímala sa oň firma SWAN), 
ale neprihlásil sa ani jeden záujemca, preto súťaž 
bola vyhodnotená ako neúspešná.
Nasledovala diskusia, do  ktorej sa ako prvá za-
pojila E. Fülöpová a informovala poslancov o pri-
pravovanom podujatí „Vyčistime si svoju obec“ a 
prípravách a programe na Deň obce. Predsedníčka 
komisie školstva, mládeže a kultúry zároveň poda-
la návrh, aby sa komisia doplnila o ďalšieho člena, 
prednostu obecného úradu Mgr. Berecza. Poslanci 
návrh schválili.
Ing. Hlavatý v diskusii skonštatoval, že vzhľadom 
na záujem zo strany občanov o pozemky vo vlast-
níctve obce by bolo vhodné pouvažovať aj nad pre-
dajom ďalších 4 pozemkov, je potrebné pripraviť 
obchodnú verejnú súťaž a prerokovať jej podmien-
ky v komisiách OZ.
Poslanci poukázali aj na nefunkčný kamerový sys-
tém, na nevyhnutnosť jeho rekonštrukcie. Starosta 
uviedol, že je  možnosť zapojiť sa do výzvy, ktorú 
vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. Podľa názoru 
poslancov je potrebné zakúpiť aj nové auto pre po-
treby obecnej polície a jeho kúpu schválili. Zároveň 
navrhli doplniť počet príslušníkov obecnej polície 
na päť, aby jeden príslušník mohol vykonávať služ-
bu od ranných hodín do popoludnia. 
V diskusii sa poslanci zaoberali aj sťažnosťami 
mnohých občanov, ktorí pri prechádzaní železnič-
ného priecestia boli vystavení šikanovaniu a poku-
tovaniu zo strany príslušníkov železničnej polície, 
hoci podľa názoru poslancov práve ŽSR by sa mala 
postarať o vybudovanie bezpečného priechodu cez 
železničnú trať. Ďalšou hrozbou pre bezpečnosť 
je pohyb nákladných vozidiel po cestách v obci, 
čomu by sa dalo zamedziť posunutím značky, kto-
rá označuje hranice obce tak, ako bolo v minulosti. 
Tým by sa zároveň uzavrela aj doprava pre veľké 
vozidlá. 
Do diskusie sa zapojil veliteľ DHZ, ktorý pouká-

zal na chýbajúcu svetelnú signalizáciu železničné-
ho prechodu cez koľajnice, nachádzajúceho sa pri 
vstupe do obce, pri Branku smerom do Šale. Stáva 
sa, že svetelnú signalizáciu nie je poriadne vidieť z 
dôvodu zarastajúcich stromov a kríkov. Vzhľadom 
na bezpečnosť by bolo potrebné pouvažovať nad 
osadením svetelnej signalizácie na obidvoch stra-
nách prechodu, uviedol veliteľ DHZ.
Podľa slov poslancov je potrebná aj rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska, starosta obce ich informo-
val o výzve Podpora rozvoja športu na rok 2017 a 
navrhol zapojiť sa do tejto výzvy. 
Mnohí občania sa zaujímajú aj o možnosť rekon-
štrukcie nefunkčnej artézskej studne v strede obce, 
preto pracovníci obecného úradu priebežne zisťo-
vali tieto možnosti. Bolo by potrebné previesť nový 
vrt, čo je pomerne nákladné a poslanci navrhli vy-
konať prieskum vo veci technickej a finančnej reali-
zácie rekonštrukcie artézskej studne.
Poslanci v diskusii pokračovali ďalšími témami, 
napr. vyprataním domu č. 330 vo vlastníctve obce, 
dočasnou odchytnou stanicou pre psy (v štádiu rie-
šenia), nevhodným parkovaním pri ihrisku (je po-
trebné riešiť vec prostredníctvom obecnej polície), 
rekonštrukciou starej fary (vyhlásenie výberového 
konania na spracovanie projektovej dokumentá-
cie). 
Po podnetnej diskusii starosta obce zasadnutie 
ukončil.
24. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa uskutočnilo 15. mája 2017, zúčastnilo sa ho 8 
poslancov. Na úvod starosta predniesol správu o 
plnení uznesení z predošlého OZ (príprava verej-
nej obchodnej súťaže, kúpa nového auta pre obec-
nú políciu, navýšenie počtu príslušníkov obecnej 
polície o jedného člena, zmena dopravného znače-
nia, vybudovanie priechodu cez koľajisko, osade-
nie svetelného výstražného značenia).
Jedným z bodov programu bolo schválenie záve-
rečného účtu obce za rok 2016 a správa nezávislého 
audítora.
Poslanci hodne diskutovali o výstavbe technické-
ho dvora a spôsobe financovania tejto výstavby, 
ale aj o súťaži na rekonštrukciu budovy starej fary, 
zaoberali sa problémami s verejným osvetlením či 
podnetmi od občanov týkajúcich sa miestneho roz-
hlasu. Diskutovali aj o príprave verejnej súťaže na 
predaj štyroch stavebných pozemkov v novom sta-
vebnom obvode (bývalý dvor Hydrostavu). Staros-
ta obce informoval poslancov o možnostiach deli-
mitácie pozemkov, ktoré v súčasnosti obec využíva 
ako verejnú prístupovú komunikáciu, prípadne 
ako zelené plochy pri bytových domoch na dennú 
rekreáciu pre deti a obyvateľov a detské ihrisko. 
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie a schvá-
lili podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond 
so žiadosťou o delimitáciu uvedených pozemkov.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 

70 Mária Mrlláková
         Jaroslav Baraník
        Oliva Novosadová
         Elena Jančárová
         Ladislav Grinai

 75 Milan Lobodáš
         Ján Chrenko
         Emília Dojčanová, HJ
         Margita Fülöpová
         Helena Molnárová

80 Helena Fraňová
         Ing. Jozef Kukan

85 Magdaléna Székháziová
         Helena Rapcová
         Eva Mitanová

90 Júlia Slížová
         
Narodili sa
Dominika Miklová
Šimon Lacko
Karol Tóth
Anastázia Rudická
Sebastián Mrázik
Marcel Nagy
Samuel Vargačík
                           
Uzavretie manželstva 
Elemír Kurucz a Daniela Baloghová
Štefan Dojčan a Veronika Hlaváčiková
Francesco  Rizzigallo a Erika Fülöpová
Martin Kušnier a Kristína Hurbanová

55. výročie svadby
Ing. Jozef Kukan a Lýdia r. Bujdáková
                                                            
Opustili nás
Zlatica Glodjaková, 90-ročná
Cecília Galbavá, 75-ročná
Helena Benedová, 83-ročná
Ing. Dezider Kolečáni, 81-ročný
Vojtech Réső, 82-ročný
Dezider Rotek, 76-ročný
Štefan Fábry, 94-ročný
Júlia Hanzlíková, 95-ročná
Katarína Kováčová, 71-ročná
Vladimír Marček, 59-ročný

Poďakovanie
Srdečne ďakujem MUDr. Ivanovi Ja-
rošovi a PharmDr. Rábekovej za prí-
kladnú starostlivosť a zabezpečenie 
potrebných liekov a zdravotníckych 
pomôcok.           pacientka DH

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
19. júna 2017 za účasti všetkých deviatich poslancov. 
Rokovaniu Obecného zastupiteľstva pri všetkých dôležitých bo-
doch predchádzalo pracovné stretnutie poslancov, ako aj pracovné 
stretnutia komisií OZ, ktoré sa k daným bodom vyjadrovali svoje 
podnety a pripomienky. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prerokované dôleži-
té oblasti života obce, majetkové i projektové záležitosti a pod. 
Poslanci sa venovali správe plnení uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia OZ, schvaľovali predaj pozemkov na základe výsled-
kov OVS č.3/2017(stavebné pozemky NSO). Zo štyroch pozemkov 
sa formou súťaže podarilo predať dva pozemky. Zvyšné dva po-
zemky NSO sa budú predávať taktiež formou OVS č. 4/2017, ktorú 
zastupiteľstvo schválilo a súhlasilo s jej vyhlásením. Súťaž bude 
trvať do 06.09.2017. Okrem predaja pozemkov nového stavebného 
obvodu bol témou rokovania návrh na odovzdanie vlastníctva ma-
jetku (plyn + voda) pre SPP a ZVAK v tejto lokalite. Bol schválený 
zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj a prenájom nehnuteľ-
ností ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom o 
majetku obcí. Tento predaj sa týka pozemkov vo vlastníctve obce, 
na ktorých má viesť obchvat mesta Šaľa. Poslanci schválili zabezpe-
čenie prípadnej budúcej pohľadávky a poistenia majetku projektu 
Zberný dvor Trnovec nad Váhom prostredníctvom blankozmenky.
Poslanci schválili predĺženie nájomných zmlúv pre p. Boháča a p. 
Kumanovú, ako aj podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku pre projekt ,,Modernizácia a vybavenie bio-
logickej/chemickej učebne na základnej škole“. 
Ďalším bodom programu bol návrh Štatútu Obecnej knižnice v Tr-
novci nad Váhom vzhľadom na zmeny v legislatíve. Schválený bol 
aj návrh Knižničného a výpožičného poriadku, kde sa menia napr. 
poplatky za služby knižnice. Poslanci obidva dokumenty schváli-
li. Obecné zastupiteľstvo si ďalej po predložení návrhov schválilo 
plán práce OZ na II. polrok 2017 a prerokovalo žiadosť o prešetre-
nie realizácie výstavby chodníka v časti obce Nový Trnovec obyva-
teľky p. Novelinkovej.
Na záver zasadnutia sa rozprúdila podnetná diskusia, v ktorej si 
poslanci vypočuli podnety, ktorých vyriešenie bude slúžiť k zlep-
šeniu a skvalitneniu života v našej obci. 
Starosta obce prítomných srdečne pozval na Dni obce 2017, ktoré sa 
budú konať v dňoch 30.06.-01.07.2017.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.trnovecnadvahom.sk 

Obec Trnovec nad Váhom informuje širokú verejnosť o 
predaji svojho majetku formou obchodnej verejnej súťaže

Nehnuteľnosti, ktoré obec vyhlásením obchodnej verejnej súťaže 
predáva:
• dva stavebné pozemky, parc. č. 388 a 377/9; druh pozemkov: 
zastavané plochy a nádvoria, vhodné na individuálnu výstavbu RD; min. 
kúpna cena je stanovená vo výške 30 eur/m2

• OVS č. 4/2017 trvá do 06.09.2017 do 13:00 hod.

Obec Trnovec nad Váhom ochotne poskytne všetkým záujemcom 
informácie o nehnuteľnostiach a o postupnosti krokov pri 
predaji osobne na obecnom úrade, alebo nás kontaktujte na tel. č. 
031/7781496 ; email: obec@trnovecnadvahom.sk 
Podrobnejšie detaily nájdete aj na webovej stránke obce.      
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
KOMPOSTUJE CELÁ OBEC

Zo zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ 
ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pra-
videlne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom 
systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Za-
vedením tejto zmeny v 
nakladaní s biologicky 
rozložiteľným odpa-
dom sa stáva pre oby-
vateľov Trnovca nad 
Váhom svojpomocné 
domáce kompostova-
nie povinnosťou. 
Kompostovanie je 
výborný spôsob, ako 
využiť biologický od-
pad z domácností a 
zo záhrad, keďže ten-
to odpad je zakázané vyhadzovať do nádob na ko-
munálny odpad. Okrem toho sa obyvateľom zaka-
zuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným 
systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na 
verejné priestranstvo atď. Napriek presvedčeniu, že 
v našej obci dosahujeme pri triedenou zbere 
výborné výsledky, pri analýze sa zistilo, že 
až 30% obsahu smetnej nádoby tvorí biolo-
gický odpad.
Obec Trnovec nad Váhom obstarala obča-
nom kvalitné plastové kompostéry a uspo-
riadala štyri prednášky, v ktorých sa do-
zvedeli mnoho dobrých rád a návodov, ako 
kompostovať. Niekoľko rád nájdete v prí-
ručke o kompostovaní, ktorej textovú časť 
pripravil  Ing. Branislav Moňok z občian-
skeho združenia Priatelia Zeme.
Aké sú výhody kompostovania v kompo-
stéroch?
Hlavnou výhodou je možnosť jednoducho a cielene 
korigovať rozklad kompostovaného materiálu. To 
znamená, že použitím vhodného kompostéra mi-
nimalizujeme vplyv vonkajšieho prostredia, ale aj 
striedanie dňa a noci na proces rozkladu.
Čo môžeme kompostovať?
V podstate môžeme kompostovať všetok biologický 

odpad, ktorý vzniká v domácnosti a v záhrade. Ide-
álne je, aby boli jednotlivé zložky čo najrôznorodej-
šie.
Niekoľko rád tým, ktorí s kompostovaním len za-
čínajú:

Aby kompostovanie prebehlo úspešné, 
je potrebné vytvoriť optimálne pod-
mienky pre činnosť mikroorganizmov, 
ktoré sa na kompostovaní podieľajú. 
K tomu odporúčam dodržať tieto štyri 
pravidlá: zabezpečiť správnu veľkosť 
jednotlivých materiálov, kompostujme a 
miešajme všetky materiály, zabezpečme 
dostatočný prístup vzduchu a zabezpeč-
me správnu vlhkosť materiálu.
Aké  sú najčastejšie chyby pri kompo-
stovaní?
Je to vysušovanie kompostovaného ma-

teriálu, premočenie a zápach, nedostatočná teplota 
alebo nadmerný výskyt mušiek. Tieto chyby môžu 
znehodnotiť výsledný produkt.

Občania, ktorí majú záujem o kompostér a nemohli 
sa z rozličných dôvodov prednášok zúčastniť, sa 

môžu prihlásiť v 
kancelárii prvé-
ho kontaktu 
obecného úra-
du. Po krátkom 
poučení a pod-
písaní Protoko-
lu o odovzdaní 
a prevzatí kom-
postéra dostanú 
okrem kompo-
stéra aj brožúr-

ku, v ktorej si prečítate ďalšie rady, ako komposto-
vať. 
Všetci občania, aj tí, ktorí si prevzali domáce kom-
postéry, môžu aj naďalej nosiť biologický odpad 
na dvor triedeného zberu. Okrem toho môžu obča-
nia triediť už aj použité jedlé oleje z domácností, 
ktoré môžu priniesť na dvor triedeného zberu v 
plastových fľašiach.

Voda z artézskej studne 
v Novom Trnovci 

nie je vhodná na pitie!
Obec Trnovec nad Váhom sa obrá-
tila na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Nitre so žiados-
ťou o prevedenie rozboru vody 
v artézskych studniach, ktoré sú 
medzi obyvateľmi veľmi obľúbené 
ako zdroj pitnej vody. 
Pri rozbore bolo zistené, že ar-
tézska studňa v časti obce Nový 

Trnovec obsahuje zvýšené množ-
stvá horčíka a vápnika, teda nie je 
vhodná na pitie. Voda z artézskej 
studne na Mlynárskej ulici je nezá-
vadná. 
Artézska studňa je podzemná 
voda, ktorá sa zhromažďuje v prie-
pustnej vrstve horniny a zhora ju 
uzatvára nepriepustná vrstva. Pod 
zemský povrch sa dostáva postup-
ným vsakovaním povrchových 
vôd a zrážok. Po navŕtaní voda vy-
teká samovoľne, bez použitia čer-

padla. Názov dostali podľa fran-
cúzskej oblasti Artois, kde takéto 
studne budovali mnísi v 12. storo-
čí, na Slovensku sa začali používať 
v 19. storočí. Artézske studne v 
našej obci boli vybudované začiat-
kom 20. storočia. Okrem studní, 
ktoré fungujú dodnes (Nový Trno-
vec, Mlynárska) a nefunkčnej stud-
ne na námestí pri kríži obetí moru 
boli kedysi dve artézske studne 
aj pri dnešnom Merkante a oproti 
Branku.
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Informácie pre občanov ZO ŽIVOTA OBCE...
Dotácie na podporu kul-

túry a športu
Obec Trnovec nad Váhom aj v 
tomto roku získala dotácie na 
podporu kultúry a športu
Nitriansky samosprávny kraj 
pravidelne podporuje kultúrne a 
športové aktivity na území kraja. 
Podobne ako po minulé roky, aj v 
tomto roku sa naša obec uchádza-
la o poskytnutie dotácie na pod-
poru kultúry aj športu.
V tomto roku sa nám podarilo 
získať v oblasti kultúry sumu 
1.700,- €, ktoré budú použité na 
akvizíciu obecnej knižnice a ma-
teriálno-technické zabezpečenie 
Dňa obce 2017. 
Ďalších 1.700,- € obec dostala na 
podporu športu a tieto prostried-
ky budú použité na materiálne 
zabezpečenie XXII. ročníka tur-
naja o pohár starostu obce. 
Čitatelia obecnej knižnice sa 
môžu tešiť aj z dotácie v sume 
1.000,- Eur, ktorú na nákup no-
vých  kníh poskytol Fond na pod-
poru umenia. 
Obecná polícia v Trnov-
ci nad Váhom sa opätovne  
obracia na seniorov s upozorne-
ním:
Seniori, nikdy nedávajte peniaze 
osobe, ktorú nepoznáte! 
Ani vtedy, keď tvrdí, že ju za 
Vami posiela Váš príbuzný alebo 
známy. V prípade, že Vám zate-
lefonuje osoba, ktorá sa predstaví 
ako Váš vnuk, syn, prípadne iný 
príbuzný alebo ako Váš známy, 
vždy si najskôr overte, či sa jedná 
o túto osobu. Zavolajte príbuz-
nému alebo známemu a overte si 
túto skutočnosť. V prípade podo-
zrenia, že by mohlo ísť o podvod-
níka, bezodkladne kontaktujte 
políciu na čísle 158 alebo obecnú 
políciu na čísle 0905479859. Polí-
ciu kontaktujte okamžite aj v tom 
prípade, ak ste sa už stali obeťou 
podvodu.
Blížia sa prázdniny, obraciame 
sa preto aj na deti, aby sa nezho-
várali s cudzími osobami, ne-
nastupovali do ich motorových 
vozidiel, neodprevádzali ich. Od 
cudzích ľudí si nič neberte a ne-
poskytujte im žiadne informácie 
o svojom súkromí.

Deň Zeme – 22. apríl
Tento ekologický sviatok začal 
písať svoju históriu v roku 1970 
a pripomína nám, aká krehká a 
zraniteľná je Zem, na ktorej žije-
me, ako veľmi sme závislí od jej 
zdrojov. Tie nie sú nevyčerpateľ-
né a človek by sa mal o ne deliť 
so všetkými 
tvormi, kto-
ré planétu 
obývajú. 
Vzťah medzi 
č l o v e k o m 
a životným 
prostredím, 
potreba jeho 
o c h r a n y , 
k l imat i cké 
zmeny, kto-
ré prebiehajú a upozorňujú nás 
na to, akou hrozbou pre životné 
prostredie sme my sami, to všet-
ko motivuje ľudí, aby každý po-
mohol podľa svojich možností a 
schopností. 
Ani občania našej obce nezostali 
bokom. Dňa 22. apríla 2017 o 9.00 
h. sa pred budovou obecného 

úradu stretli poslanci, členovia 
komisií pri OZ, poľovníci, rybári, 
včelári, dobrovoľní hasiči, členo-
via MO Csemadok, FK Dynamo, 
pracovníci obecného úradu, dob-
rovoľníci z radov občanov. Nie-
ktorí priviedli so sebou aj svoje 
deti, ktoré sa takto učia, aké dô-
ležité je chrániť prírodu. Starosta 
obce Ing. Rábek všetkých pozdra-
vil a privítal, pracovníci obecného 
úradu rozdelili rukavice a vrecia 
na zber odpadu a jednotlivé sku-
piny sa rozdelili po stanovených 
trasách.
Hoci sa našlo odpadu naozaj 

dosť, prevažovali opäť predo-
všetkým plasty, plechovky, sklo a 
papier, teda komodity, ktoré kaž-
dý môže odovzdať do triedeného 
zberu. Pozitívne je, že odpadu 
bolo menej ako po minulé roky, 
takže akcia „Vyčistime si svoju 
obec“ určite má svoj zmysel.
V Miestnom kultúrnom stredisku 

už od rána 
č l e n o v i a 
Klubu JDS 
pripravovali 
pre účast-
níkov kotlí-
kový guláš, 
do ktorého 
sa všetci po 
u k o n č e n í 
p o d u j a t i a 

všetci s chuťou pustili. Symbolic-
kou bodkou za našou akciou bolo 
vysadenie pamätného stromu. 
Veríme, že tento stromček bude 
prvý z mnohých, ktoré pri tejto 
príležitosti vysadíme v budúcich 
rokoch.
Za organizáciu podujatia ďaku-
jeme starostovi obce a pracovní-

kom obecného úradu. 
Za to, že neváhali obe-
tovať svoj voľný čas a 
podporili túto dobrú 
myšlienku, ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zapoji-
li – poslancom obecného 
zastupiteľstva a členom 
komisií pri OZ, poľov-
níkom zo združení Dru-
les, Durmutz a Nimród, 

rybárom MO SRZ, členom Regi-
onálneho spolku včelárov, hasi-
čom z DHZ Trnovec nad Váhom, 
členom MO Csemadok, FK Dy-
namo, pedagógom, pracovníkom 
a žiakom základnej a materskej 
školy. 
Ďakujeme aj občanom, ktorí sa 
do podujatia zapojili tak, že si 
urobili jarné upratovanie okolo 
svojho príbytku, predovšetkým 
ale dobrovoľníkom, ktorí prišli 
spolu so svojimi deťmi.

Vďaka tejto pomoci sa nám poda-
rilo urobiť kus užitočnej a potreb-
nej práce.   
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Stavanie mája 

bolo kedysi rozšírené na celom vidieku. Máje sa 
stavali najskôr ako ochrana pred zlými duchmi, 
bosorkami, ktoré mohli na ľudí uvaliť krupobitie 
či privolať búrku. Máj bol symbolom víťazstva 
jari nad zimou, života nad smrťou. Máje stavali 
mládenci pre svoje vyvolené dievča a museli byť 
aj pekne ozdobené stužkami či vencom. Dnes 
sa v obci postaví spravidla jeden spoločný máj, 
ktorý je symbolom zdravia 
pre všetky dievčatá a ženy 
obce, oslavou ich vitality 
ako nositeliek života.
Obnoviť túto tradíciu sa 
snažíme aj v našej obci. 
Členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru, členo-
via komisie školstva, mlá-
deže a kultúry pri OZ v 
spolupráci s pracovníkmi 
obecného úradu pripravili 
v nedeľu, 30. apríla 2017 na nádvorí Miestne-
ho kultúrneho strediska v Trnovci nad Váhom 
slávnostné stavanie mája. Veselé tóny ľudových 
piesní prilákali množstvo divákov z radov detí 
aj dospelých. 

Májku, ktorú pestrofarebnými stuhami pomá-
hali ozdobiť aj šikovné ruky prítomných detí, 
hasiči osadili v rekordne krátkom čase. 
Potom prítomných pozdravila členka komisie 
školstva, mládeže a kultúry Katarína Tusková, 
vyjadrila svoju radosť, že záujem o túto ľudovú 
tradíciu prejavilo mnoho dospelých, ale aj mlá-
deže a detí. 
Krátkym kultúrnym programom spestrili podu-
jatie deti z miestnej základnej školy a zožali za-

slúžený potlesk.
Krásne slnečné počasie, 
dobrá nálada, usmiati náv-
števníci, neklamné znaky 
toho, že stavanie mája sa v 
tomto roku naozaj vydari-
lo. 
Ďakujeme za podporu sta-
rostovi obce, za pomoc 
pracovníkom obecného 
úradu a Dobrovoľného ha-
sičského zboru, členom ko-
misie školstva, mládeže a 

kultúry a najmä všetkým, ktorí nás v predvečer 
prvého mája prišli podporiť.
 Vďaka tejto podpore sa nám spoločnými silami 
podarí zachovať túto dávnu tradíciu aj ďalším 
generáciám.

Súťaž o najkrajšiu záhradku 
a  predzáhradku 

Záhrada je miestom, kam si mnohí z nás chodia 
oddýchnuť od stresu a 
zaťaženia. Pri fyzickej 
práci v záhrade načerpajú 
novú energiu, považujú 
túto prácu za ten najlepší 
relax. Neľutujú svoj čas ani 
námahu, ktorú na tento 
svoj koníček vynaložia. 
Výsledkom je záhrada či 
predzáhradka, ktorú sa 
naozaj oplatí vidieť.
Práve teraz, keď všetko 
okolo nás prekvitá, je 
ten pravý čas zapojiť sa do našej súťaže. 
Pochváľte sa výsledkom svojej práce, pošlite 
nám na adresu obec@trnovecnadvahom.sk tri 
fotografie svojej záhradky, alebo zavolajte na 
tel. číslo 031/7781496 a fotografie urobíme! 
Dajte aj svojim spoluobčanom možnosť 
pokochať sa krásne upraveným trávnikom s 

kvetmi, skalkou alebo len tichým kútikom, 
v ktorom radi odpočívate a obdivujete dielo 
svojich rúk! 
Počas mesiaca august bude prebiehať 

hlasovanie a skvelé ceny 
môžete vyhrať práve vy. 
Získať môžete veci, ktoré 
pomôžu k tomu, aby vaša 
záhradka či predzáhradka 
prekvitala i naďalej. 
Súťažiaci na prvých 
troch miestach budú 
odmenení počas podujatia 
Rozlúčka s letom, ktoré 
pripravujeme v mesiaci 
september. 
Bližšie informácie a 

propozície súťaže nájdete v minulom čísle 
Trnoveckých novín aj na webovej stránke www.
trnovecnadvahom.sk, alebo nás kontaktujte 
telefonicky na číslach 031/7781496 alebo 0911 
616 781.
Neváhajte už ani chvíľku a zapojte sa do našej 
súťaže!
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Zo školských lavíc...

Beseda s Máriou Vrkoslavovou- Ševčíkovou
27.3.2017
Na besedu s Máriou Vrkoslavovou- Ševčíkovou 
o jej troch knihách  sa tešili všetky deti z prvého 
stupňa. Nebola to obyčajná beseda . Mal prísť aj 
psík, ktorý bol hlavným hrdinom jednej z týchto 
kníh -  Gordon. Pani Mária nám predstavila svoje 
knihy a priblížila ako a prečo vznikli. Prvú,  „Ži-
vot na štyroch labkách“ sa rozhodla napísať po 
tom, čo ich opustil prvý psík, Gaston. "Bol s nami 
16 rokov a zachránil nám aj život. Chcela som, aby 
sa naňho nezabudlo," povedala nám Mária Vrko-
slavová-Ševčíková.
 V ďalšej knihe s názvom „Veľké dobrodružstvá 
malého havkáča“ napísala o psíkovi Gordonovi, 
ktorého si jej rodina kúpila po tom ako ich Gaston 
navždy opustil. Opisuje v nej jeho prvé dni, obja-
vovanie sveta a výlety na ktoré ho rodina so sebou 
berie. Pri jej rozprávaní a množstve otázok od detí 
si Gordon pokojne ležal, ale ako každý mladý psík 
plný života si občas obzrel aj deti a nechal sa im 
hladkať. 
Tretia kniha s názvom „Šťastná ježibaba“ je o 
rozprávkach so šťastným koncom. Deti si mohli 
zakúpiť všetky tri tituly priamo v škole, kde ich 
autorka priniesla. Beseda sa deťom veľmi páčila 
na záver sa ešte s Gordonom, ktorý miluje deti, 
odfotili.
Deň učiteľov
Slávnostné posedenie pedagogických a nepeda-
gogických za-
mestnancov pri 
príležitosti Dňa 
učiteľov sa kona-
lo na Lángovom 
Dvore v Trnovci 
nad Váhom. Pri 
tejto príležitosti 
aj tento rok boli 
ocenení zamest-
nanci školy za 
doterajšiu prácu 
Plaketou J.A.Ko-
menského. Tohtoroční ocenení pracovníci: Mgr. 
Juraj Boženík, Mgr. Alena Palušová, Marta Bu-
gyiová.
Zápis do 1.ročníka ZŠ
Zápis do 1.ročníka ZŠ sa konal 4. a 5. apríla. Kaž-
dé dieťa, ktoré dovŕši do 1. septembra aktuálneho 
roka šiesty rok, sa na zápise muselo zúčastniť a to 
aj v prípade, že rodič by žiadal pre dieťa odklad 
školskej dochádzky. V novom školskom roku pri-
vítame 27 nových žiakov našej školy. Želáme im, 
aby sa im u nás páčilo, aby mali radosť z učenia a 

dobrých známok. Zároveň ďakujeme za prejave-
nú dôveru pri výbere našej základnej školy.
...z turistického zápisníka...
...využili sme krásny slnečný sobotný deň (15.04.) 
a navštívili utešené údolie, v ktorom sa nachádzajú 
romantické rui-
ny Hrušovského 
hradu. Povráva 
sa, že aj náš pán 
prezident dosť 
často hrad Hru-
šov navštevuje 
a rád si tam po 
únavnej práci 
oddýchne, veď 
zo svojho letné-
ho sídla v To-
poľčiankach to 
nemá ďaleko. Je 
to jeden z mála 
hradov na Slo-
vensku, ktorý 
neustále menil majiteľov, až zostali z neho len ru-
iny. V rokoch 1928-30 sa dočkal kvalitnej konzer-
vácie pod odborným vedením Ing. K. Kühna zo 
Štátneho pamiatkového úradu v Prahe. Dnes sa o 
hrad stará skupinka nadšencov, ktorí mu venujú 
všetok svoj voľný čas a len im môžeme ďakovať, 
že ruiny Hrušovského hradu sú v takej podobe 
ako ich poznáme a môžeme ich navštevovať. Ces-
tou domov sme sa zastavili v Zubrej zvernici v 

Topoľčiankach, kde prvoradou úlohou 
je chov zubra hrivnatého horskej línie. 
Mali sme šťastie a prišli sme práve v 
dobe kŕmenia, takže sme si zubra mohli 
poriadne obzrieť. Areál Zubrej zvernice 
je veľmi pekne upravený. Nedávno pri 
príležitosti 50 výročia bol otvorený Les-
ný náučný chodník Zubrej zvernice s 10 
panelmi, kde návštevníka oboznámia s 
históriu chovu.
...prvú májovú sobotu (06.05.) sme 
sa vybrali do neďalekej Bratislavy. 
Navštívili sme Bunker BS 8 Petržalka 

Kopčany, najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký 
objekt v Bratislave. Bunker patril k vybudované-
mu obrannému systému ako reakcia na nástup 
Hitlera a fašizmu k moci. Bunkre a malé pevnôst-
ky začínali na úrovni Ostravy, kopírovali sever 
Moravy, severné, západné a južné Čechy, tiahli sa 
južnou Moravou, prešli Slovenskom a pokračova-
li až na Zakarpatskú Ukrajinu, ktorá vtedy patri-
la k Československu. Z niekoľko stovák objektov 
sa zachovalo niekoľko desiatok medzi, ktorými 
patrí aj Bunker BS 8 v Bratislave. Druhou našou 
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zastávkou bol bratislavský pamätník padlých 
sovietskych vojakov Slavín, ktorý je vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. Na Slavíne je pocho-
vaných 6845 vojakov. Monumentálny žulový py-
lón má výšku 39,5 metra. Na vrchole sa nachádza 
vojak, ktorý má vztýčenú zástavu nad krajinou, 
ktorá bola oslobodená. Sú-
časťou Slavína je aj  veľmi 
pekný park a zo Slavína 
je nádherný výhľad na 
mesto.
Deň Zeme
To, že nie je záhrada ako 
záhrada vedia veľmi dob-
re aj žiaci našej školy, pre-
tože v tej našej školskej 
záhrade sa nachádza to, čo 
sa v obyčajnej záhrade len 
tak nevidí. Je totiž perma-
kultúrna . Teda trvalo udržateľná a obnovujúca, 
ktorá rešpektuje prírodné zákony a funguje ako 
celok. Tento rok sme si ju na Deň Zeme doplnili o 
„Hmyzí hotel“, vertikálne bylinné steny, vyvýše-
né záhony zeleniny pre žiakov 4.ročníka, o ktoré 
sa starajú v rámci pracovného vyučovania. Dobu-
dovalo sa kompostovisko a dosadili bylinky do 
bylinnej špirály na predmete Svet práce. Záhradu 
udržiavajú žiaci aj počas popoludňajších hodín a 
brigád. Najviac hrdí sú na ňu žiaci 9.ročníka, kto-
rí sa podieľali  na jej zakladaní a začali aj štafe-
tu starostlivosti o ňu. Po odchode ju odovzdajú 

mladším, pre ktorých išli príkladom vo vzťahu k 
prírode a k zmysluplnej práci. Samozrejme veľ-
ké poďakovanie patrí aj ostatným, ktorí sa na jej 
vzniku a udržiavaní podieľajú.
Na Deň Zeme to ale nebolo všetko – naši žiaci 
pomáhali aj pri čistení a upratovaní obce a okolia 

školy. Všetci sme po skonče-
ní tohto dňa mali dobrý pocit, 
že sme zase prispeli k tomu, 
aby sa nám v našej škole a v 
rodnej dedine dobre žilo.
...zo športových úspe-
chov
Majstrovstvá okresu v atleti-
ke kategória jednotlivcov:
3.miesto – Beh na 300m – Ja-
roslav Baraník
2.miesto – Vrh guľou – Miku-

láš Varga
Okresné kolo v minifutbale žiakov I.stupňa ZŠ – 
Mc Donalds Cup  – 2.miesto
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov – 
2.miesto
Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu – 
3.miesto – Marko Zsák (postup na Majstrovstvá 
kraja)
...úspechy olympiád:
Dejepisná olympiáda okresné kolo v kategórii C– 
3.miesto – Filip Alaksza 
za príspevky ďakujeme Mgr. Ingrid Fülöpovej  a Kataríne Tuskovej 

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom
Druhá svetová vojna sa krvavým písmom zapí-
sala do dejín a jej následky zažili aj obyvatelia 
našej obce. Nájdu sa ešte aj dnes takí, ktorí si na 
toto strašné obdobie spomí-
najú a nedokážu zabudnúť. 
Veď výsledkom vojny, ktorá 
zasiahla všetky kontinenty 
okrem Južnej Ameriky a An-
tarktídy, bolo odhadom viac 
ako 50 miliónov ľudí, väčšinu 
z nich tvorili civilisti.
Vojna poznamenala aj životy 
občanov našej obce, zanecha-
la za sebou škody na majetku, 
zdraví a životoch. Trpeli voja-
ci aj civilné obyvateľstvo, nie-
ktoré rany sa už nikdy nezahojili. 
Dnes je spomienkou na padlých obyvateľov len 
pamätník na miestnom cintoríne, pietne miesto, 
kam príbuzní a známi dodnes chodia zapáliť 
sviečku a položiť kyticu kvetov. Pri príležitosti 
tohto sviatku sme si uctili ich pamiatku minú-

tou ticha a položením venca ako symbolu našej 
vďaky za to, že zaplatili cenu najvyššiu, položili 
vlastné životy.
Fašizmus, holokaust, vypálené domy, siroty, 

vdovy, bolesť, strata. 
Nebyť tohto víťazstva, 
svet by mal dnes inú 
tvár. Žiaľ, ani po 72 ro-
koch, ktoré od konca 
tejto vojny uplynuli, ne-
stratili tieto slová svoj 
hrozný význam. Pripo-
mínajú nám, že mier nie 
je ani dnes samozrej-
mosťou, že za slobodu a 
demokraciu je potrebné 
bojovať, nezabúdať na 

svoju históriu a poučiť sa z nej, aby sme hrôzy 
vojny poznali len z učebníc a spomienok stále 
menšieho množstva tých, ktorí ju prežili. 
Nech sa pre nás a najmä pre mládež Deň víťaz-
stva nad fašizmom nestane len ďalším voľným 
dňom.
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Klub ZO JDS naďalej aktívny
Druhý štvrťrok tohto roku bol v našom Klub JDS 
nielen veľmi aktívny, ale aj úspešný. Podarilo sa 
nám zorganizovať či zúčastniť sa celkom 12-tich 
podujatí.
V apríli nás počas trojdňovej Veľkonočnej výstavy 
ručných prác po prvýkrát navštívili naši družobní 
priatelia z maďarského Oroszlánu. 
Ďalšiu výstavu pod názvom Recyklovaná krása 
sme inštalovali na požiadanie Ponitrianskeho 

múzea v Nitre v Dome ľudového bývania v 
Šali. Vystavovalo na nej 9 našich členiek svoje 
ručné práce, zhotovené výlučne z recyklovaného 
materiálu. Výstava bola veľmi zaujímavá, 
vďaka čomu sme dostali ponuku na budúci rok 
vystavovať v kaštieli v Zlatých Moravciach.
Tretiu výstavu sme inštalovali v kultúrnom 

stredisku OKSZÍK v maďarskom Orozsláni. 
Dostali sme ponuku prezentovať činnosť nášho 
Klubu JDS od jeho založenia a zároveň našu obec 
Trnovec nad  Váhom.
V apríli sme sa zapojili aj do podujatia „Vyčistime 
si svoju obec“ v rámci Dňa Zeme. Naši členovia 
navarili výborný guláš, ktorý ocenili všetci 

brigádnici a šikovné ženy napiekli pagáče a chutné 
kysnuté koláče.
V máji sme sa zúčastnili zájazdu do Arboréta 
Mlyňany. Mali sme možnosť vidieť expozíciu 
drevín a prejsť sa po náučných chodníkoch, 
ktoré ponúkajú prehliadku cudzokrajných a 
vždyzelených drevín. 
Na pozvanie z družobného Oroszlánu sme 
sa zúčastnili exkurzie manufaktúrnej výroby 
čokolády a prehliadky Kamaldulského kláštora v 
Majku. V máji sme taktiež zorganizovali klubový 
Deň matiek v spolupráci s dozorným výborom 
COOP Jednota a po ukončení sme sa presunuli 
do veľkej sály Miestneho kultúrneho strediska 
na vystúpenie detí základnej a materskej školy v 
rámci obecnej oslavy Dňa matiek.
Zúčastnili sme sa Okresných športových hier OR 
JDS, ktoré sa konali v Močenku. Náš Klub JDS 
reprezentovalo 7 členov, 3 ženy, 3 muži a vedúca 

družstiev. Podarilo sa nám vybojovať 6 diplomov. 
Naši muži získali diplom za tretie miesta vo 
všetkých troch disciplínach a ženy za druhé miesta 
vo všetkých troch disciplínach. Je to pre náš klub 
veľký úspech.
Na sviatok MDD sme na pozvanie vedenia ZŠ s 
MŠ pripravili pre detičky tvorivé dielne s piatimi 
rôznymi ukážkami ručných prác.
Náš Klub JDS má do dnešného dňa 58 členov. 
Chcela by som sa poďakovať všetkým Vám, 
ktorí ste čo i len málom prispeli k tomu, aby sme 
toto všetko zvládli či už finančne, materiálne, či 
priložením rúk k spoločnému dielu. Vďaka patrí 
všetkým sponzorom, ale i našim šikovným členom 
Klubu. Bez Vás by to nešlo...

Jeseň v prírode je krásna, pestrá, farebná...
Takou jeseňou je aj život seniorov,
ale len vtedy, keď sa o tú pestrosť
postarajú sami....

M. Hrabovská, predsedníčka Klubu ZO JDS 
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     ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Zo zápisníka 

Dobrovoľného hasičského zboru
Členovia DHZ v Trnovci nad Váhom sa ani 
trochu nenudili. Jedenkrát bol náš zbor vyslaný 
k dopravnej nehode, kde zo strany záchranárov 
DHZ bola jedna osoba ošetrená na mieste. Druhý 
účastník z DN mal vážnejšie zranenie, ktorého 
ošetrili kolegovia z HaZZ Šaľa a pripravili na 
export sanitkou do nemocnice. O prácu sa nám 
postaral aj podpaľač, ktorý nás od marca tohto roku 
z a m e s t n a l 
dovedna 17 
krát. V tomto 
p r í p a d e 
podozrenie 
padlo na 
j e d n é h o 
hasiča z 
n a š i c h 
radov. Tento 
o d o v z d a l 
svoj preukaz 
a z DHZ 
odišiel dobrovoľne. 20.4.2017 počas silného vetra 
popadali silné konáre z topoľa pri Branku na 
vozovku tak, že ich museli vodiči obchádzať, aby 
si nepoškodili svoje vozidlá. DHZ vykonal na 
tomto mieste odpratanie týchto konárov, ktoré 
boli z cesty posťahované mimo vozovky. 
Dňa 22.4.2017 sa naši 6 hasiči zúčastnili akcie 
"Vyčistime si našu obec". Vybrali si úsek smerom 
na Horný Jatov, popri cyklistami využívanom 
chodníčku, a aj popri hlavnej ceste. Musíme, 
žiaľ, poukázať na fakt, že sa v danej lokalite 
nachádzalo neskutočne veľké množstvo 
odpadkov. K našej práci patrí aj 
starostlivosť a ochrana o životné 
prostredie a aj ako ľudí, nás veľmi 
mrzí a bolí takéto správanie sa určitých 
jedincov. Pri príležitosti prvomájových 
osláv postavili našim dievkam na dvore 
miestneho kultúrneho strediska májku. 
Môžem skonštatovať, že to nebol pre 
nich žiadny problém. Verím, že sa s 
rovnakým elánom postavia všetkým 
výzvam a naďalej budú dokazovať, že 
sú obrovským prínosom pre našu obec. 
Okrem ostrých zásahov na DN, alebo priamo pri 
požiari náš zbor vykonal aj ukážku zásahu našich 
zdravotníkov ako aj útok zásahových hasičov na 
cieľ pri príležitosti dňa detí, kde bola predvedená 
technika našich hasičov, ich zručnosť a môžem 
povedať, že aj šikovnosť. Po ukážkach členovia 
DHZ vyrobili deťom veľké množstvo peny, kde 
sa deti mohli vyšantiť. Po umytí sa mohli povoziť 

hasičskými autami typu Karosa Liaz Turbo a 
Škoda 706.  
Koncom mája náš DHZ  bol vyslaný na taktické 
cvičenie simulácie evakuácie osôb v obci 
Močenok, kde sme nabrali veľa skúseností.
Chcel by som zároveň upozorniť obyvateľov 
našej obce, že je potrebné si uvedomiť rozdiel 
medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním 
sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných 
porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na 

hromade je označované za spaľovanie. 
Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete 
vy, občania, v mnohých prípadoch 
zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto 
neuváženým konaním životy, zdravie a 
majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto 
dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade 
spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle 
rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať 
ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov 
- suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom 
prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde 
by v prípade rozšírenia požiaru hrozila 

obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom 
prostredí.
Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi 
pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci 
pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za 
vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru 
alebo nedodržanie príkazov na zabránenie 
vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.           
Je verejným záujmom predchádzať požiarom 
spôsobeným vypaľovaním trávy a iných suchých 
porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa 
podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania 

suchej trávy 
a nebudú 
sa opakovať 
deprimujúce 
pohľady na 
o b h o r e n é , 
alebo tlejúce 
z v y š k y 
stromov a 
krov, dymiace 
stráne, alebo 
r o z s i a h l e , 
b e z ú t e š n é , 

čierne spáleniská.
A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného 
požiaru ?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu 
požiarov – tel. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť 
jeho ohlásenie.  
Veliteľ DHZ v Trnovci nad Váhom  Dezider Marček
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Od jari do začiatku sezóny

Po nezvyčajne silnej zime prišlo začiatkom marca 
k prudkému otepleniu a topeniu ľadu.Silný južný 
vietor a veľká ľadová kryha, v ktorej bol zamrznutý 
ostrovček na rybníku Amerika III posunuli ostrov-
ček  o približne  20 m od pôvodného miesta. 
Do konca marca sa pokračovalo v čistení starého vŕ-
bového lesa pri rybníku Amerika III. V prvej tretine 
marca sme dostali výsledky zo súťaže “Súťaž pre vodu 
2 0 1 7 ” , 
ktorú or-
g a n i z u j e 
n a d á c i a 
Ekopolis a 
ktorej sme 
sa zúčast-
nili s ná-
vrhom na 
u d r ž a n i e 
vody v sta-
rom rame-
ne Váhu. 
Naša štú-
dia, vypracovaná dvomi mladými odborníkmi - Ing.
Marianom Hajkom a Ing. Luciou Spálovou získala 
zo 7 riešených štúdií z celého Slovenska I. miesto, čo 
nás potešilo a zároveň potvrdilo zmysel nášho zá-
meru obnoviť život v starom ramene a jeho okolí. 
Bude to ešte požadovať veľa času a úsilia a zároveň 
pomoc aj ostatných, ktorých táto myšlienka osloví a 
pridajú sa k nášmu zámeru. Do štúdie môžete nah-
liadnuť na našom webe www.srztrno-
vec.sk.
V polovici marca bola vyhlásená brigá-
da na rybníku Vermek na vykosenie a 
vynosenie trstiny. Žiaľ, aj keď bola bri-
gáda vyhlásená obecným rozhlasom aj 
viackrát, prišiel 1 člen. Je to prejav ab-
solútneho nezáujmu väčšiny členov o 
činnosť organizácie. Týchto prác sa zú-
častňuje vždy zopár členov, na ktorých 
sa dá spoľahnúť pri každej práci a sú 
ochotní obetovať čas a prostriedky na 
to, aby sa reviry udržiavali v poriadku. 
Nemusíme ich menovať, vieme, o kto-
rých členov sa jedná a oni svojou činnosťou prejavu-
jú nielen svoj vzťah k organizácii, ale aj k prírode, do 
ktorej sa radi vracajú.
V druhej polovici marca sa položili na rybníku Ame-
rika III hniezda pre zubáče.
Koncom marca sme obdržali rozhodnutie o predĺže-
ní povolenia na čistenie lesa pri rybníku Amerika III 
na ďalšie mimovegetačné obdobie , takže na jeseň sa 
bude v čistení pokračovať .
Prvú aprílovú sobotu sa ukončilo vyčistenie rybníka 
Vermek a odvoz trstiny na likvidáciu.
Pri rybníku Amerika III sa zistili veľké ložiská invá-
znej rastliny pohánkovca japonského. Po konzultácii 

s príslušnými pracovníkmi Dusla a. s. sa začne s jeho 
systematickou likvidáciou.
13.4. sa vykonalo jarné zarybnenie revírov Amerika 
III-1.200 kg a Vízallás 500 kg kapra K3. Násada bola 
na oboch rybníkoch ošetrená rupínom špeciál, ktorý 
sa aplikoval spolu s krmivom. 28.4. sa začalo s do-
púšťaním vody do rybníka Amerika III. Napúšťanie 
bolo ukončené 30.4. pri stavoznaku Šaľa SHMÚ 530 
cm.

Na zistenie zdravotného stavu rýb sa vykonal 
kontrolný výlov udicami a čereňom na rybníku 
Vermek.
Pokosilo sa pobrežie rybníka Amerika III, aby 
bolo dostatočne pripravené na tradičné rybár-
ske preteky, ktoré sa konali 6.5. Pri hojnom poč-
te účastníkov sa víťazom stal Miroslav Pallér, 
2.miesto obsadil Ján Doboš a 3. miesto obsadil 
Jozef Borovička.
V druhej polovici mája sa na chovnom rybníku 
Vermek vykonal ďaľší kontrolný výlov elektric-
kým agregátom. Výlov vykonal Ing.Šubjak zo 
Spojenej strednej školy v Ivanke pri Bratislave, 
kde sa vyučuje aj odbor rybárstvo. Konštatoval 

veľmi peknú osádku rýb, ale výlov bude možné 
uskutočniť až po poklese hladiny.
15.5. začal lov kaprov na rybníkoch. Opäť sa opako-
valo to, čo sa deje už niekoľko rokov. Takzvaní ry-
bári” sa pustili s maximálnym úsilím do ulovenia čo 
najväčšieho množstva 
kaprov v čo najkratšom čase. Keď sa bude aj naďalej 
pokračovať v takomto drancovaní, bude už onedlho 

problém chytiť rybu 
s lovnou mierou a 
nie trofejné ryby.
1.6. začala hlavná 
rybárska sezóna a 
títo naši kolegovia 
sa akoby zázrakom 
vytratili z rybníkov, 
aby mohli pokračo-
vať v začatej činnos-
ti na rieke. 
Rybárstvo pri ta-
komto prístupe nie 
je dlhodobo udrža-

teľné a umelé zarybňovanie nedokáže naplniť stále 
väčší úbytok rýb z našich revírov.
Po dohode s Duslom a .s. sa pristúpilo k rekonštruk-
cii stavidla na rybníku Amerika III, kde 
po viac ako 25-tich rokoch je potrebné vymeniť pev-
né hradítka, aby sa udržala voda v rybníku a posuv-
né hradítko upraviť tak, aby sa voda dala dopúšťať 
už aj pri nižšom stave hladiny vo Váhu.
Na záver ďakujeme všetkým aktívnym členom za 
ich prácu a zároveň ich prosíme,aby neboli znechu-
tení nečinnosťou ostatných členov a svojim príkla-
dom sa ich pokúsili získať k spolupráci.
Petrov zdar                                                 Výbor OoSRZ 
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TJ Dynamo Trnovec nad Vá-
hom – oddiel stolného tenisu
Ako už je dobrým zaužívaným zvy-
kom, dňa 26.5.2017 sa konalo zasadnu-
tie registrovaných hráčov TJ Dynamo 
Trnovec nad Váhom. Na zasadnutí sa 
prehodnotil súťažný ročník 2016 / 2017. 
Počas stretnutia sa konali voľby do ve-
denia klubu kde nastala jedna podstat-
ná zmena. Tou zmenou je voľba nového 
štatutára klubu, za ktorého bol zvolený 
Juraj Kriško ml. Funkcie pokladníka a 
kontrolóra klubu zostávajú nezmenené.
Sezóna 2016 / 2017 vyvrcholila  posede-
ním pri občerstvení.
Stolní tenisti TJ Dynamo ukončili súťaž-
ný ročník 2016/2017 nasledovne:
„A“ mužstvo v II. lige obsadilo 5. 
miesto.
„B“ mužstvo hralo 4 ligu, kde obsadilo 
pekné 3. miesto 
„C“ mužstvo v okresnej súťaži Šaľa 
obsadilo 1.miesto a stalo sa majstrom 
okresu. Gratulujeme!
„D“ mužstvo  v okresnej súťaži Šaľa ob-
sadilo posledné 7 miesto.
Stolní tenisti budú mať v mesiacoch 
jún- júl hernú prestávku. Príprava na 
nasledujúcu sezónu 2017/2018 začína 
stolnotenisovým sústredením .
Vedenie oddielu stolného tenisu v 
Trnovci nad Váhom  týmto praje 
všetkým nadšencom športu a stolného 
tenisu zvlášť príjemné prežitie leta a 
letných dovoleniek.   
Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu                                                                      

FK Dynamo Trnovec nad Váhom
A-mužstvo
Do jarnej časti sezóny 2016/2017 sme vstupovali s 11 bodovým 
náskokom a odhodlaním získať prvenstvo v súťaži. V príprave 
sme mali kolísavé výkony a zastihli nás, bohužiaľ, aj zranenia. 
Vážne zranenie achilovky a následnú operáciu absolvoval ka-
pitán Sklenár, pre ktorého sezóna predčasne skončila. Mužstvo 
však posilnil skúsený Žigárdi a tak sme doplnili dôležitý post. 
Od úvodu sezóny bolo vidieť, že hráčov zväzuje rola favorita 
a kandidáta na postup. Herný prejav nebol dostatočne kvalitný 
a oku lahodiaci. Výsledky s menej kvalitnými mužstvami sme 
však potvrdili. Stratu bodov sme utrpeli s našimi konkurentmi 
Krškanmi a Betonáris. Hlavne Betonáris Šaľa nám dlho dýchal 
na krk a vytváral tlak takmer do samého záveru súťaže. Po do-
mácej remíze s týmto súperom a udržaním náskoku sme už dú-
fali v čo najskoršie rozhodnutie o prvenstve. 3 kolá pred koncom 
po víťazstve v Kyneku a následnej prehre konkurenta sa náš vy-
túžený postup stal skutočnosťou. Posledné domáce stretnutie s 
Dolnými Lefantovcami bolo krásnym potvrdením titulu. Hráči 
nám urobili radosť svojou hrou aj výsledkom a vedenie klubu 
nezabudnuteľnou oslavou. Všetkým funkcionárom, sponzorom 
aj fanúšikom veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu. 
Dorast má za sebou veľmi ťažký rok, keď v tabuľke VI. skupiny 
B skončil na poslednom mieste. 
Žiaci
Ani žiakom sa nedarilo, skončili v IV. lige skupiny A na pred-
poslednom mieste.
Tradičný turnaj o pohár starostu obce sa koná dňa 5. júla 
2017 o 9.00 h. na štadióne Antona Keszeliho v Trnovci nad 
Váhom. V prípade záujmu kontaktujte Ing. Vladimíra 
Klincka na mailovej adrese klincko@fkdynamo.sk  alebo 
na tel. čísle 0907 442 357. Bližšie informácie nájdete aj na 
webovej stránke www.trnovecnadvahom.sk       

Zľava hore prezident FK Dynamo Juraj Boženík, Marek Žigárdi, vedúci mužstva Štefan 
Kočiš, Róbert Zsille, Boris Današ, Patrik Janáč, Samuel Čapičík, tréner Vladimír Klincko, 
Marko Végh, Kristián Szitás, Andrej Karkuš, Dávid Rehák, Kristián Zsille. Zľava dole 
asistent trénera Karol Motolík, František Farkaš, Ľubomír Leško, Luboš Janáč, Lukáš 
Kukla, Dušan Sklenár, Nikolas Horváth, Juraj Kriško, Patrik Lencsés    
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 A falu életéböl...
A Falunap már az ajtón kopogtat!

A közkedvelt esemény XIV. évfolyamára 2017. 
június 30-án, pénteken kerül sor. Délután a kul-
túrházban zajlik a „Tehetséges énekeseket ke-
resünk” énekverseny, utána kerül sor a tavalyi 
nulladik évfolyamot követően az Amerika körüli 
futás első évfolyamára. Szombat reggel a Vermek 
halastónál a horgászszövetség helyi szervezete 
gyermek-horgászversenyt készít elő. A moto-

rozás ked-
velői már 
örülnek a 
n e g ye d i k 
ügyességi 
v e r s e n y -
nek, ahogy 
azt Ing. 
H l a v a t ý 
elmondta: 
„ M i n d i g 
i g y e k -

szünk hozzátenni valamit, hogy a program 
minél tarkább legyen. A motoros találkozókon 
kívül az Arrows ĺjászklub szakmai segítségével 
az íjlövészetet is kipróbálhatják az érdeklődők. 
A gyakorlatban is kipróbálhatják az elsősegély-
nyújtást különféle helyzetekben. A vágsellyei 
tűzoltók is elígérkeztek, akik a helyi önkéntes 
tűzoltókkal együtt a gyakorlatban  bemutatnak 
egy tűzoltási akciót. A gyerekek a négykerekűt 
is kipróbálhatják, s a Láng-udvarban lovagolhat-
nak. Lesznek hastáncosnők a jókai Jázmin Orien-
tal jóvoltából. Az érdeklődők még a kamionve-
zetést is kipróbálhatják.”
Délután 17 órakor a kultúrház udvarán kultúr-
műsor veszi kezdetét, melyben fellépnek a helyi 
alapiskolások és óvodások, akik szavalnak, éne-

kelnek, néptáncot és csa-csa-csát mutatnak be. A 
közkedvelt Materinky színház a legkisebbeknek 
a „Bűvészet varázslatos iskolája” előadást mu-
tatja be. Örülhetünk az énekverseny győztesei-
nek is, s a vágsellyei TK Jumping ügyes táncosai 
ízelítőt adnak művészetükből.
A rock kedvelői biztosan örülnek az érsekúj-
vári M-rock együttesnek, mely Edda, Dinamit, 
P-Boksz és P-Mobil számokat ad elő. A Campana 
Batucada híres-neves dobosa dobshow-val szó-
rakoztatnak majd bennünket. Az est csúcspontja 
a Vidiek együttes  a Greatest hits műsorával. A 
táncot kedvelőknek az est végén a TOP együttes 
játszik. A rendezvény előreláthatólag éjjel 2-kor 
ér véget.
Ez évi kísérőprogram a borkóstoló lesz, ahol a 
felnőttek Šintava környéki borokat ízlelhetnek 

meg, a gyere-
keknek lesz 
u g r á l ó v á r ,  
Marka és 
Sylvia ügyes 
kezeinek kö-
szönhetően 
pillangóvá, 
t ü n d é r r é , 
z o m b i v á , 
tigrissé vál-
t o z h a t n a k . 
Frissítőtől is 

gondoskodunk, a helyi árusok gazdag étel-és 
italkínálatából válogathatnak, de ajándéktár-
gyak is kaphatók a kellemes szombat délután 
emlékére.

Tisztelt lakosok, mindenkit szeretettel meghí-
vunk a rendezvényre, örülünk a találkozásnak!
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 23. ülése 
2017. április 10-én zajlott 8 képviselő részvételé-
vel. A polgármester tájékoztatta őket azokról a 
lépésekről, melyeket a tűzoltószertár építése érde-
kében tettek /rendezni kell a telkek tulajdonjogát 
és tervdokumentációt kell kidolgozni/. Az alapis-
kola öreg kazánháza rekonstrukciójának, tűzoltó-
szertárrá való átalakításának előzetes költségeit, a 
bekötőutat is beleszámítva, a tervező 225.000 eu-
róra becsülte hozzáadottérték-adó nélkül.
A további programpont az 1/2017 számú, a köz-
ség vagyonának eladására kiírt nyilvános ver-
senytárgyalás volt. A bizottság sikeresnek ítélte a 
versenyt, s azt tanácsolta a képviselőtestületnek, 
hogy fogadja el Žilinsky úr javaslatát, mert az a 
legkedvezőbb. A községi képviselőtestület jóvá-
hagyta a telek ezen érdeklődőnek való eladását.
A község meghirdette a 2/2017 nyilvános verseny-
tárgyalást is a község vagyonának eladására tele-
kommunikációs oszlop építése céljából /először  a 
SWAN cég érdeklődött iránta /, de mivel egy ér-
deklődő sem jelentkezett, a versenyt sikertelennek 
ítélték meg.
Ezután vita következett, melybe elsőnek E. Fülö-
pová kapcsolódott be és tájékoztatott a készülő 
„Tisztítsuk meg községünket“ rendezvényről és 
a falunap előkészítéséről Az iskolaügyi-, ifjúsá-
gi- és kulturális bizottság elnöke végezetül egy ja-
vaslatot nyújtott be, hogy a bizottság újabb taggal 
egészüljön ki Mgr. Berecz elöljáró személyében. A 
képviselők a javaslatot elfogadták. 
Ing. Hlavatý a vitában megállapította, hogy mivel 
a lakosok részről nagy az érdekődés a falu tulaj-
donában lévő telkek iránt, mérlegelni kellene to-
vábbi 4 telek eladását, nyilvános versenytárgya-
lást kellene előkészíteni, a bizottságoknak pedig 
meg kellene beszélni a feltételeket.
A képviselők rámutattak a nem működő kame-
rarendszer problémájára és annak szükséges re-
konstrukciójára is. A polgármester elmondta, 
hogy lehetőség van bekapcsolódni a felügyminisz-
térium felhívásába. A képviselők nézete szerint új 
autó kellene a községi rendőrségnek, megvásárlá-
sát jóvá is hagyták. Javasolták továbbá, hogy a KR 
tagjait bővítsék 5 főre, hogy egyikük reggeltől a 
délutáni órákig teljesíthessen szolgálatot.
A vitában a képviselők foglalkoztak a lakossági 
panaszokkal is, a lakosokat a vasúti átjárón való 
átkeléskor a vasúti rendőrök zaklatták és megbün-
tették, pedig a képviselők véleménye szerint épp a 
Szlovák Államvasutaknak kellene törődnie a biz-
tonságos vasúti átkelőhely megépítésével. Továb-
bi  veszély a teherautók közlekedése a község útja-
in, ezt  a tábla áthelyezésével korlátozni lehetne, jó 
lenne, ha a falu határa úgy lenne kijelölve, mint a 
múltban. Ezzel be is szüntetnék a nagy autók köz-

lekedését.
A vitába az önkéntes tűzoltók parancsnoka is be-
kapcsolódott, aki a vasúti átkelő fényjelzésének 
hiányára mutatott rá /a falu elején, a Branko mel-
lett Vágsellye irányába/. Előfordul, hogy a fény-
jelzést a benőtt fáktól, bokroktól nem lehet látni. 
A biztonság érdekében az átjáró mindkét oldalára 
fényjelzéseket kellene elhelyezni, mondta a pa-
rancsnok.
A képviselők szerint szükség van a multifunkciós 
játszótér rekonstrukciójára. A polgármester tájé-
koztatott a „Sport támogatása és fejlesztése 2017-
ben“ felhívásról, s javasolta, hogy be kellene kap-
csolódni.
Sokan érdeklődtek a falu központjában lévő nem 
működő artézi kút rekonstrukciója felől, ezért a 
községi hivatal dolgozói mérlegelték a lehetősé-
geket. Új fúratot kellene készíteni, amely sokba 
kerül, a képviselők javasolták, hogy végezzenek 
felmérést a kút műszaki és anyagi rekonstrukciója 
megvalósítására.
A képviselők a  vitában további témákkal is fog-
lalkoztak, például a 330. számú, községi tulad-
jonban lévő ház kiürítésével , az ideiglenes kutya-
menhellyel, /most van a megoldás szakaszában/, a 
játszótér melletti nem megfelelő parkolással /a KR 
közreműködésével kell megoldani/, az öreg pap-
lak rekonstrukciójával – versenytárgyalás meghir-
detése, tervdokumentum készítése.
Az ösztönző vita után a polgármester az ülést be-
rekesztette.
A képviselőtestület 24. ülésére 2017. 
május 15-én került sor 8 képviselő jelenlétében. 
Bevezetőben a polgármester előadta az előző ülés 
határozatainak teljesítéséről szóló jelentést /nyil-
vános versenytárgyalás előkészítése, új autó a köz-
ségi rendőrségnek, a KR tagjainak egy fővel való 
bővítése, a közlekedési jelzések megváltoztatása, 
figyelmeztető fényjelzés/.
Egyetlen programpont a község 2016-os zárszá-
madásának elfogadása volt, valamint a független 
auditor jelentése. A képviselők az új technikai ud-
var kiépítéséről és ennek finanszírozási módjáról is 
tárgyaltak, szóba került az öreg paplak épülete is, 
foglalkoztak a közvilágítással és a lakosok hangos-
bemondóval kapcsolatos észrevételeivel. Szó volt 
a Hydrostav egykori udvarán lévő négy építkezé-
si telekre kiírt nyilvános versenytárgyalásról az új 
építkezési körzetben. A polgármester tájékoztatta 
a képviselőket a telkek delimitációjának lehetősé-
geiről, melyeket a község momentál bekötőútnak 
használ. Ezeket zöldterületekké illetve gyerkját-
szótérré lehetne átalakítani. A képviselők a tájékoz-
tást tudomásul vették, és jóváhagyták  a Szlovák 
Földalaphoz küldött kérvény beadását az említett 
telkek delimitációját illetően.
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A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat

Gratulálunk a jubilánsoknak
70 Mária Mrlláková
         Jaroslav Baraník
        Oliva Novosadová
         Elena Jančárová
         Ladislav Grinai

 75 Milan Lobodáš
         Ján Chrenko
         Emília Dojčanová, HJ
         Margita Fülöpová
         Helena Molnárová

80 Helena Fraňová
         Ing. Jozef Kukan

85 Magdaléna Székháziová
         Helena Rapcová
         Eva Mitanová

90 Júlia Slížová
         
Újszüllöttek
Dominika Miklová
Šimon Lacko
Karol Tóth
Anastázia Rudická
Sebastián Mrázik
Marcel Nagy
Samuel Vargačík
                           
Házasságot kötöttek
Elemír Kurucz és Daniela Baloghová
Štefan Dojčan és Veronika Hlaváčiková
Francesco Rizzigallo és Erika Fülöpová
Martin Kušnier a Kristína Hurbanová

55. éves házasságot kötöttek
Ing. Jozef Kukan és Lýdia sz. Bujdáková
                                                            
Elhunytak
Zlatica Glodjaková, 90-ročnáévesná
Helena Benedová, 83-éves
Ing. Dezider Kolečáni, 81-éves
Vojtech Réső, 82-éves
Dezider Rotek, 76-éves
Štefan Fábry, 94-éves
Júlia Hanzlíková, 95-éves
Katarína Kováčová, 71-éves
Vladimír Marček, 59-éves

A képviselőtestület 25. ülésére 2017. június 19-én került 
sor, az ülésen mind a kilenc képviselő jelen volt.
Az ülést a képviselők és bizottsági tagok munkaértekezlete előzte 
meg, akik az adott pontokkal kapcsolatban elmondták véleményü-
ket, javaslataikat, észrevételeiket. A képviselőtestület ülésén meg-
tárgyalták a község életének fontos területeit, vagyoni- és projek-
tügyeit. A  képviselők foglalkoztak az előző ülés határozatainak 
teljesítéséről szóló jelentéssel, jóváhagyták a község vagyonának 
eladását a 3/2017-es nyilvános versenytárgyalás eredményei alap-
ján /új építkezési körzet/. A 4 telekből a versenytárgyalás során 
kettőt sikerült eladni. A további kettőt hasonlóan, a 4/2017-es nyil-
vános versenytárgyalás formájában fogják eladni, melyet a kép-
viselők megszavaztak, meghirdetésével egyetértettek. A határidő 
2017.9.6. Az új építkezési körzet telkei eladásán kívül téma volt 
még a terület tulajdonjogának átadása az SPP-nek és a ZVAK-nak 
ebben a körzetben. Jóváhagyták, hogy Tornóc község ingatlanai 
eladásának illetve bérbeadásának különös figyelmet szenteljenek 
a községek vagyonáról szóló törvény értelmében. Ez az eladás fő-
ként azon,  falu tulajdonában lévő telkeket érinti, melyeken keresz-
tül vezet majd a Vágsellyét elkerülő út. A gyűjtőudvar építésével 
kapcsolatban jóváhagyták a vagyonbiztosítás és az esetleges köve-
telések biztosítását banki váltóval.
A képviselők elfogadták a bérleti szerződések meghosszabbítását 
Boháč úr és Kumanová asszony esetében, és az iskola biológiai/
kémiai szaktanterme felszerelésének korszerűsítésére szolgáló kér-
vényt, melyben a projekthez anyagi hozzájárulást kérnek.
A következő programpont a tornóci könyvtár statútumára vo-
natkozó javaslat volt, mivel változtak a törvények. Elfogadták a 
könyvtári- és kölcsönzési rendszerre vonatkozó javaslatot is, ahol 
pl. változnak a könyvtár szolgáltatásaiért fizetett díjak. A képvi-
selők mindkét dokumentumot elfogadták. A testület a javaslatok 
előterjesztése után jóváhagyta a képviselőtestület munkatervét, a 
2017-es év II. félévére, s megtárgyalta az Új-Tornóci falurész járda-
építésének megvalósítását vizsgáló kérvényt, melyet Novelinková 
asszony adott be.
Az ülés végén tartalmas vitára került sor, melyben a képviselők 
meghallgatták azokat a javaslatokat, melyek megvalósítása a köz-
ség javát, a jobb életet fogja szolgálni. 
A polgármester szeretettel meghívta a jelenlévőket a 2017-es falu-
napra, melyre 2017. június 30-án és július 1-jén kerül sor. 
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a www.trnovecnadvahom.sk weboldalon ta-
lálhatnak.  

Köszönet
Szívből köszönöm MUDr. Ivan 
Jarošnak és PharmDr. Rábekovának 
a példás törődést és a szükséges or-
vosságok és egészségügyi segédesz-
közök biztosítását.
                                                                                  DH

Tornóc község értesíti a nagy nyilvánosságot vagyona nyilvános 
verseny formájában történő eladásáról: 

A község által kínált ingatlanok:

• két építkezési telek,  338 és 337/9 sz. parcella, a telek 
fajtái: beépített terület és  udvar, családi ház építésére alkalmas, 
a minimális eladási ár 30 Є/ m2

• a 4/2017 számú nyilvános versenykiírás 2017. 9.6-ig, 13.00 
óráig tart

Tornóc község minden érdeklődőt szívesen tájékoztat az ingatla-
nokról, az eladás feltételeiről a községházán, vagy a 031/7781496-
os telefonszámon, illetve e-mailban: obec@trnovecnadvahom.sk.
Részleteket természetesen a község weboldalán is olvashatnak
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
Komposztáljon velünk!

A hulladéktörvény értelmében minden lakos, 
mint a kommunális hulladék termelője, teljes mér-
tékben köteles részt venni a kommunális hulladék 
kezelésének rendszerében. A biológiailag bomló 
szemét kezelésében 
beállt változás Tor-
nóc lakosai számára 
a házi komposztálást 
illetően kötelező lesz.
A komposztálás ki-
váló módszer arra, 
hogyan használjuk 
ki a háztartásból és 
kertekből származó 
biológiai hulladékot, 
hiszen ezeket tilos a 
kukákba dobni. Ezen 
kívül a lakosoknak tiltják a bevezetett rendszerrel 
ellentétben álló likvidálást, /pl. égetés, közterület-
re való kihelyezés/.
Tornóc község a lakosoknak kiváló műanyag 
komposztálókat biztosított és négy előa-
dást szervezett, melyekben számos, kom-
posztálással kapcsolatos utasítást, ta-
nácsot kaptak. Néhányat megtalálnak a 
komposztálási kézikönyvben is, melynek 
szövegi részét Ing. Branislav Moňok készí-
tette elő a Földbarátok Polgári Társulásból.
Milyen előnyei vannak a komposztálók-
ban történő komposztálásnak?
Fő előnye, hogy egyszerűen és célirányo-
san lehet korrigálni a komposztálandó 
anyag lebomlását. Ez azt jelenti, hogy a 
megfelelő komposztálóval a bomlási fo-
lyamatban minimalizáljuk a külső környezetre 
gyakorolt hatást, de a nappal és éjszaka váltakozá-
sának hatását is.
Mit lehet komposztálni?
Alapjában véve minden biológiai hulladékot, 
mely a háztartásban és a kertben keletkezik. Az az 
ideális, ha az összetevők minél sokrétűbbek.

Néhány tanács azoknak, akik most kezdenek 
komposztálni:
Hogy a komposztálás sikeres legyen, megfelelő 
körülményeket kell biztosítani a komposztálásban 
részt vevő mikroorganizmusok tevékenységének. 

Ehhez a következő négy alapszabály 
betartását javaslom: biztosítsuk az 
egyes anyagok megfelelő nagyságát, 
minden anyagot komposztáljunk és 
keverjünk, biztosítsuk a levegő kellő 
bejutását és az anyagok megfelelő ned-
vességét.
Mik a komposztálás során felmerülő 
leggyakoribb hibák?
A komposztálásra váró anyag kiszárí-
tása, az átnedvesedés és a bűz, a nem 
megfelelő hőmérséklet vagy a borle-
gyek, muslicák nagy mértékű előfor-

dulása. Ezek a hibák ronthatnak a végtermék mi-
nőségén.
A komposztálók iránt érdeklődő lakosok, akik 
különféle okokból nem tudtak rész venni az előa-
dásokon, jelentkezhetnek a községi hivatal irodá-

jában. A rövid 
tájékoztatás és 
a komposztáló 
átvételéről illet-
ve átadásáról 
szóló protokoll 
aláírása után a 
komposztálón 
kívül egy bro-
súrát is kapnak, 
melyben továb-
bi tanácsokat 

olvashatnak arról, hogyan komposztáljunk.
Minden lakos, az is, aki nem vett ki házi kom-
posztálót, továbbra is igénybe veheti az osztá-
lyozott gyűjtés udvarát, ahová elhozhatja a bio-
lógiai hulladékot. Ezen kívül szelektálhatják a 
használt házi étolajat is, melyet műanyag üve-
gekben hozhatnak el a gyűjtőudvarba.

Az Új-Tornóci artézi kút vize 
nem iható

Tornóc község a Nitrai Regio-
nális Közegészségügyi Hiva-
talhoz fordult egy kérvénnyel, 
hogy végezzék el az artézi kutak 
vizeinek vizsgálatát, melyek a 
lakosság körében népszerű ivó-
vízként szolgálnak.
Az elemzés során megállapítást 
nyert, hogy az Új-Tornóci artézi 
kút vize magnéziumot és kalciu-

mot tartalmaz, tehát ivásra nem 
alkalmas. A községi artézi kút 
vize kifogástalan.
Az artézi kút föld alatti víz, mely 
a kőzetek között leszivárog, s fe-
lülről nem átengedő réteg zárja. 
A föld alá a felszíni vizek és a 
csapadék beszívódásával kerül. 
Fúráskor a víz szabadon, szi-
vattyú használata nélkül folyik. 
Nevét a francia Artois területről 
kapta, ahol a szerzetesek már a 

12. században készítettek ilyen 
kutakat.  Szlovákiában a 19. 
században kezdték alkalmazni. 
A község artézi kútjai a 20. szá-
zad elején épültek. A mindmáig 
működő kutakon  /Új-Tornóc, 
Molnár sor/ és a főtéri, járvány-
ban elpusztultak emlékére állí-
tott keresztnél lévő nem működő  
kúton kívül valamikor két artézi 
kút volt a mai Merkantnál és a 
Brankoval szemben is.
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Lakossági közlemény A falu életéböl...
Tornóc község ez év-
ben is támogatást ka-
pott a kultúra és a sport 

fejlesztésére
A Nitrai kerületi Önkormány-
zat rendszeresen támogatja a 
kerület kulturális- és sportak-
tivitásait. Az előző évekhez ha-
sonlóan a község most is kért 
erre a célra támogatást.
Ez évben a kultúrára 1.700 eu-
rót kaptunk, melyet a könyvtár 
frissítésére és a Falunap 2017 
anyagi-műszaki biztosítására 
fordítunk.
További 1.700  Є-t sikerült sze-
reznünk a sport támogatásá-
ra, ezt a polgármester serlege 
XXII. évfolyamának anyagi tá-
mogatására fordítjuk.
A könyvtár olvasói 1000 eurós 
összegnek örülhetnek, melyet 
a  Művészetet Támogató Alap 
folyósított új könyvek vásárlá-
sára.

A Tornóci  Községi Ren-
dőrség továbbra is figyelmez-
teti az idős polgárokat:
Soha ne adjanak pénzt olyan sze-
mélynek , akit nem ismernek!
Még akkor sem, ha azt állítja, 
hogy rokona, ismerőse küldte. 
Abban az esetben, ha telefonál 
valaki, és unokájaként, fiaként, 
más rokonként, ismerősként mu-
tatkozik be, mindig győződjön 
meg róla, hogy igazán erről a sze-
mélyről van-e szó. Hívja fel roko-
nát, ismerősét és tisztázza a hely-
zetet. Ha fennáll a gyanú, hogy 
szélhámosról van szó, azonnal 
értesítse a rendőrséget a 158-as-
, vagy a községi rendőrséget a 
0905 479859-es telefonszámon. 
A rendőrséggel akkor is azonnal 
vegye fel a kapcsolatot, ha már 
átverés áldozatává vált.
Közeleg a szünidő, ezért a gyere-
kekhez is fordulunk olyan kérés-
sel, hogy ne álljanak szóba idegen 
személyekkel, ne szálljanak be 
a kocsijukba, ne kísérjék el őket 
sehová. Semmit ne fogadjatok el 
tőlük, s ne adjatok nekik semmi-
lyen információt magatokról.

Április 22. – a Föld napja
Ezen ökológiai ünnepnap tör-
ténelmét 1970-től jegyzik, s azt 
juttatja eszünkbe, hogy Földünk, 
ahol élünk, milyen törékeny, sé-
rülékeny, s hogy mennyire füg-
günk a forrásaitól. Ezek sajnos 
végesek, s osztoznunk kell rajtuk 

a bolygó valamennyi teremtmé-
nyével.
Az ember és életkörnyezetének 
kapcsolata, annak védelme, a 
klímaváltozások mind arra fi-
gyelmeztetnek, hogy mi magunk 
is milyen veszélyt jelen-
tünk környezetünkre, s 
ez arra motiválja az em-
bereket, hogy lehetősé-
gei és képességei szerint 
mindenki segítsen.
Községünk lakosai sem 
maradtak a háttérben. 
2017. április 22-én 9 óra-
kor a községi hivatal 
előtt találkoztak a képvi-
selők, a testület melletti 
bizottságok tagjai, a vadászok, 
horgászok, méhészek, önkéntes 
tűzoltók, Csemadok tagok, az FK 
Dynamo tagjai, a községi hivatal 
dolgozói és a lakosság soriból ér-
kező önkéntesek. Volt, aki gyer-
mekeit is elhozta, hogy tanulják 
meg, milyen fontos a természet 
védelme, Ing. Rábek mérnök, a 
község polgármestere mindenkit 
köszöntött és üdvözölt, a közsé-
gi hivatal dolgozói kesztyűket, 
zsákokat osztottak a szemétsze-
déshez, majd az egyes csoportok 
szétosztódtak a meghatározott 
útvonalakon.
Bár valóban rengeteg szemetet 
sikerült összeszedni, a prímet 
most is a PET-üvegek, a pléhdo-

bozok, az üveg és a papír vitték, 
tehát csupa olyan dolog, amelyet 
le lehetett volna adni a szelek-
tált gyűjtésben. Pozitívum, hogy 
kevesebb volt a szemét, mint az 
előző években, tehát a „Tisztítsuk 
meg községünket” akciónak bi-
zonyára van értelme.
A helyi kultúrházban a JDS 

nyugdíjasklub tagjai már 
reggeltől készítették a 
résztvevőknek a finom 
bográcsgulyást, melyet az 
akció végén mindenki szí-
vesen fogyasztott. Az  ak-
ció szimbolikus befejezé-
seként emlékfát ültettünk. 
Hisszük, hogy ez a fa egy 
lesz a sok közül, melyeket 
a további években ez alka-

lomból ültetünk majd ki.
A rendezvény megszervezéséért 
köszönetet mondunk a polgár-
mester úrnak és a községi hivatal 
dolgozóinak. Főként azért, hogy 
szabadidejüket nem sajnálva tá-
mogattuk e nemes célt, köszönjük 

mindenkinek, aki bekapcsoló-
dott – a községi képviselőknek, 
a bizottságok tagjainak a Drules, 
Durmutz és Nimród vadászegy-
letek tagjainak, a horgászszerve-
zetnek, a méhészeknek, a tornóci 
önkéntes tűzoltóknak, a Csema-
dok és az FK Dynamo tagjainak 
a pedagógusoknak, az iskola és 
óvoda dolgozóinak és tanulóinak. 
Köszönjük a lakosoknak is, akik 
bekapcsolódtak az akcióba azzal, 
hogy házuk körül elvégezték a 
tavaszi nagytakarítást, de minde-
nek előtt az önkénteseknek, akik 
gyermekeikkel együtt eljöttek. 
E segítségnek köszönhetően si-
került elvégeznünk egy jó adag 
szükséges és hasznos munkát.
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A falu életéböl...
A májusfa állítása

régen az egész vidéken elterjedt. A májusfá-
kat először a gonosz lelkek, boszorkányok 
elleni védelemként állították, mert ezek jég-
esőt, vihart hoztak az emberekre. A május a 
tavasz tél feletti győzelmét, az élet halál fe-
letti győzelmét jelentette. A májusfát az ifjak 
a választott leánynak állították, koszorúval 
és szalagokkal szépen 
feldíszítették. Ma a falu-
ban általában egy közös 
májusfát állítanak, mely 
a falu lányai és asszonyai 
egészségének jelképe, vi-
talitásuk, élethordozásuk 
éltetése, ünneplése.
Ezt a hagyományt köz-
ségünkben is fel akarjuk 
újítani. Az önkéntes tűz-
oltók, az iskolaügyi- ifjú-
sági- és kulturális bizottság a községi hivatal 
dolgozóival együtt 2017. április 30-án vasár-
nap a helyi kultúrház udvarán ünnepélyesen 
májusfát állítottak. A népdalok vidám hang-
ja sok gyermeket és felnőtt kíváncsiskodót 

odacsalogatott. A májusfa színes szalagokkal 
való feldíszítésében a jelenlévő gyerekek is 
segédkeztek, s a tűzoltók rekord rövid idő 
alatt felállították.
Ezután a jelenlévőket Katarna Tusková, az 
iskolaügyi-, ifjusági- és kulturális bizottság 
tagja köszöntötte, kifejezte örömét, hogy e 
népi hagyomány iránt oly sok felnőtt, fiatal 
és gyermek érdeklődik. A helyi iskolások rö-

vid műsorral tarkították 
a rendezvényt, és méltán 
érdemelték ki a tapsot.
A napos idő, a vidám han-
gulat, a mosolygó látoga-
tók azt bizonyítják, hogy 
az idei májusfaállítás 
valóban jól sikerült. Kö-
szönjük a polgármester, a 
községi hivatal dolgozói, 
az önkéntes túzoltók és 
az említett bizottság tá-
mogatását. Valamint azo-

két is, akik május 1. előestéjén eljöttek. Ennek 
a támogatásnak köszönhetően együttes erő-
vel meg tudjuk őrizni ezt a régi hagyományt 
a további nemzedékek számára. 

Verseny a legszebb kertért és kisker-
tért

A kert az a hely, ahová sokan a stressz, a meg-
terhelés után járnak pihenni. A kertben végzett 
fizikai munkából új erőt 
merítenek, ezt a munkát 
tartják a legjobb relaxnak. 
Nem sajnálják az időt, a 
fáradságot, melyet hob-
bijuknak szentelnek. Az 
eredmény egy kert vagy 
kiskert, melyet valóban 
érdemes megnézni.

Épp most, amikor körü-
löttünk minden virágba 
borul, ideje bekapcsolódni a versenybe. Dicse-
kedjenek el egy kicsit munkájuk eredménye-
ivel, küldjenek az obec@trnovecnadvahom.sk 
e-mail címre három fotót a kertjükről, vagy 
hívják  a 031/7781496-os számot és elkészít-
jük a képeket. Engedjenek betekintést szépen 
gondozott zöldterületükre vagy kertjükbe, a 

sziklakertbe vagy csak egy csendes sarokba, 
ahol szívesen pihennek és csodálják kezük 
munkáját. 

A szavazás augusztus fo-
lyamán lesz, s az értékes 
díjakat lehet, hogy éppen 
ön nyeri meg. Olyan dol-
gokhoz juthatnak hozzá, 
melyek segítenek abban, 
hogy kertjük még szeb-
ben nézzen ki. A verseny-
zők közül az első hármat 
a Nyárbúcsúztatón ju-
talmazzuk meg, melyet 
szeptemberre tervezünk. 
Bővebb tájékoztatást la-

punk múltkori számában illetve a www.tr-
novecnadvahom.sk weboldalon találhatnak, 
vagy érdeklődjenek telefonon.

Ne habozzon egy pillanatig sem, kapcsolód-
jon be a versenybe!
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Találkozás Mária Vrkoslavová-
Ševčíkovával 2017. 3. 27.
A Mária Vrkoslavová-Ševčíková három köny-
véről rendezett író-olvasó találkozónak minden 
alsó tagozatos tanuló örült. Nem mindennapi 
találkozó volt. El kellett jönnie Gordon kutyá-
nak, az egyik könyv főhősének is. Mária asszony 
bemutatta könyveit, elárulta, miért jöttek létre. 
Az elsőt, „Élet négy lábon” azután írta, hogy el-
hagyta őket első kutyusuk, Gaston. „16 évig volt 
velünk és védelmezte életünket. Azt szerettem 
volna, ha nem felejtjük el” – mondta az írónő.
A következő könyvet, „ A kiskutyus nagy ka-
landjait” Gordonról írta, akit a család azután vett 
neki, hogy Gaston örökre elhagyta. Leírja első 
napjait, hogyan fedezte fel a világot, a kirándu-
lásokat, ahová a család magával vitte. Gordon a 
gyerekek számos kérdése alatt is nyugodtan fe-
küdt, de mint minden életrevaló kutyus, néha 
odament a gyerekekhez és simogatni is hagyta 
magát.
A harmadik könyv címe „Boldog boszorkány”, 
szerencsés befejezésű meséket tartalmaz. A gye-
rekek az iskolában mindhárom könyvet megvá-
sárolhatták, hisz az írónő hozott magával belőle. 
A találkozó a gyerekeknek nagyon tetszett, s vé-
gül Gordonnal, aki nagyon szereti a gyerekeket, 
le is fényképezkedhettek.
Pedagógusnap
A pedagógusok 
és alkalmazot-
tak tanítónapi 
ünnepségére a 
tornóci Láng-ud-
varban került 
sor. Ez alkalom-
ból Komenský 
aranyplakettel 
tüntették ki az 
iskola néhány 
alkalmazottját. 
Idén Mgr. Juraj 
Boženík, Mgr. Alena Palušová és Marta Bugyio-
vá részesült elismerésben.
Elsősök beiratkozása
Az első osztályosok beiratkozására április 4-én 
és 5-én került sor. Minden olyan gyereknek részt 
kellett vennie rajta, aki az aktuális év szeptem-
ber elsejéig betölti 6. életévét, még akkor is, ha a 
szülő halasztást kér. Az új tanévben 27 új elsőst 
köszönthetünk. Kívánjuk nekik, hogy jól érez-
zék itt magukat, örömüket leljék a tanulásban, és 

szerezzenek sok jó jegyet. Végezetül köszönjük 
az iskolánkba vetett bizalmat.
…turistanapló
…kihasználva az április 15-i verőfényes szomba-
ti napot, elláto-
gattunk a gyö-
nyörű völgybe, 
ahol a hrušovi 
vár romantikus 
romjai találha-
tók. Azt beszé-
lik, elnökünk 
is gyakran el-
látogat ide és a 
fárasztó mun-
ka után itt pi-
hen, hiszen a 
T o p o ľ č i a n k y 
melletti nyara-
lójához is közel 
van. Ez azon 
kevés szlovákiai  
vár egyike, amely állandóan váltakoztatta tulaj-
donosait, még csak romokká nem vált. 1928-30 
táján Ing. K. Kühn, a Prágai Állami Műemlékhi-
vatal szakembere vezetésével jelentős rekonst-
rukción ment keresztül. Ma egy lelkes csoport 
törődik vele, akik minden szabadidejüket ráál-
dozzák, nekik köszönhető, hogy a hrušovi vár 
romjai olyan állapotban vannak, hogy látogatha-
tók. Hazafelé Kistapolcsányban megtekintettük 

a rezervátumot, ahol a hegyi bölény 
tenyésztésével foglalkoznak. Szeren-
csénkre épp etetésre érkeztünk, tehát 
jól megszemlélhettük a bölényt. Az 
areál szép és rendezett. Nemrég volt 
az 50 éves évforduló, ekkor egy tanös-
vényt létesítettek itt 10 panellel, mely 
ismerteti a látogatókkal a bölényte-
nyésztés történetét.
…az első májusi szombaton, május 
6-án a közeli Pozsonyba vettük utun-
kat. Petržalka-Kopčany-ban megláto-

gattuk a BS 8 Bunkert, Pozsony legnagyobb és 
legerősebb felfegyverzett nehézobjektumát. A 
Bunker mint egy jól kiépített védekezőrendszer, 
reakció volt Hitler és a fasizmus hatalomra kerü-
lésére. A bunkerek kisebb erődítmények Ostrava 
szintjén kezdődtek, majd Moraván. Észak-, Nyu-
gat- és Dél-Csehországon, alsó Moraván keresz-
tül Szlovákián át Kárpát-Ukrajnába vezettek, 
mely akkor Csehszlovákiához tartozott. A több 
száz objektumból csak néhány maradt meg, ezek 
közé tartozik a pozsonyi BS 8-as Bunker is. Má-
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sik megállóhelyünk a Slavín, az elesett szovjet 
hősök emlékműve volt, melyet nemzeti kulturá-
lis emlékké nyilvánítottak. A Slavínon 6845 ka-
tonát temettek el. A monumentális gránitszobor 
39,5 méter magas a tetején egy katonával, aki a 
felszabadított vidék fölé terjeszti ki zászlaját. A 
Slavín része egy gyönyö-
rű park, s innét csodálatos 
kilátás nyílik a városra is.
A Föld napja
Azt, hogy kert és kert közt 
különbség van, iskolánk 
tanulói is tudják, hiszen 
az iskolakertben olyasmi 
van, amit a közönséges 
kertekben nem látunk. Ez 
ugyanis permakultúra, 
tehát állandóan rendben 
tartott és megújuló, mely respektálja a természet 
törvényeit és egységes egészként működik. Ez 
évben a Föld napja tiszteletére „rovarhotellel”, 
függőleges növényfalakkal, magasított zöld-
ségágyásokkal bővítettük. A 4. évfolyam tanu-
lói a munkára nevelés keretében törődnek vele. 
Komposztálót hoztunk létre, a gyógynövény-
spirálba gyógynövényeket ültettünk, a kertet a 
tanulók a délutáni brigádok keretében gondoz-
zák. A 9. osztályosok a legbüszkébbek, akik ott 
voltak a létrehozatalnál, s gondozni kezdték. Ha 
elmennek, átadják a fiatalabbaknak, akiknek a 

természet iránti viszonyban és az érdemi mun-
kában is példaképül szolgálnak. Természetesen 
a többieket is dicséret illeti, akik az alapításban 
és a fenntartásban is részt vállaltak.
A Föld napján azonban nem ez volt minden – a 
tanulók segítettek a falu és az iskola környékének 

tisztításában és takarításá-
ban. A nap végén mindnyá-
junkat jó érzés töltött el, hi-
szen megint hozzájárultunk 
ahhoz, hogy az iskolában és 
a községben is jól élhessünk.
…sportsikereink
Járási egyéni atlétikai baj-
nokság:
3. hely – futás 300m – Jarosl-
av Baraník
2.hely – súlylökés – Mikuláš 

Varga
Diák minifutball járási bajnokság – alsó tagozat - 
Mc Donalds Cup  – 2.helyezés
Diákok járási asztalitenisz-bajnoksága– 2.helye-
zés
Alapiskolások járási sakkversenye– 3.helyezés – 
Marko Zsák (továbbjutás a kerületi bajnokságra)
…olimpiákon elért sikerek
Földrajz-olimpia, járási forduló C kategória – 3. 
helyezés – Filip Alaksza
A cikekkért közsönet Mgr. Ingrid Fülöpovának és Katarína 
Tuskovának

Május 8. – a fasizmus feletti 
győzelem napja

A második világháború véres betűkkel író-
dott be történelmünkbe, következményeit  
községünk lakosai is meg-
tapasztalták. Találunk még 
olyanokat, akik emlékez-
nek erre a szörnyű időszak-
ra, és nem tudnak felejteni. 
Hiszen a háború – mely 
Dél-Amerikát és Antark-
tiszt kivéve – minden vi-
lágrészt elért, a becslés sze-
rint 50 millió embert, nagy 
részben civileket érintett.
A háború megpecsételte a 
falu lakosainak életét is, vagyoni, egészségi ká-
rokat okozott és életeket követelt. Ma az elesett 
lakosokra a temetőben egy emlékmű emlékez-
tet, egy kegyhely, ahová a rokonok, ismerősök 
mindmáig kijárnak gyertyát gyújtani, koszo-

rúzni mintegy köszönetként, hogy a legna-
gyobb árat fizették, saját életüket áldozták fel.
Fasizmus, holokauszt, lángba borult há-
zak, árvák, özvegyek, fájdalom, veszteség. 

Ha nem lett volna ez 
a győzelem, a világ 
másképp nézne ki. 
Ezek a szavak sajnos 
még 72 év elteltével 
sem vesztették el bor-
zalmas jelentésüket. 
Arra emlékeztetnek, 
hogy a béke ma sem 
egyértelmű, magától 
értetődő: a szabadsá-
gért, a demokráciáért 

harcolni kell, nem feledhetjük el a történel-
met, tanulni kell belőle, hogy a háború bor-
zalmait csak könyvekből és az egyre keve-
sebb tanú emlékeiből ismerjük. Hogy nekünk 
és a fiataloknak a fasizmus elleni győzelem 
napja ne csak egy további szabadnap legyen.
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Társadalmi szervezetek

A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesülete 
helyi szervezetének klubja továbbra 

is aktív
Az év második negyedéve klubunkban nem csak 
nagyon aktív, hanem sikeres is volt. 12 akciót 
szerveztünk, illetve vettünk rajtuk részt.
Áprilisban, a három napos húsvéti kiállítás ide-
jén először látogattak el hozzánk barátaink a ma-
gyarországi Oroszlánból. További kiállításunk is 
volt „Reciklált szépség” címmel, melyet a Nyitra 

Menti Múzeum kérésére hoztunk létre a vágsely-
lyei tájházban. 9 tagunk állította itt ki kézimun-
káit, csakis újra hasznosított anyagból. A kiállítás 
nagyon érdekes volt, minek köszönhetően jövő-
re ajánlatot kaptunk, hogy kiállíthatunk az ara-
nyosmaróti kastélyban.
A harmadik kiállítást az oroszláni OKSZĺK kul-

túrközpontban tartottuk, ahol klubunk életét 
mutattuk be a megalakulás óta, valamint Tornóc 
községet.
Áprilisban bekapcsolódtunk egy rendezvénybe 
„Tisztítsuk meg falunkat” néven a Föld napja ke-
retében. Tagjaink kitűnő gulyást főztek, melyet 
a résztvevők nagyra értékeltek, az ügyes asszo-

nyok pedig pogácsát és kelt kalácsot is készítet-
tek.
Májusban a malonyai arborétumba kirándul-
tunk. Nagyon örültünk, mert ezt a kirándulást s 
községtől kaptuk aktív tevékenységünk jutalma-
ként, amit ez úton is nagyon szépen köszönünk.
A baráti oroszlániak meghívását elfogadva egy 
csokoládémanufaktúrát látogattunk meg és meg-
tekintettük a majki kamalduli remeteség kolos-
torát. Májusban klubnapot is tartottunk anyák 
napja alkalmából a Jednota COOP ellenőrző bi-
zottságával karöltve. A végén átmentünk a kul-
túrház nagytermébe megnézni az óvodások és 
iskolások anyák napi műsorát.
Močenokban részt vettünk az OR JDS járási 
sportjátékain. Klubunkat 7 tag képviselte, 3 nő, 
3 férfi és a csapatvezető. 6 oklevelet sikerült sze-
reznünk. A férfiak minden kategóriában a har-

madik helyezést érték el, a nők pedig mindenben 
a másodikok lettek. Ez klubunk számára nagy 
sikert jelent.
Gyermeknapra elfogadtuk az iskola és óvoda 
meghívását, ahol kézműves foglalkozást tartot-
tunk ötféle kézimunka technikával.
Klubunknak a mai napig 58 tagja van. Mindenki-
nek szeretném megköszönni, aki csak egy kicsi-
vel is hozzájárult ahhoz, hogy mindezt anyagilag 
is győzni tudjuk, s valamit tett a közös érdekért. 
Köszönet a szponzoroknak, de ügyes klubtagja-
inknak is. Önök nélkül mindez nem sikerült vol-
na…

Ősszel gyönyörű a természet, tarka színekben pompá-
zik…
Az őszre hasonlít a szeniorok élete is, 
de csak akkor, ha a sokszínűségről
maguk gondoskodnak…

M. Hrabovská, a tornóci klub elnöknője
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     Társadalmi szervezetek
Az önkéntes tűzoltók testületének 

naplójából
A tornóci önkéntes tűzoltók egy cseppet sem 
unatkoztak. Munkájukról az a gyújtogató 
gondoskodott, aki ez év márciusától mindmáig 
17 alkalommal gyújtogatott. Egyszer közlekedési 
balesethez hívtak minket, ahol az önkéntes 
tűzoltóknak egy sérültet a  helyszínen el kellett 
látni. A másiknak súlyosabb volt a sérülése, őt 
a vágsellyei kollégák látták el, s előkészítették 
a mentővel kórházba 
szállításra. Annak 
ellenére, hogy 
megtudtuk, a 
tűzesetek nagy részét 
a gyújtogató okozta, 
egy tűzoltókolléga is 
gyanúba keveredett. 
Igazolványát leadva 
önként elhagyta a 
testületet. 2017.4.20-
án az erős szél 
k ö v e t k e z t é b e n 
hatalmas, súlyos ágak zuhantak a Branko 
melletti útra, az autósoknak ki kellett kerülni, 
ha nem akarták, hogy a gépkocsijukban kárt 
tegyenek. Az önkéntes tűzoltók eltakarították 
ezeket, melyeket az úton kívülre vontattak el. 
2017.4.22-én 6 tűzoltónk részt vett  a „Tisztítsuk 
meg községünket” akcióban.  A Horný Jatov felé 
vezető szakaszt választottuk, a kerékpárosok 
által használt út és a főút mellett. Sajnos, rá 
kellett mutatnunk arra a tényre, hogy az adott 
lokalitásban hatalmas mennyiségű 
szemét volt. Munkánkhoz tartozik a 
környezetvédelem is, s mint a többi 
embert, minket is bánt és nekünk is 
fáj néhány egyén viselkedése. Május 
elseje előtt lányainknak májusfát 
állítottunk a kultúrház udvarán. 
Elmondhatom, hogy ez nekünk nem 
okozott gondot. Bízom abban, hogy 
a tűzoltók hasonló elánnal állnak 
majd hozzá minden felhíváshoz 
és továbbra is bebizonyítják, hogy 
hatalmas segítséget jelentenek a 
községnek. A közlekedési balesetekben és a 
tűzeseteknél gyakorolt éles bevetésen kívül 
bemutatót tartottunk egészségügyiseink 
beavatkozásáról és tűzoltási bemutatót 
is előkészítettünk a gyermeknapra, ahol 
bemutattuk technikánkat és ügyességünket, 
rátermettségünket is. Az akció után nagy 
mennyiségű habot készítettünk a gyerekeknek, 

melyben kibolondulhatták magukat. Mosdás 
után Karosa Liaz Turbo és Škoda 706-os 
tűzoltóautókkal mehettek egy körútra. Május 
végén Močonokra küldtek egy evakuációs 
taktikai gyakorlatra, ahol sok tapasztalatot 
szereztünk.
Szeretném figyelmeztetni a lakosokat, hogy 
különbséget kell tenni a kiégetés  és elégetés között. 
Kiégetés alatt felszíni égést értünk /fű, egyéb 
növények/, de a meggyújtásra szánt fűkupac, 

szénakupac már elégetés. 
Fűégetésnél önök, lakosok 
is sok esetben okozhatnak 
tüzet, s a meggondolatlan 
lépéssel veszélybe sodorhatnak 
emberéleteket, veszélyeztethetik 
a többi lakos egészségét, 
birtokát. Ez okból semmiképp 
se gyújtsák meg a füvet nagy 
szélben, mert a tűz gyorsan 
terjed, ne gyújtsanak tüzet 
gyúlékony anyagok /száraz 
fű, széna, szalma/ közelében 

és semmi esetre sem az erdő közelében, mert 
ennek elterjedésével hatalmas és pótolhatatlan 
kár keletkezhetne környezetünkben.
Tűz be nem jelentése esetén a lakosoknak 99 Є 
büntetés jár, a segítség elmulasztásáért 165 Є, 
növények felgyújtásáért, tűz okozásáért, vagy a 
tűzvédelmi utasítások be nem tartásáért pedig 
331 Є.
Közérdek, hogy előzzük meg a fű és száraz 
növényzet égetéséből keletkező tűzeseteket. 

Hinnünk kell, 
hogy közös erővel 
c s ö k k e n t e n i 
tudjuk majd 
a fűégetésből 
adódó tűzesetek 
számát, s nem 
i s m é t l ő d i k 
majd meg az 
elégett farönkök, 
bokrok, lángoló 
domboldal és 
s z e m é t l e r a k a t 

látványa.
S végül: Mit tegyenek a már elterjedt  tűz 
esetén?
Rögtön jelentsék a 150-es illetve 112-es 
telefonszámon, illetve gondoskodjanak arról, 
hogy azt más jelentse.

Dezider Marček, a tornóci önkéntes tűzoltók parancsnoka
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Társadalmi szervezetek
Tavasztól idénykezdésig

A szokatlanul kemény tél után március elején gyors 
felmelegedés és jégolvadás következett. Az erős déli 
szél és a nagy jégdarabok, melyekbe szigetecske volt 
belefagyva az Amerika III halastónál, kb. 20 méterrel 
odébb tolták a szigetecskét eredeti helyétől.
Március végéig folytatódott az öreg fűzfaerdő tisztí-
tása az Amerika III halastónál. Március első harma-
dában megkaptuk a „Verseny a 2017-es vízért” ered-
m é n y e i t , 
melyet az 
E k o p o l i s 
alapítvány 
hirdetett, 
s melybe 
azzal a ja-
va s l a t t a l 
neveztünk 
be, ho-
gyan lehet 
megtartani 
a vizet a 
Vág öre-
gágában. A tanulmányt két fiatal szakember, Ing. 
Marian Hajko és Ing. Lucia Spálová dolgozta ki, a 
Szlovákia minden részéből érkezett 7 tanulmány 
közül az I. helyet szerezték meg. Ez nagy örömmel 
tölt el minket és igazolja, hogy megéri újjáéleszteni 
az öregágat és környékét. Ez még sok időt vesz igé-
nybe, nagy igyekezetre és a többiek segítségére lesz 
szükség, mindazokéra, akiket megszólít a gondolat 
és csatlakoznak szándékunkhoz. A ta-
nulmányt a www.srztrnovec.sk webol-
dalon tekinthetik meg. 
Március közepén brigádot hirdettünk a 
Vermek halastó kaszálására és a nád le-
vágására. Sajnos, hiába hirdettük a köz-
ségi hangosbemondóban többször is, 
csak 1 tag jött el. Ez a tagok többségének  
szervezet tevékenységével szembeni  
közömbösségéről tanúskodik. A mun-
kában mindig csak néhány tag vesz 
részt, akikre minden munkánál számí-
thatunk, akik idejüket és eszközeiket 
sem sajnálják arra, hogy rendben tart-
sák a tó környékét. Nem kell megnevezni, tudjuk, 
kikről van szó, s ők tevékenységükkel nem csak a 
szervezethez, hanem  a természethez való viszonyu-
kat is kifejezik, ahová gyakran visszatérnek.
Március második felében az Amerika III halastónál 
ívófészkeket raktunk le a fogasoknak. Március vé-
gén megkaptuk a határozatot, hogy az erdőtisztítás 
engedélyét az Amerika III halastónál meghosszabbí-
tják a következő vegetáción kívüli időszakra, tehát 
ősszel folytatjuk a tisztítást.
Április első szombatján befejeztük a Vermek halastó 
tisztítását és a nád likvidálásra való elszállítását.
Az Amerika III halastónál nagy invazívnövény 

lelőhelyet találtak, japánkeserűfűvel. A Duslo felelős 
dolgozóival való konzultációt követően megkezdjük 
a rendszeres irtást.
Április 13-án került sor az Amerika III /1200 kg/ és a 
Vermek /500 kg/ K3-as ponttyal való betelepítésére. 
Az állományt mindkét halastóban rupínnal kezelték, 
melyet a halak a tápanyaggal együtt kaptak meg. 
Április 28-án megkezdődött az Amerika III halastó 
vízzel való feltöltése. A feltöltés 4.30-án fejeződött 

be a folyó 530 cm-es állásával /SHMÚ ŠaA halak 
egészségi állapota megállapítására ellenőrző fo-
gásokat végeztek a Vermek halastónál.
Lekaszáltuk az Amerika III partjait, hogy a szer-
vezők kellőképpen előkészíthessék a hagyomá-
nyos horgászversenyt, melyre május 6-án került 
sor. A számos résztvevő közül Miroslav Pallér 
lett a győztes, a 2. helyet Ján Doboš, a 3. helyet 
pedig Jozef Borovička szerezte meg.
Május második felében a Vermek halastónál 
újabb ellenőrző fogást végeztek elektromos ag-
regátorral. A műveletet Ing. Šubjak végezte az 
Ivánka pri Dunaji-i Egyesített Szakközépiskolá-
ból, ahol horgászatot is oktatnak. Nagyon szép 

halállományt állapított meg, de a lehalászásokat 
csak a vízszint csökkenése után lehet megvalósítani.
Május 15-én megkezdődött a pontyok lehalászása 
a halastavakban. Újra megismétlődött, ami néhány 
éve mindig. Az ún. „ horgászok” a lehető legna-
gyobb pontymennyiséget akarták kifogni a lehető 
legrövidebb idő alatt. Ha ez tovább folytatódik, 
nemsokára probléma lesz méretes halat fogni.

Június 1-jén 
megkezdődött a 
fő horgászidény, s 
kollégáink csodák 
csodájára eltűntek 
a halastavakról, 
hogy folytathassák 
a folyókon megkez-
dett tevékenységü-
ket. Ilyen hozzáállás 
mellett a horgásza-
tot nem sokáig lehet 
fenntartani, s a mes-
terséges betelepítés 

nem tudja pótolni a horgászterületeinkről egyre jo-
bban fogyó halakat.
A Duslo-val való megegyezés után megkezdték az 
Amerika III zsilipjeinek rekonstruálását, ahol több 
mint 25 év után ki kell cserélni a szilárd kapuszár-
nyakat, hogy a víz megmaradjon a tóban,  s úgy 
megcsinálni, hogy a vizet már a Vág alacsonyabb 
vízállásánál is fel lehessen tölteni.
Végezetül minden aktív tagunknak köszönjük a 
munkáját s kérjük őket, hogy ne szegje kedvüket a 
többi tag közömbössége, s példamutatásukkal pró-
bálják meg őket is együttműködésre késztetni.
Petrov zdar                a horgászszervezet vezetősége
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TJ Dynamo Tornóc – asztali-
tenisz szakosztály
Évek óta berögződött szép szokásként 
2017.5.26-án is megtartották a TJ Dy-
namo Tornóc regisztrált játékosainak 
ülését, melyen értékelték a 2016/2017-es 
évet. A találkozón vezetőségi tagokat is 
választottak, ahol alapvető változás állt 
be. Ez a változás a klub új ügyvezetőjé-
nek megválasztása, erre a tisztségre ifj. 
Juraj Kriškot  választották meg. A pénz-
tárosi és ellenőri tisztségek maradtak.
A 2016/2017-es idény frissítő melletti 
szórakozással zárult. 
Az asztaliteniszezők a következő ered-
ményekkel zárták  a 2016/2017-es éva-
dot :
Az „A” csapat a II. ligában az 5. helyen 
végzett.
A „B” csapat a 4. ligában játszott, ahol az 
előkelő 3. helyet érte el.
A „C” csapat a vágsellyei járási verseny-
ben 1. , tehát járási bajnok lett. Gratulá-
lunk!
A „D” csapat a vágsellyei járási verseny-
ben az utolsó, 7. helyet szerezte meg.
Az asztaliteniszezőknek júniusban 
és júliusban játékszünetük lesz. A 
2017/2018-as idényre való felkészülés 
összpontosítással indul.
A tornóci asztalitenisz szakosztály ve-
zetősége minden sport-, főként asztali-
tenisz-kedvelőnek kellemes nyarat és jó 
szabadságolást kíván! 
Miroslav Ševčík,                                                                                                            
asztalitenisz szakosztály                                                                       

A Tornóci Dynamo futball-klub
A – csapat

A 2016/2017-es év tavaszi idényébe 11 pontos előnnyel léptünk, 
s meg szerettük volna szerezni az elsőséget. Az előkészületeknél 
teljesítményeink ingadozók voltak, és sajnos, a sebesülés sem 
került el bennünket. Komoly Achilles-ín sérülés érte Sklenár 
kapitányt, akit később meg is műtöttek, így számára az idény 
idő előtt ért véget. A csapat fontos posztját a gyakorlott Žigárdi 
töltötte be. Az idény elejétől látszott, hogy a játékosokat 
inspirálta a favorit-szerep és a továbbjutás lehetősége. A 
játék megnyilvánulása nem volt elég jó minőségű és szemet 
gyönyörködtető. A kevésbé jó csapatok ellen azonban hoztuk az 
eredményeket. Pontveszteséget konkurensünktől, a Krškantól és 
a Betonáristól szenvedtünk el. A Betonáris Šaľa sokáig lihegett 
a nyakunkban és nyomást fejtett ki egészen a verseny végéig. 
Az ezzel az ellenféllel játszott otthoni döntetlen után már az 
előrelépésben és az elsőségben bíztunk. 3 körrel a befejezés előtt 
Kynek-ben győztünk, a konkurrens pedig elvesztette a meccset, 
így a remélt elsőség valósággá vált. Az utolsó hazai találkozó 
Dolné Lefantovce-val gyönyörű megerősítése volt a címnek. 
A játékosok játékukkal és eredményükkel, a klub vezetősége 
pedig egy felejthetelen ünnepséggel szerzett örömet. Nagyon 
köszönjük a támogatás minden tisztségviselőnek, szponzornak 
és szurkolónak.             Vladimír Klincko

Az ifi csapat mögött nehéz év áll, a táblázat VI.B csoportjában 
az utolsó helyen végeztek. A diákoknak sem volt sikerük az A 
csapat IV. ligájában az utolsó előtti helyet szerezték meg.
A polgármester serlegéért folyó hagyományos verseny 2017. 
július 5-én 9 órakor lesz a tornóci Anton Keszeli stadionban. 
Az érdeklődők jelentkezzenek Ing. Vladimír Klinckonál a 
klincko@fkdynamo.sk e-mail címen vagy a 0907 442 357-es te-
lefonszámon. Bővebb tájékoztatást a www.trnovecnadvahom.
sk  weboldalon találhatnak.

Juraj Boženík, Marek Žigárdi, Štefan Kočiš, Róbert Zsille, Boris Današ, Patrik 
Janáč, Samuel Čapičík, tréner Vladimír Klincko, Marko Végh, Kristián Szitás, 
Andrej Karkuš, Dávid Rehák, Kristián Zsille. Karol Motolík, František Farkaš, 
Ľubomír Leško, Luboš Janáč, Lukáš Kukla, Dušan Sklenár, Nikolas Horváth, 
Juraj Kriško, Patrik Lencsés  



Jelentés az iskolapadból...

                                 Komposztáljon velünk!
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