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  ZO ŽIVOTA OBCE
Deň obce 2017

Počas prvého prázdninového víkendu sa už po štrnásty 
raz konalo obľúbené kultúrnospoločenské podujatie Deň 
obce 2017.
V piatok popoludní sa v Miestnom kultúrnom stredisku 
Trnovec nad Váhom stretli všetci milovníci spevu na po-
pulárnej okresnej speváckej súťaži „Hľadáme spevácke 
talenty“. V tomto roku si usporiadatelia stanovili ambi-

ciózny cieľ a 
po prvý raz 
pozvali spe-
vákov z ce-
lého Nitrian-
skeho kraja. 
Napokon sa 
ich prihlásilo 
27 a vystupo-
vali v troch 
speváckych 
kategóriách. 
M i l o v n í -
ci športu si 

mohli s chuťou zmerať svoje bežecké schopnosti v prvom 
ročníku Behu okolo Ameriky, ktorý sa konal v piatok 
podvečer. Súťažili malí i veľkí, na radosť usporiadateľov.
Detské rybárske preteky sú už niekoľko rokov súčasťou 
programu Dní obce. Aj keď sa po horúčavách mierne 
ochladilo a trocha popršalo, deti takéto “drobnosti” ne-
odradili. Ráno si privstali, pripravili si udice, krmivo a 
ostatnú výbavu, po zahájení pretekov si začali prikrmo-
vať svoje lovné miesta a pomaly sa pustili do lovu. Pri 
zamračenom počasí ryby brali spočiatku len sporadicky, 
ale len čo sa objavilo slnko, začali byť aktívnejšie a ulovili 
sa aj väčšie kusy, ktoré rozhodli o výsledku pretekov. 
1.miesto: Andrejka Krišková, ulovila 3,56 kg rýb
Najväčšiu rybu ulovil Roman Lendel, jeho kapor vážil 
2,28 kg.
4. ročník Jazdy zručnosti sa konal pred železničnou sta-
nicou a organizovala ho Autoškola Hlavatý v spoluprá-
ci s Obcou Trnovec nad Váhom. Zišli sa tu aj milovníci 
rýchlych strojov na zraze motorkárov. Bohatý sprievod-
ný program, pri ktorom sa deti mohli povoziť na vozíku 
ťahanom koňmi, vyskúšať si streľbu z luku, tí nad 18 ro-
kov aj jazdu na kamióne, pozrieť si ukážky práce hasičov, 
ukážky prvej pomoci, ale aj pôvabné brušné tanečnice 
prilákal množstvo záujemcov. 
O 17.00 hod. starosta obce Ing. Július Rábek otvoril na ná-
dvorí Miestneho kultúrneho strediska kultúrny program, 
ktorým prítomných sprevádzali moderátori Binďo z rá-
dia Európa 2 a naša kolegyňa Marta. Pekný program si 
pripravili deti zo Základnej školy s materskou školou, 
ktoré zaspievali, zatancovali aj zarecitovali. Obľúbené 
divadlo Materinky si pripravilo pre trnovecké deti diva-
delné predstavenie „Zabudnutá škola kúziel“, v ktorom 
preniesli svojich malých divákov do kúzelného sveta 
zabudnutých rozprávok o čarodejníkoch, mátohách, 
čertoch, vodníkoch, bosorkách. Nasledovalo vystúpenie 
víťazov talentovej súťaže, ktorí všetkých prítomných pre-
svedčili o tom, že talentu majú naozaj neúrekom. Zaujalo 
aj vystúpenie mladých tanečníc z tanečného klubu Jum-
ping zo Šale, ktoré nám predviedli ukážky svojej chore-
ografie. 

Od 19.00 začali hudobné vystúpenia, na úvod sa predsta-
vila novozámocká skupina M-rock (Edda revival). Vyni-
kajúco zaspievali piesne maďarských rockových skupín 
ako Edda, P-Mobil a P-Box a potešili všetkých priazniv-
cov tohto hudobného žánra. Po prvý raz sa v našej obci 
predstavili famózni bubeníci zo súboru Campana Batu-
cada, ktorý je dobre známy doma i v zahraničí. Pestro-
farebné odevy, spontánny prejav, neuveriteľná energia a 
zmysel pre rytmus vzbudili nadšenie v radoch návštev-
níkov. Kultúrny program skončil hudobným vystúpením 
obľúbenej skupiny Vidiek, ktorú jej priaznivci privítali 
potleskom. Všetci ocenili dokonalý profesionálny prejav 
skupiny, známe hity ako Vidiečan, Ó maňo, Fajčenie ško-
dí zdraviu si mnohí zaspievali spolu so skupinou. 
Tí, ktorým sa ešte stále žiadalo hudby a tanca, mohli po-
kračovať v zábave, ktorú rozprúdila hudobná skupina 
TOP a DJ Slížo. Výborná zábava pokračovala až do sko-
rých ranných hodín.
Ani v tomto roku sme nezabudli na občerstvenie pre prí-
tomných návštevníkov, ktorí si mohli pochutiť na pečenej 

klobáse, kura-
com hot-do-
gu, trdelní-
ku, ale aj na 
cukrovej vate. 
Deti si mohli 
kúpiť balón 
alebo hračku, 
ale   najmä 
sa vyšantiť 
na skákacom 
hrade, ktorý 
sa tešil veľkej 
obľube.

Tak ako po minulé roky, aj teraz sme pripravili pre deti 
aj maľovanie na tvár, ktorého sa ochotne ujali Marika 
a Sylvia. Pri pohľade na tváre detí, niektoré v podobe 
tigrov, mačičky, ďalšie pripomínajúce motýle či víly, si 
človek nevdojak pomyslel, že naše miestne umelkyne sú 
stále šikovnejšie a zručnejšie.
Milovníci dobrého vína si mohli pochutnať na dúšku 
kvalitného bieleho, červeného alebo ružového vína zo 
šintavských viníc. V tomto roku nás svojou účasťou po-
tešili aj členky Klubu tvorivosti pri kultúrnom stredisku 
Močenok, ktoré predviedli, čo dokážu šikovné ruky uro-
biť z dreva, papiera a pedigu (ratanu), čo sa dá urobiť z 
korálikov, ale ponúkali aj vlastnoručne zhotovené mydlá.
Samozrejme, zorganizovať takéto podujatie sa nedá bez vzá-
jomnej spolupráce, preto ďakujeme Autoškole Ing. Hlavatý, 
MO SRZ Trnovec nad Váhom, členom DHZ Trnovec nad 
Váhom, Klubu JDS Trnovec nad Váhom, pedagógom a žia-
kom ZŠ s MŠ, OZ Trnky a Fénix, pracovníkom obecného 
úradu, členom komisie školstva, mládeže a kultúry pri OZ, 
samospráve obce, teda všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby toto 
podujatie bolo také úspešné a obľúbené. Za finančnú podporu 
ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Komunál-
nej poisťovni. 
Najväčšia vďaka patrí všetkým, ktorí nás podporili svo-
jou účasťou, prišli aj so svojimi rodinami či priateľmi, aby 
sa spoločne zabavili. Ďakujeme za slová chvály, ktoré nás 
zaväzujú, aby ďalšie ročníky Dňa obce boli rovnako vydarené 
ako ten tohtoročný. 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
26. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
sa konalo 10. júla 2017 za účasti siedmich poslancov. 
Program bol na úvod doplnený o ďalšie témy na 
prerokovanie - chodník v Novom Trnovci, požiarna 
zbrojnica a žiadosť o zvolanie neplánovaného OZ. Sta-
rosta obce informoval o krokoch, ktoré boli podnik-
nuté vo veci predaja a prenájmu majetku obce na vy-
budovanie líniovej stavby ,,Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, zámer poslanci 
jednohlasne schválili, keďže tento projekt má nielen 
zlepšiť neudržateľnú situáciu v cestnej premávke, ale 
aj prispieť k zlepšeniu životného prostredia a bezpeč-
nosti osôb v dotknutých obciach. Zastupiteľstvu boli 
predložené informácie o  podanej žiadosti o fin. prí-
spevok na projekt s názvom ,,Modernizácia a vybave-
nie biologickej/chemickej učebne na základnej škole“ 
a poslanci  schválili výšku spolufinancovania obce. 
Ďalším bodom programu bolo prerokovanie využitia 
blankozmenky v projekte Zberný dvor Trnovec nad 
Váhom. Tematika bola skĺbená s doplňujúcim bodom 
programu, v ktorom poslanci diskutovali o žiadosti na 
zvolanie neplánovaného zasadnutia OZ vo veci práv-
neho vyjadrenia k blankozmenke. O situáciu okolo 
chodníka v Novom Trnovci sa zaujímal poslanec R. 
Láng, ktorý poukázal na chyby projektu, preto padol 
návrh zvolať kontrolný deň (uskutočnil sa ešte v ten 
týždeň za účasti poslancov R. Lánga a Ing. Hanzlíka, 
dodávateľa a stavebného dozoru). O aktuálnom sta-
ve výstavby a celého projektu na požiarnu zbrojnicu 
informoval prednosta úradu. Obecné zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie informáciu o stave prác na požiarnej 
zbrojnici, navrhlo pokračovať v rozbehnutom projekte 
v zmysle výzvy a odporučilo práce urýchliť. Zasad-
nutie pokračovalo bodom ,,Rôzne“, ktorý obsahoval 
dôvodovú správu týkajúcu sa projektu rekonštrukcie 
strechy kúrie (bývalej fary). Víťazom ukončenej výzvy 
na predmet zákazky: ,,Výber projekčnej firmy-Re-
konštrukcia strechy kúrie Trnovec nad Váhom“ stala 
firma Ateliér DV Trnava. Prítomní poslanci mohli do 
projektu rekonštrukcie strechy kúrie nahliadnuť pria-
mo na zasadnutí OZ. Obecné zastupiteľstvo uznese-
ním uložilo pripraviť a následne vyhlásiť súťaž na rea-
lizátora rekonštrukcie strechy kúrie.
V diskusii poslanec R. Láng vyjadril veľké poďako-
vanie všetkým zamestnancom a kolegom za pomoc a 
ochotu pri príprave obecných dní. Poslanec J. Čerhák 
v diskusii nadniesol tému športového ihriska a s ľú-
tosťou poukázal na jeho zlý stav. Ing. Hanzlík sa zaují-
mal o cenové ponuky za hydrogeologický vrt studní v 
obci a zároveň sa informoval na najnovšiu situáciu vo 
veci vybudovania porážkárne moriek spoločnosťou 
Branko Slovakia a.s. Poslanci sa zaujímali o to, koľko 
detí neprijali do materskej školy, aby mali informácie 
z prvej ruky, na septembrové zasadnutie OZ bola po-
zvaná riaditeľka ZŠ s MŠ. V diskusii sa pokračovalo 
prerokovaním znovuotvorenej témy výstavby tech-
nického dvora. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali 
na vedomie informáciu o súťaži na dodávateľa stavby 
,,Technický dvor“a uznesením vyjadrili jednohlasný 
súhlas s vybudovaním technického dvora. Obecné 

zastupiteľstvo zároveň  vyjadrilo nesúhlas s uzatvo-
rením zmluvy na realizáciu stavby technického dvora 
a navrhlo súťaž zrušiť. Po podnetnej diskusii starosta 
obce 26. zasadnutie ukončil.
27. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 04. augusta 2017 za účasti ôsmich poslancov. 
Hlavnými témami zasadnutia boli informácie o výbe-
rovom konaní na zabezpečenie výberu zhotoviteľa zá-
kazky s názvom ,,Rekonštrukcia strechy a krovu kúrie 
v Trnovci nad Váhom“, ako aj informácie o verejnej 
súťaži a prerokovanie postupnosti ďalších krokov zá-
kazky s názvom „Technický dvor a dvor údržby Tr-
novec nad Váhom“. Starosta prítomných oboznámil 
s informáciami o výberovom konaní na zabezpeče-
nie výberu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou s 
názvom „Rekonštrukcia strechy a krovu kúrie v Tr-
novci nad Váhom“. Obec poverila realizáciou výbero-
vého konania spol.  KOODIS spol. s r. o. Šaľa. V sta-
novenej lehote bola doručená jedna cenová ponuka. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie 
a zároveň hlasovaním súhlasilo s uzatvorením zmlu-
vy s úspešným uchádzačom na realizáciu zákazky 
„Rekonštrukcia strechy a krovu kúrie v Trnovci nad 
Váhom“. Zasadnutie pokračovalo správou o verejnej 
súťaži zákazky ,,Technický dvor a dvor údržby Tr-
novec nad Váhom“. Starosta obce uviedol, že na vy-
hlásenú verejnú súťaž podalo svoje ponuky celkovo 6 
spoločností a dňa 10.7.2017 došlo k otváraniu obálok. 
Najlacnejšia ponuka prišla zo strany firmy Tradestone 
Slovakia s.r.o. Trnava. Záležitosť bola prerokovaná na 
predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva, je po-
trebné stanoviť si ďalší postup. Následne sa rozprú-
dila diskusia k danej problematike, ktorej výsledkom 
bolo uznesenie vyvolať pracovné stretnutie OZ s fir-
mou KOODIS spol. s.r.o. Šaľa za účelom dohodnutia 
zákonných podmienok na zrušenie súťaže. Obecné 
zastupiteľstvo ďalej otvorilo tematiku rekonštrukcie 
chodníka na Novozámockej ulici v Novom Trnov-
ci a zámeny hrobových miest v cintoríne. V diskusii 
odzneli príspevky ohľadne vybudovania požiarnej 
zbrojnice, aktuálnej situácie vo veci projektu ,,Zberný 
dvor Trnovec nad Váhom“ a územného plánu obce. 
Starosta obce uviedol, že obci bol doručený e-mail 
od spoločnosti Duslo a.s., v ktorom nás informovali 
o možnosti získania finančného príspevku prostred-
níctvom Nadácie SPP v hodnote 10 000 eur. Po týchto 
príspevkoch bolo 27. zasadnutie zastupiteľstva ukon-
čené.
28. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 11. septembra 2017 za účasti všetkých devia-
tich poslancov. Rokovaniu Obecného zastupiteľstva 
pri všetkých dôležitých bodoch predchádzali pra-
covné stretnutia komisií OZ, ktoré k daným bodom 
vyjadrovali svoje podnety a pripomienky.  Hlavný 
program zasadnutia bol doplnený na návrh poslan-
cov Ing. Hanzlíka a R. Lánga o body: vybudovanie 
chodníka od kostola po žel. priecestie pri firme Mer-
kant v Trnovci nad Váhom; informácie o teplote na 
struskovisku; informácie o artézskej studni v Trnovci 
nad Váhom; dotácia pre MO Csemadok Trnovec nad 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika

Blahoželáme jubilantom 
70 Marta Élesová
         Zdenka Kumanová
        Mária Marcibányiová
         Rozália Keszelyová

75 Margita Baloghová
         Ladislav Kajma
         Anna Janovská
         Michal Rábik
         Anna Richterová

80 Dezider Marček
         Ján Tóth
         Mgr. Zuzana Angyalová

85 Michal Homola

95 Mária Kirchnerová
         
Narodili sa
Filip Kajma
Barbora Kresanová
Paulína Kuldová
Marko Stelo
Lucia Marković
Karolína Krupová
Ela Barteková
Šimon Varchulík
Kristián Lakatos
Ela Csizmadiová
                        
Uzavretie manželstva 
Daniel Marček a Agáta Homolová
Mgr. Tomás Puskás a Mgr. Soňa Boženíková
Karol Tóth a Henrieta Tóthová
                                                            
Opustili nás
Monika Špaleková, 37-ročná
Vojtech Tóth, 45-ročný
Helena Boženíková, 84-ročná
Etela Hlavatá, 86-ročná
Margita Kollárová, 72-ročná

Váhom; zastupovanie starostu obce počas jeho neprítomnosti; prehodno-
tenie platu starostu obce. Poslanci sa venovali správe o plnení uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia OZ, schvaľovali dve všeobecne záväzné 
nariadenia o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie vo-
lebných plagátov (došlo k zmene zákona) a o výške príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Zmenu navrhla 
vedúca školskej jedálne, ktorá poukázala na zvýšené ceny potravín, ale 
aj potrebu zabezpečiť zdravú a hodnotnú stravu pre všetkých stravníkov 
podľa ich individuálnych potrieb. Riaditeľka ZŠ s MŠ poskytla prítom-
ným informácie o zahájení nového školského roka a zabezpečení výchov-
no-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku. Súťažná komisia pred-
ložila vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj dvoch stavebných 
pozemkov v novom stavebnom obvode, ktorá skončila neúspešne, bez 
súťažnej ponuky. Obecné zastupiteľstvo preto schválilo 2. kolo súťaže na 
odpredaj pozemkov za min. cenu 30 eur/m2 za rovnakých podmienok s 
termínom trvania do 18.10.2017. Zasadnutie pokračovalo schvaľovaním 
žiadostí o predĺženie nájomných zmlúv byt. domu č. 1 na obdobie troch 
rokov a poslanci jednali o neuhradení finančných záväzkov a neplnenia 
si svojich povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy nájomníčok z byt. 
domu č. 995.  Opätovne sa venovali téme zabezpečiť zber komunálneho 
odpadu a zefektívniť účtovanie množstva odpadu prechodom na inova-
tívny spôsob evidencie vývozov nádob formou RFiD čipov, ktoré budú 
pripevnené na smetných nádobách. Túto tému prebrali aj komisie OZ a na-
vrhli vyskúšať systém v praxi v časti obce Nový Trnovec, resp. tam, kde sú 
čipy už na nádoby nalepené. Tento spôsob by mal zjednodušiť evidenciu 
množstva vyvezeného odpadu a zlepšil by sa komfort občanov, ktorí by 
nemuseli kupovať lístky TKO a zjednodušila by sa práca aj zamestnancov 
obce. Rokovanie pokračovalo zhodnotením ponúk na SMS rozhlas, poslan-
ci schválili žiadosť o dotáciu vo výške 30.000 Eur a spolufinancovanie vo 
výške 5% na projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice ako aj štúdiu po-
žiarnej zbrojnice, takisto schválili rekonštrukciu ZOS Trnovec nad Váhom, 
preberali sťažnosť obyvateľov vo veci výstavby prístupových mostíkov na 
Novozámockej ul. a pozornosť venovali  prijatej petícii občanov obce za 
zrušenie prenajímania priestorov zasadacej miestnosti kultúrneho domu. 
Počas rokovania o hasičskej zbrojnici boli poslanci dôkladne informovaní 
a diskutovali o nepríjemnej nehode, ktorá sa stala členovi DHZ pred nie-
koľkými týždňami . Vyjadrili ľútosť nad situáciou, navrhli odvolať veliteľa 
DHZ Trnovec nad Váhom a vyslovili mu nedôveru. Na záver zasadnutia 
boli poslancom poskytnuté informácie o vybudovaní chodníka od kosto-
la po žel. priecestie pri firme Merkant, o vysokej teplote na struskovisku, 
informácie o artézskej studni v centre obce, riešili dotáciu pre MO Csema-
dok, ako aj zastupovanie starostu obce počas jeho neprítomnosti s prehod-
notením jeho platu, kde odsúhlasili pohyblivú zložku mzdy vo výške 26,11 
%. Následne sa rozprúdila podnetná diskusia. 
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.trnovecnadvahom.sk

Obec Trnovec nad Váhom informuje širokú verejnosť o predaji svojho majetku formou ob-
chodnej 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 indi-
viduálnu výstavbu RD; min. kúpna cena je stanovená vo výške 30 eur/m2

• Druhé kolo OVS č. 4/2017 trvá do 18.10.2017 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 informácie nájdete aj na webovej stránke obce.      
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
Voľby do VÚC sa budú konať 

4. novembra 2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samospráv-
nych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 
2017 od 7.00 do 22.00 h.
Vo volebnom obvode číslo 5 - ŠAĽA  sa volia 4 poslan-
ci.
V našej obci sú zriadené 3 volebné okrsky: 
Volebný okrsok č. 1 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od č.d.1-512, 918, 974, 976-977, 
980, 981, 986, 987, 990, 992, 998-999, 1011-1013, 1017- 
1020, 1021, 1027, 1028, 1032, 1038, 1039, 1041 a  Nový 
Dvor.
Volebný okrsok č. 2 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od č.d.515-850,906-907, 910-
917, 919-964, 966 - 973, 982, 985, 988, 989, 991, 993-
997, 1000-1009,1015, 1022, 1026 a občania prihlásení 
na OBEC.

Volebný okrsok č. 3 -  Komunitné centrum Horný 
Jatov pre voličov bývajúcich v Hornom Jatove a Kľu-
čiarni.

Obec do 10. 10. 2017 doručí  do každej domácnosti 
oznámenie o čase a mieste konania voľby. 

Občania sa môžu v pracovných dňoch od 7.30 do 
15.30, v stredu do 17.00  hodiny  presvedčiť na obec-
nom úrade, či sú zapísaní v zozname voličov.
Druhú stranu oznámenia  tvorí upozornenie pre vo-
liča. 

Volič, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti, má 
právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej volebnej schránky najne-
skôr pred dňom volieb na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle 031 7781496. 

Obecná polícia radí
Začal sa školský rok. Je chvályhodné, že mnoho detí si ako dopravný prostriedok na cestu do školy zvoli-
lo bicykel. Tento spôsob dopravy je zdraviu prospešný a vďaka nemu sa deti dokážu lepšie koncentrovať 
na vyučovanie a sústrediť sa. 
Je však potrebné pamätať, že:

• deti do 10 rokov nemôžu jazdiť na bicykli po ceste                                                                                                                                 
             bez dozoru osoby staršej ako 15 rokov,
• na jednomiestnom bicykli nie je dovolené jazdiť dvom,
•          iba osoba staršia ako 15 rokov sme viezť na bicykli 
               v schválenom type sedačky osobu mladšiu ako 10 rokov
• na bicykli sa jazdí pri pravom okraji cesty,
• cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou,
• pri jazde na bicykli musíš držať riadidlá a mať nohy na
             pedáloch,
• pri jazde na bicykli sa nesmieš držať iného vozidla, viesť druhý bicykel alebo zvieratko,
• na bicykli sa jazdí najmä po cestičke pre cyklistov,
• pri odbočovaní vľavo dávaj znamenie o odbočovaní tým, že vystrieš ľavú ruku a kúsok sa tak 
             vezieš, aby si to vodiči za tebou všimli,
• keď sa bojíš prejsť na bicykli cez cestu alebo ide veľa áut, prejdi ako chodec – na prechode pre
             chodcov vedľa bicykla,
• pri jazde na bicykli musíš stále sledovať cestnú premávku a byť veľmi opatrný,
• nesmieš jazdiť na bicykli po chodníku a po priechode pre chodcov,
• je riskantné bicyklovať sa so slúchadlami na ušiach,
• cyklistickú prilbu musíš mať pri jazde riadne upevnenú na hlave, deti do 15 rokov vždy, osoby
             staršie iba mimo obce,
• za zníženej viditeľnosti pri jazde po krajnici alebo po okraji vozovky musíš mať na sebe viditeľne
             umiestnené reflexné prvky,
• o svoj bicykel sa musíš starať, aby bol bezpečný a v dobrom stave.

Ak máte obavy, že dieťa dochádza do školy samo, oslovte deti zo susedstva a vytvorte skupinu.
Dôležité je oboznámiť dieťa so základnými pravidlami cestnej premávky. Vysvetlite deťom ako jazdiť, 
ako sa ukazujú signály a ako sa vyhnúť možným kolíziám.

Z malých chodcov a cyklistov sa postupne stávajú vodiči. Správna výchova už v útlom veku sa v budúc-
nosti mnohonásobne vráti. Dôležitý je pozitívny príklad zo strany rodičov a dospelých osôb. 
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Informácie pre občanov ZO ŽIVOTA OBCE...
Rozlúčka s letom

V našej obci sa už stáva  tradíciou, 
že sa s letom lúčime súťažou vo 
varení guláša s názvom „Trnovec-
ká vareška“, súťažami a hrami pre 
deti a programom pre všetkých 
návštevníkov. A tak sa stalo aj ten-
to rok, keď sa 9. 9. 2017 usporiadala 
rozlúčka s 
letom a 2. 
ročník Tr-
n o v e c k e j 
varešky. 
Tento rok 
sa rozhodlo 
zmerať svo-
je sily vo va-
rení guláša 
rekordných 
17 druž-
stiev. Všetky družstvá sa na po-
myselnú štartovnú čiaru postavili 
o 12:00 a začali predvádzať svoje 
gastronomické zručnosti. Vo varení 
guláša v našej obci môžeme pomaly 
hovoriť o stálych družstvách, ktoré 
zastupujú organizácie pôsobiace 
v obci, ako aj samotných občanov. 
Preto veríme, že aj v nasledujúcich 
ročníkoch sa môžeme tešiť na stále 
tímy, akými boli Kotlikári, Poľov-

nícka organizácia Durmutz, DiaNa 
super team, Csemadok, Rybári, 
Včelári, Hasiči, Kohúti, Family, TI-
SETEAM, Pingpongisti a iné. Tento 
rok patril k najpočetnejším tímom, 
tím Jednoty dôchodcov Slovenska, 
ktorý mal dokonca návštevu zo 
spriatelenej obce Oroszlány. Ten-
to tím okrem vynikajúceho guláša 
nás pohostil aj chutnými lángošmi. 
Ako čas ubiehal, každému bolo 
jasné, že 3 členná porota v zlože-
ní Mária Jóžová, Ľubomír Buch a 
Mgr. Róbert Ondrík to nebude mať 
ľahké. A tak aj bolo, preto sa porota 
snažila veľmi dôkladne vyhodnotiť 
všetky guláše. Ako je však pravid-
lom pri každom súťažení, najlepší 
môže byť, žiaľ, len jeden aj napriek 

tomu, že všetky tímy podali obdivu-
hodný výkon. A tak sa stalo, že sa na 
3.mieste umiestnil tím Hasičov, na 
2. mieste tím Csemadok a prvenstvo 
obhájil tím Rybárov. 
Kým porota hodnotila výsledok 
prác všetkých tímov, akcia pokra-
čovala ďalším programom. O tento 

program sa 
postarali ky-
nológovia pod 
vedením p. 
Komjathyho a 
ukážka techni-
ky Hasičského 
a záchranné-
ho zboru zo 
Šale. Takisto 
nám zaspie-
vali šikovné a 

nádejné speváčky pod vedením p. 
Klincka.
Celé podujatie sprevádzal vynikajú-
cim a sviežim moderovaním Michal 
Luprich. Na záver podujatia do ve-
černých hodín nám zahrala miestna 
kapela Muziker Rudi. Neustále tan-
cujúce a zabávajúce sa skupiny obča-
nov nám ukázali, že podujatie sa vy-
darilo. Pre organizátorov podujatia 
nie je väčším zadosťučinením, ako 

keď vidia výsledok svojej 
práce a radosť našich spo-
luobčanov. Týmto by sme 
radi poďakovali všetkým, 
ktorí sa na podujatí spolu-
podieľali. Jedná sa o veľmi 
široký tím ľudí od členov 
komisie kultúry a školstva 
pri OZ, cez zamestnancov 
referátu zelene a technické-
ho úseku ako aj samotných 
zamestnancov obecného 
úradu, ktorí pre Vás tieto 

akcie pripravujú a do posledného 
okamihu sa snažia, aby ste po ukon-
čení akcie mohli skonštatovať, že 
aj na budúci rok sa vrátite. Veríme 
preto, že ďalší ročník nám prinesie 
rovnako hojný počet súťažiacich a aj 
návštevníkov, aby sa mohli zabaviť 
a oddýchnuť si pomaly už pri našej 
tradičnej rozlúčke s letom. 
Zároveň by som rád poďakoval všet-
kým zúčastneným, divákom, ako aj 
všetkým, ktorí sa spolupodieľali na 
tomto milom podujatí. Bez Vašej prá-
ce, ochoty a úsilia by sa nám nikdy 
nepodarilo toto podujatie zorganizo-
vať. Radi sa s Vami stretneme aj na 
ďalších podujatiach organizovaných 
v našej obci.      Mgr. Oliver Berecz

Slovenská pošta, a. s. sa ob-
racia na občanov v súvislosti s dodá-
vaním zásielok.
Pošta doručuje zásielky adresátovi 
alebo oprávnenému prijímateľovi do 
funkčnej domovej listovej schránky 
podľa adresy uvedenej na zásielke. 
Funkčná domová listová schránka je:
- uzamykateľná
- zabezpečuje  zásielky pred poveternost-
nými vplyvmi
- neumožňuje vypadnutie zásielky
- je odolná proti jednoduchému vykradnu-
tiu, tzn. proti vytiahnutiu vložených zá-
sielok rukou bez pomocných prostriedkov 
a násilia
Vlastník/správca bytovej budovy, do 
ktorej sa majú dodávať poštové zá-
sielky zabezpečí, aby domová listová 
schránka bola označená menovkou 
adresátov žijúcich na danom odovzdá-
vacom mieste.
Pošta môže zastaviť doručovanie zá-
sielok do domov, v ktorých nie sú 
splnené hore uvedené podmienky 
pre doručovanie.
Poštové podmienky sú záväzné pre 
všetkých používateľov poštových slu-
žieb a Slovenskej pošty. 
Sú k dispozícii na poštách, na  webovej 
stránke www.posta.sk a na požiadanie 
na Zákazníckom servise SP.

Čo robiť v prípade požiarov
Radi by sme požiadali našich občanov, aby v 
prípade výskytu požiarov a takisto v prípade 
podozrenia na požiar kontaktovali telefónne 
čísla 112 resp. 150. Tieto čísla slúžia prioritne 
na nahlasovanie život ohrozujúcich prípadoch 
a takisto aj nahlasovanie výskytu požiarov. 
Na základe ohlásenia na týchto telefónnych 
číslach budú kontaktované všetky záchranné 
zložky, ktoré sú potrebné na zabránenie vzniku, 
resp. šírenia požiarov v našej obci. Operátor na 
týchto telefónnych číslach po prijatí oznámenia 
okamžite kontaktuje príslušné jednotky, ktoré 
zabezpečia ochranu majetku a zdravia našich 
občanov. Zavolaním na tieto čísla dôjde k in-
formovaniu či už Hasičského a záchranného 
zboru v Šali, závodných hasičov v Duslo a. s. 
alebo aj Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Trnovec nad Váhom. Preto Vás dôrazne prosí-
me, aby ste prioritne kontaktovali v uvedených 
prípadoch tieto oficiálne telefónne čísla. Ak by 
aj došlo ku kontaktovaniu priamo nášho Dob-
rovoľného hasičského zboru obce, ten nie je 
oprávnený vykonať zásah bez ohlásenia tejto 
skutočnosti na operačné stredisko, čiže na kon-
taktné čísla 112, resp. 150. A preto pre urýchle-
nie zásahu a zníženie rizika ohrozenia majetku, 
života a zdravia občanov je nevyhnutné obra-
cať sa priamo na tieto oficiálne telefónne čísla. 
Za Vaše pochopenie Vám vopred veľmi pekne 
ďakujeme.                Mgr.Oliver Berecz 
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Súťaž o najkrajšiu záhradku 

a predzáhradku – vyhodnotenie
Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásili komisia škol-
stva, mládeže a kultúry v spolupráci s komisiou 
životného prostredia, výstavby, dopravy a poľno-
hospodárstva súťaž o najkrajšiu záhradku a pre-
dzáhradku v obci. Podmienky súťaže boli jednodu-
ché – zaslať najmenej tri fotografie svojej záhradky 
(predzáhradky) do 31. júla. Počas 
mesiaca august prebiehalo na na-
šom facebooku hlasovanie – foto-
grafia, ktorá získala najviac hla-
sov (like), zvíťazila.
Do súťaže sa zapojilo osem zá-
hradkárov, ktorí nám zaslali 
krásne fotografie svojich záhra-
diek a nebolo jednoduché vybrať 
z nich tú najkrajšiu. Všetkým sú-
ťažiacim patrí úprimná vďaka za 
to, že sa s nami podelili o krásu, 
ktorú vytvorili vo svojom domo-
ve, že poskytli námet a inšpiráciu aj ďalším, ktorí v 
skrášľovaní svojho okolia nachádzajú radosť a po-
tešenie. Do hlasovania sa zapojilo množstvo ľudí, 

ktorí nešetrili chválou na jednotlivé fotografie. 
Na podujatie Rozlúčka s letom boli pozvaní aj všet-
ci súťažiaci, ktorým starosta obce Ing. Rábek odo-
vzdal malý darček, ktorý pri svojom koníčku určite 
dobre využijú – výživu na kvety a rastliny, ktorú 
pre súťažiacich venovalo Duslo Šaľa, a. s. Zvíťazila 
a najviac hlasov získala fotografia krásneho zátišia, 
ktorú nám poslala pani Judita Šestáková. Za svoje 

víťazstvo dostala dar-
čekový poukaz v sume 
50,- Eur. 
Ešte raz ďakujeme všet-
kým súťažiacim za to, že 
preukázali dosť odvahy 
na to, aby sa do súťaže 
zapojili. Cieľom súťa-
že bolo ukázať, akých 
šikovných ľudí máme 
medzi sebou, ľudí, kto-
rí neľutujú množstvo 
práce a námahy, lebo jej 
výsledkom je záhradka, 

ktorá poteší oči, krásna a jedinečná. 

Príroda nám ukázala svoju silu

K obľúbeným zákutiam našej obce patrí aj malebný rybník Ver-
mek s brehmi porastenými trstinou, tujami a smutnými vŕbami. 
Stal sa útočiskom pre divé kačice, volavky, labute, ale aj rezervo-
árom vody pre početné vtáctvo. 

Po veternej smr-
šti, ktorá postihla 
práve túto časť Tr-
novca nad Váhom 
v noci z 10. na 11. 
augusta 2017, sa na-
skytol okoloidúcim 
otrasný pohľad. 
Drôty elektrického 
napätia aj káblovej 
televízie strhnuté, 
krásne majestát-

ne stromy polámané, množstvo domácností bez elektrického 
prúdu. Situáciu bolo treba riešiť bezodkladne, takže pracovníci 
technického úseku obecného úradu v súčinnosti s pracovníkmi 
Západoslovenskej distribúcie sa snažili predovšetkým obnoviť 
dodávky elektrickej energie. Pracovníci referátu verejnej zelene 
pracovali na odstránení zlomených konárov, zametali a odpratá-
vali napadané lístie a opilovali nalomené vetvy. Vrtochy počasia 
sa tak postarali o nemilú skúsenosť a spôsobili aj materiálne ško-
dy, našťastie však zostalo len pri nich a nedošlo k úrazu alebo 
niečomu ešte horšiemu.
Príroda opäť raz ukázala svoju silu. Verme, že obľúbený rybník a 
jeho okolie sa spamätajú z tejto pohromy, hoci elegantné smutné 
vŕby bolo potrebné orezať v záujme bezpečnosti ľudí i majetku.  

Pracovníci obecného úradu vykonali orez stromov v 
cintoríne,čím sa odľahčia ich koruny

orezané konáre sa dopravili do kompostárne

drevený odpad a všetok zelený odpad sa drví  
v kompostárni počas celého roka
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Denný letný tábor
Počas letných prázdnin školy a školské dvory 
obyčajne zívajú prázd-
notou, ale to neplatilo 
o tej našej. V termí-
ne 31.7. – 4.8. 2017 sa 
priestoroch základnej 
školy konal letný tá-
bor, ktorého sa zúčast-
nilo 45 detí. 
Dozor a tvorbu har-
monogramu  tábora 
zabezpečovali 4 peda-
gogickí pracovníci ZŠ. 
Strava sa pripravovala v školskej jedálni. Ná-
plň a obsahové zameranie boli pútavé a pes-
tré. Počas piatich dní mali deti možnosť spo-

znávať krásy mesta Kremnica a aj zahrať sa na 
baníkov, ktorí v skutočnej bani hľadali vzácne 
rudy.  
Absolvovali turistický pochod od Drážovské-
ho kostolíka na Pyramídu a na vrch Zobor. 
Kúpalisko Vincov les, bolo miesto, kde sa rela-
xovalo, plávalo a šantilo. 
Návšteva Strelnice Hubert, zaujímavá pred-
náška, vynikajúci guláš boli zážitky, za ktoré 
ďakujeme manželom Horváthovým. Opeka-
nie, stanovanie, 
súťaženie boli 
tiež náplňou jed-
ného z nezabud-
nuteľných veče-
rov.  
Aj tento letný tá-
bor je dôkazom 
toho, že peda-
gógovia v našej 
základnej škole 
sú zanietení pre 
prácu s deťmi a neváhali sa im venovať aj po-

čas prázdnin. Letný tábor sa konal s finanč-
nou podporou Obce Trnovec  nad Váhom, z 

príspevkov rodičov a 
darcov.
Otvorenie škol-
ského roka
Začiatok školského 
roka je slávnostná 
udalosť, ktorá ovplyv-
ňuje život nás všet-
kých – deti, žiakov, 
učiteľov, rodičov, ro-
dinných príslušníkov 
a všetky profesie, kto-

ré vytvárajú služby pre školy a školské zaria-
denia. 
Aj v našej obci sme dňa 4.9.2017 otvorili brány 
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 a slávnost-
ne zahájili školský rok 2017/2018. V základnej 
škole sme privítali 182 žiakov,  v materskej 
škole 69 detí. Tento školský rok sme otvárali 
dve prvé triedy s počtom 27 prváčikov. Škol-
ský klub navštevuje 53 žiakov. Kolektív ZŠ s 
MŠ tvorí 22 pedagogických a 13 nepedagogic-

kých zamestnancov. 
Ďakujeme rodičom všetkých detí, ktorí si vy-

brali našu základnú a mater-
skú školu a tým vložili svoju 
dôveru do rúk našich peda-
gógov. Celý kolektív sa bu-
deme snažiť, aby deti a žiaci, 
ktoré navštevujú naše zaria-
denia, boli u nás spokojné a 
šťastné. Vzájomne si želáme 
školský rok plný vzájomnej 
úcty, ohľaduplnosti a dôve-
ry.  

Mgr. Tatiana Srňáneková, riaditeľka školy 



ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
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Z voltížnych pretekov v Lieskovanoch 
sme si priniesli zlato a bronz.

Pred blížiacimi sa septembrovými Majstrovstva-
mi Slovenska sa výborným 
spestrením končiacich sa 
letných prázdnin pre sloven-
ských voltížnych nadšencov 
stali preteky SVP v Lieskova-
noch (26.8.2017)
Pozvanie organizátora OZ 
Apolónia na východ Slo-
venska prijali okrem domá-
ceho klubu, TJ Slávie UVLF 
Košice, TJ Slávie SOUP Šaľa 
aj trnoveckí zverenci z JK 
Lángov dvor. Z ôsmych sú-
ťažných disciplín, v ktorých 
štartovalo celkovo 35 jednotlivcov, 6 dvojíc a 3 sku-
piny, sa naši traja zástupcovia Ema Dudonová a 
súrodenci Sýkoroví zapojili len do súťaže dvojíc a 

súťaže starších detí. 
Keďže z technických príčin nebolo možné na prete-
ky prísť aj so spoľahlivým konským partnerom Ej-

félom Plutom, museli si naše deti poradiť aj na 
chrbte požičaného domáceho koňa - Corada. 
Voltižáci i napriek tomuto hendikepu trnovec-
ké farby reprezentovali vynikajúco. 
V súťaži starších detí sa náš mužský zástup-
ca Teo Sýkora (JK Lángov dvor Trnovec nad 
Váhom) postaral o zisk zlata a v súťaži dvo-
jíc bronzovú medailu do klubovej zbierky JK 
Lángov dvor pridalo dievčenské duo Ema Du-
donová a Ema Sýkorová.
Všetkým našim pretekárom, trénerke Vladimí-
re Lenčéšovej a v neposlednej rade i koníkom 
Ejfél Plutovi a Furiósovi Uričickému, prajeme 
veľa úspechov a športového šťastia pri obhaj-
obe minuloročných titulov v nadchádzajúcich 

M-SR v Topoľčiankach, ktoré sa nezadržateľne  blí-
žia. 
Martina Sýkorová 

Zo života  MO Csemadok
MO Csemadok  zorganizovala II. Nostalgické po-
poludnie v miestnom kultúrnom stredisku dňa 
19. augusta 2017. Vyše 80 účastníkov úspešnej 
akcie privítal slávnostným príhovorom predse-
da MO Ing. Karol Petrovics a pripomenul aj deň 

S v ä t é -
ho Šte-
f a n a , 
ktorý je 
jedným 
z naj-
starších 
maďar-
s k ý c h 
s v i a t -
k o v . 

Túto slávnostnú atmosféru umocnilo aj predsta-
venie kvarteta Little Symphony zo Štúrova. Za-
zneli skladby maďarských, ale aj svetoznámych 
skladateľov.
Potom nasledovala voľná zábava, počas ktorej 
sme si mohli pochutnať na vynikajúcom guláši, 
ktorý nám pripravil Mgr. Tibor Fülöp. Podáva-
li sme rôzne slané a sladké dobroty (koláče, zá-
kusky a palacinky), nápoje, kávu. Samozrejme 
,nechýbala dobrá maďarská hudba, ktorú pre 
nás pripravil Tomáš Šmátrala. Posedenia sa zú-
častnil aj pán starosta obce Ing. Július Rábek a 
člen okresného predsedníctva Csemadok Ing. 
Viktor Mészáros. Príjemná zábava aj so spoloč-
ným spevom trvala až do neskorých večerných 
hodín.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všet-

kým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu akcie, 
zvlášť rod. Petrovicsovej, rod. Fülöpovej, G. Ver-
seghyovej, Zite Szovicsovej, starostovi obce Ing. 
J. Rábekovi a obecnému úradu. Vďaka patrí aj 
všetkým tým, ktorí sa zúčastnili nášho posede-
nia a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia.

Členovia výboru našej organizácie sa 9. septem-
bra 2017 zapojili do súťaže Trnovecká vareška, 
organizovanej obecným úradom v rámci Rozlúč-
ky s letom. Vládla výborná atmosféra, pripravili 
sme chutný guláš aj za pomoci Katky Batykovej. 
Guláš chutil aj porote, keďže sme v súťaži obsadili 

d r u h é 
miesto. 
V ý -
sledku 
sme sa 
v e ľ m i 
potešili 
a ur-
čite sa 
zúčast-
níme aj 
na bu-

dúci rok, ale veríme, že už ako víťazi!

V septembri sa uskutoční dvojdňový výlet do 
Maďarska. Našim cieľom je Fertöd, Köszeg, Ve-
lem a kúpeľné mesto Bükk.  
Na jeseň máme v pláne ešte jedno divadelné 
predstavenie.

Takto žije MO Csemadok v našej obci.
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Klub ZO JDS v Trnovci nad Váhom 

nezaháľa...
Ani v letných mesiacoch nepoľavili naši dôchodcovia vo 
svojej činnosti. 
V júni sme sa zúčastnili zájazdu Piešťany – Trenčianske 
Teplice. Bola to skôr pracovná cesta, lebo sme si dali za 
úlohu nájsť pre našich členov ubytovanie 
na týždenný kúpeľný pobyt za prijateľnú 
cenu. podarilo sa, takže hneď v júni si naši 
členovia vyskúšali liečivú vodu v Tren-
čianskych Tepliciach.
Ďalšou akčnou akciou bola okresná špor-
tová súťaž v chôdzi s trekingovými pali-
cami, kde sa prihlásilo osem žien z nášho 
klubu. Súťaž sa uskutočnila na Zimnom 
štadióne v Šali, Z 25 súťažiacich bolo vy-
hodnotených prvých 10. Z nášho klubu sa 
umiestnila na II. mieste Lýdia Blahová a 
získala pohár a diplom, Mária Hrabovská 
získala diplom za VI. miesto. Cestou domov sme sa za-
stavili v Šali na prehliadku výstavy „Minulosť spojená s 
prítomnosťou“, ktorú sme nainštalovali a otvorili verej-
nosti v spolupráci s Ponitrianskym múzeom, pobočka 
Dom ľudového bývania v Šali, Slovenskej národnostnej 
samosprávy v Orosláni a ZO JDS v Trnovci nad Váhom.
12 našich členov si urobilo turistický výlet do poľovníc-
keho areálu Hubert na Okresné poľovnícke dni. V júni 
sme stihli ešte účasť na Myjavských folklórnych sláv-
nostiach, keď sme prijali pozvanie našich oroslánskych 
priateľov, ktorí tam každoročne ponúkajú svoje špecia-
lity – baraní guláš, halászlé i chutné lángoše a štrúdle.
V rámci výstavy „Minulosť spojená s prítomnosťou“ 
sme pozvali na záver oroslánsku mládežnícku dychov-
ku „Krídlovka“. Počas účinkovania sme pre nich zabez-
pečili pohostenie a občerstvenie cez našich sponzorov a 
nocľah a raňajky zabezpečilo Mesto Šaľa.
Ešte stále v júni naše členky využili kúpeľný pobyt v 
Trenč. Tepliciach a už plánujeme ďalšie pobyty na októ-
ber. Záujemcovia sa môžu informovať v Klube ZO JDS 
alebo na čísle 0949634993, kde dostanú podrobné infor-
mácie.
1. júla sme sa aktívne zúčastnili Dňa obce. Naše členky 
napiekli veľa drobného slaného pečiva pre pozvaných 
hostí a pripravili sme v Klube malú výstavku našich 
ručných prác a prezentáciu činnosti a výsledkov našich 
športových aktivít.
V júli sme pokračovali v úspešných aktivitách, keď naša 
členka na okresných recitačných pretekoch v Hájskom 
získala prvé miesto v prednese poézie i prózy. Predná-
šala svoju vlastnú tvorbu. Prežili sme nádherný dru-
žobný deň s našimi priateľmi z Oroslánu. Náš klub im 
pripravil zaujímavý program na celý týždeň. Hneď po 
príchode sme s nimi navštívili Lángov dvor, z ktorého 
boli všetci nadšení. Domáci im pripravili krátke ukážky 
westernovej súťažnej jazdy, predviedli kŕmenie kaprov 
v jazierku, osedlali koňa, na ktorom sa mohli záujemco-
via previezť, previedli nás areálom a usadili pod starým 
orechom, kde ponúkli výborné domáce „tekuté“ špe-
ciality. Ďakujeme Lángovmu dvoru, že nám umožnili 
túto návštevu. Potom sme sa presunuli do streleckého 
areálu Hubert, kde nás čakali členovia nášho klubu s 
chutným gulášom, zákuskami a rôznymi dobrotami. Po 

obede čakal našich hostí kultúrny program a potom tro-
cha športovej streľby z pištole, luku, pušky... Sokoliar 
Tomáš s manželkou nám predviedol ukážku so svojimi 
dravcami a sovičkami. Ďakujeme manželom Horvátho-
vým za poskytnutie areálu na podujatie a za zabezpe-
čenie sprievodných podujatí. Teší nás, že máme aj pod-
poru miestnych občanov – podnikateľov, bez toho by 

náš klub nebol taký aktívny 
a úspešný.
V auguste prišiel pre na-
šich členov šok..., samo-
zrejme, pozitívny. Pozva-
nie na turnaj v petangu v 
Lužiankach. Po vysvetlení, 
čo to vlastne je a ako sa hrá, 
sme sa prihlásili. Trikrát sa 
nám podarilo pred súťažou 
si zatrénovať na šaľskom 
ihrisku a šli sme. Turnaj se-

niorov v petangu pod záštitou starostu obce Lužianky, s 
finančným príspevkom NSK a združenia VITIS, ktorého 
členom je aj naša obec, sme očakávali s napätím. Robili 
sme si žarty, že tri týždne pred súťažou sme sa dozve-
deli, čo je petang, ale keď vyhlasovali výsledky a naše 
družstvo mužov získalo prvé miesto a prvé miesto aj za 
najviac získaných bodov, naša radosť bola neopísateľná. 
Tešil sa s nami aj pán starosta Ing. Rábek, ktorý nás na 
turnaj sprevádzal. Ďakujeme Obci Trnovec nad Váhom 
za možnosť zúčastniť sa aj za podporu, samozrejme, 
naši členovia už vyhotovili dráhu na petang pri našom 
klube a sponzor zakúpil petangové gule. Pondelky už 
nie sú iba o kávičke a zákuskoch, ale aj o ručných prá-
cach a hraní petangu.
Hodový pondelok sme prežili v hudobnom duchu, keď 
sme si posedeli vo dvore kultúrneho domu pri dobrej 
dychovke, ktorú nám zabezpečila Slovenská národná 
samospráva z Oroslánu. Hrala nám krídlovka, pri ktorej 
sme si aj zatancovali. Ďakujeme Obci Trnovec nad Vá-
hom za zapožičanie stolov a lavíc a zabezpečenie pitné-
ho režimu.
V auguste sme na pozvanie Sl. národnej samosprávy 
navštívili Oroslán na Dedinské dni. Byť tam je neuveri-
teľný zážitok. Po skvelom obede a kultúrnom programe 
nasledoval akt kladenia vencov k pomníku slovenských 
predkov. Nasledoval hlavný kultúrny program a loso-
vanie tomboly, kde 8 našich členov získalo rôzne ceny. 
Prvú cenu, zájazd do Grécka, tiež získala naša členka.
V auguste sme stihli aj spoločnú dovolenku s družob-
ným Oroslánom na Duchonke. Ako vidíte, milí čitatelia, 
naše aktivity sú naozaj početné a len teraz nasleduje Tr-
novecká vareška. No ako napísať pár vetami o takejto 
skvelej akcii? Tak aspoň krátko – dali sme dokopy me-
dzinárodný tím, ktorý varil guláš, dve ženy z Oroslánu 
piekli lángoše. O rok ich bude treba raz toľko...Cítili sme 
sa skvele. Všetko bolo super, úžasná atmosféra. Ďaku-
jem všetkým členom ZO JDS, ktorí pomáhajú pri kaž-
dom podujatí. Ďakujem všetkým priateľom, ktorí nám 
pomáhajú, sponzorom, ktorí prispeli finančnou či hmot-
nou pomocou. Ďakujem Obci Trnovec nad Váhom za 
podporu našej činnosti a všetkým Vám, ktorí sledujete 
našu činnosť a úspechy a držíte nám palce. 
M. Hrabovská, predsedníčka klubu
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Z činnosti Lukostreleckého klubu 
Hubert Arrows

Nás, lukostrelcov telom aj dušou, veľmi teší vaša hojná 
účasť na našom stánku na miestnych akciách ako Okres-
ný poľovnícky deň, Deň obce, či Rozlúčka s letom a je pre 
nás potešením sa týchto akcií zúčastňovať. Prezentácia na 
verejnosti, hľadanie talentov alebo výchova mládeže pro-
stredníctvom lukostreleckého krúžku je však iba škrupin-
ka celej našej činnosti. O tom, čo sa bežný človek nemá 
ako dozvedieť, by sme aspoň v útržkoch chceli informo-
vať v ďalších riadkoch.
Posledný augustový víkend sa konal jeden z vrcholov 
3D súťaží – Majstrovstvá Slovenska SLA 3D. Súťaže sa 
zúčastnilo 193 lukostrelcov a nemohli chýbať ani repre-
zentanti nášho klubu. Preteky trvali 2 dni, 
počas ktorých sme absolvovali 3 trate. Na 
šťastie nám prialo aj počasie. Majstrovstvá 
sme ukončili krásnymi výsledkami, náš 
klub bol 4.najúspešnejší. Zlatom sa môžu 
pýšiť Ladislav Kajma, Andrej Horváth, 
striebrom Dárius Tóth, Miroslav Kurucz, 
Karol Deák, Marián Bosý a bronz získali 
Alex Mlinkovics, Edita Mlinkovicsová a 
Benjamín Kun. 
Najvyššou pohárovou súťažou v 3D luko-
streľbe u nás je Slovenský pohár. Táto sú-
ťaž má 7 kôl a každé kolo sa koná v inej 
časti Slovenska. Samozrejme členovia náš-
ho klubu nevynechali ani tohtoročnú sériu 
a v celkovom vyhodnotení sa opäť mohli 
postaviť na stupne víťazov. Zlato získali 
Ladislav Kajma, Dárius Tóth, striebro Alex Mlinkovics, 
Marián Bosý, Karol Deák a Andrej Horváth. 
Začiatkom apríla sa otvárali aj lokálne pohárové súťa-
že „West Cup“ a „Južná päťka“. Náš klub je zároveň aj 
hostiteľom jedného preteku každej tejto série. Obe série 
pozostávajú zo 6 kôl, do konca nám chýbajú ešte 2 kolá, 
ale môžem prezradiť, že naši lukostrelci môžu očakávať 
vysoké ocenenia v celkovom vyhodnotení. Konštatuje-
me, že Južná 5-ka sa stala najobľúbenejšou lukostrelec-
kou udalosťou Slovenska, keď sa každého kola zúčastnilo 
vyše 200 
Okrem lokálnych a národných pretekov sa naši najvýkon-

nejší členovia zapájajú aj do medzinárodných turnajov a 
to veľmi úspešne.  
Ladislav Darázs súťaží s tradičným lukom (longbow s 
drevenými šípmi). Po zisku titulu halového majstra Slo-
venska v terčovej lukostreľbe a stanovení nového sloven-
ského rekordu na jar 2017 sa tento rok odhodlal zúčastniť 
na dvoch veľkých turnajoch. Prvým boli 18.-23.6.  Maj-
strovstvá sveta v 3D podľa pravidiel IFAA , v talianskej 
Florencii. Spomedzi 1800 účasníkov z celého sveta (z toho 
184 muži longbow) sa mu podarilo vybojovať vynikajúce 
6.miesto. Ďalšou významnou udalosťou boli Majstrov-
stvá Európy podľa pravidiel HDH v rakúskom  Atergau 
v dňoch 10.-14.7. Tu sa Dadimu (ako ho všetci voláme) 
podarilo v konkurencii 240 účasníkov vybojovať a v na-
pínavom finálovom rozstrele udržať úžasné  3.miesto. 

Gratulujeme!
Jozef Bošanský strieľa kladkový luk a už 
druhý rok je v tejto kategórii na Sloven-
sku takmer neporaziteľný. Okrem zisku 
titulu Majster Slovenska v halovej luko-
streľbe sa mu v hlavne sezóne podarilo 
vyhrať Slovenský pohár v terčovej luko-
streľbe a následne získať aj titul Majster 
Slovenska. Na podnet predsedu Sloven-
ského lukostreleckého zväzu prijal mož-
nosť reprezentovať Slovensko a zbierať 
užitočné skúsenosti na jednom z pretekov 
Svetového pohára. Turnaj sa konal 8.-12.8. 
v Berlíne a Jozef sa tu osobne spoznal s lu-
kostreleckými celebritami z celého sveta, 
ktoré doteraz poznal iba z plagátov, alebo 
internetu. V zápätí spoznali aj oni Jozefa, 

veď mnohých z nich porazil a celkovo sa umiestnil na 
33.priečke z 300 najlepších z celej planéty. Najčerstvejším 
Bošovým úspechom je celkové víťazstvo v Central Eu-
ropean Cup (Stredoeurópsky pohár), o ktorý bojoval na 
turnajoch vo Viničnom (SR), Rakúsku, Zagrebe (HR), a vo 
finále v Budapešti (H). Gratulujeme!
Na záver sa chceme za celý klub poďakovať našej obci 
za finančnú podporu na nákup primeraného klubového 
oblečenia v ktorom môžeme dôstojne reprezenotvať klub 
aj obec. 
Kristína Kunová, Ing. Dušan Horváth 

Rozhovor s čerstvým majstrom 
Slovenska Ladislavom Kajmom

Aké sú Vaše pocity?
Ako sa cítim ako majster Slovenska? Som spokojný s 
výsledkom, hoc som ho ne-
čakal. Išiel som na majstrov-
stvá Sloven- ska s tým že sa 
budem sna- žiť prebojovať as-
poň do finá- lovej šestky, to sa 
mi napokon podarilo a nako-
niec sa po- darilo aj vyhrať.
S a m o z r e j - me, som zároveň 
rád, že na stupňoch víťazov 
skončili aj moji kamaráti z 
klubu Marián Bosý a Benjamín Kun. Pre klub je to fan-
tastický úspech. Celkovo náš klub Hubert Arrows z maj-
strovstiev priniesol 9 medailí.
Jeden úspech za druhým, skončili ste na prvom mieste aj v 

Slovenskom pohári.
Áno, následne sa mi podarilo získať aj celkové víťazstvo 
v Slovenskom pohári. 
Venujete sa lukostreľbe už dlho?
Aktívne sa venovať lukostreľbe, konkrétne  3D luko-
streľbe som začal v januári 2014.
Prišiel som medzi niekoľkých nadšencov na strelnicu 
Hubert, konal sa tam tréning pod vedením Ing. Dušana 
Horvátha a akosi som medzi nimi ostal.
V ten mesiac som absolvoval aj svoju prvú súťaž, kon-
krétne  Zimnú ligu. A odvtedy sa tomuto krásnemu 
športu venujem až doteraz.
Čo Vás čaká v najbližšom období a aké máte ďalšie plány?
Tento rok ma ešte čaká zopár súťaží ako napríklad Južná 
5ka a 3D West cup a na budúci rok by som chcel skúsiť aj 
nejakú medzinárodnú súťaž.
Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, držíme palce a do 
budúcnosti želáme veľa úspechov Vám aj celému klubu 
Hubert Arrows.
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Príliš horúce leto

Hlavná rybárska sezóna z dôvodu dlhotrvajúcich vyso-
kých teplôt, keď ani  nočné teploty  neposkytovali žela-
né osvieženie, nebola na úlovky príliž bohatá. Ryby v 
dôsledku kyslíkového deficitu a prehriatia vody neprijí-
mali potravu tak intenzívne, ako by sme si želali.
Nežiadúce dôsledky prehriatia vody spojené s malým 
prietokom na rieke Váh sa opäť prejavili úhynom rýb a 
korýtok riečnych. Aj keď sme pátrali po príčinách tohto 
už viac rokov sa opakujúceho javu, nenašli sme žiadny 
zdroj zne-
č i s t e n i a , 
ktorý by 
toto spôso-
boval a usu-
dzujeme, že 
príčinou je 
prehriat ie 
vody.
Na našich 
rybníkoch 
nedošlo k 
ž iadnemu 
úhynu v 
dôsledku prehriatia vody.
Na chovnom rybníku Vermek bolo z týchto dôvodov 
kŕmenie menej intenzívne a kŕmilo sa väčšinou len pe-
kárenskými prebytkami z obchodného reťazca Tesco, 
ktoré nám zabezpečovali naši kolegovia poľovníci. Toto 
kŕmenie ryby rýchlo skonzumujú a nemôže spôsobiť 
zhoršenie kvality vody.
Práce  na údržbe revírov spočívali v dokončení prác na 
stavidle na rybníku Amerika III, kosení pobrežia, od-
stránení zlomených stromov po búrkach 
a likvidácii odpadkov z pobrežia rybníka 
Amerika III a Váhu. Kompletne sa opra-
vil starý príves, ktorý nám bol pridelený z 
MsO SRZ Šaľa - vymenila sa podlaha, po-
zvárala zlomená konštrukcia, kompletne 
opravila elektroinštalácia.
V rámci Obecných dní sa uskutočnili det-
ské rybárske preteky na rybníku Vermek. 
Bližšie si o nich môžete prečítať na www.
srztrnovec.sk.
Ďalej by sme chceli poukázať na enorm-
né množstvo odpadkov, ktoré v našich 
revíroch počas sezóny rybári zanecháva-
jú. Tí, ktorí tvrdia, že to nie sú rybári, ale 
piknikujúci dovolenkári, sa veľmi mýlia. Stačí sa prejsť 
po pobreží rybníka Vízallás, kde žiadni dovolenkári ne-
chodia.
Je nepochopiteľné, ako sa môže rybár takto správať k 
prírode. Aký príklad dávajú tým, ktorí do prírody pri-
chádzajú len občas?
Ďalším neduhom je budovanie rôznych obydlí a prí-
streškov na pobreží rieky Váh, kde sa zasahuje do bre-
hovej časti, porušujú sa majetko právne vzťahy a záko-
ny o odpadoch atď.
Z dôvodu, že aj táto činnosť už prekročila svoje hranice 
bolo vydané rozhodnutie, že tieto nelegálne stavby mu-
sia byť na náklady zhotoviteľov do určitého času odstrá-
nené. Keď tieto nelegálne stavby odstránené nebudú, 

ich likvidácia sa vykoná v rámci brigádnickej činnosti 
členov SRZ. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať 
na webovej stránke MsO SRZ Šaľa.
Aby sme sa venovali aj niečomu pozitívnemu, chceme 
spomenúť akciu s veľmi dobrým zámerom, ktorý zor-
ganizoval Obecný úrad v spolupráci so spoločenskými 
organizáciami pôsobiacimi na území obce. 9.9. sa konal 
tretí ročník rozlúčky s letom spojený so súťažou vo va-
rení gulášu pod názvom Trnovecká vareška. Družstvo 
rybárov v zložení Pallér Miroslav, Richard Haszterman 

a Ing. Jozef Belovič obhájilo prvenstvo z minulého 
roka.
Aj účasťou na takýchto podujatiach rybári potvr-
dzujú, že rybárstvo má oveľa širší záber ako len lov 
rýb.
Zarybnenie našich revírov bude závisieť od rozhod-
nutia našich dodávateľov o odlovení rýb a tiež od 
nášho rozhodnutia, či zarybnenie pri terajšom níz-
kom stave vôd v našich rybníkoch bude rozumné. 
Možno bude lepšie presunúť prostriedky do budú-
ceho roka a použiť ich na jarné zarybnenie, aby ryby 
nepoškodili prípadné silné mrazy v kombinácii s 
nízkou hladinou vody.
Pri terajšom nízkom stave vody bude možné po 
troch rokoch znova odloviť  záťahovou sieťou chov-

ný rybník Vermek.Termín sa ešte upresní .Najprv bude 
potrebné vykosiť trstinu na pobreží, aby bola umožnená 
manipulácia so sieťou. Aj touto cestou žiadame členov, 
aby prišli pomocť s týmito prácami, ako aj so samotným 
výlovom. Ostatných obyvateľov tiež pozývame na vý-
lov, aby na vlastné oči videli, ako sa táto činnosť vyko-
náva a aké ryby sa v tom malom rybníku nachádzajú.
Na záver ešte oznam o zmene funkcionárov na čele MsO 
SRZ Šaľa. Funkcie predsedu MsO SRZ Šaľa sa vzdal z 

pracovných dôvodov 
Ing. Juraj Pápay. Do 
volieb bude funkciu 
predsedu
vykonávať Judr.Ti-
bor Tímár.
Chceme poďako-
vať odstupujúcemu 
predsedovi Ing.Jura-
jovi Pápaymu za od-
vedenú prácu, hlavne 
čo sa týka našej Ob-
vodnej organizácie. 
Vďaka jeho trpezli-

vým a vecným rokovaniam s vedením Dusla a.s. zostal 
rybník Amerika III v uživaní MsO SRZ. Pri tomto jeho 
usilí mu veľmi účinne pomáhal aj nastupujúci predseda 
Judr.Tibor Tímár, ktorý naďalej bude  udržiavať vybu-
dované vzťahy s vedením Dusla a.s.
Do zostávajúceho obdobia rybárskej sezóny prajeme 
rybárom ešte pekné zážitky pri love dravých rýb a pri 
pobyte v prírode.
Ďakujeme všetkým členom, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom zapojili do činnosti organizácie a tak napomáhali 
k zveľadeniu našich revírov a majetku. 
Petrov zdar           

Výbor Oo SRZ           



    12

ZO SVETA ŠPORTU

Trnovecké noviny
Informačný a inzertný štvrťročník obce Adresa redak-
cie: 925 71 Trnovec nad Váhom 587, tel. č. 031/7781496 
-  e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk - Nevyžiadané 
rukopisy a fotografie redakcia nevracia - Stanoviská v 
jednotlivých článkoch môžu a nemusia odrážať stano-
visko redakcie .
Vydáva: Obec Trnovec nad Váhom, IČO 00306240 
Riadi redakčná rada v zložení: Ing. Július Rábek, Eri-
ka Fülöpová, Mgr. Oliver Berecz, Martin Hajdu, Sylvia 
Hlavatá, Iveta Mesárošová, Katarína Tusková 
Grafická úprava: Iveta Mesárošová 
Tlač: Ars Spektrum Nitra Náklad: 850 ks - EČ Minister-
stvo kultúry SR: EV 3433/09  ISSN: 1338-7774 
Dátum vydania:  september 2017

Redakcia si vyhradzuje právo zaradiť príspevky, ktoré plá-
nuje zverejniť, do jednotlivých čísel novín podľa vlastného 
uváženia a zároveň podľa potreby krátiť a upravovať jednot-
livé príspevky.

XXII. ročník  minifutbalového turnaja 
o pohár starostu obce

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa v Trnovci nad Váhom 
pravidelne organizuje minifutbalový turnaj, tento rok sa 
usporiadal v stredu 5. júla 2017 v spolupráci obecného 
úradu a futbalového klubu .
Prihlásilo sa sedem družstiev dospelých, ktoré sa loso-
vaním rozdelili do dvoch skupín a štyri žiacke družstvá.
Skupina „A“
1. Best OFF - k. M. Žigárdi         2. OPITORI - k. M. Gál
3. Darebáci - k. K. Szabo             4. TMA - k. T. Krupa
Skupina „B“
1. Welnea - k. K. Paľo                   
2. Pohoda Team - k. L. Kukla      3. Flamengo - S. Čapičík
V skupinách  sa hralo 2 x 10 min.  každý s každým, do 
semifinále postúpili prvé dve družstvá zo skupín. V 
skupine „B“ sa hral zápas o 1.miesto, aby všetky druž-
stvá mali rovnaký počet odohraných zápasov.
Skupina „A“
1. Best off 3 3 0 0 20 : 1 9 b
2. TMA 3 2 0 1   8 : 9 6 b
3. Darebáci 3 1 0 2   3 : 10 3 b
4. OPITORI 3 0 0 3   5 : 16 0 b

Skupina „B“
1. Welnea 3 2 0 1 6 : 3 6 b
2. Flamengo 3 2 0 1 6 : 7 6 b
3. Pohoda 2 0 0 2 2 : 4 0 b

O poradí v „B“ tabuľke po vzájomných víťazstvách roz-
hodlo lepšie skóre.
V prestávke sa uskutočnila súťaž v streľbe  z 11 m. Pri-
hlásilo sa  79 strelcov. Prvé miesto vystrieľal Filip Kučera  
s 15 gólmi, druhý bol Martin Chvíľa (žiak) so 14 gólmi a 
tretí Kristián Pajer  s 12 gólmi. Prví traja boli odmenený 
vecnými cenami.
Družstvá, ktoré vypadli v skupinách, hrali stretnutia o 
umiestnenie na 5. – 7. mieste
Do semifinále postúpili :Best OFF – Flamengo 3 : 3, na 
pokutové kopy postúpila Best OFF ( 5 :4)
Welnea – TMA    5 : 0
O 3.miesto TMA – Flamengo   kontumačne 3 : 0 pre 

„TMA“
Finále o 1. miesto     Welnea – Best OFF       1 : 1, na poku-
tové kopy zvíťazilo družstvo Welnea (4 : 3)
Prvé tri družstvá boli odmenené finančne aj vecnými cena-
mi, ktoré zabezpečil obecný úrad v spolupráci s FK Dynamo a 
sponzormi, za čo im všetkým ďakujeme.
Konečné poradie : 1. Welnea, 2.Best OFF, 3.TMA , 4. 
Flamengo, 5. Pohoda, 6. Darebáci, 7. Opitori
V priebehu turnaja boli sledovaní aj strelci gólov. Naj-
lepším strelcom s počtom 14 gólov sa stal Filip Kučera.
Za víťazov hrali:
Kristián Paľo, Kristián Pajer, Erik Sabo, Pavel Celeng, 
Mikuláš Varga, Denis Ozaj, Denis Farkaš, Patrik Marček.
Popri hlavnom turnaji o pohár starostu obce Trnovec 
nad Váhom prebiehal aj turnaj žiakov, do ktorého sa 
prihlásili štyri tímy.
Chlapci nešetrili kreativitou a vtipom pri názvoch tí-
mov: Modráci ( M.Chvíľa), Miesiči (M.Zsák), Real (E.La-
katoš) a Kevinova četa (K.Lakatoš).
Turnaj pod dozorom rozhodcovskej dvojice Mikuláš Szi-
tás, Karol Motolík a zapisovateľa Štefana Kočiša chlapci 
hrali férovo a s veľkým odhodlaním. Padalo množstvo 
gólov. Najviac sa darilo Modrákom, ktorí nakoniec aj 
turnaj vyhrali s vysokým skóre 22:2. Najlepším strelcom 
turnaja sa stal Adam Farkaš so 14 gólmi.
V závere sa chcem poďakovať obecnému úradu a spon-
zorom za spolupráci na organizácií turnaja a k poskyt-
nutiu vecných cien pre našich nádejných futbalistov.
Hlavný rozhodca Mgr.Juraj Boženík, Lórant Ajtics 
Horváth
Občerstvenie, výborný guláš, pečienku a klobásu pre 
všetkých pripravil p.Tibor Fülöp s manželkou Erikou a 
obsluhou, za čo im všetci ďakujeme.
O prípravu ihrísk a  hracej plochy sa postaral hospodár 
FK p. Ľ. Janáč v spolupráci so zamestnancami OU  – 
vďaka.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave a zdar-
nom priebehu tohto turnaja.
Za pomoc ďakujeme vedeniu obce a FK Dynamo Trno-
vec nad Váhom.
Tešíme sa na ďalší ročník!
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Mgr. Juraj Boženík a Ing. Vladimír Klincko
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      A falu életéböl...
Falunap 2017

A szünidő első hétvégéjén immár tizennegyedszer ke-
rült sor erre a népszerű kulturális-társadalmi rendez-
vényre.
Péntek délután a Tornóci Helyi Kulturális Központban 
a dalkedvelők találkoztak a népszerű járási „ Énekte-
hetségeket keresünk” elnevezésű versenyen. Idén a 
szervezők ambíciózus célt tűztek ki, s most először hív-

tak énekese-
ket a Nyitrai 
kerületből is. 
Végül 27-én 
jelentkeztek, 
három kate-
góriában ver-
senyeztek. 
A sportked-
velők futó-
tehetségüket 
mutathatták 
be a „Futás 
az Amerika 

körül” első évfolyamában, melyre pénteken a késő dél-
utáni órákban került sor. A rendezők nagy örömére 
versenybe szálltak kicsik és nagyok is.
A gyermek-horgászverseny már több éve részét képezi 
a falunapoknak. Még ha a kánikula után kicsit le is hűlt 
a levegő és szemerkélt az eső, a gyerekeket ilyen „apró-
ságok” nem tántorították el céljuktól. Reggel felkeltek, 
elkészítették a botokat, tápot és egyéb kellékeket, s a 
megnyitó után elkezdték a beetetést, s megkezdődött a 
horgászat. A borús időben a halak csak itt-ott jöttek elő, 
de amint kisütött a nap, aktívabbak lettek és nagyobb 
példányokat is sikerült kifogni, melyek eldöntötték a 
verseny állását. 
Sorrend:
1.hely: Andrejka Krišková, 3,56 kg halat fogott
A legnagyobb példányt, egy 2,28 kg-os pontyot Roman 
Lendelnek sikerült kifognia.
Az ügyességi autóverseny, melyet a Hlavatý Autósisko-
la rendezett, a vasútállomás előtt zajlott Tornóc Község 
együttműködésével. A gyors járművek szerelmesei a 
motorosok találkozóján jöttek össze. A gazdag kísérő-
program keretében a gyerekek lovas kocsin utazhattak, 
kipróbálhatták az íjlövészetet, a 18 év felettiek a kamion 
vezetését is, megnézhették a tűzoltók bemutatóját, az 
elsősegély-bemutatót és a csábos hastáncosnőket is.
17 órakor Ing. Július Rábek polgármester a kultúrház 
udvarán megnyitotta  a kultúrműsort, amelyet az Euro-
pa 2 moderátora, Binďo vezetett kolléganőnkkel, Már-
tával. Szép volt az iskola és óvoda műsora, a gyerekek 
énekeltek szavaltak, táncoltak. A közkedvelt Materinky 
színház a tornóci gyerekeknek „ Az elfelejtett bűvé-
sziskola” címmel tartott előadást, ahol a kis nézőket az 
elfeledett boszorkányos, varázslós, szörnyes, ördögös 
mesék birodalmába kalauzolta el. Ezt követte az ének-
verseny győzteseinek fellépése, akik mindenki előtt bi-
zonyíthatták tehetségüket. Érdeklődéssel figyelhettük a 
sellyei Jumping táncklub ifjú táncosainak fellépését is, 
akik koreográfiáikból adtak ízelítőt.
19 órakor zenés fellépések következtek, bevezetőben az 
M-rock /Edda revival/ együttes mutatkozott be Érsekúj-

várból. Kiválóan adták elő a magyar együttesek /Edda, 
P-Mobil, P-Box/ slágereit, s minden zenét kedvelőnek 
örömet szereztek. Először mutatkoztak be községünk-
ben a Campana Batucanda itthon és külföldön is ismert 
remek dobosai. A tarka ruhák, a spontán fellépés, a hi-
hetetlen energia és ritmusérzék nagy lelkesedést váltott 
ki a látogatók körében. A kultúrműsor a közkedvelt 
Vidiek zenekar fellépésével ért véget, melyet a zenekar 
kedvelői nagy tapssal fogadtak. Mindenki nagyra érté-
kelte az ismert együttes tökéletes, professzionális előa-
dásában a Vidiečan, Ó maňo, Fajčenie škodí zdraviu 
slágereket, melyeket a közönség is velük énekelt.
Akiknek még mindig nem volt elegük a zenéből, tánc-
ból, a mulatságon folytathatták a szórakozást, ahol a 
TOP zenekar és DJ  Slížo szolgáltatta zenét. A kitűnő 
mulatság a kora hajnali órákig tartott.
Ez évben sem feledkeztünk meg a frissítőkről, a je-
lenlévők megkóstolhatták a finom sült kolbászt, csibe 
hot-dogot, kürtőskalácsot és vattacukrot. A gyerekek 
léggömböt, játékokat vehettek, s bolondulhattak egyet 
az ugrálóvárban, melynek óriási sikere volt.
Az előző évekhez hasonlóan most is volt arcfestés Ma-
rika és Sylvia jóvoltából. A tigris-, macska-, lepke- és 

tündérarcú 
gyermeke-
ket látva 
az ember 
m i n d j á r t 
arra gon-
dolt, hogy 
a helyi mű-
v é s z n ő k 
évről évre 
jobbak és 
ü g y e s e b -
bek.
A jó bor 

kedvelői finom fehér, vörös és rózsaszínű borokat kós-
tolhattak a šintavai szőlőkből. Idén részvételükkel a 
močenoki kultúrház alkotóklubjának tagjai is megör-
vendeztettek bennünket, akik ügyes kezei fából, papír-
ból, rattanból, gyöngyökből készítettek szebbnél szebb 
dolgokat, és saját készítésű szappanokat is kínáltak.

Természetesen ilyen rendezvényt kölcsönös együttműkö-
dés nélkül nem lehet megszervezni, ezért köszönetet mon-
dunk mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeré-
hez: Ing. Hlavatý Autósiskola, horgászszervet Trnovec 
nad Váhom, önkéntes tűzoltók , Nyugdíjasok Egyesülete 
Trnovec nad Váhom, az iskola és óvoda pedagógusai, OZ 
Trnky és a Fénix, a községi hivatal dolgozói, bizottságai-
nak tagjai, a képviselőtestület, és mindenki, aki hozzájá-
rult ahhoz, hogy a rendezvény ilyen közkedvelt és sikeres 
legyen. Köszönet a Nyitrai Önkormányzatnak és a Kom-
munális Biztosítónak is az anyagi támogatásért. 

A legnagyobb köszönet azokat illeti, akik részvéte-
lükkel támogattak, eljöttek családjaikkal, barátaik-
kal, hogy együtt szórakozzanak. Köszönet a dicsérő 
szavakért is, amelyek arra köteleznek, hogy a továb-
bi falunapok is olyan jól sikerüljenek, mint az idei.  
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A képviselőtestület ülése
A községi képviselőtestület 26. ülése 
2017. július 10-én zajlott 7 képviselő részvételével. Az 
ülés elején a programot további tanácskozást igény-
lő témákkal bővítették: járda  Új Tornócon, tűzoltó-
szertár, kérvény a rendkívüli ülés összehívására. A 
község polgármestere tájékoztatott azokról a lépé-
sekről, melyeket a község vagyonának eladására il-
letve bérbeadására tettek az „I/75 – Šaľa kerülőút” 
építésével összefüggésben. Ez egy különleges eset, a 
képviselők egyhangúlag elfogadták. Ez a projekt nem 
csak a közúti közlekedés tarthatatlan állapotán javít, 
hanem hozzájárul az életkörnyezet javításához és az 
érintett falvakban lakó személyek biztonságához. A 
testülethez érkezett egy információ  arról, hogy pénz-
beli segítséget kértek „Az alapiskola biológiai/kémi-
ai tantermének modernizálása és felszerelése” nevű 
projekthez. A képviselők jóváhagyták, hogy a község 
mennyivel járul hozzá a tervezet finanszírozásához. 
A további programpont a tornóci gyűjtőudvar bian-
kó váltója kihasználásának megtárgyalása volt. A té-
mát ötvözték a kiegészítőprogramponttal, melyben 
a képviselők a rendkívüli képviselőtestületi ülés ösz-
szehívásának kérvényéről vitáztak, az ülésre a biankó 
váltókra vonatkozó jogi véleménnyel kapcsolatban 
kerülne sor. R.Láng képviselő érdeklődött Új Tornóc 
járdáinak helyzetéről – és rámutatott a   projekt hi-
báira is, ezért egy ellenőrző nap összehívására szüle-
tett javaslat / abban hétben belül került rá sor R. Láng 
és Ing. Hanzlík képviselők, valamint a kivitelező és 
az építkezés felügyelőjének részvételével/. A tűzol-
tószertár építésének aktuális helyzetéről és az egész 
tervezetről a hivatal elöljárója tájékoztatott. A testület 
tudomásul vette a szertár építési munkálatairól szóló 
tájékoztatást, javasolta a beindult projekt folytatását a 
felhívás értelmében és a munkálatok meggyorsítását. 
Az ülés az „egyéb” ponttal folytatódott, mely a kúria /
egykori paplak/ rekonstrukcióját érintette. A munkák 
tervezésére kiírt „Cég kiválasztása – a tornóci kúria 
rekonstrukciója” felhívás győztese az Atelier DV Tr-
nava lett – 18 180 Є  DPH-val együtt. A jelenlévő kép-
viselőknek alkalmuk nyílt betekinteni a tervezetbe, 
egyenesen az ülésen. A községi képviselőtestület ha-
tározatában előkészítette és meghirdette a közbeszer-
zést  a tető rekonstrukciójának realizálására.
A vitában R. Láng köszönetet mondott minden alkal-
mazottnak és kollégájának a falunap előkészítésében 
nyújtott készséges segítségért. J. Čerhák képviselő 
a vitában felhozta a sportpálya témáját, s szomorú-
an konstatálta annak rossz állapotát. Ing. Hanzlík a 
falu kútjai hidrogeologikus fúrásainak árajánlatai fe-
lől érdeklődött, s tájékoztatást kért a Branko Slovakia 
pulykafeldolgozójának létrehozásával kapcsolatos 
legújabb helyzetről. A képviselők érdeklődtek afe-
lől, hogy hány gyermeket nem vettek fel az óvodába 
, ezért javasolták, hogy a községi képviselőtestület 
szeptemberi ülésére hívják meg az iskola igazgató-
nőjét is. A vita egy újonnan megnyitott témával, a 
műszaki udvar kiépítésével folytatódott. A község 
képviselői tudomásul vették a „Műszaki udvar” ki-

vitelezőjére kiírt versenyről szóló információt, s ha-
tározatban fejezték ki egyetértésüket az udvar kiépí-
tésével. A helyi képviselőtestület egyúttal egyet nem 
értését fejezte ki a műszaki udvar építésének realizá-
lására kötött szerződéssel kapcsolatban, és a verseny 
megszüntetését javasolta.
Az élénk vita után a polgármester az ülést berekesz-
tette.
A községi képviselőtestület 27. ülésére 
2017. augusztus 4-én került sor nyolc képviselő rész-
vételével. Fő téma az egykori paplak tetőrekonstruk-
ciójára kiírt közbeszerzésről szóló tájékoztatás, vala-
mint  a  műszaki és karbantartási udvar nyilvános 
versenyéről szóló információ volt. A polgármester 
tájékoztatta a jelenlévőket. A tornóci kúria tető- és fe-
délszerkezetének rekonstrukciója” projekt kivitelezői 
közbeszerzésének állásáról a legalacsonyabb áraján-
lattal. A község a realizálással a vágsellyei KOODIS 
kft-t bízta meg. A meghatározott időben egy árajánlat 
érkezett, a képviselőtestület tudomásul vette az in-
formációkat és a szavazás során egyetértett a sikeres 
pályázóval való szerződés megkötésével „A tornóci 
kúria tető- és fedélszerkezetének rekonstrukciója” 
projekt megvalósítására. Az ülés „ A tornóci műszaki 
és karbantartási udvar” megrendelés nyilvános verse-
nyéről szóló jelentéssel folytatódott. A polgármester 
elmondta, hogy a meghirdetett versenytárgyalásra 6 
cég tett ajánlatot és 2017.7.10-én nyitották ki a borí-
tékokat. A legolcsóbb ajánlat a Tradestone Slovakia 
Trnava cégtől érkezett. Az ügyet a képviselők előző 
ülésén tárgyalták, még további lépések meghatározá-
sára lesz szükség. Az ügyet az előző képviselőtestüle-
ti ülésen tárgyalták, az eredmény az volt, hogy nem 
értettek egyet a kivitelezővel kötött szerződés aláírá-
sával. Ezért újabb lépést kell tenni. Élénk, vita alakult 
ki a problémával kapcsolatban, melynek eredménye 
egy határozat lett arról, hogy munkaértekezletre hív-
ják a KOODIS céget, s megegyeznek a verseny tör-
vényes keretek közt történő leállításáról. A testület 
megnyitott az Újvári utca járdái rekonstrukciójának 
s a temető sírhelyei rendezésének témakörét. A vitá-
ban hozzászólások hangzottak el a tűzoltószertár épí-
tésével, a gyűjtőudvarral és a falu fejlesztési tervével  
kapcsolatban. A falu polgármestere elmondta, hogy 
a község e-mailt kapott a Duslo vállalattól, melyben 
arról tájékoztattak, hogy lehetőség van 10 000 euró 
hozzájárulás megszerzésére az SPP Alapítványon ke-
resztül. Ezek után a 27. ülés véget ért.
A községi képviselőtestület 28. ülése 
2017. szeptember 11-én zajlott, ahol mind  a kilenc 
képviselő jelen volt. A testület minden fontos prog-
rampontjának megtárgyalását a bizottságok munka-
értekezletei előzték meg. A fő programot Ing. Hanz-
lík és R. Láng képviselők javaslatára néhány ponttal 
kiegészítették: járda építése a templomtól a vasúti 
átjáróig a Merkant cég mellett, a komposztáló hőmér-
séklete, a tornóci artézi kút, a tornóci Csemadok tá-
mogatása, a polgármester helyettesítése távollétében, 
a polgármester fizetésének átértékelése. A képviselők 
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A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat

Gratulálunk a jubilánsoknak
70 Marta Élesová
         Zdenka Kumanová
        Mária Marcibányiová
         Rozália Keszelyová

75 Margita Baloghová
         Ladislav Kajma
         Anna Janovská
         Michal Rábik
         Anna Richterová

80 Dezider Marček
         Ján Tóth
         Mgr. Zuzana Angyalová

85 Michal Homola

95 Mária Kirchnerová
         
Újszüllöttek
Filip Kajma
Barbora Kresanová
Paulína Kuldová
Marko Stelo
Lucia Marković
Karolína Krupová
Ela Barteková
Šimon Varchulík
Kristián Lakatos
Ela Csizmadiová
                        
Házasságot kötöttek
Daniel Marček és Agáta Homolová
Mgr. Tomás Puskás és Mgr. Soňa Boženíková
Karol Tóth és Henrieta Tóthová
                                                            
Elhunytak
Monika Špaleková, 37-éves
Vojtech Tóth, 45-éves
Helena Boženíková, 84-éves
Etela Hlavatá, 86-éves
Margita Kollárová, 72-éves

foglalkoztak az előző ülés határozatainak teljesítésével, jóváhagytak két 
általános érvényű rendeletet a választási plakátok helyének kijelöléséről 
és elhelyezésének feltételeiről (a törvényben változás állt be), valamint az 
iskola költségeihez való részleges hozzájárulásról. Az iskolai étkezde ve-
zetője rámutatott az élelmiszerárak emelkedésére, valamint az egészsé-
ges és tápláló ételek biztosításának fontosságára minden étkező számára 
saját szükségletei szerint. Az iskola és óvoda igazgatónője tájékoztatta a 
jelenlévőket az évnyitóról és az oktatási-nevelési folyamat biztosításáról 
az új tanévben. A versenybizottság kiértékelte a két építkezési telek eladá-
sára kiírt nyilvános versenytárgyalást, mely sikertelen volt, nem érkezett 
ajánlat. Ezért a képviselőtestület elfogadta a telkek eladása versenykiírá-
sának 2. fordulójára tett javaslatot, és a telek 30 euro/m2 minimális áron 
történő eladását 2017.10.18-i határidővel. Az ülés a bérleti szerződésekre 
irányuló kérvények elfogadásával folytatódott /1.sz. lakás – 3 évre/, s a 
képviselők megtárgyalták a 995-ös lakás bérlői fizetési kötelezettségének 
elmulasztását, a bérlők nem teljesítették a szerződésben foglaltakat. Is-
mételten figyelmet szenteltek a szemétszállítás biztosítása témájának és 
annak, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a szemétmennyiség számlá-
zását a kukák innovatív szállítás-nyilvántartásával RFiD chipek segítsé-
gével, melyeket a szemétkukákra erősítünk. Ezt a témát a képviselőtestü-
let bizottságai is megvitatták és azt javasolták, a gyakorlatban a rendszert 
Új Tornócon próbálják ki, illetve ott, ahol már ráragasztották a kukákra a 
chipeket. Ez a mód egyszerűsítené a község szemételszállítását, javítaná 
a lakosság komfortját, nem kellene TKO szemétjegyeket vásárolniuk,  s 
a község alkalmazottainak munkája is leegyszerűsödne. A tanácskozás 
az SMS rádióra tett ajánlatok értékelésével folytatódott, a képviselők 
elfogadták a tűzoltószertár rekonstrukciójára meghatározott dotációra 
vonatkozó kérvényt, a szertárral kapcsolatos tanulmányt, jóváhagyták a 
ZOS rekonstrukcióját, megtárgyalták az Újvári utca lakosainak panaszát 
a bekötőhidak építésére vonatkozóan, s figyelmeztettek a lakosok petíci-
ójára a kultúrház ülésterme bérbeadásának megszüntetésével kapcsolat-
ban. A tűzoltószertárt érintő vitában a képviselők alaposan tájékozódtak 
mindenről, s megvitatták a községben néhány héttel ezelőtt történt kel-
lemetlen balesetet is. Sajnálatukat fejezték ki a helyzettel kapcsolatban és 
a tornóci önkéntes tűzoltók parancsnokának leváltását javasolták, mivel 
nem szavaztak neki bizalmat. Az ülés végén a képviselők tájékozódtak 
a járda építéséről a templomtól a vasúti átkelőig a Merkant cég mellett, 
a komposztáló magas hőmérsékletéről, a falu központjában lévő artézi 
kútról, megtárgyalták a Csemadok dotációját, a polgármester helyette-
sítését és fizetésének átértékelését is, ahol megszavazták a bérkiegészíté-
sek 26,11 %-os emelését. Ezt követően ösztönző vita alakult ki.
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a www.trnovecnadvahom.sk 
honlapon találhatnak. 

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

A község által kínált ingatlanok:

• két építkezési telek,  388 és 377/9 sz. parcella, a telek fajtái: beépített terület és  udvar, családi ház építésére 
alkalmas, a minimális eladási ár Є/m2

• a 4/2017 számú nyilvános versenykiírás 2. fordulója 2017. 10.18-án 13.00 óráig tart

 Tornóc község minden érdeklődőt szívesen tájékoztat az ingatlanokról, az eladás feltételeiről a közsé-
gházán, 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...
A megyei választásokra 2017. 

november 4-én kerül sor
A Szlovák Nemzeti Tanács elnöke a 166/2017 Z.z.  ha-
tározat értelmében 2017. november 4-re /szombat/ 7.00-
tól  22.00 óráig hirdette meg a megyei önkormányzati 
választásokat.
Az 5. számú – Šaľa választási körzetben 4 képviselőt 
választanak.
Községünkben 3 választási körzetet hoztunk létre:

1.sz. választási körzet -  helyi kultúrház: a következő 
házszámok alatt lakóknak: 1-512, 918, 974, 976-977, 980, 
981, 986, 987, 990, 992, 998-999, 1011-1013, 1017- 1020, 
1021, 1027, 1028, 1032, 1038, 1039, 1041 és  Nový Dvor.

2. sz. választási körzet – helyi kultúrház: a következő 
házszámok alatt lakóknak: 515-850,906-907, 910-917, 
919-964, 966 - 973, 982, 985, 988, 989, 991, 993-997, 1000-
1009,1015, 1022, 1026 és a KÖZSÉG /OBEC/ alá bejelen-

tett polgárok.

3.sz. választási körzet - Komunitné centrum Horný Ja-
tov, a Horný Jatov-ban és Kľučiareň-ben lakók számára.

A község 2017.10.10-ig minden háztartásba kikézbesíti a vá-
lasztások helyéről és időpontjáról szóló értesítést.

A polgárok munkanapokon 7.30 és 15.30 óra között, 
szerdán 17 óráig győződhetnek meg a községi hivatal-
ban arról, hogy szerepelnek-e a választók listáján. Az 
értesítés másik oldalán a választással kapcsolatos  tud-
nivalókat olvashatják.

Annak a lakosnak, aki komoly, főként egészségi okok-
ból nem tud eljutni a választóhelyiségbe, joga van kér-
vényezni a körzeti választóbizottságnál a hordozható 
urnát, hogy leadhassa szavazatát, ezt legkésőbb egy 
nappal a választás előtt kell megtennie a községi hiva-
talban, vagy a 031 7781496-os telefonszámon. 

A községi rendőrség tanácsai 

Elkezdődött a tanév. Dicséretes, hogy több tanuló választotta az iskolába való eljutásra a kerékpárt. Ez a 
jármű jót tesz az egészségnek, s ezért a gyerekek jobban tudnak 
figyelni, összpontosítani a tanítás alatt.
Tudnunk kell azonban, hogy:

• 10 év alatti gyerekek 15 éven felüli személy felügyelete
             nélkül nem kerékpározhatnak az úttesten   
• egyszemélyes biciklin nem mehetnek ketten
• csak 15 éven felüli személy vihet szabványosított gye 
             rekülésben 10 éven aluli gyermeket
• a biciklisták csak egyes sorban mehetnek egymás után
• menet közben tartani kell a kormányt, a láb pedig a pe
             dálon legyen
•          kerékpározásnál nem foghatsz más járművet, nem vi-
             hetsz még egy biciklit vagy állatot
• kerékpárral főleg a kerékpárúton haladunk
• balra téréskor a bal kar kinyújtásával adj jelt letérési szándékodról, időben, hogy a mögötted ha
             ladó gépkocsivezetők is észrevegyék
• ha félsz átmenni az úton kerékpárral, vagy nagy a forgalom, menj át a zebrán, mint gyalogos. Itt 
             a bicikli mellett haladva kell átmenni
• kerékpározásnál állandóan figyeld a forgalmat, és légy nagyon óvatos
• biciklivel nem mehetsz a járdán és a gyalogos-átkelőhelyen sem
• fülhallgatóval kerékpározni túl kockázatos
• a védősisakot rendesen a fejre kell rögzíteni, viselése 15 év alattiaknak mindig-, a felnőtteknek 
             pedig lakott területen kívül kötelező
• megromlott látási viszonyoknál az út szélén haladáskor jól látható világító /reflex/elemeket kell 
             viselni magadon
• kerékpárodról gondoskodnod kell, hogy biztonságos és jó állapotú legyen
Ha féltik iskolába egyedül járó gyermeküket, szólítsák meg a szomszéd gyerekeket, és alkossanak cso-
portot.
A gyermeket meg kell ismertetni az alapvető közlekedési szabályokkal. Tájékoztassák őket, hogyan kell 
haladni, ismertessék meg őket a különféle jelekkel és azzal, hogy kell elkerülni a lehetséges összeütkö-
zéseket.
A kis gyalogosokból és kerékpárosokból fokozatosan sofőrök lesznek. A megfelelő, gyermekkorban tör-
ténő nevelés a jövőben többszörösen is megtérül. Fontos a szülők és felnőttek pozitív példamutatása is.
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Lakossági közlemény A falu életéböl...
Nyárbúcsúztató
Községünkben már hagyomány, 
hogy a nyártól a „Tornóci Fakanál” 
gulyásfőző versennyel, gyermek-
versenyekkel, játékokkal és egyéb 
programokkal búcsúzunk. Idén is 
így volt, amikor 2017.9.9-én meg-
tartottuk a Nyárbúcsúztatót és a 
„T o r n ó c i 
Fakanál” 2. 
évfolyamát.
Idén a 
g u l y á s -
f ő z é s b e n 
r e k o r d o t 
f e l á l l í t v a 
17 csapat 
mérte ösz-
sze erejét. 
A csapatok 
12.00 órakor álltak a képzeletbeli 
rajtvonalhoz, s bemutatták gaszt-
ronómiai fortélyaikat. Községünk-
ben állandó gulyásfőző csapatok is 
vannak, akik a község egyes szer-
vezeteit és a lakosokat képviselik. 
Ezért hisszük azt, hogy a jövőben 
állandó csapatoknak örülhetünk 
majd, mint a Kotlikári, Durmutz 
Vadászegylet, DiaNa super team, 

Csemadok, Horgászok, Méhé-
szek, Tűzoltók, Kakasok, Family, 
TISETEAM, Pingpongosok stb. 
Idén a legtöbb  tagból álló csapat 
a Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesü-
letének helyi csapata volt, mely a 
baráti Oroszlány látogatóit is ven-
dégül látta. Ez a csapat a kiváló 
gulyáson kívül finom lángossal is 
megvendégelt bennünket. Ahogy 
telt az idő, mindenki látta, hogy 
a Mária Jóžová, Ľubomír Buch és 
Mgr. Róbert Ondrík alkotta há-
romtagú zsűrinek nehéz dolga 
lesz. ĺgy is lett, a zsűri nagy ala-
possággal próbált értékelni. De 
mint az minden versenyben lenni 
szokott, csak egy lehet a legjobb, 

még akkor is, ha minden csapat cso-
dálatra méltóan teljesített. ĺgy aztán 
a 3. helyen a Tűzoltók-, a 2. helyen 
a Csemadok csapata végzett, az el-
sőséget pedig a horgászok csapata 
védte meg.
Amíg a zsűri értékelt, a rendezvény 
további programokkal folytató-

dott. Erről a 
kinológusok 
gondoskodtak 
Komjáthy úr 
vezetésével , 
és a sellyei 
tűzoltók is be-
mutatták tech-
nikájukat. Ez-
után Klincko 
úr vezetésével 
az ügyes és 

reményteljes énekesnők szórakoz-
tattak minket.
Egész délután Michal Luprich mo-
derátor vezette a műsort – kiváló-
an. Az esti  órákban a rendezvény 
végén a helyi Muziker Rudi szóra-
koztatta a jelenlévőket. Az állandó-
an szórakozó és táncoló lakosokat 
látva már tudtuk, hogy az akció 
sikeres volt. A szervezők számára 

nincs nagyobb elégtétel, 
mint az, ha látja munkája 
eredményét és a lakosság 
örömét. Ez úton köszön-
jük mindenkinek, aki rész 
vett a rendezvény szerve-
zésében. Egy nagy csapat-
ról van szó: a kulturális- és 
oktatásügyi bizottság tag-
jai, a zöldterületeket kar-
bantartó munkások, a mű-
szaki részleg és a községi 

hivatal dolgozói, akik előkészítik a 
rendezvényeket, s az utolsó pillana-
tig azon fáradoznak, hogy a végén 
önök is azt mondják, jövőre újra el-
jönnek. Reméljük, hogy a követke-
ző évfolyamon is számos versenyző 
és látogató vesz majd részt, hogy 
szórakozzon, pihenjen a hagyomá-
nyos nyárbúcsúztatón.
Itt köszönném meg az összes résztve-
vőnek és mindenkinek, aki hozzájárult  
ezen kedves rendezvény megvalósítá-
sához. Az önök munkája, lelkesedése, 
igyekezete nélkül soha nem tudtuk vol-
na megszervezni ezt az akciót. Öröm-
mel találkozunk önökkel újra a további 
községi rendezvényeken. 
Mgr. Oliver Berecz

A Szlovák Posta r. t. a la-
kossághoz fordul a küldemények 
feladásával kapcsolatban.
A posta a címzettnek vagy felha-
talmazott átvevőnek a megfelelő 
levélszekrénybe kézbesíti a kül-
deményt a rajta lévő cím alapján.
A megfelelő levélszekrény:

- zárható
- védett az időjárás viszontagságaival  
   szemben
- nem esik ki belőle a küldemény
- kézzel, erőszak vagy segédeszköz nélkül 
nem lehet kivenni belőle a küldeményt

A tulajdonos /lakótömbökben ház-
mester/ biztosítja, hogy az ott lakó 
címzett neve rajta legyen a levélszek-
rényen.
A posta leállíthatja a küldemények 
kézbesítését az olyan házakba, ahol 
nincsenek teljesítve a fenti feltételek.
A postai feltételek minden Szlovák 
Posta szolgáltatását igénybe vevő 
számára kötelezőek. 
Rendelkezésünkre állnak a postá-
kon, a www.posta.sk honlapon és 
kérésre a Szlovák Posta Ügyfélszer-
vízénél. 

Mi a teendő tűz esetén?
Szeretnénk megkérni lakosainkat, hogy tűz 
vagy ennek gyanúja esetén hívják a 112-es 
illetve 150-es telefonszámot. Ezek a szá-
mok életveszélyes esetek jelentésére és 
tűzeset bejelentésére is szolgálnak. Az itt 
tett bejelentés alapján mindenkit értesíte-
nek, akinek köze van a  tűz keletkezésének- 
illetve terjedésének  megakadályozásához  
községünkben. Az operátor a bejelentés 
átvétele után rögtön értesíti a megfelelő 
egységeket, melyek biztosítják a vagyon és 
a lakosság egészségének védelmét. E szá-
mok hívásakor  vagy a vágsellyei tűzoltótes-
tületet, vagy a Duslo üzemi tűzoltóit, vagy a 
helyi önkénteseket értesítjük. Ezért nyoma-
tékosan megkérjük önöket, hogy az említett 
esetekben elsőként ezeket a hivatalos szá-
mokat hívják. Ha a mi önkéntes tűzoltóinkat 
riasztják, ők nem avatkozhatnak be addig, 
amíg nem jelentik az esetet az operátorköz-
pontnak, tehát a 112 vagy 150 számon. Ép-
pen ezért a gyors beavatkozás és a vagyon, 
az emberek élete és egészsége veszélyez-
tetésének csökkentése érdekében ezeket a 
hivatalos telefonszámokat kell hívni. Megér-
tésüket előre is nagyon szépen köszönjük.

Mgr. Oliver Berecz
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A falu életéböl...
Verseny a legszebb kertért 

és kiskertért – értékelés
A Föld napja alkalmából az oktatásügyi-, ifjúsági 
és kulturális bizottság a környezetvédelmi-, építés-
ügyi-, közlekedési- és mezőgazdasági bizottsággal 
karöltve községünkben versenyt hirdetett a leg-
szebb kertért és kiskertért. 
A verseny feltételei egyszerűek voltak – legalább 
három fotót kellett beküldeni a 
kertjükről július 31-ig. Augusztus 
folyamán a facebook-on folyt a 
szavazás, a legtöbb lájkot kapott 
kép nyert.
A versenybe nyolc kertész kap-
csolódott be, akik csodálatos fo-
tókat küldtek kertjeikről, nem 
volt egyszerű kiválasztani a 
legszebbet. Minden versenyző-
nek őszinte köszönet jár, amiért 
megosztotta velünk a házukban 
létrehozott szépséget, ötleteket, 
inspirációt adott a többieknek, akik örömet lelnek 
környezetük szépítésében. A szavazásba rengeteg 
ember kapcsolódott be, akik nem fukarkodtak a ké-

pek dicséretével.
A nyárbúcsúztatóra minden versenyzőt meghív-
tunk, akiknek Rábek mérnök, a község polgármes-
tere szerény ajándékot adott át, melyet hobbijuknál 
biztosan jól fel tudnak használni – tápanyagokat 
virágokra, növényekre, melyet a Duslo adományo-
zott a versenyzőknek. A legtöbb szavazatot kapta 
és győzött az a   kerti csendéletet ábrázoló fotó, 

melyet Judita Šestáková 
küldött be. Nyertesként 
50 euró értékű vásárlási 
utalványt kapott.
Még egyszer köszönjük 
minden versenyzőnek, 
hogy volt bátorságuk 
benevezni a versenybe. 
A verseny célja az volt, 
hogy megmutassuk, 
milyen ügyes emberek 
élnek közöttünk, akik 
nem sajnálják a fárad-
ságot, a munkát, hiszen 

ennek eredményeként egy egyedi, csodálatos, sze-
met gyönyörködtető kertet kapnak.

A természet megmutatta erejét
Községünk közkedvelt helyei közé tartozik náddal, tujákkal, 
szomorúfűzzel benőtt partjaival a  festői Vermek halastó is. A 
tó vadkacsák, kócsagok, hattyúk menedékévé vált, de sok más 
vízimadár is előfordul itt.
A 2017. augusztus 10-ről 11-re virradó éjszaka Tornócot elérő 

hatalmas szélvihar 
okozta károk bor-
zalmas látványt 
nyújtottak az arra 
járóknak. A szél a 
villanyvezetéket és 
a kábeltévé drótjait 
mind szétszaggat-
ta, a hatalmas fákat 
eltördelte. Számos 
háztartás maradt 
áram nélkül. A 

helyzetet azonnal meg kellett oldani, így a községi hivatal mű-
szaki részlegének dolgozói a Nyugat-szlovákiai Energiaszolgál-
tató szakembereivel karöltve mindenekelőtt az áramszolgáltatást 
igyekeztek visszaállítani. A zöldterületeket karbantartók a törött 
ágak eltávolításán dolgoztak, összeszedték és eltakarították a 
lehullott leveleket, lefűrészelték a törött ágakat. Az időjárás vi-
szontagságai kellemetlen tapasztalatokkal láttak el, és jókora 
anyagi kárt okoztak, de csak ezt. Balesetre, sérülésre, vagy még 
nagyobb tragédiára szerencsére nem került sor.
A természet ismét kimutatta erejét. Reméljük, hogy a közkedvelt 
halastó és környéke kilábal a természeti csapás okozta helyzet-
ből, bár az elegáns szomorúfűzeket az emberek és vagyonuk biz-
tonsága érdekében meg kellett metszeni.

a községi hivatal dolgozói a temetőben elvégezték a 
fák metszését, hogy szellősebbé tegyék koronájukat

a levágott ágakat a komposztálóba vitték

a levágott gallyakat és minden zöldhulladékot 
az egész év folyamán bezúzzák
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Jelentés az iskolapadból...
Nyári napközis tábor

A nyári szünidő alatt az iskolák és udvara-
ik általában kongnak 
az ürességtől, de ez 
ránk nem érvényes. 
2017. július 31. és au-
gusztus 8. között nyá-
ri tábort szerveztünk 
45 gyermek részvéte-
lével. A felügyeletet 
és a harmonogram 
összeállítását négy 
pedagógus vállalta. 
Az étkezést az iskolai étkezde biztosította. 
A program vonzó és sokszínű volt. A gye-

rekek az öt nap alatt megismerhették Kés-
márk szépségeit, bányászokra játszhattak, 
akik igazi bányákban keresik a nemesfé-
meket. Turistaként megtették a Dražovce-i  
templomtól a Pyramídára és a Zobor hegy-
re vezető utat. A Vince-erdei fürdő a relaxot 
és a kikapcsolódást jelentette, nagyokat 
úsztak, szórakoztak. A Hubert lövöldé-
ben tett látoga-
tás, az érdekes 
előadás, a kivá-
ló gulyás nagy 
élmény volt, 
köszönet a Hor-
váth házaspár-
nak. Az estéket 
sütögetés, tábo-
rozás és külön-
féle versenyek 
tették felejthe-
tetlenné. Ez a nyári tábor is azt bizonyítja, 

hogy iskolánk  elkötelezett pedagógusai 
milyen lelkesek, s még a szünidő alatt is 

szívesen foglalkoz-
nak a gyerekekkel. A 
tábor Tornóc község, 
a szülők és adako-
zók támogatásával 
valósulhatott meg.
Tanévnyitó
A tanévnyitó ünne-
pi esemény, mely 
mindannyiunk – 
gyermek, diák, ta-

nár, szülő, családtag, iskolai alkalmazott 
– életét befolyásolja. Az iskola és óvoda 
községünkben is 2017.9.4-én nyitotta meg 
kapuit, ekkor került sor a 2017/2018-as 
tanév ünnepélyes megnyitójára. Az alapis-
kolában 182 tanulót köszönthettünk, az 
óvodások száma 69. Idén két első osztályt 
nyitottunk 27 elsőssel. Az iskolai klubot 53 
tanuló látogatja. Az iskola és óvoda kollek-
tíváját 22 pedagógus és 13 nem pedagógiai 

dolgozó alkotja. Köszönet minden szülő-
nek, aki iskolánkat és óvo-
dánkat választotta, s ezzel 
belénk helyezte bizalmát. 
Az egész kollektíva azon 
fáradozik majd, hogy az 
ide járó gyerekek elége-
dettek legyenek és bol-
dognak érezzék magukat. 
Mindenkinek kölcsönös 
tisztelettel, figyelemmel és 
bizalommal teli tanévet kí-
vánok.

Mgr. Tatiana Srňáneková, az iskola igazgatója



Társadalmi szervezetek

    8

A Lieskovany-ban rendezett lovas tor-
náról aranyat és bronzot hoztunk
A közelgő szeptemberi Szlovákiai Bajnokság előtt 
a voltízs kedvelőinek  nyári 
szünidő végi élénk színfoltot 
jelentett a Lieskovany-ban 
rendezett Szlovákiai Lo-
vastorna Bajnokság, melyre 
2017. 8. 26-án került sor.
A rendező OZ Apolónia 
meghívására  Kelet-Szlová-
kiába a hazai klubon kívül 
a TJ Slávie UVLF Košice, TJ 
Slávie SOUP Šaľa és a tor-
nóci Láng-udvar lovasklub 
tagjai is elfogadták a meghí-
vást. A nyolc versenyágban, 
ahol 35 egyén, 6 páros és 3 csoport indult, a mi 
három képviselőnk, Ema Dudonová és a Sýkora 
testvérek csak egy páros versenybe és az  idősebb 

gyermekek versenyébe kapcsolódtak be.
Mivel műszaki okokból a versenyre nem vihették 
megbízható partnerlovukat, Ejfél Plutot, a gye-

rekeknek az ottani kölcsönlóval,  Coradoval 
kellett szót érteniük. A lovastornászok ennek 
ellenére  kiválóan képviselték Tornóc színeit.
Az idősebb gyerekeknél Teo Sýkora /JK 
Lángov dvor Trnovec nad Váhom/ aranyat 
szerzett, a páros versenyben pedig a klub 
gyűjteményét bronzéremmel gazdagította a 
leányok párosa, Ema Dudonová és Ema Sý-
korová.
Minden versenyzőnknek, valamint Vladimí-
ra Lenčešová edzőnek és nem utolsó sorban 
a lovaknak /Ejfél Pluto, Furióso Uričický/ 
további sok sikert, jó szerencsét kívánunk a 
tavalyi díjak megvédésében a Topoľčianky-i 
Szlovákiai Bajnoksághoz, mely rohamosan 

közeleg.
Martina Sýkorová

A Csemadok életéböl.
Nagyon sikeres augusztusi akcióról szeretnénk 
beszámolni. Immár másodszor szerveztük
meg a Nosztalgia délutánt augusztus 19-én a 
helyi kultúrházban.
Az ünnepélyes beszédet Ing.Petrovics Károly 
elnök tartotta meg, ahol méltón megemlékezett 
István királyról is. Az ünnepi hangulatot fokoz-
ta a 
p á r -
k á n y i 
„Little 
Symp-
hony“ 
vonós 
n é -
g y e s 
f e l l é -
p é s e .
Elöadásukban magyar és világhírü zenészek 
szerzeményeit adták elö nagy sikerrel. Követke-
zett a kötetlen beszélgetés finom gulyás mellett, 
amit Mgr. Fülöp Tibor fözött. A tagságot kü-
lönféle üdítökkel, kávéval és sült finomsággal 
kínáltuk meg,pl. volt palacsinta, sütemény, le-
pény. Természetesen nem hiányzott a jó magyar 
zene Smátrala Tamás közrmüködésével. Vendé-
geink is voltak: Ing.Rábek Gyula polgármester 
és Ing.Mészáros Gyözö a területi választmány 
tagja.Végezetül közösen énekeltünk és szóra-
koztunk késö estéig.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak 
akik segítettek e szép délután megszervezésé-

ben,külön köszönet jár a  Petrovics családnak, 
Verseghy Gabriellának,  a Fülöp családnak, 
Szovics Zitának és Ing.Rábek Gyula polgár-
mesternek és a községi hivatalnak. Köszönet jár 
mindenkinek , aki megtisztelt bennünket jelen-
létével ezen a kedves akción, és elöre örülünk a 
legközelebbi találkozásra.
S z e p t . 
9-én a 
Csema-
dok ve-
zetösége 
is részt 
vett a 
községi 
h i v a -
tal által 
második 
a l k a -
lommal
megszervezett  gulyásfözö versenyen. Finom 
gulyást föztünk Batyka Katika vezetésével. A 
gulyás ízlett a zsürinek is, mert a versenyben a 
2. helyen végeztünk. Az eredménynek nagyon 
örültünk és megigértük, hogy jövöre újra fö-
zünk, de már mint gyöztesek. Úgy  legyen!
 
Szeptember 23 - 24 -én megrendezésre kerül a 
kirándulás Magyarországra melynek uticélja 
Fertöd, Köszeg, Velem és Bükk fürdö . Tervben 
van egy színházlátogatás is még az összel.
Így tevékenykedik a  Csemadok helyi szerveze-
te! 
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A Szlovákiai Nyugdíjasok Egyesületé-

nek tornóci klubja nem henyél…
Nyugdíjasaink a nyári hónapokban se szüneteltették 
tevékenységüket.
Júniusban részt vettünk egy Piešťany – Trenčianske 
Teplice kiránduláson. Ez inkább munka jellegű volt, 
hiszen feladatul tűztük ki, hogy tagjaink-
nak egyhetes fürdőre jó áron szállást ta-
láljunk. Sikerült, így mindjárt júniusban 
ki tudtuk próbálni a trencsénteplici fürdő 
gyógyvizét.
Következő rendezvényünk a járási trek-
kingpálcás sportverseny volt, ahová klu-
bunkból 8 nő jelentkezett. A versenyre a 
vágsellyei téli stadionban került sor, 25 
versenyző közül az első tízet értékelték. 
Klubunkból Lýdia Blahová a II. helyen 
végzett, serleget és oklevelet kapott, Má-
ria Hrabovská pedig diplomot vett át a VI. helyezésért.
Hazafelé megálltunk a vágsellyei tájházban, ahol 
megnéztük „A múlt és a jelen összefonódása” című 
kiállítást, melyet a Nyitra Menti Múzeummal és az 
oroszlányi Szlovák Nemzeti Önkormányzattal karölt-
ve állítottunk össze és nyitottunk meg a nagy nyilvá-
nosság számára. 
12 tagunk a járási vadásznapokon turisztikán vett 
részt a Hubert vadászkörzetbe. Júniusban sikerült 
még részt vennünk a myjavai folklórünnepségen, el-
fogadva oroszlányi barátaink meghívását, akik ezen a 
rendezvényen évente kínálják specialitásaikat – birka-
pörkölt, halászlé, lángos, rétes.
„A múlt és a jövő összefonódása” kiállítás keretében 
meghívtuk az oroszlányi „Krídlovka” ifjúsági fúvó-
szenekart. Fellépésükre szponzorainkon keresztül 
biztosítottuk a megvendégelést, frissítőt és a szállást. 
A reggelit Vágsellye Város biztosította.
Júniusban tagjaink Trencsénteplicben voltak fürdő-
ben, már októberre is szervezzük. Az érdeklődők a 
klubban vagy a 0949 634933-as telefonszámon kaphat-
nak bővebb tájékoztatást.
Július 1-jén aktívan részt vettünk a falunapon. Tag-
jaink rengeteg sós süteményt sütöttek a meghívott 
vendégeknek, a klubban kézimunka-kiállítást szer-
veztünk és prezentáltuk tevékenységünket valamint 
sportversenyeken elért eredményeinket.
Júliusban folytattuk sikeres aktivitásainkat, egy ta-
gunk a Hájske-i járási szavalóversenyen első díjat 
nyert vers- és prózamondában. Saját alkotását adta 
elő. Az oroszlányiakkal csodálatos barátságnapot töl-
töttünk el. Klubunk egész hétre érdekes programot 
készített nekik. Érkezésük után mindjárt megnéztük 
a Láng-udvart, mely mindenkinek nagyon tetszett. 
Rövid western-bemutatót is láthattak, pontyokat etet-
tek tónál, felnyergelték  a lovat, lovagolhattak is, meg-
tekintették a lovasudvar területét, majd „folyékony” 
hazai mellett üldögélhettek a diófa alatt. Köszönjük a 
Láng-udvarnak, hogy lehetővé tették ezt a látogatást. 
Ezután a Hubert lövészareálba mentünk, ahol tagja-
ink ízletes gulyással, sütivel és egyéb finomságokkal 
vártak bennünket. Ebéd után kultúrműsor várta a 

vendégeket, aztán egy kis lövészet pisztollyal, íjjal, 
puskával… A solymász Tomás  és neje bemutatót tar-
tott sólymokkal és baglyokkal. Köszönjük a Horváth 
házaspárnak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a 
területet és kísérőprogramokat is biztosítottak. Örü-
lünk, hogy a helyi lakosok és vállalkozók támogatnak 
bennünket, e nélkül klubunk nem lenne ilyen aktív és 

sikeres.
Augusztusban sokk érte 
tagjainkat… természete-
sen pozitív! Meghívás a 
Lužianky-i pétanque /fran-
cia golyójáték/ versenyre. 
Miután megtudtuk, ho-
gyan játsszák, jelentkez-
tünk. Háromszor edzhet-
tünk a sellyei pályán, és 
mentünk. A pétanque se-
nior-bajnokság Lužianky 

polgármesterének égisze alatt zajlott a Nyitrai Megyei 
Önkormányzat és a VITIS egyesület támogatásával, 
melynek községünk is tagja. A versent izgatottan vár-
tuk. Viccelődtünk, hogy három hete tudtuk meg, mi 
is ez a sport, de amikor eredményt hirdettek és a férfi-
csapatunk az első helyen végzett és a legtöbb pontot 
szerezte, nagy volt az öröm. Ing. Rábek polgármester 
úr is örült, ő is elkísért minket a versenyre. Köszönjük 
a községnek, hogy részvételünket támogatta, termé-
szetesen tagjaink a klub mellett már pétanque-pályát 
készítettek és a szponzor a golyókat is megvette. A 
hétfők nem csak a kávéról és sütiről szólnak majd, ké-
zimunka és pétanque is lesz  a programban.
A búcsúhétfőt a zene jegyében töltöttük, fúvószenénél 
üldögéltünk a kultúrház udvarán, a zenét az orosz-
lányiak szolgáltatták, még táncra is perdültünk. Kö-
szönjük a községnek az asztalok, székek és az italok 
biztosítását.
Augusztusban a Szlovák Nemzeti Önkormányzat 
meghívására az oroszlányi falunapokon vettünk részt, 
óriási élmény volt ott lenni. A príma ebéd és kultúr-
műsor után koszorút helyeztünk el szlovák őseink 
emlékművénél. Ekkor jött a fő kultúrműsor és a tom-
bola húzása, ahol 8 tagunk nyert díjat. A fődíjat, a gö-
rögországi utat is klubunk egyik tagja hozta el.
Augusztusban Duchonkán a baráti oroszlányiakkal 
szabadságoltunk. Ahogy látják, kedves olvasóink, ak-
tivitásunk valóban számottevő, s a Tornóci Fakanál 
még csak most jön. Hogyan is írjuk le pár mondatban 
ezt a csodás eseményt? Legalább dióhéjban – nemzet-
közi csapatot hoztunk össze, mely gulyást főzött, két 
oroszlányi hölgy lángost sütött. Egy év múlva még 
egyszer ennyi fog kelleni…Csodálatosan éreztük ma-
gunkat. Minden szuper volt, kellemes volt a hangu-
lat is. Minden tagunknak köszönöm a segítséget, és 
köszönet a szponzoroknak is az anyagi támogatásért. 
Köszönjük Tornóc községnek, hogy támogatja tevé-
kenységünket és Önöknek, hogy követik akcióinkat, 
sikereinket és drukkolnak nekünk.

M. Hrabovská, a klub elnöknője
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A Hubert Arrows íjászklub tevé-
kenységéről
Minket, íjlövészeket örömmel tölt el, hogy a helyi ren-
dezvényeken – járási vadásznap, falunapok, Nyárbú-
csúztató – sátrunknál mindig nagy az érdeklődés, s mi 
is örülünk, hogy részt vehetünk ezeken az akciókon. A 
nyilvánosság előtti prezentáció, a tehetségkeresés vagy 
az ifjúság nevelése íjász-szakkör keretében azonban 
csak töredéke tevékenységünknek. Arról, amiről az át-
lagembernek nincs is honnan tudomást szereznie, most 
legalább részben tájékoztatjuk önöket.
Az utolsó augusztusi hétvégén zajlott a 3D – SLA 3D 
Szlovák Bajnokság versenyének egyik fő része. A ver-
senyen 193 íjász vett részt, klubunk tagjai sem hiányoz-
hattak. A verseny 2 napig tartott, ezalatt 3 
pályát teljesítettünk. Szerencsére az idő-
járás is nekünk kedvezett. A bajnokságot 
gyönyörű eredménnyel zártuk, klubunk a 
4. legjobb lett. Arannyal  Ladislav Kajma 
és Andrej Horváth -, ezüsttel Dárius Tóth, 
Miroslav Kurucz, Karol Deák és Marián 
Bosý büszkélkedhet, bronzot pedig Alex 
Mlinkovics, Edita Mlinkovicsová és Ben-
jamin Kun szerzett.
A 3D íjászat legnagyobb kupaversenye 
nálunk a Szlovák Kupa. Ennek a verseny-
nek 7 fordulója van, mindegyikre Szlová-
kia más részében kerül sor. Természetesen 
klubtagjaink idén sem hagyták ki a soro-
zatot, s összesítésben ismét a győztesek 
közé állhattak. Aranyat Ladislav Kajma és Dárius Tóth, 
ezüstöt Alex Mlinkovics, Marián Bosý, Karol Deák és 
Andrej Horváth szerzett.
Április elején megnyíltak a lokális kupaversenyek is, a 
„West Cup” és a „Déli ötös”. Klubunk egyik ilyen ver-
senysorozat házigazdája. Mindkét verseny 6 fordulóból 
áll, a végéig még 2 fordulónk maradt, de elárulhatom 
önöknek, hogy az íjászok az összesítésben magas elis-
meréseket remélhetnek. Megállapíthatjuk, hogy a Déli 
ötös Szlovákiában a legnépszerűbb íjászrendezvény lett, 
idén minden fordulóban több mint 200-an vettek részt.

Tagjaink a lokális és nemzeti versenyeken kívül sikerrel 
kapcsolódnak be a nemzetközi megmérettetésekbe is.
Ladislav Darázs hagyományos íjjal /longbow fanyíllal/ 
versenyez. A szlovák bajnoki cím megszerzése / fedett 
pályás céltáblás íjlövészet / és az új hazai rekord felál-
lítása után 2017 tavaszán eldöntötte, hogy ez évben két 
nagy tornán vesz részt. Első  a 6.18.-23. között megren-
dezett 3D világbajnokság volt az IFAA szabályai szerint, 
melyre az olaszországi Florenciában került sor  1800, 
a világ minden tájáról érkezett résztvevővel, ebből 184 
férfi longbow. Itt a 6. helyet sikerült megszereznie. To-
vábbi jelentős esemény volt a HDH szabályok szerint 
megtartott Európa-bajnokság /Ausztria, Atergau, 7.10. 
- 14./ Itt Dadinak /ahogy mindnyájan becézzük/ a 240 

versenyzős konkurenciában, az izgalmas 
döntőben sikerült megtartani a 3. helyet. 
Gratulálunk!
Jozef  Bošanský csigás görgős íjjal lő, s 
ebben a kategóriában Szlovákiában csak-
nem két éve verhetetlen. A szlovák baj-
noki címen kívül fedett pályás  íjászatban 
sikerült megnyernie görgős íjjal a Szlo-
vák Kupát és megszereznie a szlovákiai 
bajnoki címet. A Szlovák ĺjászszövetség 
javaslatára élt a lehetőséggel, hogy kép-
viselje Szlovákiát egy világkupán, ahol 
hasznos tapasztalatokat gyűjthetett. A 
verseny Berlinben volt augusztus 8.-12. 
között. Itt megismerkedhetett a világ leg-
jobb íjászaival, akiket csak képről vagy a 
világhálóról ismert. Ők is megismerték 

Jozefet, hisz sokukat legyőzte, s a 300 versenyző közül 
a 33. lett. Bošo legfrissebb győzelme a Central European 
Cup /Közép-európai Kupa/, amelyért Vinič-ben /SzK/, 
Ausztriában, Zágrábban és a budapesti döntőben har-
colt. Gratulálunk! 
Végezetül a klub nevében szeretnénk köszönetet mon-
dani községünknek, mely anyagilag támogatott a meg-
felelő klubegyenruha megvásárlásában, melyben mél-

tón reprezentálhatjuk a klubot és községünket. 

             Kristína Kunová, Ing. Dušan Horváth

Beszélgetés Ladislav Kajma 
szlovákiai bajnokkal

Mit érez most?
Hogy érzem magam, mint szlovákiai bajnok? Elége-
dett vagyok az eredménnyel, 
bár nem számítottam rá. 
Azzal men- tem a Szlovák 
B a j n o k - ságra, hogy 
igyekszem a döntőbe jutni 
az első hat közé, ez sikerült 
is, s végül győztem. Ter-
mészetesen örülök, hogy 
a győzte- sek közt vannak 
klubbéli ba- rátaim, Marián 
Bosý és Benjamin Kunis. A klubnak ez fantasztikus si-
ker. Klubunk, a Hubert Arrows a bajnokságról össze-
sen 9 érmet hozott.
Egyik siker jön a másik után, a Szlovák Kupában az 1. he-

lyen végzett.
Ezt követően sikerült a Szlovák Kupát is megnyernem.
Régóta foglalkozik az íjászattal?
Aktívan íjászkodni, konkrétan a 3D íjászatot 2014. ja-
nuárjában kezdtem, A Hubert lövöldében beálltam 
néhány lelkes ember közé, akiknek Horváth Dušan 
tartott edzést, s valahogy ott ragadtam.
Abban a hónapban, január 21-én volt az első verse-
nyem. A téli liga. S azóta űzöm ezt a gyönyörű sportot, 
egészen mostanáig.
Mi vár Önre a közeljövőben, s mik a további tervei?
Ez évben vár még rám néhány verseny, pl. a Déli ötös 
és a 3D West Cup. Jövőre valamilyen nemzetközi ver-
senyen is szívesen részt vennék.

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, s a jövőben sok 
sikert kívánunk Önnek és az egész Hubert Arrows klub-
nak is.
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Társadalmi szervezetek
Túl forró nyár

A fő horgászidény a hosszan tartó kánikula miatt, ami-
kor még az éjszakai hőmérséklet sem hozta meg a várt 
enyhülést, a fogásokat illetően nem volt túl gazdag. A 
halak az oxigénhiány és a víz túlmelegedése miatt nem 
fogadták el olyan intenzíven a tápot, a csalikat, mint 
szerettük volna.                                       
A víz átmelegedésének nem kívánt következményei a 
Vág alacsony vízállásával együtt ismét a halak és a fo-
lyami kagylók pusztulását okozták. Hiába nyomoztunk 
az évek 
óta ismét-
lődő jelen-
ség okai 
után, nem 
t a l á l t u n k 
semmilyen 
szennyező 
forrást, ami 
ezt okoz-
hatta volna, 
ezért úgy 
ítéljük meg, 
hogy a víz 
túlhevülése miatt következett be. 
Halastavainkban nem pusztultak el a halak a víz túl-
melegedése következtében. A Vermek tónál ez okból 
kevésbé volt intenzív a beetetés, mely főként Tesco-tól 
kapott pékáru-maradékkal történt, melyet a vadászkol-
légák biztosítottak számunkra. Ezt a halak gyorsan el-
fogyasztják, így ez nem okozhatja a víz minőségének 
romlását. 
A horgászterület karbantartásánál a munka az Amerika 
III. zsilippel kapcsolatos munkálatainak 
befejezésében, a part kaszálásában, a vi-
har letörte ágak eltávolításában és a sze-
mét elhordásában merült ki a tó partjainál 
és a Vágon. Kompletten megjavítottuk az 
öreg pótkocsit, melyet a vágsellyei városi 
horgászszervezet adományozott nekünk. 
Kicseréltük a platót, meghegesztettük a 
törött konstrukciót, komplett elektro-ins-
tallációt végeztünk. A falunap keretében 
a Vermek halastónál gyermek-horgász-
versenyt rendeztünk. Bővebben a www.
srztrnovec.sk weboldalon olvashatnak 
róla.
Továbbra is szeretnénk rámutatni az eszméletlen sze-
métmennyiségre, melyet az idény alatt a horgászok 
horgászterületeinken hagynak. Akik azt állítják, hogy  a 
piknikező szabadságolók  hagyják ott, nagyot tévednek. 
Elég végigmenni a Vízállás partjain, ahová a kirándulók 
nem járnak. Érthetetlen, hogy viselkedhet így a horgász 
a természettel szemben. Milyen példát mutatnak azok-
nak, akik csak néha mennek ki a természetbe? További 
gond a Vág folyó partján megépített számos kunyhó, 
tákolmány, ezzel beavatkoznak a folyó partjának egyes 
részeibe, megsértik a vagyonjogi kapcsolatokat, a sze-
métre vonatkozó törvényeket stb. Ez a tevékenység már 
túllépte a határt, ezért kiadtunk egy határozatot, hogy 
ezeket az illegális építményeket az építők költségére a 

megadott határideig el kell távolítani. Ha ez nem törté-
nik meg, akkor a horgászszervezet tagjai brigád kereté-
ben likvidálni fogják. A határozat teljes terjedelmében a 
sellyei városi horgászszervezet honlapján olvasható el.
S hogy valami pozitívat is írjunk, meg kell említeni azt 
a rendezvényt, melyet a községi hivatal szervezett a he-
lyi tömegszervezetekkel karöltve. Szeptember 9-én ke-
rült sor a Nyárbúcsúztató második évfolyamára, ahol 
„Tornóci fakanál” néven gulyásfőző versenyt is ren-
deztek. A horgászok csapata Miroslav Pallér, Richard 

Haszterman és Ing. Jozef Belovič összeállításban 
megtartotta tavalyi első helyezésért. Az ilyen ren-
dezvényeken való részvétel is bizonyítja, hogy a 
horgászat nem csak a halak fogásáról szól.
Horgászterületeinken a betelepítés a szállítók és a 
mi döntésünktől függ majd, hogy van-e egyáltalán 
értelme a jelenlegi alacsony vízállás mellett. Lehet, 
hogy el kell halasztani jövőre és tavaszi betelepí-
tést alkalmazni, hogy a hallállományban ne tegye-
nek kárt az esetleges erős fagyok kombinálva a víz 
alacsony szintjével. A mostani alacsony vízállás 
lehetővé teszi, hogy három év után ismét húzóhá-
lóval fogjuk ki  a halakat a Vermek halastóból. Az 
időpontot még pontosítjuk. Először a parton kell a 

nádat lekaszálni, hogy lehetővé tegyük a hálóval való 
manipulációt. Ez úton is kérjük tagjainkat, hogy jöj-
jenek segíteni  a munkákban és a lehalászásban is. A 
lakosokat is meghívjuk, hogy saját szemükkel lássák, 
hogyan történik ez a tevékenység, és milyen halakat ta-
lálhatunk ebben a halastóban.
Végezetül egy közlemény a vágsellyei városi horgász-
szervezet tisztségviselőinél beállt változásokról. Ing. 
Juraj Pápay munkaügyi okokból lemondott elnöki tiszt-

jéről. A választásokig 
ezt a tisztséget JUDr. 
Tibor Tímár látja el.
Ez úton mondunk 
köszönetet a lekö-
szönő Ing. Juraj 
Pápaynak, eddigi 
munkájáért, főként 
ami körzeti szerveze-
tünket illeti. A Duslo 
vezetőségével foly-
tatott tárgyilagos és 
kitartó tárgyalásai-
nak köszönhetően az 
Amerika III. megma-

radhatott a városi szervezet használatában. Ebben az 
igyekezetében hatékonyan segítet JUDR. Tibor Tímár 
mostani elnök is, aki továbbra is ápolni fogja a Duslo 
vezetőivel kialakított jó kapcsolatokat.
Az idény hátralévő részében minden horgásznak  mind 
a ragadozók kifogásával, mind pedig a természetben 
való tartózkodással kapcsolatban szép élményeket kí-
vánunk.
Köszönjük minden  tagunknak, aki bármi módon be-
kapcsolódott szervezetünk tevékenységébe és segített 
horgászterületeink és vagyonunk gyarapításában.
Petrov zdar          
a horgászszervezet vezetősége  



    12

SPORT

Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, információs és hir-
detési  lapja  - A szerkesztőség címe: 925 71 Trnovec nad 
Váhom 587, tel. 031/7781493 - e-mail: obec@trnovecnad-
vahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szerkesztőség nem 
küldi vissza  -  Az egyes cikkek álláspontja nem kell, 
hogy tükrözze a szerkesztőség álláspontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: Ing. Július Rábek, 
Erika Fülöpová, Mgr. Oliver Berecz, Martin Hajdu, Syl-
via Hlavatá, Iveta Mesárošová, Katarína Tusková 
Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová Nyomda: Ars 
Spektrum Nitra - Példányszám: 100 db - ESZ  SzK Kul-
turális Minisztériuma EV 3433/09  ISSN: 1338-7774 - 
Megjelent: 2017, szeptember
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a megjelenésre szánt 
cikkeket saját belátása szerint sorolja be az újság egyes szá-
maiba, és szükség szerint lerövidítse vagy átdolgozza azokat.  

A polgármester serlegéért folyó 
minifoci-torna XXII. évfolyama

Tornóc község Cyril és Metód ünnepére rendszeresen 
megszervezi a minifocitornát, ez évben erre július 5-én, 
szerdán  került sor a községi hivatal és a futballklub 
együttműködésével.
Hét felnőtt csapat jelentkezett, akiket sorsolással két 
csoportra osztottak, és továbbá négy diákcsapat is ver-
senyzett.
„A“ Csoport
1. Best OFF - k. M. Žigárdi         2. OPITORI - k. M. Gál
3. Darebáci - k. K. Szabo             4. TMA - k. T. Krupa
„B“ Csoport
1. Welnea - k. K. Paľo                   
2. Pohoda Team - k. L. Kukla      3. Flamengo - S. Čapičík.
A csoportok ban 2x10 perceket játszottak, mindenki 
mindenkivel, a döntőbe az első két csapat jutott. A B 
csoportban az 1. helyért folyt a mérkőzés, hogy minden 
csapatnál egyforma legyen a lejátszott mérkőzések szá-
ma.
„A“ Csoport 
1. Best off 3 3 0 0 20 : 1 9 b
2. TMA 3 2 0 1   8 : 9 6 b
3. Darebáci 3 1 0 2   3 : 10 3 b
4. OPITORI 3 0 0 3   5 : 16 0 b

„B“ Csoport
1. Welnea 3 2 0 1 6 : 3 6 b
2. Flamengo 3 2 0 1 6 : 7 6 b
3. Pohoda 2 0 0 2 2 : 4 0 b

A „B“ táblázatban a kölcsönös győzelmek után a jobb 
gólarány döntött.
A szünetben 11-esek rúgásában folyt a verseny, 79 lövő 
jelentkezett. Az első helyet Filip Kučera szerezte meg 15 
góllal, a második Martin Chvíľa /tanuló/ volt 14 góllal, 
a harmadik pedig Kristián Pajer lett, 12 góllal. Az első 
három helyezett tárgyi jutalmat kapott.
A csoportokból kieső csapatok az 5.-7. helyért játszottak.  
A döntőbe jutott  :  Best OFF – Flamengo     3 : 3, bün-
tetőrúgásokkal tovább jutott a  Best OFF ( 5 :4)
Welnea – TMA    5 : 0 

A 3. helyért TMA – Flamengo   kontumációs  3 : 0  a 
TMA-nak
Döntő az 1. helyért     Welnea – Best OFF       1 : 1, bün-
tetőrúgásokkal a Welnea csapata (4 : 3) nyerte a kupát
Az első három csapat pénzbeli és tárgyi jutalmat kapott, me-
lyet a községi hivatal, az FK Dynamo és a szponzorok biztosí-
tottak, nagyon szépen köszönjük.
Végső sorrend: 1. Welnea, 2.Best OFF, 3.TMA , 4. Fla-
mengo, 5. Pohoda, 6. Darebáci, 7. Opitori
A torna során a góllövőket is figyelték, a legjobb lövő 14 
góllal Filip Kučera lett. 
A győztes csapat játékosai:
Kristián Paľo, Kristián Pajer, Erik Sabo, Pavel Celeng, 
Mikuláš Varga, Denis Ozaj, Denis Farkaš, Patrik Marček.
A polgármester serlegéért folyó fő torna mellett Tornó-
con a diákok is versenyeztek, ide négy csapat jelentke-
zett be.
A fiúk a csapatok elnevezésénél nagyon kreatívak és 
viccesek voltak: Modráci ( M.Chvíľa), Miesiči (M.Zsák), 
Real (E.Lakatoš) és Kevinova četa (K.Lakatoš).
A torna Mikuláš Szitás és Karol Motolík bírók irányítá-
sával zajlott, az írnok Štefan Kočiš volt. A fiúk becsület-
tel és nagy elhatározással játszottak. Számos gólt lőttek. 
A legsikeresebbek a Modrákok voltak, akik magas góla-
ránnyal 22:2  meg is nyerték a versenyt. A torna legjobb 
góllövője Adam Farkaš volt 14 góllal.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a községi hi-
vatalnak és a szponzoroknak a torna megszervezésében 
nyújtott segítségért és reményteljes labdarúgóink tárgyi 
jutalmának biztosításáért.
Mérkőzésvezetők: Mgr. Juraj Boženík, Lórant Ajtics 
Horváth 
A frissítőről, a finom gulyásról, pecsenyéről és kolbászról Ti-
bor Fülöp, felesége Erika és a felszolgálók gondoskodtak, min-
denkinek köszönjük! A pályák és játékfelületek előkészítéséről 
a futballklub gazdasági felelőse, Ľ. Janáč úr gondoskodott, a 
község alkalmazottai együttműködésével. Köszönjük! Köszön-
jük mindenkinek, aki segített az előkészületekben és a verseny 
zökkenőmentes lefolyásában.Köszönjük a segítséget a község 
vezetőinek és a Dynamo Trnovec nad Váhom futballklubnak.
Előre is örülünk a következő évfolyamnak!
A rendezvényt anyagilag a Nyitrai Megyei Önkormány-
zat támogatta.    Mgr. Juraj Boženík és Ing. Vladimír Klincko
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