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  ZO ŽIVOTA OBCE
„Ako sa žilo kedysi“ – beseda
V nedeľu, 4. marca 2018 sa vo veľkej sále 
Miestneho kultúrneho strediska už po tretí 
raz konala beseda o minulosti našej obce, 
ktorú si tí skôr narodení ešte dobre pamä-
tajú. V tomto roku sme si pre nich pripravili 
množstvo otázok. Zamerali sme sa na dve 
témy: školy v Trnovci nad Váhom a práca v 
poľnohospodárstve. Veľmi milo nás prekva-
pilo, že prišli takmer tri desiatky ľudí, ktorí ne-
ľutovali, že toto slnečné nedeľné popoludnie 
nestrávia v 
kruhu svo-
jich blízkych. 
Aby sme 
sa na tému 
s p r á v n e 
naladili, pri-
pravili sme 
v ý s t a v k u 
starých foto-
grafií, ktoré 
si účastníci 
besedy spo-
ločne poobzerali a nejedna z nich rozpútala 
živú diskusiu. Veď na týchto fotografiách si 
mohli pozrieť budovy, ktoré dnes už v obci 
nenájdeme, aj ľudí, ktorí dnes už nie sú me-
dzi nami. 
Na úvod privítala všetkých prítomných E. 
Fülöpová, predsedníčka komisie školstva, 
mládeže a kultúry pri OZ Trnovec nad Vá-
hom. Porozprávala, aké sú naše dnešné po-
znatky o školstve v obci, keď začiatky siaha-
jú až do 14. storočia, ale v kanonickej vizitácii 
z roku 1755 sa už spomínajú aj prví učitelia. 
Spomenula, že boli časy, keď školu navšte-
vovalo až 356 žiakov (r. 1956), čo viedlo k 
nutnosti vybudovať pre nich novú školu, v 
ktorej sa deti učia do dnešného dňa. Odo-
vzdaná do užívania bola v r. 1962. Potom už 
účastníci začali spomínať na svoje školské 
časy. Zaspomínali si, že do jednej triedy ich 
chodilo cca 20, vyučovanie bolo ráno aj po-
poludní, od pondelka do soboty, ktorá bola 
tiež pracovným dňom. Jedlo si nosili so se-
bou a každé ráno bola rozcvička. Spomínali, 
aký rešpekt pociťovali voči svojim učiteľom, a 
veru ich aj potrestali, keď si to zaslúžili. Ďalší 
trest nasledoval doma, lebo rodičia dali za 
pravdu učiteľom. Chodili na výlety do Ban-
skej Bystrice, Martina, na Oravskú priehradu, 
každé ráno si v škole zaspievali Pieseň prá-
ce. Pospomínali si na mená svojich bývalých 
učiteľov aj pána riaditeľa, na kňazov, ktorí ich 
učili náboženstvo. Škola mala dve budovy – 
jedna bola za miestnou zvonicou, v druhej 
je dnes bytovka č. 584. Celý priestor medzi 
týmito budovami, kde je dnes parčík a detské 
ihrisko, vtedy používali počas prestávok. Tie 
trávili rôznymi hrami, skákali cez švihadlo, 

zabávali sa spolu. 
Druhou témou besedy bola práca v poľnohos-
podárstve. V našej obci z majetkov patriacich 
cirkvi a grófovi Hunyadimu vznikli Štátne ma-
jetky, ktoré obhospodarovali až 4.300 hektá-
rov pôdy. Pôda patriaca súkromným roľníkom 
bola združstevnená a hospodárilo na nej Jed-
notné roľnícke družstvo. Pestovala sa čakan-
ka, cukrová repa, chovali sa kurence, kačice, 
morky, prasce. Jedným z účastníkov besedy 
bol aj bývalý agronóm Štátnych majetkov pán 

Csirik, ktorý nám 
porozprával mno-
ho zaujímavostí, 
napr. aj o tom, ako 
sa obidva miest-
ne subjekty, teda 
Štátne majetky a 
JRD spojili do jed-
ného, hoci tu bola 
možnosť aj spojiť 
sa s JRD Selice. 
Na naše zvedavé 
otázky trpezlivo 

odpovedal, takže sme sa dozvedeli, že v 
Trnovci nad Váhom sa pestoval aj vinič, ale 
experimentovali aj s chovom činčily. Nevedeli 
sme, že poľnohospodári sa zaoberali aj cho-
vom včiel, mali ovocný sad so slivkami na 9 
hektároch, vo veľkom sa pestovali aj marhule, 
paprika a melóny. Neskôr sa začali vyrábať 
domčeky typu Trnovec, v tom čase veľmi 
obľúbené. Bola to snaha zabezpečiť zamest-
nancom prácu aj počas zimných mesiacov, 
ale aj možnosť spracovať odpad z poľnohos-
podárskej výroby. Zamestnanci mali možnosť 
umiestniť cez prázdniny deti do pionierskeho 
tábora, napr. v Moravskom Beroune. Každý 
rok sa konali dožinky, keď sa vystrojila zabí-
jačka a zamestnanci sa spoločne zabávali. 
Oslavovali aj sviatok Medzinárodného dňa 
žien, ale aj 1. máj. Pracovníci chodievali na 
dovolenky do Bulharska, Maďarska, Nemec-
kej demokratickej republiky a ZSSR. Usporia-
dali lyžiarsky výcvik na Skalke a Donovaloch. 
Veľmi príjemným spestrením besedy bola na-
hrávka zo speváckej súťaže Dáridó, ktorá sa 
v obci konala 7. decembra 2002. Niektorí z 
vtedajších účinkujúcich už nie sú medzi nami, 
ale vďaka záznamu p. Klincka sa ich spevác-
ke výkony zachovali aj pre budúce generácie.
Popoludnie v živom rozhovore rýchlo utieklo. 
Mnohí účastníci si priniesli aj vlastné fotogra-
fie, ktoré sú cenným svedectvom toho, ako sa 
ľudia kedysi obliekali, česali, čo ich tešilo, ako 
trávili svoj čas. Dovoľte mi na záver sa všet-
kým srdečne poďakovať za to, že sa s nami 
podelili o svoje zážitky a skúsenosti a zaspo-
mínali si s nami na to, ako sa v Trnovci nad 
Váhom učilo a pracovalo kedysi.        
I. Mesárošová 

Milí priatelia,
niekedy rozmýšľam, prečo je ťažšie písať o 
Veľkej noci ako o Vianociach. Obidva sviat-
ky totiž prinášajú a sú spojené s radosťou, 
no kým pri Vianociach nám doslova radosť 
padá priamo z neba, tak pri Veľkej noci sa 
k radosti človek - kresťan musí „úporne“ 
prepracovať . 
Možno práve 
preto sa píše o 
Veľkej noci ťaž-
šie, lebo v tom 
kolobehu strie-
dania sa emócií 
viac reflektuje 
pôdorys života 
a zápasov v 
ňom. 
My, kresťania, 
sme sa pôstom 
pripravovali na 
to, čo budeme sláviť v týždni, ktorý má za-
ujímavý prívlastok – „svätý týždeň.“ Teda, 
keď si pripomenieme slávnostný vstup 
Ježiša Krista do Jeruzalema a následne v 
slede jednotlivých dní od Zeleného štvrtka 
až po Veľkonočnú nedeľu, prežívame drá-
mu obety, lásky, zrady, zdanlivej bezmoc-
nosti, vrcholiacej na kríži na Veľký piatok, 
cez ticho Bielej soboty až po radostný hlas 
tých, ktorí sa stretli so Vzkrieseným. My, 
kresťania, tomuto veríme a takto prežíva-
me tieto dni. Ako dni, v ktorých ak sa má 
niečo zmysluplné zrodiť a priniesť úrodu, 
musí zomrieť a prejsť zložitým procesom 
bolesti (akejkoľvek).  
Všetko to, čo sa odohráva v bohatej liturgii 
v chrámoch, to, čo budeme počuť, s úplnou 
samozrejmosťou prekračuje rámec prečí-
taného a počutého. Ako rýchlo sa dokáže 
meniť verejná mienka, ako sa dá zmanipu-
lovať súdny proces, zrada pre „tridsať strie-
borných“, hra politických či náboženských 
elít na ak nie bohov tak aspoň polovičných 
– nenahraditeľných....a mohlo by sa pokra-
čovať ďalej.....Ak máme otvorené oči a uši, 
nemôže nám uniknúť, ako sa príbeh Veľ-
kej noci Ježiša Krista neustále aktualizuje 
v každej dobe - vo veľkých, ale i malých 
dejinách.
Možno to nie je vôbec náhoda, že to, čo 
sa odohráva v súčasnosti aj v našej krajine, 
reflektuje a nesie štruktúru “DNA„ tohto veľ-
konočného príbehu. K skutočnej slušnosti, 
slobode sa kráča len cez obetu, bolesť, 
utrpenie a neraz aj cez smrť. Ale nie smrť 
má posledné slovo. To posledné slovo má 
život a pravda, ktorá oslobodzuje a očisťuje 
naše životy, ako tá voda, ktorej bude plno 
na Veľkonočný pondelok. Prajem všetkým 
pokojné , milostiplné a požehnané Veľko-
nočné sviatky.      Róbert Ondrík, farár
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika
   Blahoželáme jubilantom 

70 Justína Csányiová
          Ing. Jozef Hanzlík

75 Júlia Smatanová
         Klára Fülöpová
         Zlatica Kováčiková

80 Terézia Pavelková
         Karol Planko
         Terézia Tóthová
         Dezider Szovics
         Mária Rábeková
         Júlia Petrovičová

85  Klára Bányiová
         Mária Oláhová

Narodili sa
Nela Pálešová
Jakub Hambalkó
Lukáš Tóth
Štefan Rybár
Lilith Ela Bereczová
Sebastián Skladaný
Timotej Kelemen

Uzavretie manželstva 
Richard Vargačík a Lenka Rojková

Opustili nás
Eva Mitanová, 85-ročná
Július Kráčala, 89-ročný
Júlia Takáčová, 81-ročná
Oľga Hrabovská, 89-ročná
Irena Almášiová, 60-ročná
Hedviga Vrančíková, 83-ročná 
Mária Tusková, 77-ročná
Eva Mirtová,  68-ročná           

32. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 15. ja-
nuára 2018 v zasadačke obecného 
úradu. Na tomto zasadnutí poslan-
ci OZ:
- schválili členov komisie na otvá-
ranie obálok voľby hlavného kon-
trolóra Obce Trnovec nad Váhom, 
schválili tajné hlasovanie a urči-
li otváranie obálok prihlásených 
uchádzačov dňa 23. 01. 2018 o 17.00 
h.
- schválili Plán kultúrnych poduja-
tí Obce Trnovec nad Váhom na rok 
2018
- vzali na vedomie predložené návr-
hy o zmenu územného plánu obce 
a schválili zapracovať do súčasne 
obstarávaných zmien a doplnkov 
žiadosti v rozsahu:
a) lokalitu medzi cestou II/562 a 
oploteným areálom Duslo riešiť 
ako dopravné plochy a súvisiace 
zariadenia,
b) riešiť existujúcu lokalitu NSO v 
územnom pláne obce v celom roz-
sahu
c) časti obce Nový Dvor – doplniť 
aktuálny stav (šport, rekreácia)
d) zapracovať centrálnu zónu obce 
Trnovec nad Váhom podľa vypra-
covanej štúdie
e) riešenie hasičskej zbrojnice v are-
áli základnej školy a jej napojenie 
na plánovaný NSO
f) novo navrhovaná lokalita medzi 
severovýchodnou hranicou zasta-
vaného územia obce a navrhova-
ným obchvatom obce, ako aj pri-
ľahlé pozemky k obchvatu a areál 
bioplynovej stanice Horný Jatov s 
funkciami v zmysle žiadostí
g) do aktualizácie zapracovať všet-
ky schválené zmeny a doplnky vrá-
tane schváleného obchvatu obce
- schválili zámer na predaj majetku 
ako prípad hodný osobitného zre-
teľa v prospech R. Pavloviča
- zriadili komisiu na prešetrenie 
úloh, ktoré boli uložené hlavnej 
kontrolórke obce Trnovec nad Vá-
hom na 30. zasadnutí OZ z dôvo-
du ukončenia funkčného obdobia 
hlavnej kontrolórky obce v zlože-

ní: R. Láng, Ing. Vižďáková, Paed-
Dr. Suba, PhD., Ing. Hanzlík, E. 
Fülöpová
- schválili za člena Komisie životné-
ho prostredia, dopravy, výstavby a 
poľnohospodárstva pri OZ Mgr. O. 
Berecza
- vzali na vedomie informáciu o 
harmonograme výziev na podáva-
nie žiadostí o NFP v rámci progra-
mu rozvoja vidieka 2014 – 2020.
33. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 5. feb-
ruára 2018. Poslanci aj na tomto za-
sadnutí mali pestrý program:
- schválili volebnú komisiu na voľ-
bu hlavného kontrolóra obce v zlo-
žení RNDr. Belovičová, Ing. Vižďá-
ková, R. Láng
- v tajnom hlasovaní zvolili od 6. 2. 
2018 za hlavného kontrolóra obce 
Ing. Máriu Fülöpovú 
- schválili finančnú dotáciu na rok 
2018 pre futbalový klub Dyna-
mo Trnovec nad Váhom vo výške 
18.070 Eur
- schválili finančnú dotáciu na rok 
2018 pre TJ Dynamo Trnovec nad 
Váhom – oddiel stolného tenisu vo 
výške 6.800 Eur
- schválili finančnú dotáciu na 
rok 2018 pre lukostrelecký oddiel 
Hubert Arrows Trnovec nad Vá-
hom v sume 500 Eur
- schválili poskytnutie finančnej 
dotácie na rok 2018 pre Klub JDS 
Trnovec nad Váhom v sume 2 500 
Eur a súhlasili s odpustením spolu-
účasti vo výške 20% účasti
- prerokovali návrh na predaj ne-
hnuteľností vo vlastníctve obce, 
konštatovali, že tieto pozemky 
obec nemôže účelne využívať, pre-
to sa stávajú prebytočnými a zámer 
prevodu pozemku z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa bol zverej-
nený na úradnej tabuli aj webovom 
sídle obce
- poslanci schválili spôsob prevodu 
pozemkov a 3/5 väčšinou schváli-
li zmluvný prevod pozemkov vo 
vlastníctve Obce Trnovec nad Vá-
hom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa pre kupujúceho R. Pavlovi-

ča
- schválili poskytnutie fi-
nančných prostriedkov na 
nákup vecí potrebných pre 
športový kolektív DHZ Tr-
novec nad Váhom
- schválili ukončenie voleb-
ného obdobia so zostatkom 
na bežných účtoch vo výške 
800.000,- Eur.  

Bližšie informácie nájdu záujemcovia 
na našej webovej stránke 

www.trnovecnadvahom.sk 

spracované podľa uznesení OZ
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...
Úsek verejnej zelene ne-
zaháľal ani počas zim-

ných mesiacov
Dostatok práce mali pracovníci 
referátu aj počas zimných me-
siacov, keď jeho pracovníci plnili 
množstvo úloh. Ich prácu nám 
priblížila vedúca referátu G. Me-
legová.
Pracovníkov referátu si spájame pre-
dovšetkým v súvislosti s výsadbou 
a údržbou verejných priestranstiev, 
menej vieme o tom, aké práce vykoná-
vajú počas 
studených 
z i m n ý c h 
mes iacov . 
M ô ž e t e 
nám pove-
dať, čím sa 
zaoberali v 
tomto obdo-
bí?
Jednou z 
úloh na-
šich pra-
covníkov je aj zabezpečovanie 
zimnej údržby verejných komu-
nikácií, teda predovšetkým chod-
níkov a ciest v správe obce. Pra-
covníci počas predchádzajúcich 
mesiacov mali rozpis služieb, aby 
boli cesty a chodníky odhrnuté a 
občania sa mohli po nich bezpeč-
ne pohybovať. Už v skorých ran-
ných hodinách začínali s odha-
dzovaním snehu, resp. posypom 
komunikácií. Zima nám dala na-
ozaj zabrať, veď ešte vo februári 
nám napadlo množstvo snehu.
V tomto období vegetatívneho 
pokoja sa vykonáva aj údržba a 
ošetrovanie porastov, stromov a 
krov, aj tu sme mali o prácu po-
starané, keď sme presvetľovali 
koruny stromov napr. v miest-
nom cintoríne, ale aj odstraňovali 
nalomené a poškodené konáre, 
aby neprišlo k škodám na majet-
ku alebo ujme na zdraví.
Ako spracúvate tento odpad, keď 
kompostáreň funguje len v obmedze-
nom režime?
Tak ako vždy, spracúvame ho dr-
vením a následne kompostujeme. 
Počas nadchádzajúcej záhradkár-
skej sezóny budeme môcť tento 
kompost použiť pri výsadbe a 

údržbe verejnej zelene.
Občanov určite zaujíma, kedy budú 
môcť tak ako po iné roky vyniesť do 
kompostárne konáre a zelený odpad? 
Viete, že v súčasnosti prebieha 
výstavba zberného dvora, ale už 
teraz môžu občania priniesť do 
kompostárne odpad zo záhrad 
a konáre. Budeme ich preberať 
vždy v piatok a v sobotu od 13.00 
h. do 17.00 h. Zároveň ponúka-
me občanom, najmä z časti obce 
Nový Trnovec, ktorá je pomerne 
vzdialená od zberného dvora, do-

máci kom-
postér, v 
ktorom si 
môžu ze-
lený od-
pad spra-
covať na 
kompost. 
D o m á c e 
k o m p o s -
téry si zá-
ujemcovia 
môžu pre-

vziať na obecnom úrade.
Práce na zbernom dvore stále 
prebiehajú, verím, že sa podarí 
ich ukončiť tak, aby zberný dvor 
riadne fungoval už na jeseň. O 
prípadných zmenách budeme 
občanov informovať prostred-
níctvom našej webovej stránky a 
miestneho rozhlasu.
Aké ďalšie aktivity ste počas zimy 
vyvíjali?
Pracovníci úseku verejnej zelene 
sú nápomocní aj pri podujatiach 
organizovaných obcou, pomáha-
jú pri nákupoch, príprave priesto-
rov pri akciách, pri upratovaní, 
ale aj počas samotných podujatí. 
Dôležitou súčasťou ich práce je 
aj likvidácia odpadov, ich zber a 
triedenie po ukončení jednotli-
vých podujatí.
Práca na úseku verejnej zelene je 
pre celú obec naozaj dôležitá, veď aj 
vďaka  starostlivosti pracovníkov sa 
môžeme pochváliť upravenými par-
číkmi, čistými ulicami, udržiavaným 
cintorínom. Ďakujem za rozhovor a 
želám veľa úspechov do ďalšej práce, 
ktorú určite ocenia všetci naši obyva-
telia.  
E. Fülöpová, I. Mesárošová 

Plné ruky práce 
mali aj pracovníci 
technického úseku

Dlhá zima dala zabrať nielen ľuďom, 
ale aj zvieratám a majetku. Sneh, mráz, 
dažde, všetky tieto faktory sa podpísali 
na stave miestnych komunikácií, či už 
chodníkov alebo ciest. Pracovníci tech-
nického úseku mali preto plné ruky prá-
ce s ich opravami, okrem iného upravo-
vali podložie a riešili odvádzanie vody 

pri križovatke v Novom Trnovci.
Bývalá fara v našej obci dostala na jeseň 
novú strechu a urobené boli aj klam-
piarske práce. Počas zimných mesiacov, 
keď nebolo možné vykonávať práce 
vonku, začalo sa s búracími prácami a 
osekávaním omietok. 
Na jeseň sa v dôsledku nepriaznivého 
počasia prerušila rekonštrukcia chodní-
ka na Poštovej ulici. Len čo sa počasie 
troška umúdrilo, práce na tejto rekon-
štrukcii sa znova rozbehli a v súčasnosti 
sa chodník už dokončieva. 

Aj v Zariadení opatrovateľskej služ-
by sa našlo dosť práce. V pivnici sa už 
chystá nová práčovňa, ktorá uľahčí prá-
cu opatrovateľkám a poslúži lepšiemu 
komfortu klientov zariadenia.
Koncom roka sa začali aj práce na vý-
stavbe zberného dvora, predpokladané 
dokončenie stavby je do dvoch mesia-
cov. Vzhľadom na bezpečnosť a ochra-
nu zdravia je preto prevádzka kompo-
stárne zatiaľ obmedzená a o všetkých 
zmenách budeme obyvateľov informo-
vať.                    I. Mesárošová
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
2. ročník súťaže o najkrajšiu záhradku 

a predzáhradku
Podobne ako minulý rok, aj teraz sa obraciame 
na všetkých nadšencov, ktorí prácu v záhrade 
pokladajú za najlepší relax a zábavu. 
Obec Trnovec nad Váhom v spolupráci s ko-
misiou školstva, mládeže a kultúry vyhlasuje 
2. ročník súťaže o najkrajšiu záhradku a pre-
dzáhradku. 
Cieľom tejto súťaže je zviditeľniť nielen našu 
obec, ale každého, kto rád skrášľuje o svoj dom 
a jeho okolie. Ako ste mali možnosť vidieť na 
fotografiách, ktoré sa do súťaže v roku 2017 
prihlásili, žije medzi nami naozaj veľa kreatív-
nych a neuveriteľne šikovných záhradkárov. 
Každý, kto mal možnosť vidieť výsledky ich 
práce, určite ocenil starostlivosť a lásku, s akou 
zveľaďujú svoj domov.
Aj v tomto roku sa súťaž uskutoční od 22. aprí-
la (Deň Zeme) do 31. augusta 2018 a zapojiť sa 
do nej môže každý obyvateľ s trvalým poby-
tom v našej obci. Fotografie záhradky alebo 
predzáhradky (najmenej tri rôzne fotografie) 
môžu súťažiaci posielať na mailovú adresu 
iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.sk od 22. 

4. do 31. 7. 2018. Okrem fotografií je potrebné 
zaslať aj kontaktné informácie – meno, priez-
visko, adresu trvalého pobytu a tel. číslo. Tieto 
údaje zverejnené nebudú. 
V prípade, že nemáte možnosť záhradku si 
odfotografovať, radi pomôžu členovia komisie 
školstva, mládeže a kultúry. Požiadať o túto 
službu môžete na tel. čísle 031/7781496 alebo 
osobne v kancelárii prvého kontaktu na príze-
mí obecného úradu. 
Od 1. 8. do 31. 8. 2018 budú všetky súťažné fo-
tografie zverejnené na facebooku Obce Trno-
vec nad Váhom a hlasovať za tú najkrajšiu zá-
hradku alebo predzáhradku môžete najneskôr 
31. 8. 2018 o 24.00 h. Fotografia s najväčším 
počtom hlasov vyhráva.
Výsledky súťaže oznámime prostredníctvom 
nášho facebooku, ale výherca bude odmenený 
na obľúbenom kultúrnospoločenskom poduja-
tí Rozlúčka s letom, ktoré pre obyvateľov pri-
pravujeme v septembri. 
Bližšie informácie, ako aj propozície súťaže 
nájdete na našom webovom sídle www.trno-
vecnadvahom.sk
I. Mesárošová, K. Tusková
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Nie je všetko zlato, čo sa blyští...

Na Slovensku a, žiaľ, aj v našej obci sa začala ší-
riť a udomácňovať lož, neinformovanosť a cielené 
zavádzanie obyvateľov. Jasným príkladom takejto 
praxe bol aj článok v poslednom čísle obecných no-
vín z decembra roku 2017 s názvom: „ Vývoz TKO 
ostáva nezmenený“. Práve preto, aby naši občania 
neboli uvedení do omylu, sme sa rozhodli, my,  
poslanci obce, ozrejmiť „pripravenosť“ čipového 
systému evidencie vývozu odpadov.
Žiaľ,  musíme konštatovať, že systém, ktorý bol 
prezentovaný ako pripravený, nie je pripravený 
ani dnes a nikdy ani nebol. Za zmienku stojí fakt, 
že ešte aj dnes je podľa informácií od obce očipo-
vaných len cca 80% nádob. Toto je jasný dôkaz, 
že prezentovaná pripravenosť bola len marketin-
govým ťahom. Takisto občan nemal zabezpečený 
prístup, aby si vedel pozrieť údaje svojho výsypu 
a to aj vďaka tomu, že ešte k dnešnému dňu obec 
nemá zabezpečený program, ktorým by dokázala 
evidovať elektronicky zaznamenané výsypy od-
padu. Jednou z mála pravdivých informácií v da-
nom článku bola tá, že poslanci spolu so starostom 
navštívili Ostravu, kde im výrobca čipov spravil 
prezentáciu danej technológie. Bohužiaľ, ale ne-
mohli sme si pozrieť tento systém aj v praxi, vzhľa-
dom na skutočnosť, že systém, ktorý sme požado-
vali, ešte nebol zabehnutý a odskúšaný v žiadnej 
obci.
Tieto skutočnosti sú pre nás zarážajúce aj z toho 
dôvodu, že v roku 2016 sme žiadali obec, aby za-
bezpečila skúšobnú prevádzku takéhoto vývozu 
odpadu po väčšinu roka 2017. Žiaľ, realita bola 
taká, že obec začala so skúšobnou prevádzkou ne-

celé dva mesiace pred plánovaným schvaľovaním 
a aj to na veľmi malej vzorke nádob a to stále bez 
potrebného vybavenia zo strany obce.
Pre nás ako poslancov bolo prvoradé, aby sme na-
šim občanom zabezpečili systém vývozu odpadu, 
ktorý by minimalizoval finančné náklady občana. 
Pri navrhovanom systéme by občan platil preddav-
kovú faktúru na základe počtu obyvateľov s trva-
lým pobytom v domácnosti a potom koncom roka 
uhradil výsypy nádob, ktoré by boli nad rámec 
danej preddavkovej faktúry. V praxi by to mohlo 
priniesť vyššie zaťaženie peňaženiek našich obča-
nov. Keďže predstavený systém nebol pripravený, 
neboli očipované všetky nádoby, nebol doriešený 
program pre obec a hlavne hrozilo riziko zaťaženia 
financií občana, ako aj vznik možných neplatičov,  
rozhodli sme sa v takomto štádiu nepodporiť sys-
tém čipovania. 
Veríme, že autor článku „Vývoz TKO ostáva ne-
zmenený“,  v ktorom takto nešťastne poskytol ne-
úplné a nepravdivé informácie, tak spravil len z 
dôvodu, že sám nemal dostatok informácií a toto 
zavádzanie našich občanov bolo vlastne výsled-
kom len nedostatočnej informovanosti autora o 
tomto systéme. Pretože aj napriek dlhotrvajúcim 
diskusiám, ktoré prebiehali od roka 2016, nedoká-
zala obec zodpovedať otázky poslancov, ktoré boli 
od začiatku tohto projektu predkladané. Poslanci 
z vlastnej iniciatívy vyhľadali aj iné firmy zaobera-
júce sa týmto spôsobom vývozu odpadov a veria, 
že v prípade záujmu obce o napredovanie v tejto 
oblasti nájdu spoločné riešenie a hlavne také, ktoré 
bude pre našich občanov prínosom. 
Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav 
Hlavatý, Robert Láng, Jaroslav Čerhák

Stručne o pripravovaných podujatiach
Komisia školstva, mládeže a kultúry pri obecnom zastupiteľstve aj v tom-
to roku pripravila plán kultúrnych podujatí na celý rok 2018. Najbližšie 
chystáme pod názvom „Vyčistime si svoju obec“ brigádu pri príležitosti 
Dňa Zeme. Radi uvítame pomoc všetkých podnikateľských subjektov, 
spoločenských organizácií, záujmových združení, ale aj dobrovoľníkov 
spomedzi detí, mládeže a občanov, ktorí chcú pomôcť skrášliť našu obec 
a jej bezprostredné okolie.
Symbolicky na Deň Zeme sa začína aj 2. ročník súťaže o najkrajšiu zá-
hradku a predzáhradku, budeme radi, keď sa do nej zapojí čo najviac 
záujemcov z radov obyvateľov. Bližšie informácie o tejto súťaži si môžete 
prečítať na predchádzajúcej strane týchto novín.
V predvečer 1. mája sa spoločne zídeme, aby sme si pripomenuli dávne 
tradície stavania mája. S krátkym programom vystúpia žiaci základnej 
školy, radi by sme pripravili aj vystúpenie miestneho hudobníka A. Ku-
rucza s kapelou Muziker Rudi. 
Toľko aspoň v krátkosti o podujatiach, na ktoré sa môžete tešiť v najbliž-
ších mesiacoch, ale v priebehu roka pre všetkých pripravujeme aj obľú-
bené akcie ako Deň obce (uskutoční 30. júna 2018), Rozlúčka s letom a 
Vianočné trhy. O nich vás budeme informovať v ďalších číslach našich 
novín.
I. Mesárošová 

Zmena otváracích ho-
dín v obecnej knižnici

Upozorňujeme čitateľov a 
používateľov obecnej kniž-
nice, že od 1. marca 2018 
sa menia otváracie hodiny 
knižnice:

Pondelok 13.00 – 15.30 h.
Streda      13.00 – 17.00 h.
Piatok      13.00 – 15.30 h.
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Region art 2018

Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by už pozná svojich víťazov. Výstava sa uskutočnila vo febru-
ári v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Medzi ocenenými 
bol i náš občan Mikuláš Láng, ktorý 
predstavil svoju tvorbu z dreva. 
REGION ART je regionálne kolo postu-
povej súťaže pre neprofesionálnych vý-
tvarníkov s názvom Výtvarné spektrum. 
V roku 2018 sa realizuje už 55. ročník. 
Vyhlasovateľom je Národné osvetové 
centrum v Bratislave z poverenia Minis-
terstva kultúry SR. Organizátorom regi-
onálneho kola pre okresy Nitra, Šaľa a 
Zlaté Moravce je KOS v Nitre, ktorého 
zriaďovateľom je NSK.
Cieľom súťaže spojenej s výstavou je aktivizovať a podporo-
vať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Pre účastníkov 
je to príležitosť na prezentáciu ich tvorby, na vzájomnú kon-
frontáciu. Zahŕňa ich vzájomné stretnutia, výmeny skúsenos-
tí, dialógy s odbornou i laickou verejnosťou. Súťažiaci sú v 
zmysle propozícií súťaže zaradení  a hodnotení v  jednotlivých 
kategóriách  podľa veku - A do 25 rokov, B do 60 rokov, C nad 
60 rokov, kategória D - autori od 15 rokov so špecifickým vý-
tvarným prejavom a insitné umenie. Tematicky súťaž nie je za-
meraná a autori súťažia vo všetkých výtvarných disciplínach. 
Regionálneho kola súťaže REGION ART 2018 sa zúčastnilo 
44 autorov, ktorí porote predložili 148 diel. 
Odborná porota pracovala v zložení: Karol Felix, akad. maliar,  
predseda,  členovia: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD., Mgr. Pe-
ter Pauko. Posudzovala umeleckú hodnotu jednotlivých diel a 

rozhodovala  o udelení cien a čestných uznaní,  vyberala spo-
medzi súťažných prác  kolekciu na výstavu a diela, ktoré budú 
reprezentovať Nitriansky región v krajskom kole. Na výstave 
mohli návštevníci vidieť 105 diel od 44 autorov. Do krajské-

ho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v 
Nových Zámkoch,  postupujú ocenení 
autori. Odborná porota udelila 7 oce-
není,  8 čestných uznaní. "Popri tra-
dičnej požiadavke výtvarného a tech-
nického zvládnutia zvoleného média, 
sme sa snažili klásť hlavný dôraz na 
autenticitu autorského myslenia a kre-
atívneho výtvarného prejavu",  uviedol 
predseda poroty akademický maliar 
Karol Felix a zároveň dodal:  "Výtvar-
ná tvorba je logicky vždy ovplyvnená 
subjektom autora a jej hodnotenie je 

tiež determinované subjektom percipienta, diváka, ale i porot-
cu. Práca poroty je preto vždy súčtom subjektívneho vnímania 
jednotlivých členov poroty. Výtvarné umenie nie je možné ani 
inak posudzovať. Spolu s kolegami sme sa snažili čo najob-
jektívnejšie nájsť prijateľný konsenzus pri výbere ocenených 
autorov a prác. Pri rozhodovaní sme si uvedomovali, že oce-
nenia by mali byť pre súťažiacich zároveň istým potvrdením 
správneho smerovania v ich tvorbe, a tiež stimulom pre ďalšiu 
prácu." Krajské osvetové stredisko v Nitre spolu s odbornou 
porotou odovzdalo ceny a diplomy oceneným autorom na 
slávnostnej vernisáži 15. februára 2018. K príjemnej atmo-
sfére podujatia prispel i kultúrny program v podaní žiakov zo 
Súkromnej umeleckej školy Tralaškola v Nitre. 
Mgr. Zdenka Smrečková, KOS Nitra 

Csemadok hodnotil úspešný rok
Začiatok roka je obdobie bilancovania a hodnotenia. Aj naša 
základná organizácia má za sebou úspešný rok a mnoho za-
ujímavých podujatí.
Rok 2017 sa začal prípravami 25. jubilejného ročníka tradič-
ného fašiangového plesu. Vysoká účasť a zábava trvajúca do 
skorého rána svedčí o spokojnosti našich hostí a úspešnom 
zvládnutí organizácie tohto podujatia.
Počas jarných mesiacov sme sa zúčastnili viacerých akcií na 
okresnej úrovni, alebo priamo v našej 
obci.
V auguste sa uskutočnilo II. nostalgické 
popoludnie, na ktorom sa nám predsta-
vilo sláčikové karteto Little Symphony zo 
Štúrova. Dievčatá boli úžasné a zožali 
veľký úspech. Na každého čakal chutný 
guláš, víno, rôzne sladké a slané dob-
roty. O príjemnú hudbu sa postaral To-
máš Šmátrala a počas celého podujatia 
nechýbala dobrá nálada.
V septembri sme sa zapojili do súťaže 
vo varení gulášu počas Rozlúčky s letom, kde naše družstvo 
získalo krásne 2. miesto. Koncom  septembra sa konal dlho 
očakávaný dvojdňový  výlet do Maďarska. Navštívili sme zá-
mok Fertöd, Nagycenk a  slávnosti vinobrania v mestečku 

Köszeg. Večer sme sa ubytovali v malebnej dedinke Velem. 
Na druhý deň naša cesta viedla do termálnych kúpeľov Bükk.
Niekoľko našich členov sa v októbri zúčastnilo prehliadky bu-
dovy parlamentu v Budapešti. Bol to naozaj veľkolepý zážitok. 
Popoludní sme mali možnosť vidieť Budatínsky hrad a Rybár-
sku baštu.
Našu celoročnú činnosť sme zavŕšili na vianočných trhoch, 
kde sme milým návštevníkom pripravili varené víno a slané 
pečivo.
A čo nás čaká tento rok? V máji plánujeme výlet loďou, zor-

ganizujeme III. nostalgické popo-
ludnie, v septembri nás čaká dvoj-
dňový výlet. Chystáme sa zahájiť 1. 
ročník degustácie destilátov. No ne-
smie chýbať ani fašiangová zábava 
, ktorá sa už medzičasom uskutoč-
nila za účasti asi 200 hostí s veľkým 
úspechom.
Ďakujeme všetkým našim členom 
za ich účasť na našich podujatiach, 
Obecnému úradu Trnovec nad Vá-

hom za aktívnu podporu našej činnosti a všetkým, ktorým 
záleží na  našej organizácie. Tešíme sa na krásne stretnutia 
počas našich podujatí!
za MO Csemadok Mgr. Zita Szovicsová
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ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
ZO JDS v Trnovci nad Vá-
hom sa naďalej rozrastá ...
Svoju činnosť v tomto roku sme začali 10. 
januára. Hneď v januári sme zahájili cvi-
čenie s Lindou. Začali sme aj s ručnými 
prácami na tvorivých dielňach: pletenie 
košíkov, venčekov a rôznych veľkonoč-
ných ozdôb z papiera. Založili sme tvorivú 
skupinu pre patchworkovú techniku. V 
rámci cvičenia sme s Lindou, našou cvi-
čiteľkou, zorganizovali besedu o zdravých 
a výživných nápojoch, vhodných aj pre 
staršie osoby.
Február sme začali návštevou na kúpa-

lisku Podhájska. Desať našich členov sa 
zúčastnilo kultúrneho podujatia Šalianske 
obyčaje 2 v kultúrnom dome v Šali. 
7. februára sa uskutočnila prvá hodnotia-
ca schôdza od založenia našej ZO JDS. 
Hodnotenie našej činnosti za uplynulý 
rok bolo vcelku pozitívne. Naši členovia, 
pán starosta Obce Trnovec nad Váhom 
Ing. Július Rábek, predseda OR JDS Jo-
zef Kúrňava, ale i samotní občania obce 
vnímajú našu rôznorodú činnosť veľmi 
pozitívne a v tomto duchu ju aj zhodnotili 
ako aktívnu.
Súčasťou hodnotiacej schôdze bolo aj 
fašiangové posedenie. Pohostenie – pe-
čené prasiatko, bolo do poslednej chvíle 
pre všetkých prekvapením. Samozrejme, 
všetkým chutilo, za čo patrí poďakovanie 
sponzorom – Lángovmu dvoru a Mgr. Oli-
verovi Bereczovi.
Po chutnom prasiatku si naši členovia po-
chutili na výborných fánkach a šiškách s 
tradičným rumovým čajom a po dobrom 
pohostení nám zahral na akordeóne nám 
už dobre známy Gabko Slávik zo ZUŠ 
Šaľa.
Ďalším skvelým podujatím bola tradičná 
zabíjačka v Orosláni. Na pozvanie civil-
nej organizácie Kruh priateľov Oroslánu 
- Mártiky Fátraiovej a predsedníčky Slo-
venskej národnej samosprávy v Orosláni 
Betky Szabóovej sa tohto podujatia zú-
častnilo 6 členov našej základnej organi-
zácie. Podujatia sa zúčastnil spolu s nami 
aj predseda občianskeho združenia Šaľa 
tvoje mesto Ing. Róbert Andráši s rodinou. 
Po celodennom ochutnávaní a „prekrmo-
vaní“ sa štyri osoby vrátili domov a štyria 
členovia zostali v Orosláni do druhého 

dňa, kedy nás Betka so svojím manže-
lom zobrali na dobrý obed do zaujímavej 
reštaurácie v štýle amerických áut W 8.
Po obede nás vyviezli na známy Kamen-
ný vrch (Kö hegy), z ktorého je krásne 
vidieť celú Tatabányu. Zaujímavosťou 
vrchu je, že nad ním tróni najväčšie bron-
zové dielo v Európe – maďarský mytolo-
gický vták „Turul“.
Navečer nás čakal fašiangový ženský bál 
vo fašiangových maskách. V kultúrnom 
programe vystúpili tri súbory – spevácky, 
tanečný aj kabaretný, aj jednotlivci. Mali 
sme príjemný zážitok, za ktorý ďakujeme 
našim maďarským aj slovenským priate-

ľom z Oroslánu. 
V strede februára sa tri naše 
členky zúčastnili tvorivých dielní 
v Relax centre „Môj zdravý svet“ 
v Šali – Veči u Ivetky Batykovej. 
Ďalších sedem záujemcov, do-
spelých i detí, si osvojilo zákla-
dy pletenia košíkov z papiera.
V nedeľu 4. marca sa naši 
členovia zúčastnili zaujímavej 
besedy o minulosti našej obce. 
K marcu nepochybne patrí aj 
MDŽ. Tento rok sme ho oslávili 

so všetkým, čo k tomu patrí. Každá členka 
pri príchode na oslavu dostala od p. sta-
rostu krásnu červenú ružu. Ďakujeme za 
príjemné prekvapenie.
Jedným z bodov programu osláv bola 
báseň od našej členky – poetky. Ďalšia 
naša členka na syntetizátore sprevádzala 
operetnú speváčku Gabiku Ižayovú, ale 
ani naše členky sa nedali zahanbiť a tiež 
si zaspievali. Neskôr sa pridali aj ostatní. 
Nezabudli sme ani na naše dve jubilantky, 
Kláriku Fülöpovú a Justínku Csányiovú, 
ktorým sme zablahoželali a po slávnost-
nom zápise do kroniky zaznelo i spoločné 
„živio“. Ďakujeme za sponzorský dar – 
vino manželom Sklenárovým a za super 
zákusky našej členke Terke Rábikovej. Za 
finančnú podporu ďakujeme Obci Trno-
vec nad Váhom, zakúpili sme minerálky 
a chlebíčky.
9. marca sa desať našich členiek zúčast-
nilo aj krajských osláv MDŽ v Nitre, kde v 
programe vystúpili Žochári, Andrea Zimá-
nyi a Samo Tomeček.
Milí naši občania, keď budete čítať tieto 
riadky, už bude aj po ďalšom krásnom 
podujatí organizovanom našou ZO v spo-
lupráci s okresnou organizáciou JDS a s 
finančnom podporou Obce Trnovec nad 
Váhom, a to veľkonočnej výstave ručných 
prác. Počas tejto výstavy nás navštívia aj 
naši družobní priatelia z Oroslánu, ale o 
tom až v ďalších novinách.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám 
pomáhajú a podporujú nás v našej čin-
nosti. Ďakujeme za podporu Obci Trnovec 
nad Váhom. A že sa rozrastáme? Áno, z 
pôvodných 30 zakladajúcich členov sme 
sa rozrástli na terajších 75...
Mária Hrabovská, predsedníčka ZO JDS

Štyri víťazstvá pre Trnovec v Barel Cupe
Ani sme sa nenazdali a máme tu opäť kolotoč voltížnych pretekov, 
ktoré už po štvrtýkrát začínajú sériou štyroch halových súťaží na 
konskom trenažéri – bareli.  Kultúrny dom v našej obci  Trnovec nad 
Váhom sa stal dejiskom prvého z nich v sobotu 27. 1. 2018. Cestu 
k nám, na juh Slovenska, okrem domáceho klubu JK Lángov dvor 
merali aj ďalšie štyri kluby a síce NŽ Topoľčianky, TJ Slávia SOUP 
Šaľa, JK Spojená škola Ivanka pri Dunaji a nechýbal ani zástupca 
východného Slovenska – OZ Galaxia. 
Hoci od septembrových M-SR v Topoľčiankach ubehli len štyri me-
siace, zdá sa, že tréneri ich plne využili na prípravu svojich zve-
rencov. Svedčí o tom viacero vynikajúcich voľných zostáv detí, z 
ktorých boli mnohé veľmi kreatívne, náročné a tematické nabité a v 
konečnom dôsledku v sobotu zdvíhali divákov zo stoličiek. Zvonček 
hlavnej rozhodkyne Zuzany Bačiak Masaryk o 10.00 h. odštartoval  
hodnotenie 11 súťažných kategórií, v ktorých sa nám celkovo pred-
stavilo 80 pretekárov.
Pri pohľade na výsledky nás teší, že až štyri kategórie vyhrali voltíž-
ni pretekári z JK Lángov dvor a v ďalších dvoch naši tesne minuli 
víťazstvo.
Poďme sa pozrieť na to, ako sa darilo pretekárom z JK Lángov dvor.
Mladšie deti
V najpočetnejšej kategórii mladších dievčat sa o prvé zlato vďaka 
vynikajúcej voľnej zostave postarala Sofia Jánošová, striebro za 
chlapcov si uzurpoval len šesťročný čerstvý oslávenec Jack Oláh.
Staršie deti
Táto kategória predviedla veľmi pekné a nápadité zostavy. V tom-
to kole sa stala doménou nášho domáceho klubu, ktorý získal obe 
zlaté medaily. Postarali sa o to „labuť“ Ema Dudonová  a „robot“ Teo 
Sýkora, obaja predviedli vynikajúce voľné zostavy. Striebro pridal 
Patrik Vašák.
Juniori
Ani kategória juniorov v ničom nezaostávala v nápaditosti, kreativi-
te, ale predovšetkým v obtiažnosti predvedených cvikov za svojimi 
mladšími kolegami. S démonicko-anjelskou postavou sa o prven-
stvo postarala naša jediná zástupkyňa tejto kategórie Ema Sýko-
rová.
Detské skupiny
Ďalšou kategóriou, kde sme mali možnosť vidieť našich pretekárov, 
boli detské skupiny. Čaro tejto kategórie, v ktorej sa miešajú deti 
od štyroch do deväť rokov, je veľmi silné a núti nás usmievať sa 
pri pohľade na tých drobcov a na ich snahe všetko zvládnuť podľa 
pokynov trénera. „Nás veľmi teší, že i napriek nízkemu veku našej 
skupiny s tromi novými členmi, deti bravúrne zvládli vstup do novej 
sezóny a boli odmenené krásnymi striebornými medailami.“ Hovorí 
trénerka Vladimíra Lenčéšová.  Družstvo JK Lángov dvor D1 cvičilo 
v zložení: Jánošová S., Súdorová T., Oláh J., Pečner M., Puskášová 
T., Šarkőzi F.
Juniorské skupiny
Aj tu sme mali svojich zástupcov a síce družstvo JK Lángov dvor J2 
v zložení: Vargová M., Vašák P., Špendlová S., Mikulová Z., Sedlá-
rová H., Slámová S., ktoré do zbierky pridalo bronzovú medailu.
Dvojice
Súťažný deň uzatvárala kategória dvojíc. Rozhodne treba vyzdvih-
núť nápaditosť dresov a výborne zvolené témy, ktoré diváka oslovili 
svojim príbehom, za čo boli pretekári odmenení potleskom a tréneri 
pocitom dobre vykonanej práce. Za výborné umelecké, ale aj tech-
nické stvárnenie vojačiek si naša dvojica Ema Dudonová a Ema 
Sýkorová v tejto ťažkej kategórii vyslúžila krásne 2. miesto.
Špeciálne ocenenie organizátora
Záverečný ceremoniál odovzdávania cien nielen víťazom, ale všet-
kým účastníkom preteku bol okorenený ešte odovzdaním špeciál-
neho ocenenia organizátora, ktoré získali: Júlia Tary, Teodor Tary, 
Laura Bačiaková, Lea Drahovská, Tamarka Puškášová a Michal 
Pečner. Víťazom blahoželáme a všetkým prajeme veľa šťastia do 
ďalších pretekov.            Martina Sýkorová 
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Začiatok roka v revíroch
Vážení spoluobčania a kolegovia rybári!
Na úvod prvého tohtoročného príspevku do Trnoveckých no-
vín by sme Vám radi popriali hlavne veľa zdravia, aby sme si 
vedeli s radosťou užívať činnosť spojenú s našimi záľubami.
Pomerne mierna zima ukázala svoju silu až v posledných feb-
ruárových týždňoch a začiatkom marca, kedy nočné teploty 
klesali pod -10°C a hladiny našich rybníkov súvisle zamrzli. 
Nakoľko nízke teploty netrvali dlho a hrúbka ľadu nebola dos-
tatočná na bezpečný pohyb po ňom, prieduchy sa nevytvárali. 
Keďže na ľad nenapadla súvislá vrs-
tva snehu, nezhoršili sa ani svetelné 
pomery vo vode.
Na rybníku Amerika III a Vízallás sa 
vyzbierali a vytriedili odpadky, ktoré 
tam počas sezóny zanechali rybári. 
Z roka na rok sa situácia nemení a v 
revíroch, či pri rybníkoch, či pri rieke 
Váh, je stále viac odpadkov. Tieto od-
padky sú neidentifikovateľné a každý 
rybár, pri ktorom ich nájdeme, sa od 
nich dištancuje. Je to pretrvávajúci 
problém, ktorý sa dá vyriešiť len sebadisciplínou každého ry-
bára. Osveta ani represie tu nepomôžu, pokiaľ si každý neu-
vedomí, že chce svoj voľný čas stráviť v čistej prírode a nie na 
smetisku.
V januári sa vykonalo každoročné sčítanie populácie kormorá-
na veľkého, ktorý sa už natrvalo udomácnil v našich revíroch a 
po viacročnom sčítaní je tu približne 110 ks tohto rybožravého 
predátora v úseku od priehradného múra VD Kráľová po  obec 
Neded.
Administratívna činnosť bola zameraná hlavne na vyhodnote-
nie uplynulého roka, sumarizáciu úlovkov a odovzdanie štatis-
tických záznamov a vydávanie povolení na lov na nastávajúcu 
sezónu.

Pokračovalo sa v čistení lesa v okolí rybníka Amerika III. Opod-
statnenie týchto prác sa potvrdilo aj v tom, že v miestach, kde 
sa prerezávka urobila pred 2 rokmi, sa našlo opäť množstvo 
odumretých stromov napadnutých lykožrútom. Po ukonče-
ní platnosti rozhodnutia sa pokúsime dohodnúť s majiteľom 
Duslom a.s. na trvalej údržbe tohto lesa, ktorá bude spočívať 
v odstraňovaní kalamitného dreva a škodcami napadnutých 
stromov, aby takto udržiavaný zdravý les dotváral okolie rybní-
ka a bol miestom pre relax aj  pre širokú verejnosť.
17. 2. sa konala  výročná členská schôdza, ktorá zhodnotila 
minulý rok a prijali sa úlohy na tento rok tak, aby bola zabez-

pečená nerušená činnosť organi-
zácie. Celý priebeh schôdze aj s 
prejednanými materiálmi si môžete 
prečítať na našej web stránke www.
srztrnovec.sk.
V rámci výročnej členskej schôdze 
sa konali aj voľby výboru na roky 
2018 - 22. Do výboru boli zvolení 
pôvodní členovia výboru a funkcie 
boli rozdelené nasledovne: Vančík 
Ferdinand - predseda, Ing.Jozef 

Belovič - hospodár, Bugyi Jozef ml. - člen výboru.
S otvárajúcou sa jarou začnú pribúdať práce , ktoré bude po-
trebné vykonať – vápnenie, uloženie neresových hniezd pre 
zubáčov, pohrabanie pobrežia rybníka Vermek, zozbieranie 
odpadkov  na rybníkoch Amerika III a Vízallás, ako aj na brehu 
Váhu.
Aj touto cestou žiadame členov, aby sa aktívne zapájali do 
tejto rôznorodej činnosti  okolo rybárstva a pristupovali k nemu 
tak, že ide v prvom rade o chov a ochranu a potom o lov ako 
zaslúženú odmenu za vynaložené úsilie. Iný pohľad a prístup 
k rybárstvu bude viesť k jeho stále väčšiemu úpadku, čo, dú-
fame, nikto nechce.
Ing. Jozef Belovič
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 

FK Dynamo Trnovec nad Vá-
hom
V polovici januára sme začali zimnú 
prípravu. Realizačný tím sme posil-
nili Nikolasom Horváthom, ktorý má 
na starosti kondičné a fitness tré-
ningy. Počas prípravy sme zohrali 
dve priateľské stretnutia, ktoré sa 
skončili takto: Dolná Streda - FK 
Dynamo Trnovec nad Váhom 2:3, 
Šalgočka – FK Dynamo 7:0. Hráči 
sa zúčastňovali, bohužiaľ, v men-
šom počte na tréningoch a zápa-
soch a z tohto pohľadu vyjadrujem 
nespokojnosť. Hráčsky káder sme 
posilnili o navrátilcov Leška, Mele-
ga, pripojili sa k nám Kun, Takács 
a prvá zahraničná posila Slobodan 
Smiljanic. Odišli - Patrik Horváth a, 
bohužiaľ, opora mužstva Žigárdi. 

Ciele do ďalšej sezóny sú dôstojne 
reprezentovať našu obec a klub.
Ing. Vladimír Klincko
Rozpis jarnej časti – domáce zá-
pasy:
Muži:
8. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Žihárec
15. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Selice
29. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Horné 
Saliby
13. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Galanta 
- Hody
27. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Dolné 
Saliby
10. 6. 2018 Trnovec nad Váhom – Šaľa - 
Veča
Žiaci:
7. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Ivanka pri 
Nitre
21. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Horná 
Kráľová
5. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Selice
26. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Branč
9. 6. 2018 Trnovec nad Váhom - Vlčany 
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  A falu életéböl...
Hogyan éltünk régen? 

– beszélgetés
2018. március 4-én vasárnap a helyi kultúr-
ház nagytermében már harmadszor került 
sor a községünk múltjáról szóló beszélgetés-
re, az idősebbek még jól emlékeznek ezekre 
az időkre. Ez évben számos kérdéssel vár-
tuk őket, melyek két témakörre irányultak: a 
tornóci iskolák és a mezőgazdasági munkák. 
Nagyon örültünk, hogy majdnem harmincan 
jöttek el, akik 
nem sajnál-
ták, hogy e 
napsütéses 
v a s á r n a p 
d é l u t á n t 
nem szeret-
teik körében 
töltik. Hogy 
kellőképpen 
r á h a n g o -
lódjunk a 
t é m á k r a , 
k i á l l í t á s t 
rendeztünk régi fényképekből, melyeket a 
résztvevők közösen tekintettek meg, ezek 
nem egyszer élénk hozzászólások tárgyává 
váltak. Hiszen  a fotókon olyan épületeket 
láthattak, melyeket már nem találunk meg a 
községben, s olyan személyeket is felfedez-
hettek, akik már nincsenek köztünk.
Bevezetőben az egybegyűlteket E. Fülöpo-
vá, a helyi képviselőtestület oktatásügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottságának elnöke 
köszöntötte. Elmondta, milyen ismeretekkel 
rendelkezünk ma a község iskoláit illetően, 
melyek kezdete a 14. századig nyúlik vissza, 
de a kanonoki vizitációban már 1755-ben 
említést tesznek az első tanítókról. Megem-
lítette, hogy volt idő, amikor az iskolát 356 
diák látogatta /1956/, s ezért új iskolát kellett 
építeni nekik – a gyerekek mindmáig itt tanul-
nak. 1962-ben adták át. Ezután a jelenlévők 
diákéveiket kezdték emlegetni. Felelevenítet-
ték az emlékeket, akkor még 20-an jártak egy 
osztályba, reggel és délután is volt tanítás 
hétfőtől szombatig, mely szintén munkanap 
volt. Ételt otthonról hordtak magukkal, és min-
dig volt reggeli torna. Elmondták, mennyire 
tisztelték tanítóikat, akik, ha megérdemelték, 
meg is büntették őket. Otthon további bün-
tetés várt rájuk, hiszen a szülők a tanítónak 
adtak igazat. Kirándulni Besztercebányára, 
Túrócszentmártonba és az árvai víztáro-
zóhoz jártak, s az iskolában minden reggel 
elénekelték a Munka dalát. Felidézték a régi 
tanítók, igazgatók, papok neveit, akik a hittant 
tanították. Azt iskolának két épülete volt. Az 
egyik a helyi haranglábnál, a másikban ma 
az 584-es bérlakás található. A szünetekben 
a két épület közti egész területet – ahol most 
park és játszótér van – használták. A szüne-

teket különféle játékokkal, ugrálókötelezéssel, 
közös szórakozással töltötték.
A másik téma a mezőgazdasági munka volt. 
Községünkben a egyház és hunyadi gróf bir-
tokaiból jött létre az állami gazdaság, mely 
4.300 hektáron gazdálkodott. A magán földbir-
tokosok földjeit bevonták a szövetkezetbe és 
létrejött az Egységes Földműves Szövetkezet. 
Cikóriát, cukorrépát termesztett, tyúkokat, 
kacsákat, pulykákat, disznókat neveltek. A 
résztvevők egyike az állami gazdaság egy-

kori agronómusa, 
Csírik úr volt, aki 
sok érdekes dolgot 
mesélt pl. arról, 
hogyan egyesült a 
két helyi szubjek-
tum, az ÁG és az 
EFSZ, pedig a sók-
szelőcei efsz-szel 
is egyesülhetett 
volna. Türelmesen 
válaszolt kíváncsi 
kérdéseinkre, így 
megtudtuk, hogy 

Tornócnak szőleje volt, és csincsillatenyész-
téssel is kísérleteztek. Nem tudtuk, hogy a 
mezőgazdászok méhekkel is foglalkoztak, 
gyümölcsösük – szilvafák – 9 hektáros volt, 
s nagyban termesztettek barackot, paprikát 
és dinnyét is. Később Trnovec típusú házakat 
is kezdtek gyártani, melyek abban az időben 
igen közkedveltek voltak. Ezzel a dolgozók 
téli foglalkoztatottságát akarták elérni, s fel-
dolgozhatták a mezőgazdasági termelésből 
keletkezett hulladékot is. A dolgozók szünidő 
alatt úttörőtáborba küldhették gyermekeiket, 
pl. Moravský Beroun-ba. Évente volt aratási 
ünnepség, melyre disznót vágtak és a dol-
gozók közösen szórakozhattak. A nőnapot is 
ünnepelték, május 1-jét is. A dolgozók Bul-
gáriába, Magyarországra, az NDK-ba és a 
Szovjetunióba jártak szabadságra. Sítúrákat 
is szerveztek Skalkára vagy Donovaly-ba.
A beszélgetésnek kellemes színfoltja volt a 
Dáridó énekverseny  2002. december 7-i fel-
vétele. Néhány akkori résztvevő már nincs is 
közöttünk, de  Klincko úr felvételének köszön-
hetően énektudásuk bemutatása megmaradt 
a jövő nemzedék számára.
Az élénk beszélgetéssel teli délután hamar 
véget ért. Néhány résztvevő fényképeket is 
hozott, melyek értékes tanúbizonyságai an-
nak, hogy öltöztek régen az emberek, milyen 
volt a hajviseletük, mi okozott nekik örömet, 
mivel foglalkoztak szabadidejükben. Engedjék 
meg, hogy végezetül mindenkinek köszönetet 
mondjak azért, hogy megosztották velünk él-
ményeiket, tapasztalataikat és velünk együtt 
emlékeztek arra, hogyan is tanultak és dol-
goztak a múltban Tornócon.
I. Mesárošová 

Kedves barátaim,
néha elgondolkodom azon, miért nehezebb 
a húsvétról írni, mint a karácsonyról. Hiszen 
mindkét ünnep az örömhöz kapcsolódik, 
örömet hoz, ám míg karácsonykor az öröm 
egyenest az égből hull alá – a keresztény 
embernek húsvétkor az örömért „ádázul” 
meg kell küzde-
nie. Talán ezért 
is nehezebb a 
húsvétról írni, 
mert az emóci-
ók változásának 
körforgásában 
itt jobban re-
flektálódik az 
élet alaprajza és 
harcai.
Mi, kereszté-
nyek böjttel 
készülünk arra, 
amit egy héten át fogunk ünnepelni, mely 
hetet a „szent hét” jelzővel illetjük. Tehát 
amikor megemlékezünk Jézus Jeruzsálem-
be történő ünnepi belépéséről, s ezt köve-
tően Zöld csütörtöktől Húsvét vasárnapig 
átéljük az áldozat, a szeretet, az árulás, a 
látszólagos tehetetlenség drámáját, mely 
Nagypénteken a keresztre feszítéssel éri 
el csúcspontját, a Fehér szombat csendjén 
át azok örömteli hangjáig, akik találkoztak 
a Feltámadottal. Mi, keresztények, hiszünk 
benne, s így éljük meg ezeket a napokat. 
Mint olyanokat, melyek alatt valami értelmet 
adó dolog születik és hozza meg gyümöl-
csét, meg kell halni és keresztül kell menni 
a fájdalom / bármilyen / összetett folyama-
tán.
Mindaz, ami a gazdag liturgiában a templo-
mokban játszódik, az, amit hallani fogunk, 
teljesen természetesen lépi túl az olvasott 
és hallott dolgok keretét. Milyen gyorsan 
képes változni a közvélemény, hogyan ma-
nipulálható egy bírósági folyamat, árulás 
„harminc ezüstért”, a politikai és egyházi elit 
játékai  ha nem is istenre, de legalább félis-
tenre – pótolhatatlanokra … s folytathatnám 
tovább …Ha nyitott szemmel és füllel jár-
nak, nem siklanak el afölött, milyen időszerű 
minden korban, a nagy és kis történelmek-
ben is, Jézus Krisztus húsvéti története.
Lehet, hogy egyáltalán nem véletlen, s 
ami mostanában országunkban történik, a 
húsvéti események struktúráját hordozza 
magában. A valódi becsületességhez, sza-
badsághoz csak áldozatokon, fájdalmakon, 
gyötrelmeken, nem egyszer halálon keresz-
tül vezet az út. De nem is a halálé az utolsó 
szó. Az utolsó szó az életé, és az igazságé, 
amely felszabadítja és megtisztítja életüket, 
mint az a víz, amellyel húsvéthétfőn minden 
megtelik. Mindnyájuknak békés, kegyelet 
teljes és áldott húsvéti ünnepeket kívánok!
Róbert Ondrík, plébános
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A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat
Gratulálunk 

a jubilánsoknak

70 Justína Csányiová
          Ing. Jozef Hanzlík

75 Júlia Smatanová
         Klára Fülöpová
         Zlatica Kováčiková

80 Terézia Pavelková
         Karol Planko
         Terézia Tóthová
         Dezider Szovics
         Mária Rábeková
         Júlia Petrovičová

85  Klára Bányiová
         Mária Oláhová

Újszüllöttek
Nela Pálešová
Jakub Hambalkó
Lukáš Tóth
Štefan Rybár
Lilith Ela Bereczová
Sebastián Skladaný
Timotej Kelemen

Házasságot kötöttek
Richard Vargačík és Lenka Rojková

Elhunytak
Eva Mitanová, 85-éves
Július Kráčala, 89-éves
Júlia Takáčová, 81-éves
Oľga Hrabovská, 89-éves
Irena Almášiová, 60-éves
Hedviga Vrančíková, 83-éves 
Mária Tusková, 77-éves
Eva Mirtová,  68-éves          

A községi képviselőtestü-
let 32. ülésére 2018. január 15-
én került sor a községi hivatal ülés-
termében. Ezen az ülésen a községi 
képviselők:
-döntöttek a bizottsági tagokról, 
akik kinyitják a Tornóc község fő-
ellenőre megválasztására – melyre 
2018. február 5-én kerül sor – beér-
kezett borítékokat, jóváhagyták a 
titkos szavazást, s a borítékok fel-
bontását 2018.1.23-án 17 órára hatá-
rozták meg
-elfogadták a község kulturális ren-
dezvényeinek tervét a 2018-as évre
-tudomásul vették a falu területfej-
lesztési tervének megvalósítására 
előterjesztett javaslatokat, s jóvá-
hagyták, hogy a jelenlegi változta-
tásokba bekerüljenek a következő 
kérvények:      
a/  a II/562-es út és a Duslo elkerített 
areálja közti utat és az ezzel össze-
függő létesítményeket közlekedési 
területként kezeljék
b/ az új építkezési körzet /NSO/ 
meglévő lokalitását teljes mérték-
ben a község területfejlesztési terve 
keretében oldják meg
c/ Nový Dvor falurész – kiegészíte-
ni az aktuális állapotot /sport, rek-
reáció/
d/ beiktatni Tornóc központi zóná-
ját a kidolgozott tanulmány alapján
e/ tűzoltószertár létrehozása az 
alapiskola épületének területén s 
rákapcsolódása az új építkezési 
körzetre
f/  újonnan javasolt lokalitás a falu 
beépített észak-keleti része és a 
tervezett terelőút között, valamint 
a terelőúttal egybeeső területek, a 
Horný Jatov-i biogáz területe a kér-
vény funkciójának értelmében
g/ az aktualizációba beledolgozni 
minden elfogadott változást és ki-
egészítést beleértve a jóváhagyott, 
falut elkerülő utat           
-elfogadták a tulajdon eladásának 
szándékát különleges elbírálási 
szempontok alapján R. Pavlovič ja-
vára     
-bizottságot hoztak létre  azon fel-
adatok átvizsgálására, melyeket 

Tornóc község főellenőre számára 
határoztak meg a 30. ülésen az el-
lenőr funkciós időszakának befeje-
ződése miatt. Tagok: R. Láng, Ing. 
Vižďáková, PaedDr . Suba PhD., 
Ing. Hanzlík, E. Fülöpová
-jóváhagyták  Mgr. O. Berecz tagsá-
gát  a képviselőtestület környezet-
védelmi-, közlekedési-, építésügyi- 
és mezőgazdasági bizottságába
-tudomásul vették a vissza nem 
térítendő pénzügyi juttatásokra 
beadott kérvények felhívási har-
monogrammjáról szóló tájékozta-
tást a 2014-2020   közti vidékfejlesz-
tési program keretében
A képviselőtestület 33. ülé-
se 2018. február 5-én zajlott. A 
képviselők  ülésén színes és tartal-
mas volt a program:
-jóváhagyták a község főellenőr-vá-
lasztásának választóbizottságát 
RNDr. Belovičová, Ing. Vižďáková 
és R. Láng összetételben
-2018.2.6-án titkos szavazással a 
község főellenőrévé Ing. Mária Fü-
löpovát választották
-jóváhagyták a Dynamo Trnovec 
n/Váhom futball-klub dotációját a 
2018-as évre 18.070 Є értékben
-jóváhagyták a TJ Dynamo Trnovec 
n/Váhom asztalitenisz szakosztá-
lyának 2018-as évi dotációját 6.800 
Є értékben
-jóváhagyták a tornóci Hubert Ar-
rows íjászklub 2018-as pénzügyi 
dotációját 500 Є értékben
-elfogadták a JDS Trnovec n/Vá-
hom nyugdíjasegyesület 2018-as 
dotációját 2.500 Є összegben, s elte-
kintettek a 20 százalékos önrésztől
-megtárgyalták a község tulajdoná-
ban lévő ingatlanok eladására szóló 
javaslatokat, megállapították, hogy 
a község ezeket a telkeket nem 
használhatja célirányosan, mivel 
feleslegessé váltak, s a telkek átru-
házását a különleges elbírálás okán 
a község hivatalos tábláján és web-
oldalán is nyilvánosságra hozták. 
A képviselők a telkek átruházásá-
nak módját elfogadták és 3/5-ös 
többséggel megszavazták a Tornóc 
tulajdonában lévő telkek szerződé-

ses átruházását, mint külön 
elbírálást érdemlő esetet R. 
Pavlovič vevővel szemben
-pénzügyi juttatást hagy-
tak jóvá a DHZ Trnovec n/
Váhom sportegyesületnek a 
szükséges dolgok megvéte-
lére
-jóváhagyták a választási 
időszak befejezését a folyó-
számlákon maradt 800.000 
euróval. 
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást 
a www.trnovecnadvahom.sk hon-

lapon találhatnak. 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A nyilvános  zöldterü-
let szakosztálya a téli 
hónapokban sem laz-
sált
A szakosztály dolgozóinak a 
téli hónapokban is sok volt a 
tennivalójuk, számos feladatot 
láttak el. Munkájukról G. Me-
legová tájékoztatott bennün-
ket.
A szakosztály dolgozóit elsősor-
ban a közterületek karbantartásá-
val és beültetésével társítjuk, arról 
keveset tu-
dunk, hogy 
m i l y e n 
munkákat 
v é g e z n e k 
a téli hó-
napokban. 
Elmonda -
ná, mivel 
foglalkoz-
nak ebben 
az időszak-
ban?
A munkások egyik feladata a 
községi járdák, utak téli kar-
bantartása. A dolgozóknak az 
előző hónapokra szétírtuk a 
szolgálatokat, hogy biztosítsuk 
az utak és járdák hótól való el-
takarítását, és a lakosok bizton-
ságosan közlekedhessenek raj-
ta. Már a kora reggeli órákban 
hányták a havat illetve szórták 
az utakat. A tél elég sok mun-
kát adott, hiszen még febru-
árban is nagy mennyiségű hó 
hullott.
A vegetációs nyugalom eme 
időszakában végezzük a nö-
vények, fák, bokrok gondozá-
sát is, itt is volt munka bőven. 
Megritkítottuk a fák koronáját 
pl. a helyi temetőben, elhord-
tuk a letört és sérült ágakat, 
hogy ne okozzon kárt a lako-
sok tulajdonában illetve egész-
ségében.
Hogyan dolgozzák fel ezt a hulla-
dékot, ha a komposztáló csak korlá-
tozott üzemmódban működik?
Mint mindig, most is bezúzzuk 
és komposztáljuk. Az elkövet-
kezendő kertészkedési idény-
ben ezt a komposztot a zöld-

területek beültetésénél illetve 
karbantartásánál használjuk 
majd fel.
A lakosokat bizonyára érdekli, 
hogy az előző évekhez hasonlóan 
mikor vihetik a komposztálóba a 
gallyakat és a zöldhulladékot?
Köztudott, hogy a gyűjtőud-
var jelenleg átépítés alatt áll, 
de már most is hozhatják ide 
a lakosok a kerti hulladékot és 
ágakat. Minden pénteken és 
szombaton 13-tól 17 óráig vesz-
szük át.

A 
g y ű j -
t ő u d -
v a r -
b a n 
á l lan-
d ó a n 
f o -
lyik a 
m u n -
ka, bí-
z u n k 
benne, 

hogy sikerül úgy befejezni, 
hogy már ősszel folyamatosan 
üzemelhessen. Az esetleges 
változásokról weboldalunkon 
és a községi rádión keresztül 
tájékoztatjuk majd lakosainkat.
Milyen további aktivitásaik voltak 
még a tél folyamán?
A dolgozók a községi rendez-
vényekből is kiveszik részü-
ket, segítenek a bevásárlásban, 
a területek előkészítésében, 
a takarításban és magukon a 
rendezvényeken is. Munkájuk 
jelentős részét képezi a szemé-
telszállítás, a gyűjtés és osztá-
lyozás az egyes akciók befeje-
ződése után.
A zöldövezet terén végzett 
munka az egész falu számára 
nagyon fontos, hisz a dolgo-
zók gondoskodásának köszön-
hetően rendezett parkokkal, 
tiszta utcákkal, rendben tartott 
temetővel büszkélkedhetünk. 
Köszönöm a beszélgetést és to-
vábbi munkájukhoz – melyet 
minden lakosunk nagyra érté-
kel – sok sikert kívánok. 
E. Fülöpová, I. Mesárošová 

A műszaki részleg dolgozói is 
tele voltak feladatokkal

A hosszú tél nem csak az emberekre, az 
állatokra, hanem a község vagyonára is 
hatással volt. A hó, a fagy, az eső mind 
hozzájárult a járdák, utak, megrongáló-
dásához. A műszaki részleg dolgozói-

nak sok munkát adtak a javítások, ele-
gyengették a talajt és elvezették a vizet 
az Új Tornóc-i kereszteződésnél.
A régi paplak községünkben ősszel új 
tetőt kapott és a bádogos munkákat is 
elvégezték. A téli hónapok alatt, amikor 
a kedvezőtlen időjárás következtében 
nem lehetett elvégezni a kinti munkála-
tokat, megkezdődtek a bontási munkák 
és a nedves vakolat eltávolítása.
Ősszel a kedvezőtlen időjárás miatt 
abbamaradt a Posta utca járdájának re-

konstrukciója. Mikor az idő kicsit jobbra 
fordult, újból megkezdődtek a munkák, 
s a járdát hamarosan be is fejezik.
A Gondozói Szolgáltatások Házában 
is akadt  munka bőven. A pincében új 
mosoda könnyíti az ápolók munkáját, s 
a kliensek jobb komfortját is segíti majd.
Év végén megkezdődtek a gyűjtőud-
var építési munkálatai, melyeket előre-
láthatólag két hónapon belül fejeznek 
be. A biztonságra és az egészségvéde-
lemre való tekintettel a komposztáló 
jelenleg korlátozott nyitvatartási időben 
üzemel, minden változásról értesíteni 
fogjuk a lakosokat.

I. Mesárošová
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A legszebb kertért és kiskertért folyó 

verseny 2. évfolyama

A múlt évhez hasonlóan most is azokhoz a lel-
kes emberekhez fordulunk, akik a kerti mun-
kát a legjobb kikapcsolódásnak és szórakozás-
nak tartják. Tornóc község az oktatásügyi-, 
ifjúsági- és kulturális bizottsággal együttmű-
ködve meghirdeti „A legszebb kert és kiskert” 
verseny 2. évfolyamát. A verseny célja nem 
csupán községünk láthatóvá tétele, hanem 
azoké is, akik szívesen szépítik házukat és 
környéküket. Amint azt a 2017-es fényképe-
ken is láthatták, valóban sok kreatív és hihe-
tetlenül ügyes kertész él közöttünk. Mindenki, 
aki láthatta munkájuk eredményét, bizonyára 
értékelte azt a gondoskodást és szeretetet, 

amellyel otthonukat szépítik.
Ez évben is április 22-én, a Föld napján kez-
dődik a verseny és 2018. augusztus 31-ig 
tart, melybe minden községünkben állandó 
lakhellyel rendelkező lakos bekapcsolódhat. 
A kert és kiskert fotóit /legalább három kü-
lönböző fénykép/ a versenyzők a következő 
e-mail címre küldhetik: iveta.mesarosova@

trnovecnadvahom.sk április 22-től 2018.7.31-
ig. A fotókon kívül szükséges elküldeni az 
elérhetőségeket – név, vezetéknév, lakcím, 
telefonszám. Ezeket az adatokat nem hozzuk 
nyilvánosságra.
Abban az esetben, ha nincs lehetőségük a kert 
lefényképezésére, az említett bizottság tag-
jai szívesen segítenek. Ezt a szolgáltatatást a 
031/7781496-os telefonszámon vagy személye-
sen igényelhetik a községi hivatal földszinti 
irodájában.
Augusztus 1-jétől 31-ig az összes fotót meg-
jelentetjük a község facebook-oldalán, s a 
legszebb kertre, kiskertre legkésőbb 2018. au-
gusztus 31-én 24.00 óráig adhatják le szavaza-
tukat. A legtöbb szavazatot szerzett fénykép 
lesz a győztes.
A verseny eredményét a facebookon ke-
resztül jelezzük, de a nyertest a közkedvelt 
Nyárbúcsúztatón is megjutalmazzuk, ezt a 
rendezvényt szeptemberre tervezzük.
A bővebb tájékoztatást és a verseny szabá-
lyait a www.trnovecnadvahom.sk webolda-
lon találhatják meg.

I. Mesárošová, K. Tusková
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  A falu életéböl...
Nem mind arany, ami fénylik…
Szlovákiában és sajnos községünkben is terjedni 
kezdett és meghonosodott a hazugság, a tájékozat-
lanság, a lakosság célzatos félrevezetése. E gyakor-
lat élő példája volt a községi újság legutóbbi, 2017. 
decemberi számában megjelent „Nincs változás  a 
szilárd hulladék elszállításában” c. cikk is. A lakos-
ság megtévesztésének elkerülése céljából mi, közsé-
gi képviselők úgy döntöttünk, érthetővé tesszük a 
szemételszállítás chipp rendszeres nyilvántartására 
való „felkészültséget”.
Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy az előkészített-
ként prezentált rendszer még ma sincs előkészítve, 
és soha nem is volt. Említésre méltó tény, hogy a köz-
ség információja alapján még ma sincs chippel ellát-
va, csupán a kukák 80 százaléka. Ez élő bizonyítéka 
annak, hogy a beharangozott felkészültség csupán  
marketingfogás volt. A lakosoknak nem volt bizto-
sítva a hozzáférésük, hogy betekintést nyerjenek az 
elszállítás  adataiba, és ez annak is köszönhető, hogy 
még a mai napig sincs a községnek biztosítva a prog-
ram, mellyel nyilván tudná tartani a szemét elvite-
lének elektronikus jegyzékét. Az említett cikk egyik 
kevésbé igaz információja az volt, hogy a képviselők 
a polgármesterrel együtt ellátogattak Ostravára, ahol 
a chippek gyártója prezentálta az adott technológiát.  
Ezt a rendszert a gyakorlatban sajnos nem láthattuk, 
mivel a rendszert még sehol sem futtatták be, és egy 
községben sem próbálták ki.
Ezek a tények azért is döbbenetesek, mert 2016-ban 
kértük a községet, hogy biztosítsa az ilyen szemé-
telhordás próbaüzemeltetését a 2017-es év nagyobb 
részére. Sajnos, a valóságban a község nem egész 
két hónappal a tervezett jóváhagyás előtt kezdte el 
a próbaüzemet,  csak nagyon kevés kukán, s a köz-

ség részéről még mindig a szükséges intézkedések 
nélkül.
Nekünk, képviselőknek elsődleges volt, hogy a la-
kosoknak biztosítsuk a szemételszállítás rendszerét, 
mely minimalizálná a lakosok költségeit. A javasolt 
rendszerben a lakos előleggel fizetett volna a ház-
tartásban állandó lakhellyel rendelkező személyek 
száma szerint, s aztán év végén rendezte volna a 
számlát az elvitelek alapján, ha az előfaktúra kerete-
it túllépte volna. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a lakosoknak mélyebbre kellett volna nyúlniuk a 
pénztárcájukba. Mivel a bemutatott rendszer nem 
volt előkészítve, nem láttak el chippel minden kukát, 
nem gondolták végig a programot , s főként ott volt 
a rizikó, hogy a lakosokat anyagilag jobban megter-
heli, s még az esetleges nem fizetőket is figyelembe 
kellett venni, ezért úgy döntöttünk, hogy ebben a 
stádiumában nem támogatjuk a chipp rendszert.
Hisszük, hogy a „Nincs változás a szilárd hulladék 
elszállításában” cikk írója, aki ilyen szerencsétlenül 
közölt nem teljes és hamis információkat, csak azért 
tette, mert neki magának sem volt kellő mennyiségű 
információja, s a lakosok e rendszert illető ilyen jel-
legű félrevezetése végül is a szerző információhiá-
nyából adódott. Mert a hosszan tartó, 2016-ban folyó 
viták ellenére sem tudta a község megválaszolni a 
képviselők kérdéseit, melyeket a projekt beindulása 
óta többször feltettek. A képviselők saját kezdemé-
nyezésből kerestek fel más cégeket is, akik a szemé-
telszállítás e módjával foglalkoznak, s hiszik, hogy a 
falu fejlődése és e téren való előrehaladása érdeké-
ben közös megoldásra találunk, főleg olyanra, mely 
hozadék lesz a lakosok számára is. 

Ing. Petronela Vižďáková, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hl-
avatý, Robert Láng, Jaroslav Čerhák 

A készülő rendezvényekről röviden
A községi képviselőtestület mellett működő oktatásügyi-, ifjúsági- és 
kulturális bizottság ebben az ében is elkészítette a 2018-as év kulturális 
rendezvényeinek tervét. Legközelebb a „Tisztítsuk meg községünket” 
címmel a Föld napja alkalmából szervezünk brigádot. Szívesen vesz-
szük minden vállalkozói szubjektum, tömegszervezet, érdekszervezet és 
önkéntes segítségét a gyerekek, fiatalok, lakosok soraiból, akik segíteni 
akarnak községünk és annak közvetlen környezete szépítésében. 
Jelképesen  a Föld napján kezdődik A legszebb kertért és kiskertért folyó 
verseny 2. évfolyama is, örülünk, ha a lakosság köréből minél több ér-
deklődő bekapcsolódik. Bővebb tájékoztatást ezzel kapcsolatban lapunk  
4 oldalán olvashatnak.
Május 1. előestéjén összejövünk a főtéren, hogy megemlékezzünk a má-
jusfa állítás régi hagyományáról. Az iskola tanulói rövid műsorral ké-
szülnek, s szívesen vennénk a helyi zenész, A. Kurucz és zenekara fellé-
pését  is.
Ennyit legalább dióhéjban a készülő akciókról, melyekre a közeljövőben 
kerül sor, de év közben még több közkedvelt rendezvényt is szervezünk, 
mint a falunap /2018. június 30./, Nyárbúcsúztató, karácsonyi vásár. 
Ezekről lapunk következő számában tájékoztatjuk önöket.

I. Mesárošová 

Változások 
a községi könyvtár 

nyitvatartásában:
Értesítjük az olvasókat és a 
könyvtárba látogatókat, hogy 
2018. március 1-jétől változik a 
könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfő         13.00 – 15.30 ó.
Szerda       13.00 – 17.00 ó.
Péntek       13.00 – 15.30 ó.
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A falu életéböl...
 Region art 2018

A nem professzionális képzőművészeti alkotások regionális 
versenye már ismeri a győzteseket. A kiállításra februárban 
került sor a Nyitrai Kerületi Népművelési Központban /KNK/. A 
díjazottak között volt a falunk béli Miku-
láš Láng is, aki fából készült alkotásait 
mutatta be.
A REGION ART a Képzőművészeti 
Spektrum elnevezésű, amatőr kép-
zőművészek alkotásait bemutató ver-
seny regionális fordulója. Meghirdetője 
a Pozsonyi Nemzeti Népművelési Köz-
pont, az SzK Kulturális Minisztériuma 
támogatásával. A Nyitrai, Vágsellyei és 
Aranyosmaróti járások körzeti forduló-
jának szervezője a Nyitrai KNK, mely a 
Nyitrai Kerületi Önkormányzat alá tartozik.
A kiállítással egybekötött verseny célja aktivizálni és támogatni 
az amatőr képzőművészetet. A résztvevők számára alkalom 
nyílik alkotásaik reprezentálására és a kölcsönös konfrontáci-
óra. Ez magába foglalja a szakmai és laikus nyilvánossággal 
való közös találkozásokat, a tapasztalatcseréket, párbeszéde-
ket. A versenyzőket a versenykiírás értelmében sorolják be az 
egyes kategóriákba kor szerint: A – 25 éves korig, B – 60 éves 
korig, C – 60 év fölöttiek, D – 15 év alattiak speciális képzőmű-
vészeti megnyilvánulásai és naiv művészet. A téma nincs meg-
határozva, az alkotók a képzőművészet valamennyi ágában 
versenyezhetnek. A REGION ART 2018 körzeti fordulóján 44 
alkotó vett részt, 148 alkotást mutattak be.
A bírálóbizottság összetétele: Karol Felix festőművész – elnök, 
tagok: PaedDr. Eva Lehoťáková PhD. és Mgr. Peter Pauko. 

Meghatározták az egyes alkotások művészi értékét, döntöt-
tek a díjak és elismerő oklevelek átadásáról, kiválasztották 
a kiállításra szánt kolekciókat s azokat a műveket, melyek a 
nyitrai régiót képviselik majd a kerületi fordulóban. A kiállítá-

son a látogatók 44 alkotó 105 művét 
tekinthették meg. Az áprilisban Érse-
kújvárban sorra kerülő kerületi fordu-
lóba a díjazott alkotók jutnak. A zsűri 
7 díjat és 8 elismerő oklevelet adott ki. 
„A hagyományos képzőművészeti és 
technikai követelmények mellett hang-
súlyt próbálunk fektetni a szerző gon-
dolkodásának hitelességére és a krea-
tív képzőművészeti megnyilvánulásra” 
– mondta Karol Félix festőművész, a 
zsűri elnöke s hozzátette: „ Logikus, 
hogy a képzőművészet mindig az al-

kotó alany hatása alatt áll, és az értékelésnél szintén megha-
tározó a néző és a zsűri érzékelésének szubjektuma. Ezért a 
bíráló bizottság munkája mindig az egyes zsűritagok szubjek-
tív meglátásának összessége. A képzőművészetet nem lehet 
másként értékelni. Kollégáimmal igyekeztünk a díjazott szer-
zők és munkák kiválasztásánál minél objektívebben értékelni, 
konszenzusra törekedtünk. A döntésnél tudatosítottuk, hogy az 
elismerés a szerző számára  munkái helyes irányának igazolá-
sát, megerősítését jelenti, s egyben stimuláló erő is a  további 
munkához.”A Nyitrai KNK a szakmai zsűrivel 2018. február 18-
án ünnepi kiállítás megnyitón adta át a díjazottaknak az elis-
meréseket. A kellemes légkörhöz a nyitrai magán művészeti 
alapiskola, a Tralaškola diákjainak kultúrműsora is nagyban 
hozzájárult.               Mgr. Zdenka Smrečková, KNK Nyitra 

A Csemadok ismét sikeres évet zárt
Mint minden évben, úgy most is  kiértékeltük alapszerveze-
tünk  elmúlt évi tevékenységét, eredményeit és munkásságát. 
A 2017-es évben igazán gazdag tevékenységröl számolha-
tunk be. 
Alapszervezetünk  immár 25-ik alkalommal megrendezte a 
farsangi bált. A bál igen sikeres volt, több mint 150-en hajnalig 
ropták a táncot. Részt vettünk márciusban a járási ünnepsé-
gen, áprílisban a föld napján, júniusban a falunapokon.
Augusztusban megrendeztük a II. Nosz-
talgia nótaestet, ahol a párkányi Litt-
le symphony vonós négyes lépett fel 
nagy sikerrel.Az est hátralevö részében 
Smátrala Tomi biztosította a zenét. Volt 
itt gulyás,bor , palacsinta, sütemény, no 
meg jó hangulat.
Szeptemberben bekapcsolódtunk a fa-
lunk gulyásfözö versenyébe, ahol a 2-ik 
helyen végeztünk. E hónap végén került 
sor a legnagyobb eseményre is, amikor 
kétnapos kiránduláson vettünk részt Ma-
gyarországon /Fertödi kastély, Nagycenk, Köszeg/. Másnap 
Bükk-fürdöbe vettük az utunkat, ahol jól kifürödtük magunkat. 
Ne feldkezzünk meg a fantasztikus szállásról  sem Velemben. 
A kiránduláson 52-en vettek részt.

Októberben Budapesten voltunk az Országgyülés épületé-
ben. Megható , gyönyörü élményben volt részünk. Délután 
megtekintettük a Budai várat ás a Halászbástyát.
Decemberben az évi tevékenységünket a karácsonyi vásáron 
fejeztük be, ahol forralt bort és pogácsát kínáltunk a tisztelt 
jelenlevöknek.
És mi vár ránk ebben az évben? Májusban tervezünk hajóki-
rándulást, megszervezzük a III.nosztalgia délutánt, szeptem-
berben kétnapos kirándulást tervezünk, majd meg szeretnénk 

rendezni az I. Pálinkaversenyt is.No 
természetesen a hagyományos far-
sangi bál sem maradhat ki – közel 
200 vendég  részvételével már meg 
is rendeztük igazán nagy sikerrel.
Minden kedves tagunknak ezúton is 
szeretnénk megköszönni a rendez-
vényeinken való részvételt és bármi 
nemü támogatását. Köszönet jár a 
Községi hivatalnak is  munkánk ak-
tív támogatásáért, és mindenkinek 

aki  hozzájárult alapszervezetünk müködéséhez.
Remélem, hogy ebben az évben is sokszor és sokan találko-
zunk a Csemadok akciókon. 
Mgr. Zita Szovicsová
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Társadalmi szervezetek
A tornóci nyugdíjasok 
egyesülete egyre bővül…

Ez évi tevékenységünket január 10-én 
kezdtük. Mindjárt januárban elindítottuk 
a tornákat Lindával. Különféle alkotómű-
helyekben kézimunkáztunk: kosárfonás, 
koszorú készítése, húsvéti díszek papír-
ból. Megalapítottuk a patchwork-techni-
ka alkotócsoportját is. A Lindával való 
torna keretében beszélgetést szervez-
tünk az egészséges és tápláló italokról, 
melyek az idősebbek számára is meg-
felelnek.
A februárt a Podhájska-i fürdő látoga-

tásával kezdtük. Tíz tagunk vett rész 
a vágsellyei kultúrházban a Vágsellyei 
szokások 2 elnevezésű rendezvényen. 
Február 7-én került sor alapszerveze-
tünk első értékelő gyűlésére a megala-
kulás óta. Múlt évi tevékenységünket 
egészében véve jónak mondhatjuk. 
Tagjaink, polgármesterünk, Ing. Július 
Rábek, a járási tanács elnöke Jozef 
Kúrňava, de maguk a lakosok is pozití-
van értékelik sokrétű és aktív tevékeny-
ségünket.
Az értékelő gyűlés része volt a farsan-
gi szórakozás is. A megvendégelés – a 
sült malac mindenkinek az utolsó percig 
meglepetés volt. Természetesen min-
denkinek ízlett, s ezért köszönet illeti 
a szponzorokat, a Láng udvart és Mgr. 
Berecz Olivért.
A finom hús után a tagok megkóstolták 
a különféle fánkokat hagyományos ru-
mos teával, ezután pedig a jól ismert 
vágsellyei zenetanár, Gabko Slávik har-
monikajátékát hallgathattuk. A követke-
ző fantasztikus esemény az oroszlányi 
disznóölés volt. Az Oroszlányi Baráti Kör 
civilszervezet és elnöknőjük, Fátrai Már-
tika – valamint az Oroszlányi Szlovák 
Nemzeti Önkormányzat elnöke, Szabó 
Betka meghívására 6 tagunk vett részt a 
rendezvényen. Velünk tartott a Vágsellye 
a te városod polgári társulás elnöke, Ing. 
Róbert Andráši is családjával. Az egész 
napos kóstolgatás és lakoma után négy 
személy hazatért, négyen pedig Orosz-
lányban maradtak másnapig, amikor 
Betka a férjével együtt egy finom ebédre 
hívott minket az érdekes, W8 amerikai 
autók stílusában futó  vendéglőbe.

Ebéd után a híres Kő hegyre vittek min-
ket, ahonnét egész Tatabányát belátni. A 
csúcs érdekessége, hogy felette trónol 
Európa legnagyobb bronzalkotása – a 
mitológiából ismert magyar turulmadár.
Este női farsangi jelmezbál várt bennün-
ket. A kultúrműsorban három együttes 
– ének, tánc és kabaré – de egyének 
is felléptek. Kellemes élményben volt 
részünk, melyért köszönetet mondunk 
oroszlányi magyar és szlovák baráta-
inknak.
Február közepén három tagunk részt 
vett a vágvecsei Relax Központ „Az én 

egészséges világom” alko-
tóműhelyén Ivetka Batyková-
nál. További hét érdeklődő, 
felnőtt és gyerek sajátította el 
a papírkosárfonás technikáját.
Március 4-én vasárnap tag-
jaink érdekes beszélgetésen 
vettek részt községünk múlt-
járól. A márciushoz a nőnap 
is hozzátartozik Idén volt min-
den, ami az ünnepléshez kel-
lett. Minden női tag érkezéskor 
egy szál vörös rózsát kapott a 
polgármester úrtól. Köszönjük 

a kellemes meglepetést!
Az ünnep egyik pontja egy költő-tagunk 
versének előadása volt – egy másik szin-
tetizátoron kísérte Gabika Ižayová ope-
rett énekest. De tagjaink sem maradtak 
szégyenben, szintén dalra fakadtak, és 
később a többiek is csatlakoztak. Nem 
feledkeztünk meg két jubilánsunkról, 
Fülöp Klárikáról és Csányi Jusztinkáról 
sem, akiknek gratuláltunk, és a króni-
kába való ünnepélyes bejegyzés után 
felcsendült a közös „zsivio”. Köszönjük 
a szponzorok ajándékát, a Sklenár há-
zaspár borait, Terka Rábiková szuper 
süteményeit. Az anyagi támogatásért 
köszönetet mondunk Tornóc községnek, 
üdítőket és szendvicseket vásároltunk 
belőle.
Március 9-én tíz tagunk vett részt a 
kerületi nőnapi ünnepségen Nitrán, ahol 
felléptek Žochárék, Zimányi Andrea és 
Samo Tomeček.
Kedves lakosok, mire e sorokat olvasni 
fogják, már túl leszünk egy újabb gyö-
nyörű rendezvényen az egyesület járási 
szervezetével karöltve, Tornóc község 
támogatásával, ez pedig a húsvéti kézi-
munka-kiállítás. A kiállítás idején meglá-
togatnak minket oroszlányi barátaink is, 
de erről majd legközelebb.
Köszönjük minden szponzornak, hogy 
segítenek és támogatják tevékenysé-
günket. Köszönjük a község támoga-
tását is. S hogy gyarapodunk? Igen, 
eredetileg 30 alapító taggal indultunk, 
számunk már 75-re nőtt…
Mária Hrabovská, 
a ZO JDS elnöknője 

Négy győzelmet hozott Tornócnak a Barell Cup
Még fel sem eszméltünk, s újra itt a lovastorna-versenyek újabb 
köre, melyet már negyedszer indítanak  négy teremverseny-so-
rozattal lovas trenazsérban /barel/.A tornóci kultúrház egyik ilyen 
verseny helyszíne volt 2018.1.27-én. A JK Lángov dvor csapatán 
kívül még négy klub érkezett hozzánk, Dél-Szlovákiába: NŽ To-
poľčianky, TJ Slávia SOUP Šaľa, JK Spojená škola Ivanka pri Du-
naji, és a keleti végeket képviselő  OZ Galaxia sem hiányozhatott.
Bár a szeptemberi, Kistapolcsányban rendezett szlovákiai baj-
nokság óta négy hónap telt el, úgy tűnik, az edzők ezt teljes mér-
tékben pártfogoltjaik felkészítésére használták. Erről tanúskodik 
a gyerekek számos, kiváló szabadon választott gyakorlata,  közül 
többen nagyon kreatívak és igényesek voltak, jó témákat válasz-
tottak, s végül szombaton a nézők állva tapsoltak. Zuzana Bačiak 
Masaryk főbíró csengője 10.00 órakor szólalt meg jelezve a 11 
versenykategória értékelésének kezdetét, melyben összesen 80 
versenyző mutatkozott be.
Az eredményeket látva örülünk, hogy négy kategóriában a Láng 
udvar lovastorna-versenyzői győztek, s további kettőben csak 
egy hajszállal maradtak el a győzelemtől.
Nézzük, hogy szerepeltek a Láng udvar versenyzői:
Fiatalabb gyerekek
A fiatalabb lányok kategóriája volt a legnépesebb, kiváló sza-
badon választott gyakorlatának köszönhetően az első aranyról 
Sofia Jánošová gondoskodott, a fiúk ezüstérmét a csupán hat 
éves Jack Oláh zsebelte be.
Idősebb gyerekek
Ebben a kategóriában szép és ötletes versenyszámokat lát-
hattunk. Itt  a hazai klub mindkét aranyat megszerezte. Erről a 
„hattyú” Ema Dudonová és a „robot” Teo Sýkora gondoskodott. 
Mindkettő remekelt a szabadon választott gyakorlatokban. Az 
ezüstérmet Patrik Vašák kapta.
Juniorok
Ötletekben, kreativitásban, s főleg az előadott gyakorlatok igé-
nyességében a juniorok csapata sem maradt el a fiatalabbaktól. 
Angyali-démoni alakjával az elsőségről e kategória egyetlen ha-
zai képviselője, Ema Sýkorová gondoskodott.
Gyermek csapatok
A következő kategória, ahol versenyzőinket láthattuk, a gyermek 
csapatok kategóriája volt. A kategória szépsége pont abban áll, 
azért olyan vonzó, mert négy és kilenc év közötti gyerekek ke-
verednek benne. A mezőny erős, s megmosolyogtat, amikor el-
nézzük az apróságokat, akik mindenben igyekeznek követni az 
edző utasításait. „Nagyon örülünk, hogy  három igencsak fiatal 
új tagunk koruk ellenére bravúrosan bírta az új idénybe való be-
lépést, és gyönyörű ezüstérmeket  szerzett.” – mondja Vladimíra 
Lenčésová edző. A Láng udvar D1 csapata a következő összeté-
telben tornázott: Jánošová S., Súdorová T., Oláh J., Pečner M., 
Puskášová T., Šarkőzi F.
Junior csapatok
Itt is voltak képviselőink, a Láng udvar J2 csapata Vargová M., 
Vašák P., Špendlová S., Mikulová Z., Sedlárová H., Slámová S. 
összetételben indult és bronzérmet szerzett.
Párosok
A versenyt a párosok zárták. Itt is ki kell emelni az ötletes me-
zeket, a kiválóan megválasztott témákat, melyek története le-
nyűgözte a nézőket. Ezért a versenyzők nagy tapsot kaptak, az 
edzők pedig érezhették a jól végzett munka örömét. A katona-
lányok kiváló művészi  és  technikai alakításáért az Ema Dudo-
nová-Ema Sýkorová kettős ebben a kategóriában az előkelő 2. 
helyet szerezte meg.
A szervező különdíja:
A díjak átadásának záró ceremóniáján nem csak a győzteseket 
részesítették jutalomban, hanem minden résztvevőt, és különdí-
jak átadására is sor került, melyet Júlia Tary, Teodor Tary, Laura 
Bačiaková, Lea Drahovská, Tamarka Puškášová  és  Michal Peč-
ner kapott meg. A győzteseknek gratulálunk és a további verse-
nyekhez mindenkinek sok sikert kívánunk.
Martina Sýkorová       
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Évkezdés a horgászterületeken
Tisztelt lakosok, horgászkollégák!
Az idei első  Tornóci Hírek-ben közölt írásunk bevezetőjében 
szeretnénk önöknek elsősorban jó egészséget kívánni, hogy 
örömmel hódolhassunk kedvteléseinknek. A viszonylag enyhe 
tél február utolsó és március első heteiben is kimutatta erejét, 
amikor is az éjszakai hőmérséklet -10 Celsius fok alá csökkent, 
így halastavaink felszíne fokozatosan befagyott. Mivel az ala-
csony hőmérséklet nem tartott soká, a jég vastagsága nem volt 
elégséges ahhoz, hogy biztonságosan lehessen rajta mozogni, 
s  mivel a jégre nem hullott összefüggő hóréteg, nem romlottak 
a vízben lévő látási viszonyok sem.
Az Amerika III és a Vízállás környé-
kén összeszedtük és osztályoztuk a 
szemetet, melyet az idény alatt a hor-
gászok hagytak ott. A horgászterülete-
ken, tavakon valamint a Vág mellett a 
helyzet évről évre változatlan, a sze-
mét egyre több. A hulladék azonossá-
ga megállapíthatatlan, így minden hor-
gász, akinél megtaláljuk, elhatárolódik 
tőle. Ez hosszan tartó probléma, mely 
csakis a horgászok önfegyelmével old-
ható meg. A felvilágosítás és a megtorlás sem segít, amíg min-
denki nem tudatosítja, hogy szabadidejét tiszta természetben, 
nem pedig szemétdombon akarja tölteni.
Januárban elvégeztük a nagy kárókatona /kormorán/ állomá-
nyának összegzését, mely már meghonosodott horgászterüle-
teinken, s a sokéves számlálás után  e halevő ragadozó állo-
mánya  a királyfai víztározó gátfalától Negyed községig eléri a 
110 darabot.
Adminisztratív tevékenységünk főleg a múlt év kiértékelésére, 
a fogások összegzésére, a statisztikák leadására és a követke-
ző idény horgászengedélyeinek kiadására irányult.
Folytattuk az Amerika III körüli erdő tisztítását. A munkák létjo-
gosultságát bizonyította az is, hogy azokon a helyeken, ahol 2 

évvel ezelőtt megtörtént az átmetszés, ismét találtunk számos 
betűzőszú által megtámadott fát. A határozat érvényességének 
lejárta után megpróbálunk megegyezni a Duslo részvénytársa-
sággal ezen erdő folyamatos karbantartásáról mely a vihar által 
megcsonkított és  kártevők által megtámadott fák eltávolítására 
vonatkozik, hogy ily módon karbantartott egészséges erdő ve-
gye körül a halastavat és az a nyilvánosság kikapcsolódásá-
nak, pihenésének helye legyen.
Február 17-én került sor az évzáró taggyűlésre, mely a múlt 
évet értékelte, és meghatározta az ez évi feladatokat úgy, 
hogy a szervezet folyamatos tevékenysége biztosított legyen. 

A gyűlés teljes menetét a tárgyalt 
anyagokkal együtt weoboldalunkon 
/www.srztrnovec.sk/ olvashatják. 
Az évzáró gyűlés keretében került 
sor a vezetőség megválasztására a 
2018-22 közti időszakra. A vezető-
ségbe az eredeti vezetőségi tagok 
kerültek, a tisztségek elosztása a 
következtő: Vančík Ferdinand – el-
nök, Ing. Jozef Belovič – gazdasági 
felelős, ifj. Bugyi Jozef – vezetőségi 
tag.

A tavasz kezdetével megszaporodnak az elvégzendő munkák 
is – meszesítés,    ívófészkek elhelyezése a fogasok számára, 
a Vermek halastó partjának gereblyézése, az Amerika III. és 
a Vízállás tavak,  valamint a Vág partja körüli szemét össze-
gyűjtése.
Ez úton is kérjük a tagokat, hogy aktívan kapcsolódjanak be 
ebbe a horgászat körüli sokrétű tevékenységbe, s úgy álljanak 
hozzá, hogy elsősorban a nevelésről és védelemről van szó, 
csak aztán jön a fogás, mint a kifejtett szorgalom megérdemelt 
jutalma. Más nézőpont és hozzáállás a horgászat fokozatos le-
épüléséhez vezet, s ezt, reméljük, senki sem szeretné.
 Ing. Jozef Belovič,
a tornóci horgászszervezet vezetőségi tagja

Tornóci Dynamo 
futball klub

Január közepén megkezdtük a téli 
felkészülést. A felkészítő csapatot Ni-
kolas Horváthtal erősítettük, akinek 
jelenleg a kondíciós és fitness edzések 
vannak a gondjára bízva. A felkészülés 
idején két baráti találkozót játszottunk, 
melyek így zárultak: Dolná Streda – FK 
Dynamo Trnovec n/Váhom 2:3, Šal-
gočka – FK Dynamo 7:0. A játékosok 
sajnos alacsonyabb létszámban jelen-
tek meg az edzéseken és a meccse-
ken is, e téren elégedetlen vagyok. A 
játékos-kádert a visszatérő Leška és 
Meleg erősíti, csatlakozott hozzánk 
Kun, Takács és az első külföldi „erő-
sítés”, Slobodan Smiljanic. Távozott: 
Patrik Horváth, és sajnos, a csapat 
támasza, Žigárdi is. A következő idé-
nyben célunk, hogy méltón képviseljük 
községünket és klubunkat.

Ing. Vladimír Klincko

A tavaszi idény szétírása - ha-
zai mérkőzések:
„A“ csapat:
8. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Žihárec
15. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Selice
29. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Horné 
Saliby
13. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Galanta 
- Hody
27. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Dolné 
Saliby
10. 6. 2018 Trnovec nad Váhom – Šaľa - 
Veča
Diákok:
7. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Ivanka pri 
Nitre
21. 4. 2018 Trnovec nad Váhom – Horná 
Kráľová
5. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Selice
26. 5. 2018 Trnovec nad Váhom – Branč
9. 6. 2018 Trnovec nad Váhom - Vlčany 

Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, információs 
és hirdetési  lapja  - A szerkesztőség címe: 925 
71 Trnovec nad Váhom 587, tel. 031/7781493 - 
e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szerkesztő-
ség nem küldi vissza  -  Az egyes cikkek állás-
pontja nem kell, hogy tükrözze a szerkesztőség 
álláspontját - 
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Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová Nyomda: 
Ars Spektrum Nitra - Példányszám: 100 db - 
ESZ  SzK Kulturális Minisztériuma EV 3433/09  
ISSN: 1338-7774 - Megjelent: 2018, március 

A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a megjele-
nésre szánt cikkeket saját belátása szerint sorolja be 
az újság egyes számaiba, és szükség szerint lerövi-
dítse vagy átdolgozza azokat.  
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