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  ZO ŽIVOTA OBCE
Hornojatovčania v Bruseli 2018

V dňoch 2 - 4. mája  2018 34-členná skupina ro-
dákov z Horného Jatova navštívila Brusel na po-
zvanie nášho rodáka, europoslanca pána Eduarda 
Kukana. Cesta autobusom bola síce náročná, ale 
zážitky o to bohatšie. Po príchode do Bruselu a 
ubytovaní nasledovala prehliadka krásneho centra 
mesta. Večer o 20 tej hodine bolo privítanie samot-
ným europoslancom so slávnostnou večerou. V 
úvode stretnutia boli pánovi Kukanovi odovzdané 
darčeky od starostu  obce Trnovec nad Váhom Ing. 
Júliusa Rábeka, od starostky obce Jatov Adriany 
Matušekovej, od samotných rodákov a nechýba-
la ani najnovšia kniha o Šali, ktorú s venovaním 

ako bývalému 
obyvateľovi 
Šale poslal 
primátor Jo-
zef Belický. 
Na stretnutí 
panovala dob-
rá nálada, ba 
aj spev. Veď 
svoje zastú-
penie malo aj 

niekoľko členov spevokolu “Jatovčanka“ zo sused-
ného Jatova, ktorí bývajú pravidelnými účastníkmi 
stretnutí Hornojatovčanov.

Vo štvrtok dopoludnia sa uskutočnila návšteva 
europarlamentu, kde boli účastníci oboznámení s 
prácou europoslanca, ktorým je pán Eduard Kukan 
už deväť rokov. Keďže v ten deň zasadal  euro-
parlament, mali sme možnosť sledovať zasadanie 

z balkóna so 
slúchadlami s 
prekladom do 
slovenského 
jazyka. V po-
poludňajších 
hodinách sme 
navštívili Ató-
mium a park 
Mini Europe, 
ktoré sú sym-

bolmi mesta Brusel.  V Atómiu, ktoré má výšku 102 
metrov, bol pekný výhľad na mesto. V parku Mini 
Europe sme sa mohli pokochať krásnymi modelmi 
budov z  jednotlivých štátov Európskej únie.
Vo štvrtok vo večerných hodinách sme opäť nasad-
li do autobusu a domov sme prišli v piatok dopo-
ludnia, síce unavení, ale plní zážitkov.
Za všetko vďačíme nášmu rodákovi Eduardovi 
Kukanovi, ktorý pri zvítaní v Bruseli neskrýval 
úprimnú radosť nad tým, že mohol v ďalekom sve-
te privítať tých svojich, Hornojatovčanov. 
predseda OZ Hornojatovčan Peter Gomboš 

Stručne o pripravovaných podujatiach
Podobne ako v minulom čísle našich novín, aj teraz 
by sme čitateľov radi oboznámili s tým, čo pre oby-
vateľov pripravujeme v najbližších dňoch.
Už cez víkend, 30. júna 2018, sa koná už po pätnásty 
raz Deň obce. V predvečer podujatia sa ako každý 
rok koná okresná spevácka  súťaž Talent 2018. V so-
botu ráno sú pre deti pripravené rybárske preteky 
na rybníku Vermek. Popoludní si nádvorí Miestne-
ho kultúrneho strediska môžete pozrieť kultúrny 
program, v ktorom vystúpia deti zo základnej a 
materskej školy, víťazi speváckej súťaže, ale uvidíte 
aj tanečníkov z tanečného súboru Šaľan, folklórny 
súbor Ujlačanka z Veľkého Zálužia a tanečný súbor 
Old School Brothers Girls. Vrcholom večera bude 
vystúpenie skupiny Polemic. Príjemným spestre-
ním bude vystúpenie mažoretiek zo Sládkovičova. 
Zahrajú a zaspievajú Sokoly, sprievodná skupina 
obľúbeného speváka Ondreja Kandráča. Na záver 
do tanca zahrá skupina Akcent Live. Moderátorom 
večera bude Ján Baček z televízie JOJ. 
Vo veľkej sále pripravujeme výstavu fotografií náš-
ho obyvateľa G. Bergendiho. Deti si môžu zašantiť 
na skákacom hrade či odfotiť sa s maskotom RI-
KOM, vyskúšať si maľovanie na tvár. 
5. júla 2018 sa koná už tradičný turnaj v malom 
futbale o pohár starostu obce, ktorý organizujeme 

v spolupráci s FK Dynamo Trnovec nad Váhom. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii prvého 
kontaktu obecného úradu alebo na mailovej adrese 
obec@trnovecnadvahom.sk
Pri príležitosti Dňa Zeme sme vyhlásili druhý roč-
ník súťaže o najkrajšiu záhradku a predzáhradku, 
do ktorej sa môže zapojiť každý obyvateľ našej 
obce. Stačí poslať tri fotografie na adresu iveta.me-
sarosova@trnovecnadvahom.sk, resp. zavolať na 
telefónne číslo 031/7781496 a my Vašu záhradku 
prídeme vyfotografovať.
O najkrajšiu záhradku môžete hlasovať od 1. do 31. 
augusta 2018 prostredníctvom našej facebookovej 
stránky. Víťaza vyhlásime na Rozlúčke s letom.
29. augusta 2018 si pripomíname 74. výročie Slo-
venského národného povstania a pripomenieme 
si ho položením venca k pamätníku obetí vojen na 
miestnom cintoríne.
22. septembra sa stretneme na nádvorí Miestneho 
kultúrneho strediska na obľúbenom podujatí Roz-
lúčka s letom. Ako po minulé roky, aj teraz bude 
súčasťou podujatia už po tretí raz súťaž vo varení 
guláša s názvom Trnovecká vareška. Pripravujeme 
aj rôzne súťaže a hry pre deti, súčasťou podujatia 
bude kultúrny program.
I. Mesárošová
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika
   Blahoželáme jubilantom 

70 Viktor Herencsár
          Jozef Zúzik
          Ján Mirt
          Vladimír Okruhlica
          PaedDr. Eva Klincková

75  Irena Pócsová
         Juliana Zubková
         František Éleš

80 Ladislav Zelenka
         Michal Varsányi

85  Helena Hajtmanová
         Jozef Láng
         Magdaléna Tabačeková

Narodili sa
Mária Rudická
Stela Izsáková
Filip Mikle
Michaela Kárászová
Kristián Vargačík

Uzavretie manželstva 
Vladimír Pagáč a Silvia Bergendiová
Róbert Šuran a Eva Tóthová
Barnabáš Nagy a Vladimíra Varchulíková

Opustili nás
Miroslav Vríčan, 51-ročný
Imrich Kuruc, 91-ročný
Jaroslav Kulina, 60-ročný
Júlia Pethöová, 87-ročná
Peter Gombos, 91-ročný
Karol Sliška, 83-ročný
Helena Nagyová, 89-ročná
Mária Oláhová, 85-ročná         

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dňa 12. marca sa konalo 34. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom 
poslanci:
- vzali na vedomie Správu kontrolórky obce o výsledku kontroly uloženej 
obecným zastupiteľstvom 16. 03. 2018
- vzali na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície Trnovec nad Váhom za 
rok 2017
- schválili zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2015 bez pripo-
mienok
- schválili žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o 
finančnú podporu pri realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka 
Vermek vo výške 2250 Eur s DPH 
- schválili ukončenie nájmu J. Mészárosovi ku dňu 09.04.2018 a preobsadenie 
obecného nájomného bytu pre H. Csikósovú
- žiadali starostu obce o zabezpečenie doplnenia VZN č. 6/2016 o podmien-
kach prenájmu obecných nájomných bytov o preukázanie majetkových po-
merov žiadateľov. Termín: máj 2018
- schválili a menovali členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Trnovec 
nad Váhom do funkcie: 
a) hasič: Martin Horváth, Tibor Barczi, Denisa Balková, Mário Tomašovič, 
Lukáš Mocko                             
b) strojník- vodič: Ľuboš Janáč, Dušan Balko
- vzali na vedomie, že žiadosť DHZ Trnovec nad Váhom o nákup výstroja 
bola zapracovaná do návrhu rozpočtu obce na rok 2018      
- požiadali starostu obce o poskytnutie finančnej podpory v zmysle schvále-
ných dotácií žiadateľom na rok 2018      
35. zasadnutie OZ sa konalo 14. mája. Poslanci okrem iného
- uložili hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu úhrady faktúr na stavbe 
chodníka ,,Novozámocká ulica“, a ďalej zistiť, či týmto spôsobom nedochá-
dza k porušeniu príslušných právnych predpisov.
- uložili prednostke OcÚ doriešiť parkovanie motorových vozidiel na verej-
nom priestranstve 
- uložili prednostke OcÚ predložiť projektovú dokumentáciu kamerového 
systému obce obecnému zastupiteľstvu 
- vzali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 
obce na roky 2018-2020 
- schválili Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018
- vzali na vedomie Výhľadový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na roky 
2019-2020
- navrhli doplniť návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných 
bytov v obci o prílohu čestného prehlásenia žiadateľov, že nevlastnia žiadny 
byt, alebo rodinný dom
- vzali na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec 
nad Váhom o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Tr-
novec nad Váhom
- schválili Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 1/2018 
o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad 
Váhom
- vzali na vedomie Vnútorný predpis verejného obstarávania vypracovaný 
Komisiou finančnou a  podnikateľskou pri OZ
- uložili prednostke OcÚ na základe prerokovaného materiálu spracovať Zá-
sady hospodárenia s majetkom obce
- odvolali p. Bc. Alexandra Székháziho z funkcie predsedu Dobrovoľného 
hasičského zboru Trnovec nad Váhom na základe vlastnej žiadosti
- schválili nákup kosačky, cena za nákup sa zapracuje do rozpočtu obce po 
nákupe. Cena do 10 000 Eur.
- vzali na vedomie podanie Ing. Zezulu
36. zasadnutie OZ sa konalo 7. júna 2018. Poslanci OZ

- uložili hlavnej kontrolórke 
obce skontrolovať rozúčtova-
nie nákladov na vykurovanie 
a ohrev teplej vody v nájom-
ných bytoch, v 24 bytovke. 
Porovnať roky 2016 a 2017. 
Termín: najbližšie zasadnutie 
OZ
- uložili hlavnej kontrolórke 
obce vykonať kontrolu plat-
nosti revízií na jednotlivé 
zariadenia v majetku obce. 
Termín: august 2018 

Bližšie informácie nájdu záujem-
covia na našej webovej stránke 
www.trnovecnadvahom.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE...
Úspešne sme sa zapojili do 

viacerých projektov
Obec Trnovec nad Váhom sa pravidelne zapája do 
výziev, ktoré majú poslúžiť pri zlepšovaní kvali-
ty života občanov obce. Podobne ako po minulé 
roky sme získali z rozpočtu Nitrianskeho samo-
správneho kraja dotáciu na podporu športu v 
sume 1.700,- Eur (bude použitá na turnaj o pohár 
starostu obce) a dotáciu na podporu kultúry rov-
nako vo výške 1.700,- Eur (bude použitá na prená-

jom technického zariadenia počas Dňa obce a na 
akvizíciu knižného fondu).
Obec sa v uplynulom období zapojila aj do ďal-
ších výziev na získanie finančných dotácií. Úspeš-
ne sme sa uchádzali o finančné prostriedky vo 
výške 10.000,- Eur na rekonštrukciu kamerové-
ho systému, ktorý má poslúžiť predovšetkým na 
prevenciu kriminality v obci. Kvalitný a funkč-
ný kamerový systém, ktorý monitoruje verejné 
priestranstvo, má poslúžiť pri ochrane verejného 
poriadku v obci, ale aj zdravia, života a majetku 
občanov a obce. Je zároveň dôležitým materiá-
lom pri odhaľovaní páchateľov protispoločenskej 
činnosti a najmä pri dokazovaní ich konania. Sľu-
bujeme si od tohto systému aj predchádzanie do-
pravným nehodám a zvýšenie dopravnej bezpeč-
nosti v obci. 
V našej obci máme už desať rokov vybudované 
multifunkčné ihrisko, ktoré sa využíva počas ce-
lého roka na rôzne pohybové aktivity. Množstvo 
športových zápolení značne zdevastovalo povrch 
ihriska, preto sa obec v marci 2018 zapojila do 
projektu s názvom „Revitalizácia povrchu multi-
funkčného ihriska v obci“. Veľmi nás potešila in-
formácia, že Úrad vlády SR schválil na túto revita-
lizáciu sumu 10.000,- Eur.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
rozhodlo na základe žiadosti obce o poskytnutí 
sumy 2.000,- Eur na nákup materiálno-technic-
kého vybavenia Zariadenia opatrovateľských 

služieb v Trnovci nad Váhom. Za tieto finančné 
prostriedky sa pre klientov zariadenia nakúpia 2 
elektronické polohovateľné postele, antidekubito-
vé matrace a 8 nočných stolíkov s vysúvacou jedá-
lenskou doskou pre väčší komfort klientov.
Základná škola s materskou školou Trnovec nad 
Váhom má vybudovanú špecializovanú biologic-
ko/chemickú učebňu, ktorá však už nespĺňa po-
trebné kritériá a jej stav neumožňuje zabezpeče-
nie plnohodnotného vyučovania prírodovedných 
predmetov, preto škola túto učebňu nemohla vy-
užívať.
Obec Trnovec nad Váhom podala žiadosť o po-
skytnutie nenávratného finančného príspevku na 
zriadenie biologicko/chemickej učebne. Žiadosť 
bola schválená vo výške 58.986,17 Eur, pričom 
celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 
62.090,71 Eur. Za tieto finančné prostriedky bude 
vybudovaná nová, moderná učebňa, ktorá zvýši 
odborné vedomosti žiakov, ich výsledky a úspeš-
nosť na trhu práce. Učebňa bude mať pracovné 
miesta pre 21 žiakov a plnohodnotne vybavené 
pracovisko učiteľa. Bude vybavená interaktívnou 
tabuľou a príslušenstvom, ktoré umožní využívať 
ďalšie interaktívne vyučovacie pomôcky.

Projektom, ktorý realizujeme v súčasnej dobe, je 
výstavba zberného dvora a jeho materiálno-tech-
nické vybavenie. Práce na výstavbe sú v štádiu 
dokončovacích prác, prebehne ešte proces kolau-
dácie stavby, aby zberný dvor mohol čo najskôr 
slúžiť občanom na zber vytriedených komodít vy-
braných druhov odpadov. Aj vzhľadom na bez-
pečnosť obyvateľov boli otváracie hodiny kom-
postárne obmedzené, ale plánujeme ich rozšíriť 
v priebehu mesiaca júl. Akúkoľvek zmenu ozná-
mime prostredníctvom našej webovej stránky, fa-
cebooku a miestneho rozhlasu. Zatiaľ sa preberá 
zelený odpad a konáre zo záhrad, ako aj stavebný 
odpad.   
D. Hasztermanová, I. Mesárošová
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ZO ŽIVOTA OBCE
22. apríl – Deň Zeme

Nájde sa medzi nami množstvo ľudí, ktorým nie je 
ľahostajné, ako vyze-
rá obec, v ktorej žijú. 
21. apríla, pri príleži-
tosti Dňa Zeme, sme 
preto už po štvrtý 
raz zorganizovali 
podujatie „Vyčisti-
me si svoju obec“, do 
ktorého sa podobne 
ako v rokoch pred-
chádzajúcich zapojili 
dobrovoľníci z radov občanov, futbalisti, hasiči, 
poľovníci, rybári, pracovníci obecného úradu, ale 
aj starosta a poslanci obecného zastupiteľstva a 
členovia komisií pri OZ.
Krásne slnečné počasie bolo ako stvorené na pre-
chádzku v prírode, preto starosta Ing. Rábek všet-
kých prítomných privítal a určil trasy pre dobro-
voľníkov. Všetci dostali rukavice a vrecia na zber 
odpadu a vybrali sa k obecnému bytovému domu, 
lebo prvým bodom programu bolo zasadenie pa-
mätného stromu. Túto tradíciu sme začali vlani a 
rozhodli sme sa v nej pokračovať a každý rok vy-
sadiť pri príležitosti Dňa Zeme jeden stromček. V 
tomto roku to bola krásna lipa malolistá, strom, 

ktorý môže rásť dlhé roky a prinášať radosť a úži-
tok ľuďom, ale aj včelám a hmyzu.
Práca išla od ruky a čoskoro bol stromček zasade-

ný. Následne sa dobrovoľníci rozdelili na 
vopred určené trasy. Predovšetkým deti 
si užívali ukážkové, priam letné počasie 
a s radosťou zbierali rozhádzané sklo, 
plasty, papiere. Mohli by veru slúžiť za 
vzor aj mnohým dospelým, tak dobre 
sa vyznajú v tom, čo do prírody naozaj 
nepatrí! Veľmi pozitívne môžeme oce-
niť skutočnosť, že odpadu sa našlo oveľa 
menej, ako v predchádzajúcich rokoch, 
žiaľ, najviac pri vode, kde trávia svoj voľ-
ný čas mnohé rodiny s deťmi či rybári. 

Upratovanie a čistenie okolia obce trvalo celé 
predpoludnie a ako zaslúženú odmenu si všetci 
vychutnali výborný guláš, ktorý sa podával na 
nádvorí Miestneho kultúrneho strediska. Členky 
JDS Trnovec nad Váhom prispeli k chutnému ob-
čerstveniu orechovými a makovými rožkami a pa-
gáčikmi, ktoré všetkým skvelo chutili. 
Všetkým, ktoré nás podporili svojou účasťou, veľ-
mi pekne ďakujeme, ďakujeme aj obyvateľom, kto-
rí sa zapojili symbolicky, tak, že si vyčistili napr. 
svoju záhradku a predzáhradku a takto prispeli k 
tomu, že naša obec je miestom, ktoré máme radi a 
ochotne priložíme ruku, aby sa stala ešte krajšou a 
plnou zelene.     I. Mesárošová

Stavanie mája
V našej obci sa snažíme, aby ľudové tradície zosta-
li zachované aj ďalším generáciám. Jednou z tých 
najkrajších je tradícia stavania mája, ktorej začiat-
ky siahajú až do obdobia antiky. 
Staroveké národy zdobili svoje domy a hospodár-
ske budovy zelenými vetvičkami 
na ochranu pred zlými duchmi a 
chorobami. Májová zeleň ako ma-
gický prostriedok vyjadrovala žela-
nie poľnohospodárov, aby ich úro-
da mala silu a dobrý rast. Slovania 
máje stavali v nádeji na hojnosť a 
dostatok plodov a krmiva. 
Kedysi mládenci stavali máj pred 
dom svojej vyvolenej, dnes sa stavia 
väčšinou jeden v celej obci. 
V predvečer sviatku 1. mája sa na 
nádvorí Miestneho kultúrneho 
strediska zišli v hojnom počte naši 
obyvatelia, ktorí sa mohli ponúknuť  
rozvoniavajúcimi pagáčikmi a koláčmi, ktoré na-
piekli členky ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Trnovci nad Váhom, prípadne si kúpiť kofolu či 
pivo. 
Všetkých prítomných pozdravila členka komisie 

školstva, mládeže a kultúry Katka Tusková. Sr-
dečne privítala aj vážených a milých hostí, Mgr. 
Ildikó Kőrösi a Ing. Róberta Andrášiho, poslancov 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostu obce 
Ing. Rábeka a prítomných poslancov obecného za-
stupiteľstva, medzi nimi aj prednostku Okresného 

úradu Šaľa Ing. Petronelu Vižďákovú. 
Zároveň vyzvala hasičov, aby sa chopili 
svojej povinnosti a postavili obecný máj 
Aby im práca šla dobre od ruky, zahral 
im folklórny spevácky súbor Komňac-
kí mládenci z Komjatíc. Krásne vyzdo-
bený stromček sa hasičom pri ľudovej 
nôte podarilo postaviť raz – dva na veľ-
kú radosť prítomných divákov. 
Nasledoval kultúrny program, v kto-
rom vystúpili deti zo základnej školy a 
zaspievali a zahrali Komňackí mláden-
ci. Pre dobrú náladu zahrali Lajči & Mu-
ziker Rudi, ktorí mnohých prítomných 
aj roztancovali a zábava pokračovala až 

do večerných hodín.
Naša srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli 
pri príprave tohto podujatia, aj tým, ktorí nás pod-
porili svojou účasťou. 
I. Mesárošová
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ZO ŽIVOTA OBCE

73. výročie oslobodenia obce 
sme si pripomenuli 30. marca 2018. Druhá svetová voj-
na neobišla ani Trnovec nad Váhom a zasiahla do živo-
ta jeho obyvateľov. Dnes si ťažko dokážeme predstaviť 
útrapy a strasti, ktorým boli vystavení deti aj dospelí. 
Dôkazom je aj pamätník obetiam vojny na miestnom 
cintoríne. Sú v ňom vyryté mená tých, ktorí padli na 
bojisku, v koncentračnom tábore alebo zomreli na 
následky zranení. Mnohé obete sú z radov civilného 
obyvateľstva. Presný počet obetí nepoznáme, ale na 
pamätníku je vytesaných 137 mien. 
Aj dnes, 73 rokov po skončení vojny, je dôležité ne-
zabudnúť na tragické straty a množstvo obetí, ktoré 
zanechala. Na znak našej úcty a vďaky sme položili 
veniec k pamätníku obetí vojen a takto symbolicky sa 
poklonili ich pamiatke.
I. Mesárošová

Športová olympiáda detí 
materských škôl OZ Vitis

Veľmi často sa stretávame s názorom, že dnešné 
deti majú nedostatok pohybu a šport veľmi neob-
ľubujú. Určite to ale neplatí o deťoch z materských 
škôl obcí občianskeho združenia Vitis, ktoré sa 12. 

júna 2018 zúčastnili športovej olympiády na šta-
dióne Antona Keszeliho v Trnovci nad Váhom.
Na vynikajúco pripravenom štadióne v horúcom 
letnom počasí súťažilo 54 detí z deviatich mater-
ských škôl. Na ich výkony sa prišli pozrieť aj čest-
ní hostia, starosta obce Močenok PaedDr. Roman 
Urbánik, starosta obce Veľké Zálužie Milan Bíro, 
starosta obce Hájske Jozef Matušica, starosta obce 
Jarok Stanislav Sťahel. 
Privítal a pozdravil ich starosta obce Trnovec nad 
Váhom Ing. Július Rábek. Privítal aj prednostku 
Okresného úradu v Šali Ing. Petronelu Vižďákovú 
a poslancov obecného zastupiteľstva: RSDr. Editu 
Belovičovú, Eriku Fülöpovú, Ing. Jozefa Hanzlíka 
a PaedDr. Ladislava Kosztanka.
Súťažilo sa v hode kriketovou loptičkou, behu na 
20 metrov a skoku do diaľky z miesta. Deti sú-
ťažili s veľkým elánom a nasadením, neprekážala 

im ani úmorná horúčava. Neúnavne ich povzbu-
dzovali diváci, deti z našej základnej a  materskej 
školy. Všetci netrpezlivo očakávali vyhlásenie vý-
sledkov, keď ocenení boli v každej disciplíne traja 
najlepší chlapci a tri dievčatá. Ceny získali aj tri 
najlepšie materské školy.
Veľkú radosť nám urobila Paula Boháčová, kto-
rá v skoku do diaľky z miesta získala striebornú 
medailu pre našu materskú školu. Odmenení 
boli všetci, každé dieťa dostalo medailu za účasť 
a krásnu farebnú loptu. Organizátori nezabudli 
ani na pitný režim a chutné občerstvenie pre všet-
kých. 
Hoci sa športová olympiáda detí konala už po tre-
tí raz, prvýkrát to bolo v jednej z členských obcí 
OZ Vitis, takže to zároveň bola dobrá príležitosť 
prezentovať našu obec.
Vďaka patrí organizátorom, Obci Trnovec nad 
Váhom a Základnej škole s materskou školou Tr-
novec nad Váhom 302, ktorí toto vydarené pod-

ujatie zorganizovali. Na ich adresu padli slová 
chvály a vďaky všetkých zúčastnených.
I. Mesárošová 
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ŠKOLSKÉ OKIENKO
Farebné čítanie v III. A
Čitateľom sa nikto nerodí, je na rodičoch a taktiež 
aj na učiteľoch, aby sme v našich deťoch vzbudili 
záujem o čítanie a knihy. Deti by mali vnímať čí-
tanie ako zábavu a mali mať z neho radosť. Čítan-

ka v 3.roč-
níku je 
rozdelená 
podľa fa-
rieb: žltá, 
h n e d á , 
b i e l a , 
m o d r á , 
z e l e n á , 
červená a 
nakoniec 

farebná. Ako motiváciu pre deti som si vymysle-
la čítanie farebné, to znamená, že sme prišli oble-
čení v takej farbe, o akej sme práve čítali. Všetky 
farby máme už za sebou, len nás čaká ešte po-
sledné čítanie a to bude pestrofarebné. Deti majú 
z toho veľkú radosť a veľmi sa tešia na ďalšie čí-
tanie. Pozitívny postoj a správna motivácia detí k 
čítaniu je veľmi dôležitá.  Je to vynikajúca investí-
cia do budúcnosti.
Naše heslo : Čítame, čítate, čítajú ...
Mgr. Katarína Hanzlíková   

KOZMIX – Malá finančná akadémia
Žiaci IV. A triedy sa s veľkým potešením zúčast-

nili pro-
jektu Malá 
f inančná 
akadémia 
s Koz-
m i x o m . 
K o z m i x 
je vesmír-
na bytosť, 
ktorá pri-
stála na 

našej planéte Zem. Tento projekt učí žiakov nie-
len tímovej spolupráce, ale rozvíja aj ich finančnú 
gramotnosť, kreativitu, fantáziu, zodpovednosť 
a zodpovedný prístup k financiám. Cieľom je 
uvedomiť si skutočnú hodnotu peňazí v reálnom 
živote. Projekt spája aktivity v škole a doma s 
kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. V 
kreatívnej hre „Naše mesto“ žiaci stavali mesto 
svojich snov. Hľadali odpovede na otázky : „Ako 
sa bude volať mesto? Aké budovy postavíme? 
Aké bude okolie mesta? Čo postavíme v centre 
mesta?“ a pod. Spoločnými silami sa rozhodli o 
tom, ako investujú zarobené finančné prostried-

ky, aby vytvorili pre obyvateľov svojho mesta, čo 
najkrajší domov. Za tento úžasný projekt ďakuje-
me EDULABU a Tatra Banke. 
Mgr. Lenka Mokošová a žiaci IV.A triedy

MDD - 1. jún
Vitajte v rozprávke ... takto vítal nápis všetky deti 
našej obce v areáli základnej školy. Pre deti bolo 
pripravené 
krásne po-
p o l u d n i e 
a rozpráv-
kový park 
plný súťaží, 
hier a zába-
vy.  MDD 
sa niesol 
v  duchu 
n e z a b u d -
n u t e ľ n e j 
knihy spisovateľa Antoine de Saint Exupéryho 
- Malý princ. Kniha rozpráva príbeh pilota, sa-
motného autora, ktorý stroskotá na Sahare a tam 
sa stretáva s Malým princom, ktorý prišiel z ďa-
lekej planétky. A tak ako Malý princ putoval po 
planétkach, tak isto putovali aj deti po súťažných 
stanovištiach. 
„Všetci dospelí boli  najprv deťmi, ale máloktorí 
si to pamä-
tá.“
H l a v n o u 
a podstat-
nou myš-
l i e n k o u 
pri tvorení 
úloh bol už 
s p o m í n a -
ný citát. To 
zn am en á , 
že deti plnili úlohy za pomoci rodičov alebo pria-
teľov. 
Rozprávkový park bol rozdelený do troch tema-
tických okruhov:
1.okruh Zabav sa  - 7 stanovíšť 
2.okruh Vytvor si – 2 stanovištia 
3.okruh Športuj – cestovanie po siedmych plané-
tach. Koniec cesty viedol k nášmu kráľovi, ktorý 
mal pre deti odmenu. 
V rozprávkovom parku ste mohli stretnúť aj po-
stavu Malého princa. A maskota firmy Direct 
Real – Dirka. 
Samozrejme, že nechýbalo ani občerstvenie. Dlho 
sme sa však netešili, lebo sme museli veľmi rých-
lo utekať pred dažďom. 
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Ďakujeme za spoluprácu
•Obci Trnovec nad Váhom, 
•ZRŠ pri ZŠ, 
•ZRŠ pri MŠ, 
•pani L. Gálovej, 
•rodine G. Melegovej, 
•rodine Ábrahámovej, 
•MIVA Nitra, 
•DAB Nitra, 
•pánovi Klinckovi, 
•Ing. D.Horváthovi 
•zamestnancom školy 
Veľká vďaka patrí Mgr. Miriam Žigovej a rodičom 
zo Združenia rodičov školy za pomoc a podporu.
...zo športových úspechov
Majstrovstvá okresu v atletike kategória jednot-
livcov:
1.miesto – Skok do výšky – Mário Stelo (postup 
krajské kolo)
1.miesto – Beh 300 m – Petr Kumaj (postup kraj-
ské kolo)
3.miesto – Vrh guľou – Vanesa Lupínková
3.miesto – štafeta 4x60 m žiaci
2.miesto – súťaže družstiev žiakov
Majstrovstvá okresu v malom futbale Školský 
pohár SFZ žiačky – 2.miesto
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov – 3.miesto
Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov – 
3.miesto
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev 
žiakov – 1.miesto – Družstvo žiakov bolo vyhlá-
sené za najlepších športovcov v okrese Šaľa
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev 
žiačok – 3.miesto
Majstrovstvá okresu v atletike 17.roč. memoriálu 
prof.Melicherčíka a prof.Mutkoviča :
Denis Farkaš – Beh 1000 m – 1.miesto
Imrich Mihalics – Beh 600 m – 3.miesto

Predmetové olympiády a postupové 
školské súťaže:
Žiaci úspešne reprezentovali základnú školu v 
rôznych vedomostných olympiádach a v postu-
pových školských súťažiach.
Mgr. Miriam Žigová, Katarína Tusková

...z turistického zápisníka DO Fénix 
Trnovec nad Váhom...
Cieľom DO Fénix Trnovec nad Váhom je , aby sa 
deti neformálnym spôsobom vzdelávali  a zmys-
luplne trávili svoj voľný čas. Prvý májový víkend 
sme si naplánovali dvojdňový turistický výlet 
pod názvom „Spoznávame Slovensko“. Našou 
prvou zastávkou boli Vysoké Tatry – Štrbské Ple-

so, ktoré patrí počas celého roka k najvyhľadáva-
nejším. Zo Štrbského Plesa je možné absolvovať 
množstvo trás a prechádzok, vhodných tak ako 
pre začínajúcich turistov, tak aj pre náročných 
obdivovateľov hôr. 
Starobylé mesto Levoča, ležiace na východe regió-
nu Spiš a je doslova kultúrno-historickým pokla-
dom medzi slovenskými mestami, bolo našou dru-
hou zastávkou. Mestská pamiatková rezervácia 
Levoča predstavuje ucelený súbor významných 
pamiatok. Navštívili sme levočskú radnicu, kde 
sme sa dozvedeli množstvo zaujímavého o his-

tórii mes-
ta, výstavu 
dobových 
kostýmov, 
dom Maj-
stra Pavla 
a samo-
z r e j m e 
rímskoka-
tolícky far-
ský Kostol 

sv.Jakuba s nádherným dreveným oltárom sv. 
Jakuba z dielne Majstra Pavla.
K dominante širokého okolia na hlavnom cest-
nom ťahu spájajúcom východoslovenské regióny 
Spiš a Šariš, naše kroky viedli hneď druhého rána 
poznávacieho výletu. Spišský hrad je národnou 
kultúrnou pamiatkou a od roku 1993 je ako sú-
časť pamiatkového súboru Levoča, Spišský hrad 
a pamiatky okolia zapísaný na Zozname Sveto-
vého dedičstva UNESCO. Spišský hrad tvorí ne-
oddeliteľnú a trvalú súčasť kultúrneho dedičstva 

Slovenska.
A aby sme 
toho ne-
mali ešte 
málo, se-
dem kilo-
metrov od 
baníckeho 
mestečka 
Rožňava sa 
nachádza 
m a l e b n á 

dedina, ktorá sa môže pýšiť honosným kaštieľom 
s pôvodným zariadením a zbierkami - Betliar - 
najnavštevovanejším kaštieľom juhovýchodného 
Slovenska a to bol záver nášho putovania. Mô-
žeme bezpečne skonštatovať, že plnohodnotne 
strávený víkend plný zaujímavostí, histórie a 
krásy , zaujal všetkých našich účastníkov a kaž-
dý z nich a nielen z nich mi dá za pravdu, že naše 
Slovensko krásne.       Katarína Tusková

ŠKOLSKÉ OKIENKO
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Strom, ktorý si pamätá 
našich predkov!

Príbeh hrušky planej ( pyrus pyraster) je príbe-
hom troška aj  o nás. Pred dvoma rokmi ma oslo-
vil priateľ Ing. Ladislav Fingerhút, rodák zo Selíc, 
dnes bytom v Kráľovej nad Váhom s prosbou o 
pomoc pri záchrane vzácneho starého  stromu, 
hrušky planej, v katastri našej obce, nachádzajú-
cej sa popri ceste smerom na Selice pred odboč-
kou na Nový Majer -  pri niekdajšej  železničnej 
trati  slúžiacej na odvoz poľnohospodárskych ko-

modít z No-
vého Majera.   
Ako to už 
býva u nás 
z v y k o m , 
obracal sa 
p o s t u p n e , 
avšak ne-
úspešne, na   
rôzne úrady 
a inštitúcie 
s požiadav-

kou o pomoc -  bez úspechu. Po miestnom zisťo-
vaní, kde ma sprevádzali aj naši obecní policajti, 
sme zistili, že na hruške planej leží obrovský boč-
ný kmeň topoľa čierneho, ktorý pravdepodobne 
podľahol silnému vetru a zoslabnutej kondícii. 
Bolo zrejmé, že takúto ťažkú váhu dlhodobo -  
napriek svojmu veku stále štíhla elegantná hruš-

ka - dlhodo-
bo neprežije. 
Po ubezpe-
čení vedú-
ceho úradu 
samosprávy 
sme sa všet-
ci tešili, že 
hruška sa 
vys lobodí . 
Z presved-
čenia ma 

prebudil opätovný dotaz pána oznamovateľa, že 
hruška je pod ťarchou a trpí!  
Požiadal som o pomoc „ našich lesníkov“, správu 
Lesov SR OZ Topoľčianky so sídlom v Trnovci 
nad Váhom. Po čase som však zistil, že sa posta-
vili síce k problému aktívne, ale okrem prereza-
nia bočného kmeňa problém nevyriešili a odre-
zaný kmeň topoľa stále tlačí na hrušku, čím sa 
možné riešenie pre nás „amatérov“ videlo ešte 
náročnejšie. Vedomí si situácie, že pre oznamo-
vateľa sa z nás stáva ďalšia inštancia „ prehadzo-
vania problému“ rozhodol som sa zmobilizovať 

sily po porade s našimi poľovníkmi. 
Rozhodli sme sa symbolicky na Deň Zeme v rám-
ci akcie v našej obci časť našich kapacít venovať 
na záchranu tejto hrušky. Požiadali sme o pomoc 
aj nášho priateľa z PZ Breza Poľný Kesov Paed-
Dr. Vladimíra Andrušku, ktorého ako jediného 
sme si vedeli predstaviť na akrobatické kúsky v 
korune hrušky, ktoré boli nutné z dôvodu, aby sa 
hruška nepoškodila. 
Prirodzene, nemohol chýbať oznamovateľ Ing. 
Fingerhút. Veľkú pomoc nám poskytla asistencia 
obecnej polície pri zabezpečovaní bezpečnosti pri 
manipulácii s technikou na ceste. Napriek nedô-
vere v možnosti riešenia situácie odborníkov sa 
nám po 4 hodinovej práci s nasadením „akrobata 
Andrušku“, traktora s plošinou a rozumnej takti-
ky a pozitívnu vieru a myslenie, hrušku podarilo 
vyslobodiť spod ťarchy. Odmenou pre nás okrem 
spokojného svedomia boli aj nádherný pohľad 
na rozkvitnutú hrušku. Okolie hrušky pouprato-
vali zamestnanci obecného úradu pod vedením 
Gabiky Melegovej. 
Tento príbeh je aj o tom, ako sa veci dajú riešiť na-
priek ubezpečeniam a zavádzaniam niektorých 
úradníkov, že to nie je možné. Naša história – v 
tomto prípade živá história,  nás obopína. Nesmie-
me pri nej 
prechádzať 
bez povšim-
nutia , veď 
táto hruš-
ka má vyše 
400 rokov, 
je zaznače-
ná v starých 
vojenských 
mapách ako 
orientačný 
bod. Jej kve-
ty videli naši otcovia, dedovia, pra- pra dedovia 
a babky. 
Vážme si ju a nech je symbolom a výzvou pre nás 
a naše okolie pre aktívny prístup pre ochrane a 
zachovanie nielen tejto hrušky, ale i našej histórie 
a čistého prírodného prostredia, lebo múdrejší 
ľudia už povedali, že bez poznania a úcty k na-
šim koreňom nemáme šancu mať šťastnú budúc-
nosť.
Chcel by som vyjadriť poďakovanie Ing. La-
dislavovi Fingerhútovi, PaedDr. Vladimírovi 
Andruškovi, našej obecnej polícii a v neposled-
nom rade poľovníkom a milovníkom prírody z  
poľovníckej organizácie Durmutz Trnovec nad 
Váhom! 
PaedDr. Imrich Suba, PhD.
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Naša JDS pokračuje vo svojej 
úspešnej činnosti

V marci sme v spolupráci s JDS Šaľa pod záštitou 
Obce Trnovec nad Váhom zorganizovali 1. ročník 
okresnej veľkonočnej výstavy ručných prác. Po-
čas troch dní výstavu navštívilo o vyše 100 náv-
števníkov viac ako minulý rok, čo nás veľmi pote-
šilo. Ďakujeme všetkým návštevníkom za účasť a 
ocenenie práce našich členov. Počas druhého dňa 
výstavy nás navštívili aj naši priatelia z Oroslánu. 
Vyskúšali si svoju zručnosť v našich tvorivých 
dielňach a priučili sa novým technikám ručných 
prác. 

Ešte pred 
sviatkami 
sa kona-
la okresná 
hodnotia-
ca schôdza 
JDS, na kto-
rej sa zú-
častnilo 10 
našich čle-
nov. Presne 

na Veľký piatok padol termín zahájenia medziná-
rodnej reprezentačnej výstavy „Dom patrí civi-
lom“ v Orosláni. Už druhý rok sa zúčastňujeme 
spolu s OZ Šaľa Tvoje mesto a reprezentujeme 
činnosť našich organizácií a zároveň našej obce.
V apríli sa v Šali konal turnaj v kolkoch, ktorého 
sa zúčastnilo aj družstvo OZ Kruh priateľov Oro-
slánu a družstvo našej základnej organizácie. Ví-
ťazný pohár si odniesli Oroslánci, naše družstvo 
skončilo na treťom mieste.
Zúčastnili sme sa Dňa Zeme, kde naše členky 
napiekli dobroty pre brigádnikov a všetkých 
prítomných. Zúčastnili sme sa aj stavania mája, 
na ktoré naše členky napiekli rôzne sladké i sla-
né dobroty. V apríli sme začali tréning petangu, 
pokračujeme v cvičení s Lindou, uskutočnila sa 
prvá skúška speváckej skupiny pod vedením na-
šej členky p. Tégenovej.
V máji sa nám v klube podarilo zorganizovať vý-
bornú ochutnávku čerstvo pražených káv. Man-
želia Tégenoví priblížili našim členom spôsob zís-
kavania, praženia i spôsob prípravy troch rôzne 
pražených kávových zŕn. 
Oslávili sme Deň matiek a zároveň sme zablaho-
želali trom našim jubilantom. Zúčastnili sme sa 
podujatia pre deti, ktoré organizovalo OZ Keď 
nevládzeš, tak pridaj..., kde sme detičkám a ich 
rodičom predvádzali ukážky pletenia košíka.
Zorganizovali sme zájazd na trnavský májový 
rínek, ktorý mal veľký úspech, zúčastnili sme sa 

okresných športových hier v Močenku, odkiaľ 
sme si priniesli diplomy za tri druhé a tri tretie 
miesta.
Vybrali sme sa na náučno – kultúrny zájazd do 
Oroslánu. Navštívili sme rodinnú výrobňu ručne 
robenej čokolády. Po pohostení u našich priateľov 
v Slovenskom pamiatkovom dome sme navštívili 
kamaldulský kláštor v Majku.
V máji sa konal krajský snem JDS, kde bola de-
legovaná jedna členka našej ZO. Mestská organi-
zácia JDS v Šali zorganizovala majáles spojený s 
Dňom matiek, kde poli pozvané dve naše členky. 
Koncom mája sa naša ZO spolu s našimi priateľ-
mi z Oroslánu zúčastnila týždennej rekreácie v 
Trenčianskych Tepliciach.
Predtým sme stihli účasť na benefičnom podujatí 
ŠaľaFest pomáha, kde boli ako VIP hostia pozvaní 
aj naši priatelia z Oroslánu. Ich, ako aj pána Haba, 
hlavného rozhodcu vo varení gulášu, sprevádza-
la ako dobrovoľníčka podujatia naša predsedníč-
ka ZO. 
Zároveň sme mali aj zastúpenie na tomto pod-
ujatí, naše členky ponúkali prítomným sladké i 
slané dobroty. Okrem toho pripravili 500 ks per-
níkov, ktoré si deti mohli samé vyzdobiť a zjesť. 
To všetko pripravili naše dve členky. Dobrovoľný 
príspevok šiel na pomoc Daniela Vyslúžila, pre 
ktorého sa podujatie konalo.
Je toho veľa, čo by sa mohlo o našej činnosti na-
písať. Preto podrobnejšie informácie nájdete na 

našej FB 
s t r á n k e 
Klub ZO 
JDS Trno-
vec nad 
V á h o m , 
kde niekto-
ré príspev-
ky majú aj 
vyše 5000 
pozretí...

Všetky tieto podujatia vieme zorganizovať aj 
vďaka našim skvelým sponzorom, vďaka našim 
nezištným členom, vďaka dotácii od Obce Trno-
vec nad Váhom a všetkým ďalším priaznivcom. 
Ďakujeme za vaše povzbudivé slová na margo 
našich príspevkov na facebooku, aj za súkromné 
slová vďaky v mene vašich rodičov a starých ro-
dičov. 
Darí sa nám vďaka vám všetkým, aj tým, ktorí si 
vždy nájdu čas na spoločné stretnutia v klube, či 
na niektorom podujatí našej ZO. 

M. Hrabovská, predsedníčka ZO JDS

ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
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Skvelý výlet do Budapešti!
Naša základná organizácia Csemadoku v Trnovci 
nad Váhom  opäť naplánovala zaujímavý  výlet, kto-
rý sa uskutočnil dňa 9. júna 2018. Cieľom našej cesty 
bola  Budapešť, a to návšteva budovy maďarského 
parlamentu (Országház) a potom plavba loďou po  
Dunaji spojená s večerou. 
   Prehliadka parla-
mentu sa mala usku-
točniť až popoludní 
a tak sme náš výlet 
obohatili  malou za-
stávkou na hrade Vi-
segrád (Vyšehrad). 
Hrad stojí na vyvý-
šenine, v krásnej ma-
lebnej prírode nad 
točiacou sa riekou 
Dunaj, 40 km od Bu-
dapešti.  Je zaujíma-
vý nielen krásnou 
prírodou, najkrajším 
výhľadom na Dunaj, ale zohral aj dôležitú úlohu v 
dejinách. Bol miestom  stretnutia troch kráľov roku 
1335, najdôležitejšej udalosti stredoveku. Uhorský 
kráľ Karol II. Róbert, český kráľ Ján Luxemburský a 
poľský kráľ Kazimír III., vtedajší vládcovia, sa tu do-
hodli na spolupráci. Po rekonštrukcii sa v hradnom 
Panoptiku vytvorili miestnosti, kde sú historické ex-
pozície  zvečňujúce aj túto významnú udalosť. Hoci 
mnohí z nás už v minulosti navštívili Visegrádsky 
hrad, jeho prehliadka nás obohatila o nové poznatky 
a zážitky. Po malom občerstvení šálkou dobrej kávy 
sme sa vydali na cestu do Budapešti.
 Po príchode do maďarského hlavného mesta sme si 
spravili malú prehliadku  v okolí parlamentu , kde je 
mnoho  zaujímavých pamiatok. Budova parlamentu 
leží na nábreží Dunaja a hlavný vchod je z námes-
tia Lajosa Kossutha. Niektorí z nás si spravili malú 
vychádzku na Margitin ostrov, ktorý sa nachádza 

tiež v jeho blízkosti. Vďaka našej sprievodkyni sme 
sa dozvedeli, že táto historická budova je tretím naj-
väčším parlamentom na svete. Jeho interiér je bohato 
zdobený, čo vidieť už pri pohľade na mohutné scho-
disko, ktoré vedie do hlavnej časti budovy. Súčasťou 
prehliadkovej trasy je aj zastávka pri korunovačných 
klenotoch, ktoré stráži hradná stráž. Prehliadka  par-

lamentu bola pre nás 
všetkých obrovským zá-
žitkom. 
   Obohatení novými ve-
domosťami, poznatkami 
a zážitkami sme opusti-
li parlamentnú budovu 
a na nábreží Dunaja nás 
už čakala naša loď Viseg-
rád. Počas dvojhodinovej  
plavby, pri príjemných 
tónoch valčíka na mod-
rom Dunaji, sme si mohli 
pochutnať na vynikajúcej 
večeri. Mali sme možnosť 

zhliadnuť prekrásne mosty, sledovať nádhernú sce-
nériu mesta, ktoré rieka Dunaj  rozdeľuje na dve časti 
– Pešť a Buda.
  Na konci dňa sme sa vybrali na hrad Budín, po nie-
koľkých minútach chôdze sme sa dostali k známej 
Rybárskej bašte, odkiaľ sa nám naskytol krásny vý-
hľad na panorámu Budapešti. Naša  50-členná skupi-
na  sa zúčastnila veľmi príjemného a zmysluplného 
výletu, ktorý nás opäť obohatil o  množstvo nových 
poznatkov a dojmov.
Všetkým zúčastneným ďakujeme, že prijali naše po-
zvanie a prežili sme spolu tento krásny deň. Tešíme 
sa na ďalšie stretnutie s Vami. Pozývame zároveň 
všetkých členov, priaznivcom a obyvateľov na III. let-
né nostalgické popoludnie, ktoré sa uskutoční 18. au-
gusta 2018 v Miestnom kultúrnom stredisku  Trnovec 
nad Váhom.    Margita Fülöpová  

Príprava a zahájenie sezóny
Začiatkom februára sme listom požiadali obecné za-
stupiteľstvo o finančný príspevok na biologické od-
bahňovanie chovného rybníka Vermek. Našu žiadosť 
sme odôvodnili dobrými výsledkami, ktoré boli do-
siahnuté pri odbahňovaní rybníka Štrkovisko Kráľová 
a potrebou vykonať odbahnenie aj na tomto rybníku, 
kde bolo posledné mechanické bagrovanie asi pred 
30-timi rokmi. Od tej doby sa do rybníka každoročne 
dostávalo veľké množstvo biologického odpadu zo 
stromov rastúcich na pobreží a tak vytvorili vrstvu 
bahna miestami až 60 cm hrubú, ktorá zhoršuje kvalitu 
vody,  nakoľko je rybník neprietočný-dotovaný len zo 
spodných vôd, hladina ktorých je závislá od množstva 
zrážok. Pri nízkych zrážkach a vysokých teplotách 
koncentrácia látok zhoršujúcich kvalitu vody sa stále 
zvyšuje a mohlo by dôjsť k tomu, že v strede obce by 
zostala vodná plocha bez života.
Obecné zastupiteľstvo na svojom 34. rokovaní dňa 

19.3.2018 uznesením č.350/2018 súhlasom všetkých 
prítomných členov odsúhlasilo finančný príspevok v 
plnej výške 2.250.- €
Sme veľmi vďační za túto podporu, ktorá pomôže udr-
žiavať živý kúsok prírody v srdci obce. Bližšie si o od-
bahňovaní môžete prečítať na našej webstránke www.
srztrnovec.sk. Po ozdravení vody sa budeme ďalej za-
oberať možnosťou úpravy brehovej časti rybníka, kto-
rá je už značne poškodená eróziou.
Koncom marca sa rybník Vermek zarybnil kaprom K1 
v množstve 100 kg, čo je základ ďalšieho chovu po vla-
ňajšom výlove.
Začiatkom apríla sa so sponzorskou podporou firmy 
Dao trans a Titrans Nitra a so súhlasom majiteľa po-
zemkov Dusla a.s. doviezlo 5 nákladných aut certifi-
kovanej stavebnej drte na úpravu prístupových ciest 
k rybníku Amerika III a k pretekárskej trati na Váhu. 
Dovezená drť bola následne rozhrnutá a zapravená do
jám a vyjazdených koľají. Za poskytnutú techniku ďa-
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kujeme p. Alojzovi Čelítkovi a Ing. Jozefovi Horvátho-
vi a za vykonanie prác našim členom.
13.4. sa vykonalo zarybnenie rybníka Amerika III 
kaprom K3 750 kg+250kg zo zarybnenia zo Selíc.
Zároveň sa do rybníka Vermek nasadilo 11 ks generač-
ných kaprov s priemernou hmotnosťou 7-8 kg, ktoré 
budú základom prirodzených prírastkov. Následne sa 
násada 15.4. ošetrila medikovaným krmivom Rupín 
špeciál. 21.4.sa dokončilo jarné zarybnenie zarybne-
ním rybníka Vízallás kaprom K3 v množstve 600 kg.
V rovnakom termíne sme sa zúčastnili Dňa zeme, pri-
čom sa opravili držiaky na smeti a pokosilo sa pobre-
žie rybníka Amerika III.
Začiatkom mája bola naša činnosť zameraná na prí-
pravu rybárskych pretekov a dokončilo sa kosenie po-
brežia rybníka Amerika III a vykonali sa ostatné práce 
na zabezpečenie pretekov.

Preteky sa ko-
nali 5.5. a o 
ich priebehu a 
výsledkoch si 
môžete bližšie 
prečítať na našej 
web stránke.
7.5. sa na rybní-
ku Amerika III 
na základe po-
žiadavky pani 

riaditeľky ZŠ konala malá prednáška pre deti z dru-
žiny kde sa im porozprávalo o rybníku, rieke Váh, ry-
bách, ale aj o ostatných tu žijúcich živočíchoch a prí-
rode všeobecne. V rámci prednášky p. školník Lacko 
Bujdoš ukázal spôsoby lovu rýb a používané náčinie, 
o čo deti prejavili veľký záujem. Aj toto je spôsob ako 
deti odtrhnúť od displejov tabletov, mobilov a počí-
tačov a ukázať im krásu a bohatstvo okolitej prírody, 
ktorú nám môžu mnohé obce závidieť.
V rámci prípravy rybníkov na otvorenie sezóny sa na 
rybníku Vízallás upravilo a vykosilo 21 lovných miest 
v miestach, kde je k rybníku prístup. Je našim záme-
rom vybudovať prístupovú cestu aj na druhej strane 
rybníka s prístupom aj od Veči, nakoľko boli odstráne-
né potrubia, ktoré zabraňovali prechodu. Bude potreb-
né sa dohodnúť s užívateľmi priľahlých pozemkov, 
aby nám povolili túto cestu spraviť.
Pred otvorením rybníkov na  rybníku Amerika III na-
stala 12.5. mimoriadna udalosť, pri ktorej došlo po-
stupne  až do ukončenia a odstránenia následkov k 
úhynu 112 ks kaprov.
Po zistení prvého úhynu sa ihneď spravili rozbory 
vody priamo na rybníku a potom aj podrobné rozbory 
v laboratóriu. Zistené výsledky síce nemohli byť pria-
mou príčinou úhynu- uhynuli selektívne len kapre. 
Zistený nízky obsah rozpusteného kyslíka vo vode 
4mg/l (pre kaprové vody je ideálny obsah 7-8mg/l) pri 
teplote vody 23°C a zvýšený obsah organických lá-
tok vo vode  spôsobený takzvaným “obrátením dna, 
kedy v dôsledku vertikálneho prúdenia vody sa z dna 
zdvihnú organické látky, ktoré svojim rozkladným 
procesom odčerpávajú kyslík z vody, vytvorilo ideál-

ne podmienky pre množenie baktérií Branchiomyces 
sanguinis a Branchiomyces demirgans.
Tieto baktérie spôsobujú ochorenie, ktoré sa nazýva 
branchiomykóza rýb, pri ktorej menované baktérie 
napádajú hlavne žiabrové lupene rýb a spôsobujú ich 
odumieranie, v dôsledku čoho ryby nedokážu prijí-
mať kyslík rozpustený vo vode a keď súčasne v dô-
sledku vyšie uvedených dôvodov pride k zníženiu ob-
sahu kyslíka, ryby sa udusia a uhynú. Po konzultácii s 
veterinárom bolo toto ochorenie rýb dôvodom úhynu.
Veterinárom určeným baktericídnym prípravkom sa 
ryby v dvoch dávkach ošetrili podľa  určeného návo-
du a po ukončení úhynu sa vykonal 26.5. kontrolný  
výlov, pri ktorom sa konštatovalo, že príznaky choro-
by už ustúpili a postihnuté žiabre sa regenerovali.
Na základe takto zistených údajov predsedníctvo MsO 
SRZ Šaľa rozhodlo o otvorení rybníka Amerika III
pre lov od 2.6.
Chceme vysloviť poďakovanie p. Matušicovi,ktorý 
síce nie je rybár, ale odborník na vodu a veľmi ochotne 
nám vykonal merania vody priamo na rybníku. Záro-
veň ďakujeme p. Ľudovítovi Vincemu, ktorý ochotne 
poskytol čln na aplikáciu liečiva a všetkým členom, 
ktorí sa akokoľvek zapojili do odstraňovania násled-
kov tejto mimoriadnej udalosti. Ďakujeme aj MVDr. 
Jurajovi Meszárosovi, Csc., ktorý svojimi odbornými 
radami  a zabezpečením liečiva prispel k minimalizá-
cii strát. Následné merania  obsahu kyslíka vo vode 
boli tiež potešujúce, keď dva týždne po vzniku mimo-
riadnej udalosti bol už obsah kyslíka 7,8mg/l a pri po-
slednom meraní 5.6. až 11mg/l .Dúfajme, že v dôsled-
ku avizovaného veľmi horúceho leta sa nebude niečo 
podobné opakovať.
Za posledné roky k výskytu tejto choroby nedochá-
dzalo aj vďaka tomu,že každý rok bola aká-taká mož-
nosť napustenia čerstvej vody z Váhu do rybníka, 
čím sa zmenil chemizmus vody, voda sa ochladila 
a aj pri vysokých teplotách sa pomalšie prehrievala. 
Tento rok sme z dôvodu nízkeho stavu hladiny Váhu 
nemali možnosť napustenia vody. Prevencia voči tej-
to chorobe spočíva vo vápnení rybníka, ktoré je však 
dostatočne účinné len pri rybníkoch, ktoré sa dajú vy-
pustiť a vápnenie sa robí na suché dno. Chorobe sa dá 
predchádzať zvýšením obsahu medi preventívnym 
dávkovaním síranu meďnatého (ľudovo nazývaného 
modrá skalica) v množste 2kg/ha v mesiacoch  máj, 
jún, júl,august. Pri tejto príležitosti žiadame rybárov 
loviacich na rybníku Amerika III, aby mali strpenie, 
keď sa bude táto aplikácia vykonávať pomocou moto-
rového člna.
Na záver tohto možno trocha dlhšieho príspevku chce-
me zaželať všetkým našim členom úspešnú sezónu, 
ktorú nebudú počítať len množstvom privlastnených 
úlovkov ale aj množstvom krásnych zážitkov v našich 
revíroch. Rybárov, ale aj všetkých, ktorí budú tráviť svoj 
voľný čas počas dovoleniek a prázdnin na brehu našich re-
vírov žiadame, aby sa k prírode správali tak, aby sa do nej 
mohli ešte dlhé roky vracať s pocitom, že jej svojim pobytom 
v nej nijako neublížili.Petrov zdar. Výbor Oo SRZ Trnovec 
nad Váhom
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ŠPORT
FK Dynamo Trnovec nad Váhom, muži
Do jarnej časti súťažnej sezóny 2017/2018 sme vstúpili s 
cieľom dôstojne reprezentovať obec a klub a umiestniť 
sa do 10.miesta v tabuľke. Problémy boli s dochádz-
kou na tréning a dakedy aj na majstrovské stretnutia, 
občas  pre zamestnanie a niekedy pre ľahostajný prí-
stup niektorých hráčov.
Po ukončení sezóny ohlásil tréner Ing. Vladimír Klin-
cko ukončenie práce trénera pre zaneprázdnenosť v 
práci. Novým trénerom v budúcej sezóne bude p. Ni-
kolas Horváth ako hrajúci tréner.
Touto cestou výbor a hráči ďakujú odchádzajúcemu 
trénerovi za jeho činnosť a prínos pre trnovecký futbal, 
naďalej bude pokračovať ako člen výboru FK.
Výsledky v jarnej časti sezóny :
16.kolo  Trnovec nad Váhom - Betonáris Šaľa 1 : 4
17.kolo  Kráľov Brod – Trnovec nad Váhom 5 : 0
18.kolo  Trnovec nad Váhom – Gáň  2 : 0
19.kolo  Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 1 : 2
20.kolo  Trnovec nad Váhom – Žihárec 0 : 2
21.Kolo  Trnovec nad Váhom – Selice 1 : 3
22.kolo  Veľké Úľany – Trnovec nad Váhom 8 : 0
23.kolo Trnovec nad Váhom– H. Saliby „B“ 2 : 1
24.kolo  Dlhá N/V – Trnovec nad Váhom 3 : 4
25.kolo  Trnovec nad Váhom – Hody 2 : 3
26.kolo  Veľký Grob – Trnovec nad Váhom 2 : 9
27.kolo  Trnovec nad Váhom – D. Saliby „B“ 8 : 1
28.kolo  Diakovce – Trnovec  nad Váhom 1 : 3

29.kolo  Trnovec nad Váhom – Veča 3 : 6
30. kolo Jánovce – Trnovec nad Váhom 4 : 2   

1. Betonáris 30 29 0 1 151 : 20 87
2. Žihárec 30 26 1 3 145 : 36 79
3. Veča 30 24 1 5 127 : 33 73
4. Selice 30 19 5 6 94 : 37 62
5. Kráľ. Brod 30 17 3 10 82 : 51 54
6. V. Úľany 30 16 3 11 111 : 62 51
7. Galanta-Hody 30 15 4 11 60 : 50 49
8. Tešedíkovo 30 12 7 11 62 : 66 43
9. Jánovce 30 11 3 16 65 : 68 36
10. Trnovec n/V 30 11 1 18 65 : 81 34
11. Diakovce 30 8 6 16 37 : 70 30
12. D. Saliby 30 7 3 20 36 : 116 24
13. Veľký Grob 30 5 5 20 38 : 133 20
14. H. Saliby 30 5 4 21 34 : 111 19
15. Gáň 30 5 2 23 38 : 146 17
16. Dlhá nV 30 3 6 21 35 : 100 15

 FK Dynamo Trnovec nad Váhom ďakuje p.Mariánovi 
Melegovi, p. Jaroslavovi Čerhákovi a PaedDr. Imri-
chovi Subovi, PhD. za sponzorský peňažný dar.
Poďakovanie patrí aj Obci Trnovec nad Váhom za fi-
nančnú dotáciu v roku 2018 a všetkým, čo sa i len ma-
lou mierou pričinili na fungovaní nášho klubu.    
Mgr.Juraj Boženík, prezident FK

Úspech na majstrovstvách Slovenska!
Športový klub Hurrican Šaľa bol milým prekva-
pením na majstrovstvách Slovenska v plutvovom 
plávaní, ktoré sa uskutočnili v Žiline cez víkend 
19-21. 5. 2018. Pomerne mladý šaliansky klub, 
ktorý pôsobí iba 1 rok na scéne, sa stal najväčším 
prekvapením podujatia. Ohlasy z publika boli jas-
né, čo sa stalo, to nie sú plavci,ale stroje  a každý 
štart našich plavcov sa stal ostro sledovaným me-
dzi publikom, ako aj konkurenciou.
Určite najväčším prekvapením MSR bola naša 
mladá plavkyňa Sára Suba, o ktorej sa na súťaži 
dopytovali  ako o dievčati „ Odkiaľ prišla?“
Som rád, že nám vyšla tréningová koncepcia aj s 
dvomi náročnými sústredeniami. I keď nás to stálo 
veľa driny a bolesti, dokázali sme to zužitkovať na 
maximum. Som pyšný na všetkých našich plav-
cov a ich výsledky. Čo je pre nás azda najväčšou 
odmenou, spolu s nomináciou na Majstrovstvá 
Európy juniorov, kde sa so Sárou tešíme na mož-
né nové úspechy. V neposlednom rade chceme 
poďakovať mestu Šaľa, ktoré nás sponzorsky 
podporilo pri tréningových procesoch na krytej 
plavárni Aquasport v Šali. Čo nám nepochybne vy-
tvorilo lepšie podmienky a prispelo k senzačným 
výkonom. Ďakujeme.
Výsledky nášho klubu: 
Sára Suba, senzácia pretekov neprekvapila len 
svoju kategóriu, juniorky, ale aj seniorky.
4x prvé miesto vybojovala na 50 rp 110,7% zlep-
šenie, 100 pp 120% zlepšenie, 50 pp 123,9% 
zlepšenie a 200 pp 129,3% zlepšenie. A 3x druhé 

miesto na 50 bf 103,2% zlepšenie, 100 bf 100,8% 
zlepšenie a 200 bf 104,8% zlepšenie.

Medzi celkovými 
výsledkami spolu 
so seniorkami ob-
sadila 2x 2.miesto 
(vicemajsterka SR 
na 100pp a 200pp) 
a 2×3.miesto (druhá 
vicemajsterka SR na 
50rp a 50pp)
Alexandra Slišková 
medzi silnou konku-
renciou, ako vždy 

nezaváhala a vybojovala si 5 medailí.
4x prvé miesto získala na 50pp 104,3% zlepšenie, 
100pp 103,9% zlepšenie, 200pp 102,6% zlepše-
nie, 50bf 110,9% zlepšenie. 1x tretie miesto prida-
la na 100bf 103,5% zlepšenie a štvrté miesto sa 
podarilo na 400pp 102,7% zlepšenie.
Katarína Zlatošová prekvapila súperov a môže 
sa pochváliť 3. miestom na 200pp, kde si zlepši-
la svoj čas o 108,2%. Taktiež nezaostala ani na 
50pp, 100pp, či 50bf, 100bf a 200bf
Lea Plevková nenechala nič na náhodu a zlepšila 
si svoje osobné rekordy o 105-110,8% v disciplí-
nach 50pp, 100pp, 400pp a 50bf.
Tréner športového klubu Patrik Ščasný
Vysvetlivky: rp – bez nádychu(rýchlostné plávanie pod 
vodou), pp -  monoplutva(plutvové plávanie – mono-
plutva), bf – dve plutvy(voľný spôsob s plutvami/kraul 
v plutvách)
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A falu életéböl...
Felsőjattóiak Brüsszelben 

Felsőjattóiak Brüsszelben 2018
A felsőjattói földik 34 tagú csoportja május 2. és 4. 
között Eduard Kukan európai parlamenti képvi-
selő meghívására Brüsszelbe látogatott. Az autó-
buszút ugyan kissé igényes volt, az élmény viszont 
annál gazdagabb. Brüsszelbe érkezve az elszállá-
solás után a csoport a csodálatos város központ-
ját tekintette meg. Este 20 órakor maga az európai 
parlamenti képviselő üdvözölte a csoportot és dí-
szvacsorát adott nekik. A találkozó elején Kukan úr 
ajándékot kapott Ing. Július Rábektól, Tornóc- il-
letve Adriana Matúšeková, Jattó polgármesterétől 

és földijeitől. 
Nem hiány-
zott a Vág-
sellyéről szó-
ló legújabb 
könyv sem, 
melyet egy 
ajánlással Jo-
zef Belický, 
v á r o s u n k 
polgármeste-
re küldött az 

egykori vágsellyei lakosnak. A találkozás jó han-
gulatban telt, még éneklésre is sor került. Hiszen 
a „Jatovčanka” énekkar néhány tagja is képvisel-
tette magát a szomszédos Jattóból, akik rendszeres 

résztvevői  a felsőjattóiak találkozóinak.
Csütörtök délelőtt a résztvevők ellátogattak az 
Európa Parlamentbe, ahol megismerkedhettek a 
képviselő munkájával. Eduard Kukan már kilenc 
éve látja el ezt a feladatot. Mivel a parlament az-

nap ülésezett, 
az ülést az 
e r k é l y r ő l 
f ü l h a l l g a -
tókkal, szlo-
vák nyelvre 
fordítva kö-
v e t h e t t ü k . 
Délután meg-
látogattuk az 
At ó m i u m o t 

és a Mini Európa parkot, melyek Brüsszel jelképei. 
A 102 méter magas Atómiumból csodálatos kilátás 
nyílt a városra. A Mini Európa parkban az Európai 
Unió egyes tagállamainak gyönyörű épületmodell-
jeit tekinthettük meg.
Csütörtökön az esti órákban ismét autóbuszra 
szálltunk, s péntek délutánra fáradtan bár, de él-
ményekkel megrakodva tértünk haza.
Mindenért köszönetet mondunk földinknek, 
Eduard Kukannak, aki brüsszeli találkozásunkkor 
nem leplezte őszinte örömét afölött, hogy a messzi 
távolban sajátjait, a felsőjattóiakat üdvözölhette.
Peter Gomboš, az OZ Hornojatovčan elnöke 

A készülő rendezvényekről 
– dióhéjban

Lapunk múltkori számához hasonlóan most is 
szeretnénk ismertetni az olvasókkal, milyen ak-
ciókat készítünk elő lakosainknak a közeljövő-
ben.
A következő hétvégén, 2018. június 30-án immár 
tizenötödik alkalommal rendezzük meg a falu-
napot. A rendezvény előestéjén, mint minden 
évben, sor kerül a Talent 2018 énekversenyre. 
Szombat reggel a Vermek halastónál sor kerül a 
gyerekek horgászversenyére. Délután a kultúr-
ház udvarán kultúrműsor lesz, fellépnek a Šaľan 
táncegyüttes táncosai, az Ujlačanka folklórcso-
port Veľké Zálužie-ből és az Old School Brot-
hers táncegyüttes. Az est fénypontja a Polemic 
fellépése lesz. Kellemes színfoltot ígér a diószegi 
mazsorettek fellépése. Játszik és énekel majd a 
Sokoli,  Ondrej Kandráč közkedvelt énekes kísé-
rőzenekara. Végül a tánchoz a Akcent Live szol-
gáltatja a zenét. Az est műsorvezetője Ján Baček 
lesz a JOJ telvízióból.
A nagyteremben a falunk béli G. Bergendi fo-
tókiállítását tekinthetik meg. A gyerekeknek 
lesz ugrálóvár, arcfestés, és RIKOval is fényké-

pezkedhetnek.  2018. július 5-én hagyományos 
kispályás focibajnokság lesz a polgármester ser-
legéért, melyet az FK Dynamo-val karöltve ren-
dezünk meg. Az érdeklődők jelentkezhetnek a 
obec@trnovecnadvahom.sk mail címen.
A Föld napja alkalmából meghirdettük a legszebb 
kert és kiskert elnevezésű versenyt, melybe min-
den lakos bekapcsolódhat. Elég küldeni három 
képet az iveta.mesarosova@trnovecnadvahom.
sk e-mail címre, illetve telefonálni a 031/7781496-
os számra, és mi lefényképezzük a kertet.
A legszebb kertért versenyben augusztus 1-től 
31-ig szavazhatnak facebook oldalunk segítségé-
vel. A győztest a Nyárbúcsúztatón hirdetjük ki.
2018. augusztus 29-én emlékezünk meg a Szlo-
vák Nemzeti Felkelés 74. évfordulójáról, és  a 
helyi temetőben megkoszorúzzuk  a háború ál-
dozatainak emlékművét.
Szeptember 22-én a kultúrház udvarán a köz-
kedvelt Nyárbúcsúztatón találkozunk. Mint az 
előző években is, a rendezvény részét képezi a 
most harmadik alkalommal megrendezett gu-
lyásfőző verseny, a Tornóci Fakanál. A gyereke-
ket különféle játékokkal és versenyekkel várjuk, 
s természetesen kultúrműsor is lesz.
I. Mesárošová 
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A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat
   Gratulálunk a jubilánsoknak

70 Viktor Herencsár
          Jozef Zúzik
          Ján Mirt
          Vladimír Okruhlica
          PaedDr. Eva Klincková

75  Irena Pócsová
         Juliana Zubková
         František Éleš

80 Ladislav Zelenka
         Michal Varsányi

85  Helena Hajtmanová
         Jozef Láng
         Magdaléna Tabačeková

Újszüllöttek
Mária Rudická
Stela Izsáková
Filip Mikle
Michaela Kárászová
Kristián Vargačík

Házasságot kötöttek
Vladimír Pagáč és Silvia Bergendiová
Róbert Šuran és Eva Tóthová
Barnabáš Nagy és Vladimíra Varchulíková

Elhunytak
Miroslav Vríčan, 51-éves
Imrich Kuruc, 91-éves
Jaroslav Kulina, 60-éves
Júlia Pethöová, 87-éves
Peter Gombos, 91-éves
Karol Sliška, 83-éves
Helena Nagyová, 89-éves
Mária Oláhová, 85-éves         

A testület 34. ülése március 12-én zajlott, melyen a képviselők:
- tudomásul vették a község ellenőrének jelentését a község 2017-es, 
287,288,289-es sz. határozatainak teljesítéséről szóló jelentést (2018. 3.16.)
- tudomásul vették a községi rendőrség 2017-es tevékenységéről szóló jelen-
tést
- jóváhagyták a Tornóc község krónikájába írt bejegyzéseket 2015-re / meg-
jegyzések nélkül/
- elfogadták a tornóci horgászszervezet kérvényét pénzbeli támogatásra a 
Vermek halastó biológiai iszaptalanításának megvalósításához 2 250 Є érték-
ben (DPH-val)
- jóváhagyták J. Mészáros lakásbérletének befejezését lakásában 2018.4.9-i 
dátummal, s a lakás átadását H. Csikósovának
- kérték a polgármestert a 6/2016-os számú általános érvényű rendelet kiegé-
szítésére a községi bérlakások bérletének feltételeivel kapcsolatban, és a kér-
vényezők anyagi helyzetének igazolását                                                                                                     Idő-
pont: 2018. május
- jóváhagyták és kinevezték tisztségükbe a tornóci önkéntes tűzoltókat:
a) tűzoltó: Martin Horváth, Tibor Barczi, Denisa Balková, Mário Tomašovič, 
Lukáš Mocko
b) gépész-sofőr: Ľuboš Janáč, Dušan Balko
- tudomásul vették, hogy az önkéntes tűzoltók felszerelésmegvételi kérvénye 
bekerült a község 2018-as költségvetési javaslatába
- kérték a polgármestert, hogy folyósítson pénzbeli támogatást az elfogadott 
dotációk értelmében a 2018-as kérvényezőknek
A képviselőtestület 35. ülésére május 14-én került sor. A képvi-
selők többek közt:
- megbízták a község főellenőrét, ellenőrizze az Újvári utca járdája számlái-
nak megfizetését s állapítsa meg, hogy ezzel nem került-e sor a jogi előírások 
megszegésére
- megbízták a községi elöljárót, rendezze a motoros járművek közterületeken 
való parkolását
- megbízták az elöljárót, hogy terjessze elő a képviselőtestületnek a község 
kamerarendszerének projektdokmentációját
- tudomásul vették a község főellenőrének álláspontját a község 2018-2020-as 
költségvetési javaslatával kapcsolatban
- jóváhagyták Tornóc község 2018-as Programköltségvetését
tudomásul vették Tornóc község távlati költségvetését a 2019-2020-as évekre
- javasolták a bérlakásokkal kapcsolatos általános érvényű rendelet kiegészí-
tését egy melléklettel, a kérvényezők becsületbeli nyilatkozatával, hogy nincs 
a tulajdonukban semmilyen lakás vagy családi ház
- tudomásul vették a községi bérlakások bérbevételéről szóló általános érvé-
nyű rendelet javaslatát
- elfogadták a Tornóc község 1/2018-as általános érvényű rendeletét a közsé-
gi bérlakások bérlésével kapcsolatban
- tudomásul vették a közbeszerzés belső rendelkezését, melyet a képviselő-
testület pénzügyi és vállalkozói bizottsága dolgozott ki
- előterjesztették a község elöljárójának, hogy dolgozza ki a községi tulajdon-
nal való gazdálkodás alapelveit a megtárgyalt anyagok alapján
- saját kérésére felmentették  tisztsége alól Bc. Alexander Székházit, a tornóci 
önkéntes tűzoltók parancsnokát
- jóváhagyták a kaszálógép megvásárlását, az árát a megvétel után dolgoz-
zák bele a község költségvetésébe. Ára max. 10 000 Є
- tudomásul vették Ing Zezula beadványát
- tudomásul vették a polgármester vagyonbevallásáról szóló információt
- kérték a polgármestert, biztosítsa be a község központjában lévő óra mű-
ködését
A községi képviselőtestület 36. ülése 2018. június 7-én zajlott, 
a képviselők:

- feladatul adták a község 
főellenőrének a fűtés és víz-
melegítés költségei elszá-
molásának ellenőrzését a 24 
bérlakásban. Össze kell ha-
sonlítani a 2016-os és 2017-es 
évet. Időpont: a képviselőtes-
tület legközelebbi ülése
- feladatul adták a főelle-
nőrnek, ellenőrizze a község 
tulajdonában lévő egyes lé-
tesítmények revízióinak ér-
vényességét. Időpont: 2018. 
augusztus 
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást 
a www.trnovecnadvahom.sk hon-
lapon találhatnak. 
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
Több projektbe is sikeresen 

bekapcsolódtunk
Tornóc Község rendszeresen bekapcsolódik 
azokba a felhívásokba, melyek a falu lakosai 
életminőségének javítását szolgálják. Az előző 
évekhez hasonlóan a Nyitrai Kerületi Önkor-
mányzattól dotációt kaptunk a sport fejlesztésére 
1.700 Є értékben (a polgármester serlegéért folyó 
tornára használjuk fel), a kultúra támogatására 
szintén 1.700 eurót kaptunk ( a falunap műszaki 
kellékeinek bérlésére és a könyvállomány feltöl-
tésére fordítjuk).
A község az elmúlt időszakban több pénzügyi 

dotáció megszerzésére irányuló felhívásba is be-
kapcsolódott. Sikerrel jártunk a  kamerarendszer 
rekonstrukciójára kért anyagi támogatásnál is, 
mely elsősorban a  bűnözés-megelőzésre szolgál 
községünkben. A jó minőségű és működőképes 
kamerarendszer figyeli a közterületeket, a köz-
rend fenntartását, valamint a lakosok egészségé-
nek, életének és vagyonának védelmét szolgálja 
a községben. Fontos dokumentumként szerepel 
a társadalomellenes tevékenyég elkövetőinek 
felderítésénél is, főként tetteik bizonyításában. 
Ettől a rendszertől várjuk azt is, hogy a község-
ben megelőzhessük a baleseteket, és növekedjen 
a lakosok biztonsága a baleseteket illetően.
Községünkben már tíz éve megépült a több-
funkciós sportpálya, melyet egész évben aktívan 
használunk ki. A sportversenyek, küzdelmek 
jelentősen károsították a pálya felületét, ezért a 
község 2018. márciusában bekapcsolódott „A 
község többfunkciós sportpályája felszínének re-
vitalizációja” projektbe. Nagyon örültünk, ami-
kor megtudtuk, hogy az SzK Kormányhivatala a 
felújításra 10 000 eurót ítélt meg.
A Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztériuma a község kérvénye 
alapján 2000 eurós összeg folyósításáról döntött 
a Tornóci Gondozói Szolgáltatások Háza anya-

gi-műszaki felszerelésének megvételére. Ebből 
az összegből a létesítmény kliensei számára 2 
állítható elektronikus ágyat, felfekvést megelőző 
matracokat és 8 éjjeliszekrényt vesznek, melye-
ken kihúzható étkeződeszka van, mindez a kli-
ensek nagyobb komfortját szolgálja.
A Tornóci Alapiskola és Óvoda specializált bioló-
giai-kémiai szaktanteremmel rendelkezik, mely 
azonban már nem teljesíti a szükséges kritériu-
mokat és nem tudja biztosítani a természettudo-
mányi tantárgyak teljes értékű oktatását, ezért a 
termet nem tudja használni. Tornóc Község kér-
vényt adott be vissza nem térítendő anyagi tá-
mogatásra a biológiai-kémiai szaktanterem léte-
sítéséhez. A kérvényt 58.986,17 Є összegben el is 
fogadták, miközben a tervezet kiadásai 62.090,71 
euróra rúgnak. Ebből az összegből új, korszerű 
tanterem épül, mely növeli a tanulók szakmai tu-
dását, javítja eredményeit és sikeresebbek lesz-
nek a munkapiacon is. A tanteremben 21 tanuló 
dolgozhat, s teljes értékű „munkahelyet” alakíta-
nak ki a pedagógus számára is. Lesz benne inter-
aktív tábla kellékekkel, melyek lehetővé teszik, 
a további interaktív tansegédeszközök kihaszná-
lását is.
A jelenleg megvalósítás alatt álló projektünk a 
gyűjtőudvar építése és anyagi-műszaki felszere-
lése. Az építkezés már a befejezés fázisban van, 
előzőleg még sor kerül a kolaudációra is, hogy 
a gyűjtőudvar minél hamarabb szolgálhassa a 
lakosokat az osztályozott hulladék gyűjtésében. 
A lakosság biztonsága érdekében a komposztáló 
nyitvatartási idejét korlátoztuk, de július folya-
mán a nyitva tartás meghosszabbítását tervez-
zük. Ha bármiféle változásra  kerül sor, webol-

dalunkon, a facebookon vagy a helyi hangszóró 
által tájékoztatjuk önöket. Egyelőre a zöldhulla-
dékot, faágakat és  építkezési hulladékot vesz-
szük át. 
D. Hasztermanová, I. Mesárošová
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A falu életéböl...
Április 22 – a Föld napja

Számos olyan ember akad közöttünk, aki nem 
közömbös az iránt, hogy is néz ki a falu, ahol élünk. 
Április 21-én a Föld 
napja alkalmából már 
negyedszer rendez-
tük meg a „Tisztítsuk 
meg községünket” 
rendezvényt, melybe 
az előző évekhez ha-
sonlóan sok önkéntes 
is bekapcsolódott a 
lakosság, a focisták, 
tűzoltók, vadászok, 
horgászok közül, de ott voltak  községi hivatal dol-
gozói, a polgármester, a helyi képviselők és a tes-
tület bizottságainak tagjai is.
A gyönyörű verőfényes idő épp egy természetben 
tett sétára csalogatott, ezért Ing, Rábek polgár-
mester üdvözölte a jelenlévőket és meghatározta 
az önkéntesek útvonalait. Mindenki kesztyűt és 
szemeteszsákot kapott, felkerekedtek a községi 
lakásokhoz, mert az első pont az emlékfa kiülteté-
se volt. Ezt a hagyományt tavaly kezdtük és úgy 
döntöttünk, folytatni fogjuk: minden évben a Föld 
napján kiültetünk egy facsemetét. Ez évben egy 
gyönyörű hársfát, egy olyan fát ültettünk, amely 
hosszú évekig nőhet, és örömet, hasznot hozhat az 
embereknek, de  a méheknek és a rovaroknak is.

A munka ügyesen haladt, a fát elültettük. Ezt 
követően az önkéntesek szétoszlottak az előzőleg 
kijelölt útszakaszon. A gyönyörű, szinte nyárias 

időt elsősorban a gyerekek használták ki, 
akik örömmel szedték az eldobált üveget, 
műanyagot, papírt. Példaként szolgálhat-
tak volna sok felnőtt számára is, olyan jól 
kiismerik magukat abban, mi nem tarto-
zik a természetbe! Pozitívan értékelhetjük 
azt a tényt is, hogy sokkal több szemetet 
szedtünk össze, mint az előző években, 
sajnos, a legtöbbet a víznél, ahol sok gyer-
mekes család és horgász is szabadidejét 
tölti.
A község környékének tisztítása és ta-

karítása délig tartott, s megérdemelt jutalomként 
mindenki megkóstolta a finom gulyást, melyet a 
kultúrház udvarán szolgáltak fel.
A nyugdíjas egyesület tagjai a frissítőhöz diós 
és mákos kiflivel, valamint pogácsákkal járultak 
hozzá, melynek nagy sikere volt.
Köszönet mindenkinek, aki részvételével támoga-
tott minket, köszönet a lakosoknak, akik jelképesen 
azzal járultak hozzá, hogy megtisztították kertjü-
ket és házuk elejét, s ezzel is tettek azért, hogy köz-
ségünk olyan hely legyen, melyet mindnyájan sze-
retünk, s szívesen segítünk abban, hogy még szebb 
és még zöldebb legyen.
I. Mesárošová

Májusfa állítása
Községünkben azon fáradozunk, hogy a követ-
kező nemzedéknek megőrizzük a népi hagyo-
mányokat. Az egyik legszebb ilyen hagyomány 
a májusfaállítás, melynek kezdetei egészen az 
antik időszakra nyúlnak vissza. A régmúltban 
a házakat és a gazdasági épülete-
ket zöld ágacskákkal díszítették 
a rossz szellemek és a betegségek 
elűzése céljából. A májusi zöld, 
mint mágikus eszköz, a mező-
gazdászok azon kívánságát is kife-
jezte, hogy a termés erős legyen és 
jól növekedjen. A szlávok a máju-
sfát a termés és tápanyag bőségé-
nek céljából állították.
Az ifjak régen választottjuk háza 
elé állítottak májusfát, ma már ál-
talában egyet állítanak a faluban. 
Május 1. előestéjén a helyi kulturá-
lis központ udvarán sok érdeklődő gyűlt össze, 
akiket illatozó pogácsával és kaláccsal fogadtak 
a helyi nyugdíjas egyesület tagjai, de kofolát és 
sört is lehetett venni. Az egybegyűlteket Katka 
Tusková, az oktatási-, ifjúsági és kulturális  bi-

zottság elnöke üdvözölte, aki egyúttal a vendé-
geket is köszöntötte: Mgr. Kőrösi Ildikó és Ing. 
Róbert Andráši nitrai kerületi képviselőket, Ing. 
Rábek polgármestert és a községi képviselőtes-
tület jelen lévő tagjait, köztük a Vágsellyei Járási 
Hivatal elöljáróját, Ing. Petronela Vižďákovát is. 

Ezután felszólította a tűzoltókat, hogy 
lássanak munkához és állítsák fel a 
májusfát. Hogy jobban menjen a mun-
ka, a Komjatice-ből érkezett Komňac-
kí mládenci folklóregyüttes szolgál-
tatta a zenét. Az énekszó kíséretében 
egy-kettőre felhúzták a csodálatosan 
feldíszített májusfát a jelenlévők nagy 
örömére. Ezt követte a kultúrműsor, 
melyben felléptek az alapiskolások és 
a Komňackí mládenci folklórcsoport. 
A jó hangulatról Lajči & Muziker Rudi 
gondoskodott, akik muzsikájára a je-
lenlévők táncra is perdültek. A viga-

dalom egész estig tartott.
Szívből köszönjük mindenkinek, aki segített a 
rendezvény előkészítésében vagy jelenlétével 
megtisztelt bennünket.

I. Mesárošová
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A falu életéböl...

A község felszabadításának 73. évfordu-
lójáról 2018. március 30-án emlékeztünk meg. A máso-
dik világháború Tornócot sem kerülte el, s beavatkozott a 
lakosság életébe. Ma már nehezen tudjuk elképzelni a ret-
tegést, a szenvedést, melynek a gyerekek és felnőttek is ki 
voltak téve. Ezt bizonyítja a temetőben lévő háborús hő-
sök emlékműve is. Ide vésték azok neveit, akik elestek a 
harcokban, koncentrációs táborokban vesztették életüket 
vagy sebesülés során haláloztak el. Számos áldozat a civil 
lakosság köréből került ki. Az áldozatok pontos számát 
nem ismerjük, de az emlékművön 137 nevet olvashatunk.
Ma, 73 évvel a háború befejezése után is fontos, hogy ne 
feledkezzünk meg a tragikus veszteségről, a hátra ha-
gyott  áldozatokról. Tiszteletünk és köszönetünk jeléül 
koszorút helyeztünk el a háború áldozatainak emlékmű-
vénél, s így hajtottunk jelképesen fejet emlékük előtt.
I. Mesárošová

A Vitis Polgári Társulás óvodásainak 
sportolimpiája

Sokszor találkozunk azzal a nézettel, hogy a mai 
gyerekek keveset mozognak és nem nagyon sze-

retnek sportolni. Ez biztosan nem vonatkozik a 
Vitis Polgári Társuláshoz tartozó falvak óvodá-
saira, akik 2018. június 12-én sportolimpián vet-
tek részt a tornóci Anton Keszeli stadionban.
A kiválóan előkészített stadionban a forró nyári 
melegben 9 óvodából 54 gyermek versenyzett. 
Teljesítményüket díszvendégek is figyelték, Pa-
edDr. Roman Urbánik, Močenok polgármes-
tere, Milan Bíro, Veľké Zálužie polgármestere, 
Jozef Matušica, Hájske polgármestere, Stanislav 
Sťahel, Jarok polgármestere. Őket Július Rábek, 
Tornóc polgármestere köszöntötte, aki üdvözöl-
te Ing. Petronela Vižďákovát, a Vágsellyei Járási 
Hivatal elöljáróját, valamint a községi képvi-
selőtestület további négy képviselőjét.
A verseny krikettlabda-dobásban, 20 méteres 
futásban és helyből történő távolugrásban zaj-
lott. A gyerekek nagy elánnal és erőbedobással 

versenyeztek, még a hatalmas hőség sem aka-
dályozta ebben őket. A nézők, az iskolások és 
óvodások fáradhatatlanul szurkoltak nekik. 
Mindenki kíváncsian várta az eredményhirde-
tést, amikor is minden kategóriában a legjobb 
három fiút és lányt értékelték. A három legjobb 
óvoda is kapott elismerést.
Nagy örömet okozott Paula Boháčová, aki tá-
volugrásban óvodánknak ezüstérmet szerzett. 
Mindenkit megjutalmaztak, minden gyerek 
érmet és gyönyörű színes labdát kapott a rész-
vételért. A szervezők az ivóprogramról sem 
feledkeztek meg, s mindenkinek biztosítottak 
frissítőt is.
Bár a gyermek sportolimpiát már harmadszorra 
rendezték meg, először volt az OZ Vitis valame-
lyik tagközségében, tehát ez jó alkalom volt a 
községünk bemutatására is. 

Köszönet illeti a szervezőket, Tornóc Községet, 
a tornóci iskolát és óvodát, akik megszervezték 
e sikeres rendezvényt. Minden résztvevő köszö-
nettel és dicsérettel nyilatkozott róluk. 
I. Mesárošová 
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Jelentés az iskolapadból...
Színes olvasás a III.A-ban
Olvasónak senki nem születik, a szülőkön és a 
pedagógusokon múlik, hogy gyermekeinkben 
felébred-e az olvasás és a könyvek iránti szere-
tet. A gyerekek szórakozásnak kellene tekint-

sék az ol-
vasást, s 
örömüket 
kéne lel-
niük ben-
ne. A 3. 
osztályos 
o l v a s ó -
k ö n y ve t 
s z í n e k 

szerint osztottuk fel: sárga, barna, fehér, kék, 
zöld, piros és végül tarka. A színes olvasást a 
gyerekek motiválására találtam ki, ez azt je-
lenti, hogy olyan színbe öltözünk, amilyenről 
épp olvasunk. Minden színt magunk mögött 
hagytunk már, csak az utolsó, a tarka olvasás 
vár még ránk. A gyerekek nagy örömüket lelik 
benne, és nagyon örülnek a következő olvas-
mánynak. A pozitív hozzáállás és a gyerekek 
olvasásra késztetése nagyon fontos. Ez kiváló 
befektetés a jövőre nézve.
Jelszavunk: Olvasunk, olvastok, olvasnak…
Mgr. Katarína Hanzlíková

KOZMIX – kis pénzügyi akadémia
A IV.A osztály tanulói örömmel vettek részt 
A kis pénzügyi akadémia a Kozmixszal pro-

j e k t b e n . 
A Koz-
mix űr-
lény, aki 
m e g á l l t 
F ö l d ü n -
kön. Ez 
a projekt 
c s a p a t -
munkára 
tanítja a 

gyerekeket, pénzügyi ismereteiket, kreativi-
tásukat, fantáziájukat, felelősségtudatukat és 
a pénzhez való felelősségteljes hozzáállásukat 
fejleszti. Cél a pénz valódi értékének tudatosí-
tása a valós életben. A projekt az iskolai és ott-
honi aktivitásokat kreatív játékokkal és interak-
tív gyakorlatokkal köti össze. „A mi városunk” 
kreatív játékban a gyerekek megépítették álma-
ik városát. Arra kerestek választ, hogy „Mi lesz 

a város neve, milyen épületeket építünk? Mi-
lyen lesz a város környéke? Mit építünk a város 
központjába?” stb. Közös erővel megegyeztek 
abban, hogyan fektetik be a megkeresett pénzt, 
hogy városunk lakosai számára a legszebb ott-
hont biztosítsák. E fantasztikus projektért kö-
szönetet mondunk az EDULAB-nak és a Tatra 
banknak.
Mgr. Lenka Mokošová és a IV.A. o. tanulói

Gyermeknap – június 1.
Üdvözlünk a mesében… ez a felirat fogadta fa-
lunk iskolájában a gyerekeket, akikre gyönyö-
rű délelőtt 
várt: me-
separk tele 
versenyek-
kel, játék-
kal, szóra-
kozással. A 
gyermek -
nap Antoi-
ne de Saint 
E x u p é r y 
feledhetetlen könyvének szellemében zajlott. 
„A kis herceg” egy pilóta, maga a szerző életét 
meséli el, ő a Saharába kerülve találkozott a kis 
herceggel, aki egy távoli bolygóról érkezett. S 
mint a kisherceg bolygóról bolygóra, a gyere-
kek is ugyanúgy jártak az egyik állomáshelyről 
a másikra.
„ Minden 
felnőtt elő-
ször gyer-
mek volt, 
csak keve-
sen emlé-
keznek rá”
A felada-
tok össze-
állításának 
alapgondolata az említett idézet volt. Ez azt 
jelenti, hogy a gyerekek szüleik vagy barátaik 
segítségével teljesítették a feladatokat. A mese-
park három témakörre oszlott:
1. Szórakozz – 7 állomáshely
2. Alkoss – 2 állomás
3. Sportolj – utazás hét bolygón át. Az út 
vége a királyunkhoz vezetett, aki jutalommal 
várta a gyerekeket.
A meseparkban találkozhattunk a kis herceggel 
és a Direct Real DIRKA nevű kabalájával.
Természetesen a frissítő sem hiányzott. Sokáig 
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azonban nem élvezhettük, mert futnunk  kellett 
az eső elől.
Köszönet mindenkinek az együttműködé-
sért:
- Tornóci Községi Hivatal
- az iskola szülői tanácsa
- az óvoda szülői tanácsa
- L. Gálová
- G. Melegová családja
- az Ábrahám család
- MIVA Nitra
- DAB Nitra
- Klincko úr
- Ing. D. Horváth
- az iskola alkalmazottai

…sportsikereink
Járási egyéni atlétikai bajnokság:
1.hely  - magasugrás – Mário Stelo /a kerületi 
fordulóba jutott/
1.hely – 300 m-es futás Petr Kumaj / a kerületi 
fordulóba jutott/
3.hely –súlylökés –Vanesa Lupínková
3.hely – 4x60 m-es staféta, fiúk
2.hely – a fiúcsapatok versenye
Járási bajnokság, kispályás futball, a FSz iskolai 
kupája, lányok – 2. hely
Járási florball-bajnokság, fiúk - 3. hely
Járási kosárlabda-bajnokság fiúk - 3. hely
Járási asztalitenisz-bajnokság, fiúk – 1.hely – a 
fiúk csapata a Vágsellyei járás legjobb sportolói 
címet kapta
Járási asztalitenisz-csapatbajnokság, lányok – 3. 
hely
Járási atlétikai bajnokság /prof. Melicherčík 
prof. Mutkovič emlékverseny 17. évfolyama/:
Denis Farkaš – 1000 m-es futás - 1. hely
Imrich Mihalics – 600 méteres futás – 3. hely

Olimpiák, iskolai versenyek
Tanulóink sikerrel képviselték iskolánkat az 
egyes tantárgyak olimpiáin és a továbbjutásos 
versenyeken.
Mgr. Miriam Žigová, Katarína Tusková

… a DO Fénix turistanaplójából
A tornóci DO Fénix céja, hogy a gyerekek ne 
formális módon tanuljanak és értelmesen tölt-
sék szabadidejüket. Az első májusi hétvégén 
kétnapos turistakirándulást szerveztünk „Is-
merd meg Szlovákiát” címmel. Első állomá-
sunk a Magas-Tátra és a Csorba-tó volt, mely 

egész évben a legkeresettebbek közé tartozik. 
A Csorba-tótól számos túrát és sétát lehet ab-
szolválni, melyek kezdőknek és haladóknak is 
megfelelnek.
Az ősi város, Lőcse, mely a Szepesség keleti ré-
giójában terül el, szó szerint kulturális-történel-
mi emlék a szlovák városok között – ez volt a 
második megállónk. A lőcsei helyi emlékmű re-
zerváció fontos  műemlékek egész sorát mutat-
ja be. Ellátogattunk a lőcsei városházára, ahol 
számos érdekes dolgot tudtunk meg Lőcse tör-
ténelméből, de a korabéli kosztümök kiállítását, 
Pál Mester házát és a Szent Jakab római katoli-

kus temp-
lomot is 
megtekin-
tettük, itt 
található a 
gyönyörű 
f a r a g o t t 
oltár Pál 
M e s t e r 
műhelyé-
ből.

A keleti Spiš és Šariš régiót összekötő fő attrak-
cióhoz mindjárt a kirándulás második reggelén 
megérkeztünk. A szepesi vár nemzeti kulturális 
emlék és 1993-tól Lőcse emlékmű-együttesének 
része, a szepesi vár és környékének műemlékei 
az UNESCO jegyzékében is megtalálhatók. A 
vár Szlovákia kulturális örökségének állandó és  

elválaszt-
h a t a t l a n 
részét ké-
pezi.
S hogy ne 
legyen ke-
vés, a bá-
nyaváros 
Rozsnyó-
tól 7 km-
re fekszik 

a festői szépségű falu, melynek csodálatos kas-
télya eredeti berendezéssel és gyűjteménnyel 
büszkélkedhet, Betlér, Dél-Kelet Szlovákia leg-
látogatottabb kastélya – ez volt vándorutunk 
utolsó állomása. Bizton állapíthatjuk meg, hogy 
a teljes értékű hétvégén számos érdekességet, 
történelmi emléket és gyönyörűséget láthat-
tunk, mely minden érdeklődőt lekötött. S min-
denki – nem csak közülünk . igazat ad nekem 
abban, hogy a mi Szlovákiánk gyönyörű.
Katarína Tusková                                                             

Jelentés az iskolapadból...
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A  fa, mely emlékszik őseinkre!
A vadkörtefa /pyrus pyraster/ sorsa egy kicsit 
rólunk is szól. Két évvel ezelőtt egy barátom, a 
sóki születésű Fingerhút László mérnök /most 
Vágkirályfán lakik/ egy kéréssel fordult hoz-
zám, hogy segítsek egy községünk kataszteré-
ben álló öreg vadkörtefa megmentésében. A fa 
a Sókszelőce felé vezető úton az újmajori letérő 
előtt található a régi vasútvonalnál, ahol Újma-
jorból szállították a mezőgazdasági árut. Foko-
zatosan, de mint ez már nálunk bevett szokás, 

sikertelenül 
kereste fel 
a különféle 
hivatalokat 
és intézmé-
nyeket se-
gítségnyúj-
tás céljából, 
nem járt si-
kerrel.
A helyi 

helyzetfelmérésnél, ahová a városi rendőrök is 
elkísértek, megállapítottuk, hogy a körtefán egy 
hatalmas feketenyárfa oldalága fekszik, mely 
valószínűleg az erős szél és a legyengült kon-
díció áldozata lett. Nyilvánvaló volt, hogy ek-
kora súlyt hosszú távon a kora ellenére elegáns 
és karcsú vadkörtefa nem bír elviselni. Az ön-

kormányzat 
v e z e t ő j e 
m e g n y u g -
tatott, hogy 
a vackort 
m e g m e n -
tik, s ennek 
mindnyájan 
ö r ü l t ü n k . 
A bejelentő 
ismételt je-
lentkezése 

rádöbbentett, hogy a fa szenved a súly alatt! 
Segítséget kértem erdészeinktől, a SR OZ To-
poľčany erdőfelügyelőség tornóci részlegétől. 
Egy idő után azonban megállapítottam, hogy 
aktívan álltak hozzá a problémához, de az olda-
lág átvágásán kívül nem oldották meg a problé-
mát, s a levágott nyárfaág még mindig nyomja a 
vadkörtefát, s ezáltal a lehetséges megoldás ne-
künk „amatőröknek” még igényesebbnek tűnt. 
Tudatában voltam annak, hogy a bejelentő az 
mondja majd, „továbbgörgettük a problémát”, 
ezért a vadászokkal tanácskozva úgy határoz-

tam, mobilizálom  erőinket.
Eldöntöttük, hogy a Föld napján a község ak-
ciója keretében erőink egy részét e vadkörtefa 
megmentésére fordítjuk. Felkértük barátunkat, 
PaedDr. Vladimír Andruškát, a Poľný Kesov-i 
Breza vadászegyletből - egyedül őt tudtuk el-
képzelni, hogy végre tudja hajtani az akroba-
tikus műveleteket a fa koronájában, melyre 
szükség volt, hogy a vadkörtefa ne károsodjon. 
Természetesen a bejelentő Fingerhút mérnök 
úr sem hiányozhatott. Sokat segített a közsé-
gi rendőrség asszisztálása, akik biztosították a 
technikával való manipulációt az úton. Bár nem 
nagyon bíztunk a szakemberek általi megoldás 
lehetőségében, 4 órás munka után „Andruška 
akrobata” bevetésével, a traktorok, technika és 
a pozitív hozzáállás segítségével a vadkörtefát 
megszabadítottuk terhétől. A nyugodt lelkiis-
mereten kívül jutalmunk  volt a virágzó vackor 
csodálatos látványa is. A fa környékét a községi 
hivatal dolgozói takarították ki Gabika Melego-
vá vezetése alatt.
Ez az eset arról is szól, hogyan lehet megoldást 
találni néhány hivatalnok akadékoskodása elle-
nére is, akik állították, hogy ezt nem lehet.  Nem 
m e h e t ü n k 
el mellette 
úgy, hogy 
ne vegyük 
észre, hisz 
ez a vad-
körtefa több 
mint 400 
éves, még a 
régi katonai 
térképeken 
is támpont-
ként jelöl-
ték meg. Virágait apáink, nagyapáink és ük-ük 
apáink és anyáink is látták. Tiszteljük, s legyen 
jelkép és felhívás számunkra és a környék szá-
mára nem csupán e körtefa védelmére és meg-
mentésére, hanem történelmünk és tiszta kör-
nyezetünk megmaradására is. Hiszen az okos 
emberek már megmondták, hogy gyökereink 
ismerete és tisztelete nélkül esélyünk sincs a 
boldog jövőre.
Köszönetet szeretnénk mondani Fingerhút 
László mérnöknek, PaedDr .Vladimír Andruš-
kának, a községi rendőröknek, s nem utolsó 
sorban a Durmutz vadászegylet vadászainak és 
természetszerető tagjainak.
PaedDr. Imrich Suba, PhD.
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A nyugdíjasok egyesülete tovább 
folytatja sikeres tevékenységét

Márciusban, húsvét előtt az OO JDS Šaľa szerve-
zettel és Tornóc Községgel együttműködve meg-
rendeztük a húsvéti járási kézimunka-kiállítást.  
A három nap alatt a kiállítást  százzal többen te-
kintették meg, mint tavaly, s ennek nagyon örül-
tünk. Minden látogatónak köszönjük a részvételt, 
s azt, hogy értékelték tagjaink munkáját.
A kiállítás másnapján oroszláni barátaink is meg-
látogattak bennünket. Alkotóműhelyeinkben ki-
próbálták ügyességüket, s újabb technikákat sa-
játítottak el.

Még ünne-
pek előtt 
sor került 
a nyugdí-
jas egye-
sület járási 
é r t é k e l ő 
gyűlésére, 
melyen 10 
t a g u n k 
vett részt. 

Oroszlánban épp Nagypéntekre esett „A ház a ci-
vileké” nemzetközi reprezentációs kiállítás meg-
nyitója. A Vágsellye a te városod civilszerezettel 
karöltve már második éve reprezentáljuk szerve-
zeteinket és községünket is.
Áprilisban Vágsellyén tekebajnokságra került sor, 
melyen az oroszláni baráti kör és a mi alapszer-
vezetünk csapata is részt vett. A kupát a győztes 
oroszlániak vitték el, a mi csapatunk a harmadik 
helyen végzett.
Részt vettünk a Föld napján, ahol tagjaink finom-
ságokat sütöttek a brigádosok és a jelenlévők ré-
szére.
Jelen voltunk a májusfaállításon is, melyre asszo-
nyaink különféle édes és sós süteményeket készí-
tettek. Áprilisban megkezdtük a petang-edzést, 
továbbra is tornázunk Lindával, sor került az 
éneklőcsoport első próbájára is, tagunk, Tégeno-
vá asszony vezetésével.
Májusban a klubban sikerült megszerveznünk 
egy kiváló akciót, a frissen pörkölt kávék kósto-
lóját. A Tégen házaspár bemutatta a tagoknak a 
beszerzés, pörkölés  módját és  három különféle 
kávé elkészítését. Klubunkban megünnepeltük az 
anyák napját és egyúttal három jubilánsunknak is 
gratuláltunk. Egy nappal előtte gyermek-rendez-
vényen vettünk részt, melyet a „Ha nem bírsz, te-
gyél hozzá” polgári társulás szervezett, s ahol a 
gyerekeknek és szülőknek kosárfonás-bemutatót 
rendeztünk. 

Kirándulást szerveztünk a nagyszombati „Trnav-
ský Rínek” vásárra, melynek nagy sikere volt. 
Részt vettünk a močenoki járási sportjátékokon 
is, ahol három második és három harmadik he-
lyezést szereztünk és okleveleket kaptunk. A kö-
vetkező napon Oroszlánba mentünk ismeretter-
jesztő-kulturális kirándulásra. Meglátogattuk a 
házicsoki-készítő műhelyt. A Szlovák Emlékház-
ban előkészített megvendégelés után meglátogat-
tuk a majki kamalduli kolostort.
Májusban került sor az egyesület kerületi köz-
gyűlésére, melyre alapszervezetünk egyik tagját 
is delegálták. A vágsellyei városi szervezet anyák 
napjával egybekötött majálist rendezett, ahová 
két tagunkat hívták meg. Május végén alapszer-
vezetünk oroszláni barátainkkal együtt részt vett 
egy egyhetes üdülésen Trencsénteplicben. 
Előtte még a vágsellyei „A Šaľafest segít” ren-
dezvényen is voltunk, ahová VIP vendégekként 
oroszláni barátainkat hívtuk meg. Őket és Habo 
urat, a gulyásfőzés fő bíráját önkéntesként alap-
szervezetünk elnöknője kísérte el. Képviseltet-
tük is magunkat ezen a rendezvényen, tagjaink 
édes és sós finomságokkal kínálták a jelenlévő-
ket. Ezen kívül 500 db mézeskalácsot is készítet-
tünk, melyeket a gyerekek kidíszíthettek és el is 
fogyaszthattak. Mindezt két tagunk biztosította. 
Az önkéntes adomány Daniel Vyslúžilhoz jutott 
el, akiért ezt a rendezvényt megszervezték.
Tevékenységünkről még sok mindent le lehetne 

írni, ezért 
bővebb tá-
jékoztatást 
FB olda-
lunkon a 
Klub ZO 
JDS Trno-
vec nad 
V á h o m 
o l d a l o n 
kaphatnak, 

ahol néhány bejegyzést már több mint 5000 ér-
deklődő tekintett meg…
Akcióinkat nagyszerű szponzorainknak köszön-
hetően tudjuk megvalósítani, köszönet illeti ön-
zetlen tagjainkat. A község dotációja is sokat se-
gít, de köszönettel tartozunk a többi támogatónak 
is. Köszönjük biztató szavaikat az FB kommen-
tárokban, és a köszönő szavakat szüleink, nagy-
szüleink nevében. Mindnyájuknak köszönhetően 
vagyunk sikeresek, hála azoknak, akik időt talál-
nak a klubban és rendezvényeinken sorra kerülő 
közös találkozásokra.

M. Hrabovská, a nyugdíjas egyesület elnöke

Társadalmi szervezetek
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Ismét kirándultunk

Szervezetünk, a Csemadok Tornóci Alapszervezete is-
mét egy szép és kellemes kirándulást tervezett 2018. 
június 9- ére. Az úticélunk Budapest volt, azon belül 
pedig  az Országháza, vagyis a magyar  Parlament meg-
látogatása  és utána pedig egy vacsorával egybekӧtӧtt 
sétahózás a Dunán. 
Mivel a látogásra délutáni időpontot kaptunk, utunkat 
egy kis megállóval színesítettük, mégpedig  Visegrá-
don. A Dunakanyar szívében elterü-
lő város   és a visegrádi vár töretlen 
népszerűségnek örvend, melyet első-
sorban a táj páratlan szépségének,  a 
Fellegvárból  elénk táruló látványnak 
és  az épített kulturális örökség har-
móniájának köszönhet.
A középkori Visegrád legfontosabb 
eseménye az 1335-ös királytalálkozó, 
melyen a Luxemburgi János cseh, a 
Nagy Kázmér lengyel és Károly Ró-
bert magyar király, valamint a német 
lovagrend küldöttsége vett részt. Ezt 
az eseményt ӧrӧkíti meg a Fellegvár-
ban elhelyezkedő Panoptikum egyik jelenete is .
Habár  kӧzülünk már  sokan  jártak a visegrádi várban, 
mindig tartogat  a látogatók számára újabbnál  újabb 
látnivalót, ezért ezt nem lehetett kihagyni. Egy kis kávé 
és üdítő  melletti pihenés után utunkat folytattuk Buda-
pest felé. 
A magyar fővárosba való érkezésünk után egy  kis  sétát 
tettünk  az Országháza kӧrnyékén, ahol a Kossuth  téren 
volt sok érdekes látnivaló,   valamint  páran ellátogat-
tunk a Margit –szigetre, ami  szintén  nem messze terül 
el az Országháztól. A  magyar  Parlament meglátogatá-
sa  nagy élmény volt mindannyiunk számára, hiszen  az  
Országháza  Budapest egyik legismertebb középülete. 
Idegenkísérőnknek kӧszӧnhetően megtudhattuk, hogy 

ez a gyӧnyӧrü, belül arannyal díszített tӧrténelmi épület 
a  világ harmadik legnagyobb parlamentje, s amely egy-
ben a Szent Korona őrzési helye is.
Tudással és  élménnyekkel telve  hagytuk el a parlament 
épületét, majd gyalogosan folytattuk utunkat a Duna par-
ton, ahol megkerestük a Visegrád nevü hajót , amely már 
arra várt, hogy elfoglaljuk helyünket a fedélzetén. Ké-
tórás sétahajózásunk során a Kék Duna keringö lágy dal-
lamia mellett fogyaszthattuk a fantasztikus svédasztalos 

v a c s o r á t .
Közben  na-
gyon sok  
szépet lát-
tunk, kӧ-
rülhajóztuk 
a Margit 
- szigetet, 
megtekint-
hettük a 
Duna mind-
két oldalán 
elhelyezke-
dő szebbnél 

szebb tӧrténelmi épületeket, a budai Várat, Gellért – he-
gyet ís.
A nap végén még felbuszoztunk a Budai várhoz, ahon-
nan pár perces séta után eljutottunk az ismert  Halász-
bástyához, ahonnan  még egy utolsó pillantást vethet-
tünk  Budapest  panorámájára.  50  fős csoportunk egy 
nagyon kellemes és tartalmas kiránduláson vett részt, 
amely ismét sok élménnyel és tudással gazdagított min-
ket.
Kӧszӧnjük a résztvevӧknek, hogy velünk tartottak és 
egyben meghívjuk Önӧket a III. nyári nosztalgiadél-
utánra, amelyre 2018. augusztus 18-án kerül sor a tor-
nóci kultúrházban. Mindenkit szeretettel várunk.
Fülöp Margit 

Az idény előkészítése és indítása
Február elején levélben kértük a helyi képviselőtestüle-
tet, hogy nyújtson anyagi támogatást a Vermek nevelő-
halastó iszaptalanítására. Kérvényünket  a vágkirályfai 
Štrkovisko halastó iszaptalanításában élért jó eredmé-
nyeinkkel indokoltuk. E tónak is szüksége van iszapta-
lanításra, hiszen az utolsó mechanikus bágerozás kb. 
30 évvel ezelőtt történt. Azóta a halastóba évente szá-
mos biológiai hulladék került a parton növekvő fák ál-
tal, s így néhol már 60 cm vastag iszap is létrejött, mely 
rontja a víz minőségét, mivel a halastó nem átfolyásos, 
csupán a talajvizek táplálják, melyek szintje a csapadék 
mennyiségétől függ. Alacsony csapadékmennyiség és 
magas hőmérséklet esetén a víz minőségét károsító 
anyagok koncentrációja állandóan növekszik, s arra is 
sor kerülhet, hogy a község közepén élettelen vízfelület 
lesz.
A helyi képviselőtestület 34. ülése 2018. 3.19-én a 
350/2018-as határozat és a jelenlévő képviselők egyet-
értése alapján 2 250 euró összeget hagyott jóvá. Nagyon 

örülünk ennek a támogatásnak, mely segít megtarta-
ni az élő természet egy darabját falunk szívében. Az 
iszaptalanításról részletesen weboldalunkon, www.
srztrnovec.sk olvashatnak. A víz „kigyógyítása” után 
tovább fogunk foglalkozni a halastó parti részének 
rendezésével, mely az erózió által jelentős mértékben 
károsodott.
Március végén a Vermek halastavat 100 kg K1 ponty-
tyal telepítettük be, mely alapja a további Dao trans és 
Titrans Nitra cégek szponzorálásával és a földtulajdo-
nos Duslo r.t. beleegyezésével 5 teherautónyi certifi-
kált építkezési zúzalékot szállítottak az Amerika III. 
halastóhoz és a Vág versenypályájához. A zúzalékot 
szétterítették, kiegyenlítették az árkokat és a kigyúrt 
réseket. A technikáért köszönet Alojz Čelítko úrnak és 
Ing. Jozef Horváthnak, valamint tagjainknak az elvég-
zett munkáért.
Április 13-án került sor az Amerika III. 750 kg K3-as 
ponttyal való betelepítésére + 250 kg-ot Sókszelőcéről 
is hoztak. A Vermek halastóba 11 db generációs ponty 
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is került, 7-8 kg átlagsúllyal, ezek a természetes szapo-
rodás alapjául szolgálnak.
Ezt követően április 15-én az állományt speciális Rupín 
gyógytáppal is lekezelték.
Április 21-én a Vízállás 600 kg K 3-as ponttyal való 
betelepítésével befejeződött a tavaszi telepítés. Ebben 
az időben vettünk részt a Föld napján, megjavítottuk a 
szeméttartókat és lekaszáltuk a partot az Amerika III. 
halastónál.
Május elején tevékenységünk a horgászversenyek elő-
készítésére irányult, s befejeztük az Amerika III. part-
jainak kaszálását s az egyéb munkákat a verseny lebo-
nyolítására.
A versenyre május 5-én került sor, erről és az eredmé-
nyekről weboldalunkon kaphatnak bővebb tájékozta-
tást.
Május 7-én az Amerika III. halastavon az iskola igazga-
tójának késésére kisebb előadást tartottunk a napközi-

seknek, mely-
ben meséltünk a 
tóról, a Vágról, 
a halakról, va-
lamint  a többi 
itt és a termé-
szeten előfordu-
ló élőlényekről 
általában. Az 
előadás kereté-
ben Lacko Buj-
doš iskolaszol-

ga megmutatta a használatos horgászmódszereket és 
eszközöket, melyek iránt a gyerekek nagy érdeklődést 
tanúsítottak. Ez is egy módja annak, hogy szakítsuk ki 
a gyerekeket a tabletek, mobiltelefonok, számítógépek 
világából, s hogyan mutassuk meg nekik a környező 
természet szépségét és gazdagságát, melyet sok község 
is megirigyelhetne.
A halastavak szezonnyitásra való előkészítése kereté-
ben a Vízállás halastónál 21 horgászhelyet kaszáltunk 
le ott, ahol meg lehet közelíteni a halastavat. Célunk, 
hogy a tó másik felén, Vágvecse felől is létrehozzunk 
bekötőutat, hiszen a csöveket, melyek eltorlaszolták a 
bejáratot, már eltávolították. Meg kell egyezni az ide 
tartozó földek bérlőivel, hogy engedélyezzék az út 
megépítését.
A tavak megnyitása előtt az Amerika III. halastavon 
május 12-én rendkívüli eseményre került sor, melynek 
következtében 112 darab ponty pusztult el.
Az első elhullás megállapítása után rögtön elvégez-
ték a halastavon a víz minőségének vizsgálatát, majd 
a részletes laboratóriumi elemzést is. A megállapított 
eredmények nem lehettek ugyan a pusztulás közvetlen 
okai – mert csak a pontyok hullottak el. A szabad oxi-
gén tartalma a vízben alacsony, 4 mg/l volt – a pontyos 
vizeknél 7-8 mg/l az ideális 23 fokos víznél – a szerves 
anyagok tartalma viszont magas /melyet az ún. fordí-
tott fenék okozott, amikor a víz függőleges áramlása 
következtében a mélyből szerves anyagok emelkedtek 
fel s bomlási folyamatuk által lekötötték a vízből az 
oxigént/ s ez ideális feltételeket alakított ki a Branchi-
omyces sanguinis és a Branchiomyces demirgans bak-

tériumok terjedéséhez.
Ezen baktériumok ún. halbranchiomykózist okoznak, 
melynél az említett baktériumok főként a halak ko-
poltyúszirmait támadják meg és azok elhalását okoz-
zák, minek következtében a halak nem tudják felvenni 
a vízben feloldott oxigént, s így az említett okok követ-
keztében csökken az oxigéntartalom, a halak fulladoz-
nak és elpusztulnak. Az állatorvossal való konzultálás 
után kiderült, hogy ez a betegség okozta az elhullást. 
A halak állatorvos által meghatározott baktericid keze-
lést kaptak két adagban az utasítás szerint, s az elhullás 
után május 26-án ellenőrző halászásra került sor, mely-
nek során megállapítást nyert, hogy a betegség jelei 
már elmúltak, s sérült kopoltyúk regenerálódta. Ezen 
adatok alapján a Szlovák Horgászszövetség Vágsellyei 
Városi Szervezetének elnöksége úgy döntött, hogy a 
tavat június 2-án megnyitja a horgászok számára.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Matušica úrnak, 
aki nem horgász ugyan, de vízi szakember, és készsé-
gesen elvégezte halastavainkon a méréseket. Köszön-
jük Vince Ľudovít úrnak is, aki csónakot adott a gyógy-
szerek applikációjához, köszönjük továbbá minden 
tagunknak, aki bármi módon hozzájárult a rendkívüli 
esemény következményeinek felszámolásához. Köszö-
netet mondunk MVDr. Juraj Meszáros CsC úrnak is, 
aki szakmai tanácsaival és a gyógyszerek beszerzésé-
vel hozzájárult a veszteségek minimalizálásához.
A víz  oxigén tartalmának  ezt követő mérései  szintén 
örvendetesek voltak, amikor is a rendkívüli esemény 
után két héttel az oxigéntartalom már 7,8 mg/l volt, az 
utolsó mérésnél, június 5-én pedig már 11 mg/l volt. 
Reméljük, hogy a beígért forró nyár következtében 
nem ismétlődik majd meg hasonló eset.
Az utóbbi években ez a betegség annak köszönhető-
en sem fordult elő, hogy minden évben adódott ilyen-
olyan alkalom a tavak Vágból való feltöltésére, így a 
víz vegyi összetétele változott, a víz lehűlt és hőség 
esetén is nehezebben melegedett át. Ebben az évben a 
Vág alacsony vízszintjének következtében nem volt le-
hetőségünk vizet engedni a tóba.
E betegség megelőzése a halastó meszesítésén alapul, 
mely azonban csak azon halastavaknál hatásos, melye-
ket le tudunk csapolni és a meszesítés száraz fenékre 
történik. A betegséget a réztartalom növelésével, réz-
gálic preventív adagolásával lehet megelőzni 2 kg/
ha mennyiségben május, június, július, augusztus fo-
lyamán. Ennek kapcsán kérjük a horgászokat, akik az 
Amerika III. halastónál halásznak, hogy legyenek türe-
lemmel, amikor ezt a folyamatot motorcsónak segítsé-
gével végezzük.
E – lehet, kissé hosszúra nyúlt – cikk végén szeretnék 
minden tagunknak sikeres idény kívánni, melyet nem 
csak a kifogott zsákmány mennyiségével, hanem a hor-
gászterületeinken szerzett sok szép élménnyel is mé-
rünk.
Kérünk minden horgászt és szabadságát, szünidejét itt 
töltő látogatót, hogy úgy viselkedjen a természetben, 
hogy még hosszú évekig olyan érzéssel térhessen ide 
vissza, hogy ittlétével nem tett kárt benne.
Petrov zdar!
a tornóci horgászszervezet vezetősége 
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SPORT
FK Dynamo Tornóc – férfiak

A 2017/2018-as versenyidény tavaszi részébe azzal a 
céllal léptünk, hogy kellően reprezentáljuk a közsé-
get, a klubot, é s a tabellában az első 10 közé kerül-
jünk. Gond volt az edzéseken való részvétellel, néha 
még a bajnoki találkozókon is, ennek oka a munka-
hely és néhány játékos közömbös hozzáállása volt.
 Az idény végeztével Ing. Vladimír Klincko bejelen-
tette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt befejezi 
edzői pályafutását. A következő idényben Nikolas 
Horváth lesz az edző, aki játszik is.
A vezetőség és a játékosok ez úton köszönik a tá-
vozó edző munkáját és azt, amit a tornóci futballért 
tett. Az FK vezetőségében továbbra is tevékenyked-
ni fog.
A tavaszi idény eredményei:
16.forduló  Trnovec nad Váhom - Betonáris Šaľa 1 : 4
17.forduló  Kráľov Brod – Trnovec nad Váhom 5 : 0
18.forduló  Trnovec nad Váhom – Gáň  2 : 0
19.forduló Tešedíkovo – Trnovec nad Váhom 1 : 2
20.forduló  Trnovec nad Váhom – Žihárec 0 : 2
21.forduló  Trnovec nad Váhom – Selice 1 : 3
22.forduló  Veľké Úľany – Trnovec nad Váhom 8 : 0
23.forduló  Trnovec nad Váhom– H. Saliby „B“ 2 : 1
24.forduló  Dlhá N/V – Trnovec nad Váhom 3 : 4
25.forduló  Trnovec nad Váhom – Hody 2 : 3
26.forduló  Veľký Grob – Trnovec nad Váhom 2 : 9
27.forduló  Trnovec nad Váhom – D. Saliby „B“ 8 : 1

28.forduló  Diakovce – Trnovec  nad Váhom 1 : 3
29.forduló Trnovec nad Váhom – Veča 3 : 6
30. forduló Jánovce – Trnovec nad Váhom 4 : 2   

1. Betonáris 30 29 0 1 151 : 20 87
2. Žihárec 30 26 1 3 145 : 36 79
3. Veča 30 24 1 5 127 : 33 73
4. Selice 30 19 5 6 94 : 37 62
5. Kráľ. Brod 30 17 3 10 82 : 51 54
6. V. Úľany 30 16 3 11 111 : 62 51
7. Galanta-Hody 30 15 4 11 60 : 50 49
8. Tešedíkovo 30 12 7 11 62 : 66 43
9. Jánovce 30 11 3 16 65 : 68 36
10. Trnovec n/V 30 11 1 18 65 : 81 34
11. Diakovce 30 8 6 16 37 : 70 30
12. D. Saliby 30 7 3 20 36 : 116 24
13. Veľký Grob 30 5 5 20 38 : 133 20
14. H. Saliby 30 5 4 21 34 : 111 19
15. Gáň 30 5 2 23 38 : 146 17
16. Dlhá nV 30 3 6 21 35 : 100 15

Az FK Dynamo Tornóc köszöni Marián Meleg úrnak. Ja-
roslav Čerhák úrnak, PaedDr. Suba Imrének PhD a pénz-
beli támogatást.
Köszönet illeti Tornóc községet a 2018-as pénzbeli támo-
gatásért, mely ha kis mértékben is, de segítette klubunk 
működését.
Mgr. Juraj Boženík, az FK elnöke 

Siker a szlovákiai bajnokságon
A Vágsellyei Hurrican Sportklub kellemes meglepe-
tést okozott az uszonyos úszók szlovákiai bajnok-
ságán, melyre Zsolnán került sor  a 2018. május 
19.-21-i hétvégén. A viszonylag fiatal vágsellyei 
klub, mely 1 éve tűnt fel, a rendezvény legnagyobb 
meglepetése volt. A közönségtől jött visszajelzé-
sek egyértelműen mutatták, mi történt, ezek nem 
is úszók, hanem gépek. Úszóink valamennyi rajtját 
pontosan követte a közönség és a konkurencia is.
A szlovákiai bajnokság bizonyára legnagyobb meg-
lepetése a mi ifjú úszónőnk, Suba Sára volt, s a 
versenyen mindenki azt kérdezgette „Honnan jött?” 
ez a kislány.
Nagyon örülök, hogy bevált az edzési koncepciónk 
és a két igényes összpontosítás is. Ha sok haj-
tással és fájdalommal is járt, sikerült maximálisan 
kihasználni. Minden úszónkra és eredményeikre 
büszke vagyok. S a legnagyobb jutalom bizonyá-
ra az ifi Európa-bajnokságra való nevezés, ahol 
Sárával örülünk az esetleges új sikereknek. Nem 
utolsó sorban meg szeretnénk köszönni VÁGSEL�-
LYE  VÁROSÁNAK, mely szponzorált bennünket 
az edzéseknél az Aquasport fedett uszodával. Ez-
zel jobb körülményeket teremtettek nekünk, mely 
nagyban hozzájárult a szenzációs eredményekhez. 
Köszönjük.
Klubunk eredményei:
Suba Sára, a verseny szenzációja nem csupán sa-
ját kategóriáját, a juniorokat, hanem a felnőtteket 
is meglepte.
4x szerezte meg az első helyet: 50rp 110,7% ja-

vulás, 100pp 120% javulás, 50pp 123,9% javulás , 
200pp 129,3% javulás. 3x szerzett második helye-

zést, 50bf 103,2% ja-
vulás, 100bf 100,8% 
javulás,  200bf 104,8 
% javulás. Az ösz-
szesítésben a felnőt-
tekkel együtt 2x sze-
rezte meg a második 
helyet ( 100pp és 
200pp) és 2x a har-
madik helyet ( 50rp 
és 50pp)
Alexandra Slišková 
az erős konkurenciá-

ban, mint máskor, most sem tétovázott és 5 érmet 
szerzett:
4x első hely: 50pp 104,3% javulás, 100pp 103,9% 
javulás, 200pp 102,6% javulás, 50bf 110,9% javu-
lás, 1x pedig harmadik -, 100bf 103,5% javulás és 
4. helyezést 400pp 102,7% javulás.
Katarína Zlatošová meglepte ellenfeleit 200pp-
ben a 3. lett, ahol saját idejét  108,2%-kal javította.  
Nem maradt le az  50pp, 100pp, vagy 50bf, 100bf a 
200bf versenyszámokban sem.
Lea Plevková semmit se bízott a véletlenre, saját 
rekordján 105-110,8% -ot javított  50pp, 100pp, 
400pp és 50bf-ben.
Patrik Ščasný, a sportklub edzője
Magyarázat:  rp – levegő nélküli /vízalatti gyorsúszás/  
pp – uszonyúszás, egy uszony,  bf – két uszony /sza-
badon választott mód uszonyokkal/gyorsúszás uszo-
nyokban
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