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  ZO ŽIVOTA OBCE
Deň obce 2018

Naša obec patrí k tým, ktoré majú bohatú minulosť, ale neza-
chovali sa žiadne ľudové zvyky ani tradície. Snažíme sa preto 
o vytváranie tradícií novodobých a jednou z nich je nepochybne 
kultúrnospoločenské podujatie Deň obce, ktorého pätnásty ročník 
sa konal 30. júna 2018.
Podobne ako v rokoch minulých, aj v tomto roku sa v predvečer 
Dňa obce uskutočnila okresná spevácka súťaž Talent 2018.
V sobotu, 30. júna 2018, sa na rybníku Vermek zišli mladí rybári 
na detských rybárskych pretekoch, ktoré pod záštitou Obce Tr-
novec nad Váhom usporiadala Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu. Pretekalo 10 detí. 
Za príjemného letného počasia sa postupne zábery a úlovky 
stupňovali. Deti počas pretekov ulovili 47 kg rýb (karasov, lieňov, 

kaprov). 
Veľkým úspechom bolo ulovenie dvoch  generačných kaprov, kto-
ré boli do rybníka nasadené počas jarného zarybnenia. Samko 
Eremiáš a Andrejka Krišková  boli šťastnými lovcami kaprov o 
hmotnosti 5 kg. 
1.miesto: Krišková Andrea
2.miesto: Krištof Sebastián   
3.miesto: Eremiáš Samuel    
Už od rána vládol na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska 
čulý pracovný ruch, dolaďovali sa posledné maličkosti, robili sa 
posledné úpravy, aby všetko bolo čo najlepšie pripravené pre po-
zvaných hostí aj návštevníkov. Samotné podujatie otvoril svojím 
prejavom starosta obce Ing. Július Rábek. Nasledoval kultúrny 
program, v ktorom vystúpili na úvod deti základnej a materskej 
školy, ktoré zaspievali, zatancovali a zarecitovali. Nasledovali 
víťazi súťaže Talent a potom už pódium patrilo tanečniciam sú-

boru Old School Brothers Girls a spolu s nimi dvom juniorským 
majstrom sveta, Adriánovi a Samuelovi, ktorí program  obohatili 
svojimi neuveriteľnými tanečnými kreáciami. 

Folklórny súbor Šaľan je u nás dobre známy a jeho vystúpenie 
sprevádzal nadšený ohlas publika, keďže medzi tanečnicami boli 
aj dievčatá od nás z obce. Predstavil sa nám folklórny súbor Uj-
lačanka z Veľkého Zálužia, obce, ktorá je podobne ako tá naša 
členom občianskeho združenia Vitis. Pásmom piesní zo svojho 
domova spestrili náš kultúrny program. 
Skupina Polemic je stálicou slovenskej hudobnej scény a jej vy-
stúpenie sa stretlo s veľkým ohlasom. Nadšení diváci sa zhro-
maždili pred pódiom a zvŕtali sa do rytmu hudby. Po ukončení 
koncertu sa členovia skupiny ochotne fotografovali s fanúšikmi, 
ktorí si mohli dať podpísať tričká alebo fotografie, prípadne kú-
piť CD. Program zatiaľ pokračoval pestrým, choreograficky pre-
pracovaným vystúpením profesionálnych mažoretiek Liviana zo 
Sládkovičova. 
Ďalším z vrcholov bol hudobný program skupiny Sokoly, ktorú 
mnohí návštevníci poznali najmä z televízneho programu Všet-
ko, čo mám rád. Známe hity, chytľavé melódie, výborne naladení 
diváci, tancujúce páry a skvelá zábava. Sokoly museli pridať ešte 
pár pesničiek, lebo fanúšikovia sa s nimi lúčili len ťažko...
Nasledovala tanečná zábava, zahrala skupina Akcent Live, prí-
tomných roztancovali rytmy cigánskych, maďarských aj sloven-
ských piesní. Zábava skončila až v skorých ranných hodinách.
Moderátorom večera bol Janko Baček, redaktor televízie JOJ, 
ktorý sa svojej úlohy zhostil na výbornú. Okrem toho urobil veľkú 
radosť prítomným deťom, lebo spolu s ním prišiel aj RIK, oficiálny 
maskot rovnomennej televízie pre deti.

Sprievodným programom bola výstava fotografií mladého miest-
neho fotografa Gabriela Bergendiho, ktorý ponúkol záujemcom 
bohatú ukážku svojich prác, za ktoré získal už viacero ocenení. 
Deti sa tešili z možnosti vyšantiť sa na skákacom hrade, ale vyu-
žili aj naše šikovné pomocníčky Sylviu a Mariku, ktoré už tradične 
maľovali na tvár a menili tváre detí na rozprávkové bytosti alebo 
zvieratká pomaly už s profesionálnou zručnosťou. 
Mnoho detí sa chopilo aj príležitosti dať si vymodelovať balón 
podľa vlastného výberu, lebo šikovné ruky pána Dominika vyčarili 
z obyčajného balóna tie najrôznejšie tvary.
Veľká vďaka patrí úplne všetkým, ktorí prispeli k tomu, že sa toto 
kultúrnospoločenské podujatie naozaj vydarilo. Pripraviť ho stálo 
veľa práce, ktorá nás však teší, lebo našou odmenou bol pohľad 
na spokojných návštevníkov, ktorí nešetrili slovami uznania. Milí 
spoluobčania, ďakujeme za to, že nás podporujete a motivujete !
Ďakujeme!  
 I. Mesárošová
                    Realizované s finančnou podporou 
                    Nitrianskeho samosprávneho kraja 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa ko-
nalo 30. júla 2018, vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom schválilo
- zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 
- navýšenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Trnovec nad 
Váhom na opravu a údržbu objektu školskej jedálne a bežné 
výdavky školskej jedálne o sumu 12.500,- Eur.
- prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Trnovec 
nad Váhom, zapísanej na LV č. 1057  medzi Obcou Trnovec nad 
Váhom a spoločnosťou Carisma spol., s.r.o. ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- konštatovalo, že: 
a) v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitné-
ho zreteľa spočívajúci v prenajatí predmetnej nehnuteľnosti na 
umiestnenie technologického kontajnera, 
b) zámer prenájmu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 
dňa 19. júna 2018
- schválilo spôsob prenájmu nehnuteľnosti- prenájom nehnu-
teľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov
- schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prenájom 
nehnuteľnosti v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ tohto zákona a to prenájom 
časti nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Vá-
hom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, evidovanej na LV 
č. 1057, a to konkrétne nehnuteľnosť:
časť pozemku, z parcely č. 645/2, reg. „C“ – KN, o výmere 12 
m2, druh pozemku:zastavané plochy a nádvoria,
za cenu prenájmu 2,66 Eur/m2/rok  (v zmysle Zásad 
obce Trnovec nad Váhom určujúcich pravidlá nájmu a prenájmu 
bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov), s ne-
určitou dobou nájmu, pre Carisma spol., s.r.o., Okružná 31, 941 
31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36529346. Dôvod hodný osobitného 
zreteľa spočíva v tom, že Obec Trnovec nad Váhom sa rozhodla 
prenajať predmetnú nehnuteľnosť spoločnosti Carisma spol., 
s.r.o., so sídlom 
941 31 Dvory nad Žitavou s tým, že na predmetnej nehnuteľnos-
ti bude umiestnený na žiadosť spoločnosti technologický kontaj-
ner. Umiestnenie kontajnera súvisí s  výstavbou kamerového 
systému v obci, v rámci ktorého spoločnosť začala s rekon-
štrukciou káblovej rozvodovej sústavy, a obec oslovila spoloč-
nosť o možnosť napojiť a užívať kamerový systém a prevádzku 

všetkých objektov vo vlastníctve a správe obce a ich bezplatné 
pripojenie do optickej sústavy patriacej spoločnosti Carisma. 
Umiestnenie kontajnera bude znamenať nižšie náklady pri tvor-
be budúcej infraštruktúry pre distribúciu kamerového systému.  
- vzalo na vedomie novozvolený výbor DHZ v tomto zložení:
Predseda: Katarína Jarošová
Tajomník: Denisa Balková
Veliteľ: Mário Tomašovič
Preventivár: Katarína Jarošová, Denisa Balková
Strojník: Dušan Balko, Lukáš Mocko
Strojník – vodič: Dušan Balko, Ľuboš Janáč
Hospodár: Katarína Jarošová
Referent športu a mládeže: Lukáš Mocko
Kontrolór materiálno – technického vybavenia (inventarista): 
Tibor Barczi
Revízna komisia: 
predseda – Mgr. Oliver Berecz, členovia – Martin Horváth, Tibor 
Barczi
39. zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 
10. septembra 2018 v zasadačke obecného úradu a poslanci:
- ponechali v platnosti uznesenie č. 361/2018 z 35. zasadnutia 
OZ, ktorým uložili prednostke OcÚ doriešiť parkovanie motoro-
vých vozidiel na verejnom priestranstve – úloha naďalej trvá
- na základe žiadosti nájomníkov z bytových domov 1 a 78 
ukončili nájom týchto bytov k 30. 09. 2018, resp. k 30. 11. 2018 
a schválili ďalší nájom týchto bytov novým nájomníkom na ná-
vrh komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva pri OZ
- uložili zmapovať problémové lokality postihnuté vnútornými 
vodami
- vzali na vedomie informáciu o počte volebných okrskov a urče-
ní volebných miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí
- vzali na vedomie žiadosť spoločnosti Slovak Telekom o ude-
lenie súhlasu na umiestnenie technológie spoločnosti O2 
Slovakia s. r. o., a to technológie základovej stanice verejnej 
elektronickej komunikačnej siete a uložilo prednostke obecného 
úradu predložiť materiál na rokovanie komisie finančnej a pod-
nikateľskej a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a 
poľnohospodárstva
- vzalo na vedomie žiadosť p. Pallera s manželkou o odkúpenie 
pozemku parc. č. 46/47 vo vlastníctve obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a uložilo prednostke obecného úradu pred-
ložiť materiál na rokovanie komisie finančnej a podnikateľskej 
a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohos-
podárstva
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.trnovecnadva-
hom.sk 

HORNÁ ULICA 
PREŠLA OBNOVOU

Obec Trnovec nad Váhom realizovala v uplynulých 
dňoch rekonštrukciu cesty na Hornej ul. Okrem opra-
venej vozovky sa na Hornej ulici dokončujú práce na 
rekonštrukcii chodníka. Na obe aktivity boli v rozpoč-
te na rok 2018 vyčlenené finančné prostriedky, ktoré 
schválilo obecné zastupiteľstvo.  
Mgr. Zuzana Lovíšková
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Voľby do orgánov samosprávy obcí 

sa budú konať 10. novembra 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 
203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň 
ich konania na sobotu,  10. novembra 2018 od 7.00 h.
Obec Trnovec nad Váhom bude tvoriť 1 volebný obvod, v ktorom 
budú obyvatelia voliť 9 poslancov.
Zriadené sú 3 volebné okrsky: 
Volebný okrsok č. 1 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od č. d. 1-512, 918, 974, 976-977, 980, 981, 986, 
987, 990, 992, 998-999, 1011-1013, 1017- 1020, 1021, 1027, 1028, 1031, 
1032, 1033, 1038, 1039, 1041, 1042, 1043 a  Nový Dvor.
Volebný okrsok č. 2 – Miestne kultúrne stredisko  
pre voličov bývajúcich od č. d. 515-850,906-907, 910-917, 919-964, 966 
- 973, 982, 985, 988, 989, 991, 993-997, 1000-1009,1015, 1022, 1026, 1044 
a občania prihlásení na OBEC.
Volebný okrsok č. 3 -  Komunitné centrum Horný Jatov pre voličov 
bývajúcich v Hornom Jatove a Kľučiarni.
Obec do 16. 10. 2018 doručí  do každej domácnosti oznámenie o čase 
a mieste konania voľby. 
Občania sa môžu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, v stredu do 
17.00  hodiny  presvedčiť na obecnom úrade, či sú zapísaní v zozname 
voličov.
Súčasťou oznámenia je poučenie pre voliča, ktoré sa nachádza na jeho 
zadnej strane.
Volič, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemô-
že  dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej 
schránky najneskôr pred dňom volieb na obecnom úrade alebo na 
tel. čísle 031 7781496, resp. 0911 616 781.
I. Mesárošová   

Spoločenská rubrika
          Blahoželáme jubilantom 

70 Gabriel Sedlák
         Jozef Kunderlík

75 Iľjič Štibráni

80 Alžbeta Mandáková
         Anna Lisická
         Margita Keszeliová
         Alžbeta Bartovicsová

85  Michal Zalubil
         Františka Tóthová

90 Helena Hátašová
         Ján Boženík    
  
Narodili sa
Lukáš Mrázik
Teodor Matušica
Ela Budinská
Adam Miko
Dorothy Nagyová
Patrícia Motolíková
Tamara Blauová
Kristína Mia Madrová

Uzavretie manželstva 
Martin Tóth a Eva Mažárová
Igor Sklenár a Marcela Mikulová
Peter Bartek a Andrea Hajduová
Ján Fiala a Denisa Kňažková
Zoltán Hátaš a Stanislava Kuricová
Mesaroš Zoli a Erika Udvarošová
Július Sedlák a Anna Lišková
Martin Szabo a Eva Halasová
Štefan Turjan a Katarína Surányiová

Opustili nás
Margita Stojková, 67-ročná
Zdenek Billa, 61-ročný
Irena Oťáziková, 91-ročná
Mária Holecová, 77-ročná
Paula Marčeková, 91-ročná
František Molnár, 74-ročný   

Čo robiť v prípade poruchy 
káblovej televízie? 

Káblová televízia Carisma zabezpečuje 
servis v prípade poruchy počas celého 
týždňa, teda aj cez víkend. Na tento účel 
je zriadená poruchová linka, na ktorú mô-
žete volať od pondelka až do nedele.
Poruchová linka 0850 111 311
pondelok - nedeľa: 8:00-20:00 h.
Na tomto telefónnom čísle je zriadená aj 
info linka, na ktorú sa môžete obracať s 
prípadnými otázkami.
I. Mesárošová 

ZBERNÝ DVOR ČAKÁ 
NA KOLAUDÁCIU

Zberný dvor triedeného odpadu 
obce Trnovec nad Váhom sa stáva 

realitou. V posledných dňoch si 
miestna samospráva prevzala dr-
vičku na konáre, čelný kolesový na-
kladač a univerzálne vozidlo.  Na 
projekt výstavby zberného dvora 
sme získali finančné prostriedky z 
Regionálneho operačného progra-
mu," s tým, že išlo o 561.450,- eur. 

Okrem výstavby zberného dvora 
boli tieto prostriedky použité aj na 
kúpu traktora, vyklápacej vlečky, 
drvičky na konáre a kontajnerov 
pre zber biologického odpadu. Aj 
keď už v obci separujeme praktic-
ky všetko, plasty, sklo, papier, žele-
zo, tertrapaky aj elektrodpad, nový 
zberný dvor má slúžiť na sústreďo-
vanie odpadu pred jeho odvozom, 

prípadne jeho triedenie pre lepšie 
zhodnotenie.   Mgr. Zuzana Lovíšková
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ZO ŽIVOTA OBCE
Rozlúčka s letom 2018

Zatiahnutá obloha, občasné mrholenie, vietor...v 
sobotu, 22. septembra 2018 nám počasie zrána ne-
ukazovalo svoju najmilšiu tvár. Našťastie, vietor 
mračná rozohnal a postupne sa občas ukázalo aj 
slniečko. Rozlúč-
ka s letom, ktorú 
Obec Trnovec nad 
Váhom v spolu-
práci s komisiou 
školstva, mláde-
že a kultúry pri 
OZ pripravila, sa 
uskutočnila v so-
botu, 22. septem-
bra 2018.
Predpoludním finišovali posledné prípravy, aby 
sa od pravého poludnia mohol začať 3. ročník Tr-
noveckej varešky, súťaže vo varení guláša podľa 
vlastného výberu. Do tejto obľúbenej kuchárskej 
súťaže sa prihlásilo 15 tímov, ale prezentovalo sa 
ich len trinásť. Vedúci tímov si vylosovali súťažné 
číslo, každý sa premiestnil k jemu určenému sto-
lu a mohlo sa začať variť: Kuchári sa predbiehali v 
kreativite, nielen pri samotnej ponuke gulášov, ale 
aj úprave zovňajška. Niektoré tímy sa súťaže zú-
častňujú pravidelne, preto investovali aj do sluši-
vého tímového ošatenia, ale zahanbiť sa nedali ani 
tí, ktorí prišli prvý raz. 
Od 15.00 h. sa začala rozlúčka s letom, ktorú otvo-
ril a prítomných pozdravil starosta obce Ing. Július 
Rábek. V rámci programu sme videli neuveriteľ-
né kúsky, ktoré so svojimi psíkmi Herbiem a Ro-
binom predviedla cvičiteľka dogdancingu Saška. 
Ochotne sa zapojili aj prítomné deti, ktoré slúžili 
ako živé prekážky pre pudlíka Herbieho. Deti si 

mohli zasúťažil v 
slalome, hode na 
terč, zaskákať si 
vo vreci, vyskúšať 
svoje sily v preťa-
hovaní lanom a ši-
kovnosť skákaním 
v pneumatikách. 
Sme radi, že aj 
tento rok sa zapo-
jilo do hier takmer 

sedemdesiat prítomných detí. Mnoho záujemcov 
bolo aj o maľovanie na tvár, za pomoc ďakujeme 
kolegyni z komisie Sylvii a jej pomocníčke Saške. V 
sále si záujemcovia mohli pozrieť, čo všetko vedia 
vyčariť šikovné ruky rezbára. 
Medzitým členovia poroty neúnavne kontrolovali 
jednotlivé súťažné družstvá, dozerali na ich prá-
cu a napokon s pomocníčkami pozbierali vzorky 
súťažných gulášov. Začala sa neľahká práca štvor-

člennej poroty, ktorej sa ujali Mgr. Ján Baček, mo-
derátor televízie JOJ, PaedDr. Ladislav Kosztanko, 
poslanec obecného zastupiteľstva, ako aj naši spo-
luobčania Anička Slíšková a Zsolt Jobbágy. Za ich 
ochotu a pomoc im patrí veľká vďaka, veď ich úlo-
ha určite nebola jednoduchá. Napokon  sa na víťa-
zovi zhodli a mohlo sa pristúpiť k oceneniu tých 
najlepších. Na 3. mieste skončila Mária banda od 
Váhu, 2. miesto patrilo Trnoveckým trnkám a víťa-
zom sa tento rok stal Regionálny spolok včelárov 
Slovenska. Víťazi prebrali diplomy a vecné ceny, 
medzi ktoré patril aj lopárik s logom podujatia. 
Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa do sú-
ťaže zapojili a odmenil každý tím vecnými cenami 
a lopárikmi. 
Komisia školstva, mládeže a kultúry v spoluprá-
ci s Obcou Trnovec nad Váhom pri príležitosti 
Dňa Zeme vyhlásila súťaž o najkrajšiu záhradku 
a predzáhradku. Do tejto súťaže sa zapojilo osem 

súťažiacich, hlaso-
vať za najkrajšiu 
záhradku mohli 
záujemcovia na 
našom facebooku 
v priebehu celého 
augusta. Práve na 
Rozlúčke s letom 
prebehlo vyhláse-
nie víťazov. Kaž-
dý, kto sa zúčast-

nil súťaže, získal odmenu – umelé hnojivo, ktorým 
prispela do súťaže spoločnosť Duslo, a. s. Prví traja 
boli odmenení aj diplomom a poukazmi na nákup 
v hodnote 20, 30 a 50 Eur. Víťazom sa stal pán Jus-
ka, ktorého záhradka získala najviac hlasov. 
Skončila sa oficiálna časť podujatia a nasledovala 
voľná zábava. Už od poludnia sa o dobrú náladu 
pričinil aj DF Spar-
ky, ktorý poduja-
tie podfarbil prí-
jemnými rytmami 
a teraz konečne 
zahral aj do tan-
ca, hoci niektorí si 
zatancovali už aj v 
priebehu popolud-
nia. Tancovali deti, 
mládež aj tí skôr 
narodení a výbornú náladu nepokazilo ani trocha 
chladnejšie počasie.
Ďakujeme každému, kto prispel k tomu, aby sa 
Rozlúčka s letom vydarila, ale aj Nadácii SPP, 
sponzorovi podujatia. Naša najväčšia vďaka však 
patrí tým, ktorí sa zapojili do samotného podujatia 
a všetkým, ktorí prišli, aby si v družnej a veselej 
nálade posedeli a spoločne sa zabavili. 
I. Mesárošová
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Keby sochy vedeli 

rozprávať......
......určite  by nás to zaskočilo. V 
estetickej nehybnosti pripomí-

najú svoj príbeh, ktorý sa môže 
spojiť s aktuálnym príbehom 
každého jedného z nás v kon-
texte regiónu, v ktorom žijeme.
Aj kamenná socha sv. Jána Ne-
pomuckého/ (zač.19.st.), ktorá je 
v súčasnosti umiestnená v areáli 
miestneho cintorína pri rímsko-
katolíckom kostole Premenenia 
Pána v Trnovci nad Váhom, má 
svoj príbeh.
Úlomky, pozbierané z orálnych 
prameňov, hovoria o prívalovej 
vlne , ktorá „umožnila“ ,aby sa 
socha ocitla v obci, resp. moh-
la byť lokalizovaná na mieste 
starého kostola v Trnovci nad 
Váhom. Isté je , že v 50 . rokoch 
minulého storočia bola odkúpe-
ná rod. Dubnickou a mala svoje 
miesto  na pozemku ich rodin-
ného domu. Po zmene vlastníka 
bola darovaná rod. Tóthovou, 
ktorá tým umožnila, aby sa 
mohol začať proces odborného 
komplexného reštaurovania.
V prvej etape,v koperácii s 
Obecným úradom, ktorý uvoľ-
nil štartovacie prostriedky z 
grantu Nadácie SPP v sume 
1.000,- Eur, bude kamenná so-
cha sv. Jána Nepomuckého 
odborne očistená od povrcho-
vého depozitu a sekundárnych 
cementových tmelov. Následne 
bude celoplošne odsolená zába-
lom buničitej vaty a celoplošne 
napenetrovaná orgánokremi-
čitanovým náterom. Garantom 
odbornosti je Mgr.art. Vladislav 

Plekanec – tri Elementy s.r.o, 
ktorý bude realizátorom kom-
plexného reštaurovania kamen-
nej sochy. Proces reštaurovania 
bude pokračovať v jeho domov-
skom ateliéri  synchrónne  s ob-
novou fasády na rímskokatolíc-
kom kostole Premenenia Pána v 
Trnovci nad Váhom.
Optimistický scenár hovorí o 
máji 2019, všetko však závisí od 
finančných možností. V súčas-
nosti prebieha zbierka na ob-
novu fasády miestneho kostola 
a ja touto cestou ďakujem všet-
kým darcom. Využívam aj túto 
možnosť, aby som sa obrátil na 
Vás, milí priatelia a obyvatelia 
Trnovca nad Váhom, ktorí by 
chceli prispieť na obnovu sochy, 
prípadne na  obnovu fasády na 
kostole Premenenia Pána, svoje 
príspevky môžete posielať na 
zverejnené číslo účtu. Vďaka.
Projekt bude z väčšej časti fi-
nančne pokrytý Rímskokato-
líckou cirkvou v Trnovci nad 
Váhom, o finančných nákla-
doch a  o použitých finančných 
prostriedkoch aj z  Vašich darov 
budete transparentne informo-
vaní.
Touto cestou ešte raz ďakujem 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k záchrane 

kultúrneho dedičstva v našej 
obci. Moja osobitná vďaka patrí 
p. Rehákovi.
S úctou a vďakou 
Mgr. Róbert Ondrík, farský administrátor

Číslo účtu  
Rímskokatolícky farský úrad Trnovec 

nad Váhom 
SK31 0200 0000 0007 5133 4132

Blahoželáme, pán Láng!
Je veselej, žartovnej povahy. V Tr-
novci nad Váhom ho každý pozná 
ako „Miki báčiho“. Je pravý Trnov-
čan, má rád prírodu, a to najmä stro-
my. Počas prechádzky vždy obzerá 
suché stromy a uvažuje nad tým, 
čo sa z nich dá vystrúhať. Ako dô-
chodca veľa času prežíva vo svojej 
čarodejnej dielni pri sústružení, ob-
klopený svojím náradím. V posled-
ných rokoch vytvoril veľa krásnych 
predmetov. Z jeho diela sú niektoré 
predmety umiestnené v miestnom 
kostole, kaviarni Šport, na Lángo-
vom dvore aj na obecnom úrade v 
sobášnej sieni. Krásne výtvory už 
obdivovali mnohí. 
Napokon sa prihlásil do okresnej 
súťaže Výtvarné spektrum v Nitre, 
kde získal prvú cenu v kategórii C 
. Jeho dielo Hlava Ježiša Krista a 

niekoľko 
k ú s k o v 
bižutérie 
p o s t ú -
pilo do 
krajské-
ho kola v 
N o v ý c h 
Z á m -
k o c h . 
P o r o t a 
v e ľ m i 
k l a d n e 

hodnotila jeho tvorbu. Získal čest-
né uznanie a postúpil na celoštátnu 
výstavu do Dubnice nad Váhom, 
kde mu odborná porota udelila 
ďalšie čestné uznanie v kategórii 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 
Táto celoštátna výstava je putovná. 
Vystavované diela si môže záujem-
covia obhliadnuť od 11. do 30. ok-
tóbra 2018 na barokovom nádvorí 
Univerzitnej knižnice  v Bratislave 
a od 13. novembra do 2. decembra 
2018 v Kulturparku, budova  Bravo 
v Košiciach.
Miki, sme hrdí na Tvoje dosiahnu-
té výsledky a za to, že si našu obec 
zviditeľnil na celom Slovensku. Sr-
dečne blahoželáme a prajeme Ti 
veľa zdravia a úspechov v ďalšej 
tvorivej činnosti.
Mgr. Z. Szovicsová
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74. výročie Slovenského národného povstania
Tento významný medzník v dejinách nášho národa si pripomíname každoročne 
29. augusta. V tento deň v roku 1944 od 10.00 hod. ráno začala nemecká armáda 
spolu s policajno-bezpečnostnými jednotkami obsadzovať územie Slovenska. Ako 
odpoveď na tento čin podplukovník generálneho štábu Ján Golian vydal posádkam 
slovenskej armády rozkaz, aby začali klásť ozbrojený odpor nemeckým okupačným 
silám. Rozkaz "Začnite s vysťahovaním", ktorý 29. augusta o 20:00 h poslal ge-
nerál Ján Golian povstaleckým vojskám, znamenal aktívnu obranu voči nacistom. 
Začiatok Slovenského národného povstania oznámil Slobodný slovenský vysielač v 
Banskej Bystrici. 
Povstanie bolo namierené proti nemeckým okupantom, ale aj proti domácej ľudác-
kej vláde pod vedením Jozefa Tisa. Otvorený boj nemal šancu proti početnej preva-
he sa postupne zmenil na boj partizánsky. 3. novembra 1944 Nemci zajali veliteľov 
povstania Goliana a Viesta, ktorých popravili v neznámy deň roku 1945 pravdepo-
dobne v koncentračnom tábore Flossenburg. Odboj sa stiahol do hôr, odkiaľ pokra-
čoval až do úplného oslobodenia nášho územia. Význam Slovenského národného 
povstania spočíva predovšetkým v tom, že týmto krokom sa Slovensko pridalo k  
protifašistickému hnutiu, ktoré postupne narastalo v celej Európe a dokázalo, že 
stojí na strane demokracie a humanity proti fašizmu a nacizmu. 
Odkaz Povstania je stále aktuálny aj v dnes, keď sa s prejavmi rasovej nenávisti , 
netolerantnosti a nacionalizmu stretávame všade okolo nás. Pripomínajme si, že tí, 
ktorí v ňom obetovali svoje životy, boli ľudia ako my, a predsa neváhali priniesť cenu 
najvyššiu – vlastný život, aby nám priniesli slobodu a demokraciu.
Česť ich pamiatke!                 I. Mesárošová

Letný tábor
Školské dvory bývajú obyčajne počas leta prázd-
ne, tiché a opustené, ale ten náš bol výnimkou. V 
dňoch 30.7. – 3.8. 2018 sa v priestoroch základnej 
školy konal letný tábor, ktorého sa zúčastnilo 45 

detí. Harmono-
gram činností a 
dozor zabezpe-
čovali 3 peda-
gogickí pracov-
níci. Strava sa 
pripravovala v 
školskej jedál-
ni. Počas pia-
tich dní mali 
deti možnosť 

spoznávať krásy starobylej Nitry, absolvovať tu-
ristický pochod na vrch Sitno a kochať sa krásnou 
prírodou v okolí Počúvadlianskeho jazera. Kúpa-
liská Vincov les a Tvrdošovce boli miesta, kde sa 
relaxovalo, plávalo i šantilo. Stanovanie, opekanie 
a množstvo hier boli tiež náplňou jedného z neza-
budnuteľných večerov. Letný tábor bol priestorom 
pre vznik nových priateľstiev, zážitkov a spomie-
nok. Tábor sa konal z finančnej podpory Obce Tr-
novec nad Váhom, z príspevkov rodičov a darcov. 
Pedagógovia našej základnej školy sú zanietení 
pre prácu s deťmi a venovali im svoj čas aj počas 
leta, čoho je tento tábor dôkazom. 
Mgr. Tatiana Srňáneková

Slávnostné otvorenie školského roka
Základná škola s materskou školou Trnovec nad 
302 otvorila svoje brány opäť po letných prázdni-

nách dňa 3. septembra 2018. Slávnostne sme zahá-
jili školský rok 2018/2019. Začiatok školského roka 
je slávnostná udalosť, ktorá ovplyvňuje život nás 

všetkých – uči-
teľov, deti, žia-
kov, rodičov, 
rodinných prí-
slušníkov a 
všetky profesie, 
ktoré zabezpe-
čujú služby pre 
školy a školské 
zariadenia. V 
základnej ško-

le sme privítali 176 žiakov a v materskej škole 69 
detí. Tento školský rok do lavíc zasadlo 20 prvá-
čikov a školský 
klub navštevuje 
58 žiakov. Ko-
lektív ZŠ s MŠ 
tvorí 23 pedago-
gických a 13 ne-
pedagogických 
zamestnancov.                                    
Ďakujeme rodi-
čom všetkých 
detí, ktorí si vy-
brali našu zák-
ladnú a materskú školu, a tým vložili dôveru do 
rúk našich pedagógov. Budeme sa snažiť o to, aby 
deti a žiaci v našich zariadeniach boli spokojné a 
šťastné. Pevne veríme, že nás čaká školský rok plný 
vzájomnej úcty, dôvery a ohľaduplnosti.  
Mgr. Tatiana Srňáneková    

Modernizácia 
biologicko-chemickej učebne 

Obec Trnovec nad Váhom ako zriaďovateľ Základnej 
školy s materskou školou Trnovec nad Váhom podala 
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prí-
spevku na zriadenie biologicko-chemickej učebne, 
nakoľko učebňa, ktorú má škola vybudovanú, už ne-
spĺňa potrebné kritériá a jej súčasný stav neumožňuje 
zabezpečenie plnohodnotného vyučovania prírodo-
vedných predmetov. 
Žiadosť bola schválená vo výške 58.986,17 €, pri-
čom celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 
62.090,71 Eur. Za tieto finančné prostriedky bude 
vybudovaná nová, moderná učebňa, ktorá zvýši od-
borné vedomosti žiakov, ich výsledky a úspešnosť 
na trhu práce. Učebňa bude mať pracovné miesta 
pre 21 žiakov a plnohodnotne vybavené pracovisko 
učiteľa. Bude vybavená interaktívnou tabuľou a prís-
lušenstvom, ktoré umožní využívať ďalšie interaktívne 
vyučovacie pomôcky. V týchto dňoch bolo ukončené 
verejné obstarávanie, takže veríme, že ďalší projekt 
bude úspešne ukončený a základná škola sa tak bude 
môcť tešiť z novej biologicko-chemickej učebne.
Mgr. Zuzana Lovíšková
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Štvorlístok deťom

Nie je dopriate všetkým deťom, aby mali možnosť 
zúčastniť sa akéhokoľvek tábora počas letných 
prázdnin. Našťastie existujú ľudia, ktorým na de-
ťoch záleží, počas leta nezaháľajú a pre tieto deti 
ho pripravia. Nezabudnuteľné dni zažili deti z ce-
lého Slovenska v tábore Štvorlístok deťom, ktorý 
sa v tomto roku konal v krásnom prostredí are-
álu Hotela Lomnistá neďaleko malebnej dedinky 
Jasenie v okrese Brezno. Organizátormi tábora 

boli: Nadácia Mar-
kíza v spolupráci s 
OZ Štvorlístok de-
ťom, Detská orga-
nizácia Fénix, o. z. 
a Slovenský olym-
pijský výbor. Spo-
ločne 115 deťom 
zo sociálne znevý-
hodneného pro-
stredia, sirotám, 

polosirotám, týraným deťom vyčarili počas 12 dní 
úsmev na tvári a pripravili bohatý program, na 
ktorý sa len tak ľahko nezabúda.
Čo všetko zažili deti v tábore Štvorlístok deťom? 
Chemickú show, virtuálnu realitu, štafetovú sú-
ťaž mladých hasičov – nechýbala ani pena, kuklá-
či, šermiari, Gizka Oňová, Adam Ďurica, Desmod, 
opekačka, návšteva 3D rozprávky v Banskej Bys-
trici. Posledný táborový deň hľadali deti poklad. 
Pomáhali im aj chlapci z našej obce Alex J. a Im-
rich M., ktorí si z tábora priniesli okrem zážitkov 
a nových kamarátstiev aj plno darčekov, hračiek, 
školských pomôcok, odev či obuv. 
O to posledné sa postarali sponzori v akcii „Ob-
leč si svoje dieťa“. Vďaka nim sa podarilo obliecť 
všetky deti z tábora. Celý pobyt v tábore bol pre 

deti zdarma a na jeho priebehu sa podieľali dobro-
voľníci a rôzni sponzori. Jedným z organizátorov a 
hlavným vedúcim tábora bol Mgr. Patrik Herman 
– moderátor TV Markíza a podpredseda DO Fé-
nix, o. z., ktorému patrí naše veľké poďakovanie. 
Patrik je človek s veľkým srdiečkom na správnom 
mieste. Sme radi, že patríme medzi fénixákov a 
máme tú česť s ním spolupracovať.
ĎAKUJEME, PATRIK – SI SKVELÝ ČLOVEK !
PaedDr. Eva Klincková, PaedDr. Róbert Mittermayer, Mgr. 
Marcela Paľová a Katarína Tusková

Mgr. Patrik Herman nám:

Milí priatelia!
Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za Vašu 
pomoc a spoluprácu!
Aj vďaka Vám prežilo 115 deti z ťažko skúšaných 
rodín z celého Slovenska nezabudnuteľných 12 
dni plných zážitkov a prekvapení, vďaka ktorým 
mohli aspoň na chvíľu zabudnúť na ťažké a smut-
né chvíle, ktorými žijú doma...
Všetky deti sa nám tento rok podarilo obliecť a 
obuť do nového a domov si mohli odniesť kom-
pletnú výbavu do školy a rozsiahlu materiálnu 
pomoc, ktorá aspoň čiastočne zmiernila ťaživú so-
ciálnu a finančnú situáciu v rodinách, v ktorých 
žijú...
Bez Vás by tieto deti nič také nezažili a nedočkali 
by sa ani pomoci, ktorú ich rodiny potrebujú! Ďa-
kujem, že ste si dali tu námahu a venovali dobrej 
veci svoj čas a energiu...
Ďakujem za seba, aj za deti!  
S úctou a pokorou Patrik Herman

poznámka red.
všetky fotografie a  videá z letného tábora si môžete po-

zrieť na webovej stránke OZ Štvorlístok deťom 

Ďalší krok k bezpečnosti
V obci Trnovec nad Váhom sa rozšíri moni-
torovací kamerový systém. Časť finančných 
prostriedkov na realizáciu projektu vo výške 
10.000,- Eur obec získala z dotácie Minister-
stva vnútra SR na zabezpečenie úloh preven-
cie kriminality, zvyšnú časť dofinancuje obec 
na základe rozhodnutia obecného zastupi-
teľstva zo svojho rozpočtu.
Cieľom rozšírenia kamerového systému je 
zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštev-
níkov obce, zníženie kriminality, prevencia 
páchania trestnej činnosti, zvýšenie efektív-
nosti pri objasňovaní kriminálnej trestnej 
činnosti a pri preukazovaní dopravných 
priestupkov a na úseku ochrany životného 
prostredia.
Mgr. Zuzana Lovíšková

Informácia pre majiteľov psov

Od 1. 9. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018, kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2007 Z. z. o veterinár-
nej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým 
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vznikajú tak nové 
povinnosti aj pre majiteľov psov.
Podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z.: „Vlastník psa je 
povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na 
území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa 
technické požiadavky podľa osobitného predpisu, pred 
prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týž-
dňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlast-
níkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.“ 
Register spoločenských zvierat zriaďuje a prevádzkuje 
štátna veterinárna a potravinová správa.         
 I. Mesárošová



ZO ŽIVOTA ZÁUJMOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

    8

Keď nevládzeš, tak pridaj...
V našej obci pôsobí mnoho občianskych združení. O niekto-
rých vieme viac, o niektorých menej. Koncom roka 2017 sa 
v obci vytvorilo nové občianske združenie s názvom Keď 
nevládzeš, tak pridaj... Toto občianske združenie si vzalo 
do názvu výrok slávneho Emila Zátopka a snaží sa svoji-

mi akciami a smerova-
ním šíriť tento odkaz 
a predovšetkým ho 
ďalej rozvíjať. Preto 
aj v našich stanovách 
je zakotvené smero-
vanie na športovú 
činnosť, kultúru, soci-
álnu oblasť, školstvo 
a aj hasičský šport v 
spolupráci s DHZ Tr-

novec nad Váhom. V roku 2018 sme už zorganizovali 4 ak-
cie:  Veľkonočné zbieranie vajíčok v Novom Trnovci, akcia 
Neseď a bav sa s ekohrami pre deti, Hry minulého storočia 
a detské prekážkové preteky s názvom Rebel Run. Všetky 
podujatia sa vyznačovali vysokou návštevnosťou, nápadi-
tosťou a veľkým počtom súťažiacich detí. Členovia zdru-
ženia sa vždy snažia, aby každé dieťa dostalo odmenu za 
svoju účasť. Týmto spôsobom sa snažíme deťom ukázať, že 
súdržnosť, vzájomná spolupráca a vytrvalosť sa oplatí a je 
základom úspechu. Pri podujatiach, ktoré združenie orga-
nizuje, sa často dozvedia aj informácie o ochrane životné-
ho prostredia, o základoch rozcvičky, alebo o iných zaují-
mavých informáciách týkajúcich sa daného podujatia. Pri 
akciách sa nezabúda ani na rodičov a návštevníkov. Tí sa 
často môžu v sprievodných programoch a súťažiach zapojiť  
tiež.  Veríme, že sa nám ešte v roku 2018 podarí pripraviť 
pár akcií pre Vás a v nasledujúcich rokoch z nich vytvoríme 
tradíciu. 
Pri poslednom podujatí s názvom Rebel Run sa na trati s 
dĺžkou 650 metrov s viac ako 15 prekážkami stretlo 79 súťa-
žiacich detí od veku 4 až  do 15 rokov. Každé dieťa získalo 
bohatú odmenu za zdolanie trate, no nezabudlo sa ani na 
prvých troch. Cieľom podujatia však bolo ukázať deťom, že 
vytrvalosťou, snahou a posunutím svojich hraníc dokážu 
zdolať aj na prvý pohľad ťažké prekážky. Takisto sme sa 
im snažili ukázať, že si majú na trati navzájom pomáhať, 
pretekať v zmysle fair play, a že dôležitejšie ako samotné 
víťazstvo je to zvládnuť spolu ako tím. Osvojením si týchto 
vlastností budú vo svojom okolí šíriť vzájomnú toleranciu a 
súdržnosť, ktorá je veľmi dôležitá.
Pri ďalších akciách sa na Vás tešia členovia združenia Keď nevlá-
dzeš, tak pridaj... :
PhDr. Ladislav Berecz, Mgr. Oliver Berecz, Mgr. Anikó Polák 
Abrahámová PhD., Ing. Monika Abrahámová, Ing. Matej Sopka, 
Petra Karadiová, Martin Horváth, Jozef Mészáros, Katarína Tus-
ková, Anna Ácsová, Katarína Jarošová, Bc. Marek Polák, PaedDr. 
Silvia Bereczová, Iveta Mesárošová a Mário Tomašovič.
Veríme, že sa spoločne stretneme na ďalších podujatiach.
Mgr. Oliver Berecz, podpredseda OZ 

Okresná hasičská súťaž
Po dlhých rokoch sme si mohli v našej obci 
pozrieť hasičskú súťaž. Všetci občania mali 
možnosť po viac ako 20-tich rokoch dňa 
23.6.2018 vidieť okresnú hasičskú súťaž 
dobrovoľných hasičských zborov. Súťažilo 
7 tímov z obcí Horná Kráľová, Diakovce, 
Šaľa - Veča, Dlhá nad Váhom, Vlčany, Ži-
hárec a, samozrejme, domáci tím z Trnovca 
nad Váhom. Súťaž otvoril a zahájil predse-
da ÚzO DPO SR Šaľa Ing. Arpád Baranyai 
minútou ticha za zosnulého Ivana Gašpa-
ríka (posledný aktívny veliteľ pred znovu-
obnovením DHZ v Trnovci nad Váhom). 
Po príhovoroch územného veliteľa DPO 
Šaľa Štefana Sýkoru, starostu obce Ing. Jú-
liusa Rábeka a novozvolenej predsedníčky 
DHZ Trnovec nad Váhom Kataríny Jaro-
šovej sa začala samotná súťaž. Súťažilo sa 
v dvoch disciplínach v dvoch za sebou na-
sledujúcich kolách. Súťažnými disciplína-
mi boli štafetový beh 9x50 metrov a zásah 
na terč, tzv. hasičský útok. Výsledné časy z 
týchto disciplín rozhodli o víťazoch. Súťaž 
bola veľmi vyrovnaná a tesná, o umiestne-
niach rozhodovali stotiny až sekundy. Náš 
tím DHZ Trnovec nad Váhom sa aj napriek 
ťažkým celodenným prípravným prácam, 
ktoré prebiehali predchádzajúci deň, po 
noci prebdenej strážením ihriska a prácam 
počas samotného dňa súťaže umiestnili 
na krásnom 3. mieste a len o chlp im ušlo 
miesto druhé. Aj napriek tomu sme boli 
veľmi spokojní s umiestnením a hlavne 
vďační za obrovskú skúsenosť.
Pre súťažiacich a návštevníkov bolo pripra-
vené občerstvenie vo forme gulášu, ryba-
cej polievky, pre deti balóny, záujemcovia 
si mohli vyskúšať streľbu z luku a štátny 
hasičský zbor zo Šale predviedol hasičskú 
techniku.
Na záver by sme sa radi poďakovali všet-
kým, čo nám s prípravou pomáhali, ako 
aj všetkým sponzorom – Luk a Šíp - Ing. 
Horváth, Lángov dvor, Obec Trnovec nad 
Váhom, slovenskému rybárskemu zväzu 
MSO Šaľa, OZ Keď nevládzeš, tak pridaj..., 
ihriská OLI, Marike Mandákovej a jej man-
želovi za varenie, rodine Bereczovej, Miške 
Tuskovej za zabezpečenie prvej pomoci, za 
občerstvenie v miestnom bufete LIPA.
Takisto ďakujeme všetkým čo nás prišli 
povzbudiť a čo nám držali palce. Budeme 
sa snažiť v ďalšom roku o zlepšenie nášho 
umiestnenia.     
Katarína Jarošová 
predseda DHZ Trnovec nad Váhom
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V našom klube dôchodcov vládne 

mladý duch...
Aj tretí štvrťrok v našej ZO JDS bol plný aktivít. V júni sme stihli 
zájazd na levanduľový festival v Bratislave. Hneď na ďalší deň 
náš člen Michal Takáč vycestoval do Nových Zámkov na kraj-
ské športové hry seniorov 2018 za okres Šaľa. Domov prinie-
sol bronzovú medailu za III. miesto v streľbe zo vzduchovky a 
striebornú za II. miesto v kope loptou na minibránku. Srdečne 

blahoželáme!
Nasledoval okresný 
turnaj v chôdzi s tre-
kingovými palicami na 
zimnom štadióne v Šali, 
kde sa zúčastnilo 7 na-
šich členov. Ako druhý 
prišiel do cieľa náš člen 
Viktor Herencsár. Naša 
Lýdia Blahová prišla 
štvrtá v poradí a Michal 

Takáč deviaty spomedzi 23 účastníkov chôdze. Všetci traja sa 
ocitli v desiatke ocenených. Srdečne ďakujeme za reprezentá-
ciu našej ZO JDS i obce Trnovec nad Váhom, veď rozhovor s 
Viktorom a priebeh podujatia natáčala TV KREA.
16. júna sme prijali pozvanie predsedníčky Slovenskej národ-
nostnej samosprávy v Orosláni p. Betky Szabóovej na Me-
dzinárodný folklórny festival v Myjave, kde ich slovenský klub 
ponúkal rôzne špeciality počas trvania festivalu, teda 3 dni. Na 
pozvanie predsedníčky OZ Priateľov Oroslánu  Márty Fátrai a 
predsedníčky Slovenskej národnostnej samosprávy Betky Sza-
bóovej sme sa zúčastnili spolu s poslancom NSK Róbertom 
Andrášim na dvojdňovom podujatí v Orosláni s názvom Noc 
múzeí.
Júl sme začali našou aktívnou účasťou na veľkolepom podujatí 
pre deti pod názvom Hry minulého storočia. Spolu s nami sa 
podujatia zúčastnil aj poslanec NSK Róbert Andráši. Ďakujeme 
za pozvanie občianskemu združeniu Keď nevládzeš, tak pri-
daj..., ktoré podujatie organizovalo. Naša predsedníčka prijala 
pozvanie p. Szabóovej na dvojdňové stretnutie na  Deň Slo-
vákov v Békešskej Čabe pri príležitosti 300. výročia založenia 
Békešskej Čaby prisťahovalcami zo Slovenska.
V druhej polovici júla sme už po druhýkrát zorganizovali dru-
žobný kultúrny a športový deň pre našich členov aj priateľov z 
Oroslánu. Privítali sme ich v našom klube, odkiaľ sme odišli na 
Lángov dvor, kde nám ponúkli občerstvenie a na veľkú radosť 
našich priateľov  nás zobrali na konskom povoze na prehliadku 
našej obce.

Po skončení prehliadky sme sa presunuli do areálu strelnice 
Hubert, kde nás už čakali naši členovia a hotový guláš, ktorý 
navarili manželia Feri a Klárika Fülöpoví. Po dobrom obede 
sme si zastrieľali z luku. Ukázali a predviedli sme našim priate-
ľom základy petangu a dobre sme si zatancovali. Do tanca nám 
hrala kapela DUO Seniors zo Šale. Na tomto podujatí sa zú-
častnil aj poslanec NSK Róbert Andráši, prednostka Okresného 
úradu v Šali Ing. Petronela Vižďáková a starosta obce Trnovec 
nad Váhom Ing. Július Rábek.
Touto cestou ďakujeme Alenke a Róbertovi z Lángovho dvora, 
manželom Horváthovým zo streleckého areálu Hubert, ako aj 
Obci Trnovec nad Váhom za naozaj skvelú pomoc, či už finanč-
nú, či materiálnu. Ing. Vižďákovej ďakujeme za chutné brosky-
ne, p. Andrášimu a B. Szabóovej za vynikajúce „Lipót“ chleby. 
Veľká vďaka patrí našim členkám, ktoré napiekli na toto poduja-
tie a, samozrejme, za pomoc pri usporiadaní akcie a priateľom 
z Oroslánu za množstvo chutných dobrôt.  Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zúčastnili. Naši priatelia ako poďakovanie prisľúbili a 
uskutočnili svoj sľub – pečenie lángošov na westernových pre-
tekoch koncom júla. Bolo to vynikajúce podujatie, kde tombolo-
vé ceny našli svojich majiteľov aj medzi našimi členmi a priateľ-
mi z Oroslánu. Ďakujeme Lángovmu dvoru za skvelý zážitok.
V auguste sme na pozvanie z Oroslánu zorganizovali zájazd 
na dedinský deň, v druhej polovici augusta sme vytvorili dru-
žobný tím s priateľmi z Oroslánu a prihlásili sme sa do súťaže 
vo varení guláša na Sídliskovici v Šali. Získali sme pekné 4. 

miesto. Stihli sme si s 
priateľmi na hodinku aj 
odskočiť k nám do Tr-
novca nad Váhom, kde 
sa konal Rebel Run pre 
deti a pozdravili sme aj 
priateľov na Lángovom 
dvore. Prekvapila nás 
vysoká účasť súťažia-
cich. Možno sa z týchto 
pretekov stane tradí-

cia...
A už sme v septembri. Začali sme znovu úspechom na okresnej 
prehliadke poézie a prózy „Matky mojej reč“, ktorá sa konala v 
kultúrnom stredisku Kaštieľ v Močenku. Ako inak, odniesli sme 
si prvenstvo v prednese poézie vo vlastnej tvorbe Získala ho 
naša členka Danka Janebová. Blahoželáme a ďakujeme Danke 
za reprezentáciu našej ZO JDS. O ďalších našich aktivitách sa 
dočítate v decembri 2018. Verte, nebude ich o nič menej.

M. Hrabovská, predsedníčka ZO JDS v Trnovci nad Váhom

Stretnutie po 50 rokoch
V sobotu, 15. septembra 2018 sa v 
Miestnom kultúrnom stredisku konalo 
stretnutie spolužiakov zo základnej 
školy po 50 rokoch. Prišla triedna pani 
učiteľka Júlia Šlahorová Laurová, ktorá 
neskrývala radosť a dojatie. Minútou 
ticha sme si uctili pamiatku tých spo-
lužiakov, ktorí už nie sú medzi nami. 

Snažíme sa stretávať pravidelne kaž-
dých päť rokov, ale nie vždy sa to po-
darí a tak bolo stále na čo spomínať, 
stále si čo povedať. 
Stretnutie trvalo až do neskorých ve-
černých hodín, cítili sme sa veľmi prí-
jemne a nálada bola vynikajúca, sprí-
jemnila ju aj príjemná hudba, o ktorú 
sa postaral p. Klincko.  
M. Andrašková
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III. nostalgická party s Csemadokom
18-eho augusta bol v kultúrnom dome nezvyčaj-
ne veľký ruch. MO Csemadok sa chystala na III. 
nostalgickú party. Zišlo sa nás asi 100, napriek 
tomu, že bolo veľmi teplo a aj na chvíľu spŕchlo, 
nič nebránilo tomu aby sme sa cítili dobre!
Program bol pestrý a bohatý. Na úvod sme si 
vypočuli báseň pod názvom "Szent István ünne-
pe“ v podaní Margity Fülöpovej. Predseda MO 
vo svojom prejave pripomenul historickú posta-
vu  prvého uhorského kráľa, svätého Štefana. 
Slávnostná atmosféra vyvrcholila vystúpením 

umelcov z Komárna - Anity Svrcsekovej a Derz-
si György.  V ich podaní zazneli známe operetné 
piesne.
Potom nasledovala voľná zábava, o hudbu sa po-
staral Tomáš Šmátrala. Ďakujeme pánovi staros-
tovi Ing. Júliusovi Rábekovi za jeho všestrannú 
pomoc pri uskutčnení akcie. Výborný guláš nám 
uvarila p. Katka Batyková. Palacinky z kuchyne 
p. G. Verseghyovej sa rýchlo minuli. Pagáče Z. 
Szovicsovej a I. Hlavatej tiež chutili. Šikovnosť M. 
Ábrahámovej, A. Polák Ábrahámovej, A. Baraní-
kovej a M. Fülöpovej boli preukázané servírova-
ním veľmi chutných  zákuskov.
Poďakovanie patrí M. Ábrahámovej, A. Polák  
Ábrahámovej, P. Árendásovi a J. Székházi Hlava-
tej za finančnú podporu MO.
Atmosféra bola výborná, trvala až do neskorého 
večera. Stretneme sa o rok!
Za výbor Mgr. Zita Szovicsová 

Máme za sebou ďalší krásny výlet
Členovia a priatelia ZO Csemadok v Trnovci nad 
Váhom už po druhýkrát tento rok mali možnosť 
zúčastniť sa výletu, ktorého cieľom bol tentoraz  
Národný historický park Ópusztaszer a neďaleké 
mesto Szeged, ktoré patrí medzi najvystavanejšie  
a najorganizovanejšie maďarské mestá.  
Ráno bolo síce chladné, ale plní očakávania a bez 
obáv sme sa spokojne usadili do pohodlného  au-
tobusu, ktorý sa do posledného miesta zaplnil a 

mohli  sme sa vydať na cestu.
55 poznania chtivých cestovateľov čakala pre-
hliadka cyklorámy - kruhového panoramatické-
ho obrazu od Feszty Árpáda - Príchod Maďarov 
. Táto maľba o veľkosti 1760m2,  nachádzajúca sa 
v Národnom historickom parku Ópusztaszer, za-
nechala v každom z nás neskutočný dojem. Po 
príjemne strávených chvíľach v skanzene sme sa 
presunuli do mesta Szeged. Mesto, ktoré v roku 
1879 zničila veľká povodeň, vyrástlo v nevídanú 
krásu. Dnes sa pýši svojimi krásnymi širokými 
ulicami, historickými budovami, námestiami, 
parkmi s nespočetným množstvom sôch osob-
ností ovplyvňujúcich vývoj mesta v priebehu 
histórie. Absolvovali sme prehliadku múzea Pick 
salámy a segedínskej papriky. Potom sme sa pre-
sunuli na Katedrálne námestie, kde prebiehal 
vínny festival „Bormustra“. Mali sme možnosť 
ochutnať rôzne druhy lahodných vín a gurmán-
ske špeciality ako pečená klobása, plnená kapus-
ta, pečené koleno a mnohé ďalšie.
Na druhý deň sme sa vďaka našej úžasnej sprie-
vodkyni dozvedeli mnoho zaujímavostí o minu-
losti a súčasnosti mesta, ktoré v nás zanechalo 
veľa krásnych spomienok na mesto a jej obyva-
teľov. Po prehliadke sme si mohli odpočinúť a 
nabrať sily v liečivých vodách mestských termál-
nych kúpeľov Anna. V neskorých popoludňaj-
ších hodinách na brehu Tisy v reštaurácii „ Kis-
körössy halászcsárda“ sme sa spoločne usadili k 
neskorému obedu. Pochutili sme si na vynikajú-
com „halászlé“ a čakali nás misy plné rôznych 

druhov pečených  rýb a mäsa.
Obohatení mnohými zážitkami a skúsenosťami  
sme vyrazili na cestu domov. Spoznali sme ďal-
šie  krásne miesta a strávili sme príjemné dva dni 
plné oddychu a zábavy v dobrej spoločnosti.
Dovoľte nám poďakovať sa všetkým  zúčastne-
ným ,že s nami strávili tieto chvíle a poctili nás 
svojou prítomnosťou.  Už teraz sa tešíme na ďal-
šie spoločné cesty za poznaním.
Za výbor Margita Fülöpová 
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Majstrovstvá sveta v 3D 

lukostreľbe
V dňoch 2. – 8. septembra 2018 sa v 
rakúskom Moosburgu konali maj-
strovstvá sveta v 3D lukostreľbe. 
Medzi súťažnými tímami boli aj luko-
strelci z Hubert Arrows Trnovec nad 
Váhom a veru sa medzi svetovou elitou 
nestratili, práve naopak, keď získali 
pre Slovensko zlatú 
medailu. Prinášame 
rozhovor s jedným z 
členov tímu, Ladisla-
vom Kajmom.
S akými predsa-
vzatiami si išiel 
na MS ako jed-
notlivec a ako člen 
tímu? 
V prvom rade som 
si to chcel vyskúšať na takomto 
veľkom podujatí a zažiť atmosféru 
takýchto veľkých pretekov. 
V aké umiestnenie si dúfal v kú-
tiku duše? 
Išiel som tam s tým, že by som sa 
chcel umiestniť aspoň do prvej 
15ky, že sa mi podarí dostať sa až 
do finálovej šestky by som si vôbec 
nebol pomyslel. 
O to som viac 
rád, že to takto 
vyšlo. Zastrie-
ľať si finále je 
úžasný zážitok 
ktorý sa nemusí 
vždy podariť.
N e p o c i ť o va l 
si počas súťa-
že nervozitu, 
strach? 
Strach som rozhodne nepociťoval, 
nakoľko som bol medzi ľuďmi, 
ktorí majú rovnakého koníčka ako 
ja a užíval som si to. Nervozita tam 
síce bola, veď som bol prvýkrát na 
takejto súťaži a nemal som až také 
skúsenosti ako mnoho mojich sú-
perov.
Keď ste sa dostali medzi prvú 
šestku v tímoch, aké boli emócie? 
Boli úžasné, aj keď sme postupo-
vali zo šiesteho miesta, ale zároveň 
bola tam aj nádej na pekný výsle-
dok, lebo takéto finále tímov sa 
strieľa od nuly,  čiže každý tím má 

rovnakú šancu. Na konci finálové-
ho kola sme mali rovnaký počet 
bodov ako tím Talianska a muselo 
prísť k takzvanému rozstrelu,  kde 
sme každý tím museli strieľať na 
ďalší terč, ktorý určili rozhodcovia. 
Tím Talianska strieľal ako prvý a 
pravdepodobne nezvládli úlohu 
favorita, nakoľko traja zo štyroch 

strelcov terč minu-
li a strelili iba päť 
bodov a nám stači-
lo nastrieľať aspoň 
osem bodov, nene-
chali sme však nič 
na náhodu a strelili 
sme 30 bodov..... 
radosť zo zlata bola 
neskutočná, ani sl-
zám sme sa neub-
ránili. V tíme sme 

mali aj mladého 13-ročného luko-
strelca, ktorý si počínal vo finále 
ako ostrieľaný harcovník, aj vďaka 
nemu sme dosiahli takýto úspech.
Medzi jednotlivcami si skončil na 
výbornom 5. mieste, naplnili sa 
tým tvoje ambície? 
Chcel som sa dostať aspoň do prvej 
pätnástky, nakoniec sa mi podari-

lo dostať do finálovej 
šestky a piate miesto je 
pre mňa úspech, ktorý 
som vôbec nečakal a 
zároveň je to výzva do 
budúcna. 
Veď celkovo sa zúčast-
nilo cca 560 lukostrel-
cov rôznych kategórií, 
z toho bolo cca 60 zo 
Slovenska.V mojej ka-

tegórii bolo 34 lukostrelcov, z toho 
sme boli štyria zo Slovenska. V tí-
movej súťaži bolo 26 tímov, z toho 
štyri slovenské. Celkovo sme na 
Slovensko priviezli zhruba 17 me-
dailí.
Chcel by som povedať, že budúci 
rok sa konajú Majstrovstvá Európy 
HDH IAA 3D na Slovensku, kon-
krétne vo Varíne pri Žiline. Tam sa 
chystám tiež zúčastniť, a pokúsim 
sa dosiahnuť čo najlepší výsledok.
Veľmi pekne ďakujeme za rozho-
vor a prajeme ešte veľa úspechov!
S čerstvým majstrom sveta Ladislavom Kaj-
mom sa zhovárala I. Mesárošová

Nádejný mladý 
futbalový talent

Často počúvame, že mladých 
už šport nezaujíma a nie sú k 
nemu vedení. Nemusí to však 
vždy byť pravda a často ani 
nevieme, že v našom okolí sa 
nachádzajú ľudia všetkých 
vekových kategórií, ktorí sa 
venujú športu a rôznym iným 
záujmovým krúžkom, v kto-
rom často dosahujú veľmi 
dobré výsledky. 
Žiaľ, v tejto uponáhľanej dobe 
sú tieto úspechy, skúsenosti 
a ľudia samotní prehliadaní. 
Málo z nás vie, že na konci au-
gusta sa dvaja naši Trnovčania 
zúčastnili medzinárodného 
turnaja vo futbale v juhokórej-
skom meste Gyeongju. 
Pod vedením trénera Jozefa 

Paľa z Trnovca nad Váhom sa 
futbalisti z FC Nitra U13 zú-
častnili turnaja, na ktorom sa 
predstavilo 520 futbalistov v 
26-tich tímoch z 13 krajín sve-
ta. 
Súčasťou tohto turnaja bol aj 
náš mladý talent, Patrik Ku-
ruc. Jeho tím skončil v základ-
nej skupine na 3. nepostupo-
vom mieste, avšak skúsenosti 
a zážitky, ktoré získali, sú na 
nezaplatenie. 
Veríme, že o ňom ešte budeme 
počuť, a že takéto talenty na-
šej obce budeme môcť pred-
stavovať aj v ďalších číslach 
našich Trnoveckých novín. 
Správnym tímom a podporou 
sa jeho športová kariéra bude 
určite ďalej rozvíjať.
Mgr. Oliver Berecz
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ŠPORT
Majstrovstvá Európy v plutvovom plávaní 

Istanbul 28. 7. – 4. 8. 2018 ( Turecko) 
Slovenská reprezentácia sa zúčastnila na ME v plu-
tvovom plávaní v Istanbule. Svoju premiéru v repre-
zentácii na ME absolvovala aj rodáčka z Trnovca nad 
Váhom z klubu ŠK Hurrican Šaľa  Sára Suba.

Sára opäť nesklamala, i keď bola 
jednou z najmladších účastníčok 
šampionátu a všetko má ešte len 
pred sebou. V prvej disciplíne 100 
m SF ešte zaúradovala nervozita, 
i tak ale zaplávala svoj najlepší 
čas 44,65s (OSOBNÝ REKORD). 
Skončila celkovo na  výbornom 
14.  mieste. 
Druhý deň  na 200m SF si zlepšila 
svoj osobný rekord o vyše dve se-

kundy. Časom 1:38:45 s obsadila celkové 12. miesto. 
Čerešničkou na torte bolo zdolanie 11 ročného ka-
tegóriového  rekordu SR v tejto disciplíne, ktorý drža-
la Šaľanka B. Pohlová.

Sára sa rozhodla aj na tretí deň jednoznačne zabo-
dovať!
Na obľúbenej disciplíne 50 SF obsadila celkové 
14.miesto s osobným rekordom 19.86s.
Samozrejme tak, ako deň pred tým  pokorila kategó-
riový rekord SR z pred piatich rokov zaplávaný plav-
kyňou z Bratislavy...
Aj zakončenie ME  Sáre vyšlo!
50m AP časom 18.09s obsadila 13.miesto a od finálo-
vej osmičky nás delilo len 14 stotín.
Samozrejmosťou je zdolanie osobného rekordu o 
viac než sekundu a taktiež zdolanie 5 ročného ka-
tegóriového rekordu...
Zhodnotenie? 
Máme nové skúsenosti, o rok ideme zaútočiť na naj-
vyššie priečky v egyptskom Sharm-El Sheiku, ma-
žeme staré mená v tabuľkách a tešíme sa na ďalšie 
preteky...
Patrik Sčasný, tréner ŠK Hurricane Šaľa
Poznámky 
SF – surface – na hladine 
AP – apnea – na nádych 

Poďakovanie
Vážení čitatelia, dovoľte nám poďakovať 
sa touto cestou všetkým, ktorí prispeli k 
tomu, aby každé číslo našich novín pri-
nášalo zaujímavé, podnetné informácie, 
predovšetkým všetkým našim pravidelným 
prispievateľom. Ďakujeme aj za všetky 
podnety, pripomienky a nápady, ktoré ste 
nám poslali. Aj vďaka týmto príspevkom 
boli naše noviny pestré a zaujímavé. Ve-
ríme, že každému priniesli zábavu, pou-
čenie, prípadne zvýšili jeho záujem o veci 
verejné.
S úctou redakčná rada Trnoveckých novín

Turnaj o pohár starostu obce 
Priaznivci futbalu si nevedia začiatok prázdnin predstaviť bez tohto turnaja, 
ktorý sa koná už dlhých dvadsaťtri rokov. Výnimkou nebol ani tohtoročný 
júl a na štadióne Antona Keszeliho v Trnovci nad Váhom stretli malí aj veľkí 
priaznivci futbalu. V hlavnom turnaji sa stretlo sedem mužstiev, hralo sa 
systémom každý s každým. 
Na prvom mieste sa umiestnil tím Best off v zložení D. Šimko, M. Ölvecký, J. 
Meleg, P. Hrebík, F. Kučera, M. Bleho, M. Novák, M. Žigárdi. 
Druhé bolo Porto Rico, v ktorom hrali T. Krištof, T. Černák, J. Rábek, D. 
Rehák, J. Hraňo, P. Marček, D. Tel-
kesi, P. Tóth, M. Kolenčík a tretie 
miesto získalo Flamengo: T. Ja-
vorský, S. Čapičík, Š. Barány, D. 
Sklenár, A. Karkuš, J. Ďurovka, M. 
Takács, M. Ducz.
Víťazom žiackeho turnaja sa stali 
The Reds. 
Neodmysliteľnou súčasťou tur-
naja je každý rok aj súťaž v streľbe 
zo značky pokutového kopu a ten-
to rok zvíťazil D. Sklenár. Najlepším strelcom sa stal F. Kučera a najlepším 
hráčom turnaja P. Tóth.
Usporiadatelia, Obec Trnovec nad Váhom a FK Dynamo Trnovec nad Vá-
hom nezabudli ani na prítomné deti, pripravili pre ne skákací hrad, na kto-
rom sa mohli s chuťou zabávať. Dospelí ocenili výborný guláš, chutnú cigán-
sku alebo pečenú klobásku. Veľká vďaka patrí organizátorom, sponzorom 
podujatia, všetkým, ktorí pomohli aj tým, ktorí sa zúčastnili.
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj
zdroj: MY Nitrianske noviny 

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI O DOTÁCIE 
KONČÍ 31. OKTÓBRA

Obec Trnovec nad Váhom prideľuje zo svojho rozpočtu dotácie práv-
nickým a fyzickým osobám, občianskym združeniam a spolkom, 
ktoré vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby oby-
vateľom obce. Žiadosť o dotáciu na rok 2019 je potrebné doručiť do 
31. 10. 2018. Viac informácií nájdete vo zverejnenom VZN 1/2015.



Turnaj o pohár starostu obce
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  A falu életéböl...
Falunap 2018

Községünk azok közé a falvak közé tartozik, melyeknek gazdag 
a múltjuk, de nem maradt meg semmilyen népszokás és ha-
gyomány. Ezért igyekszünk új keletű hagyományokat teremteni. 
Ezen kulturális-társadalmi események egyike mindenképpen a 
Falunap, melyet már tizenötödször rendeztünk meg 2018. június 
30-án.
Az előző évekhez hasonlóan a falunap előestéjén most is sor 
került a Talent 2018 járási énekversenyre.
2018. június 30-án, szombaton a Vermek halastónál az ifjú hor-
gászok gyermek horgászversenyre jöttek össze, melyet Tornóc 
Község égisze alatt a Szlovák Horgászszövetség helyi szerveze-
te rendezett meg. 10 gyermek versenyzett.
A kellemes nyári időben a kapások és a zsákmányok száma is 

növekedett. A gyerekek a verseny ideje alatt 47 kg halat /kárászt, 
compót, pontyot/ fogtak.
Nagy sikernek számított a két óriáspéldány, mely a tavaszi bete-
lepítéssel került a halastóba. Samko Eremiáš és Andrejka Kriško-
vá volt a két szerencsés, aki 5 kilós  pontyot fogott. 
1. hely:  Krišková Andrea       
2. hely:  Krištof Sebastián        
3. hely:  Eremiáš Samuel
A kultúrház udvarán reggeltől kezdődött a sürgés-forgás, az utol-
só simítások, javítások azt szolgálták, hogy mindent a lehető leg-
jobban készítsenek elő a meghívott vendégek és látogatók szá-
mára. Magát a rendezvényt beszédével Július Rábek mérnök, a 
község polgármestere nyitotta meg. Ezt követte a kultúrműsor, 
melyben felléptek a helyi óvodások és iskolások, akik énekeltek, 
szavaltak, táncoltak. Ezután mutatkoztak be a Talent verseny 

győztesei, majd a színpadot az Old School Brothers Girls együt-
tes táncosai vették birtokukba a két ifi világbajnokkal, Adriánnal 

és Samuellel együtt, akik hihetetlen tánckompozíciókat mutattak 
be. 
A Šaľan folklórcsoport nálunk már jól ismert, fellépésüket a kö-
zönség lelkes ovációja kísérte, hisz a táncosok között tornóci 
lányok is voltak. Ezután mutatkozott be a Veľké Zálužie-ból érke-
zett Ujlačanka folklórcsoport, mely a miénkhez hasonlóan a Vitis 
Polgári Társulás tagja. Dalcsokorral mutatkoztak be nekünk.
A Polemic a szlovák zenei paletta állócsillaga, fellépésük nagy 
visszhangra talált. A lelkes nézők a színpad előtt gyülekeztek, 
s átvették a zene ritmusát. A koncert után a zenészek szívesen 
fényképezkedtek a rajongókkal, akik autogramot kértek a tri-
kójukra vagy fotóikra, esetleg CD-t akartak venni. A program a 
diószegi Liviana professzionális mazsorett-csoport színes fellé-
pésével folytatódott.
Az est fénypontja a Sokoly együttes zenés műsora volt. Az együt-
test sokan a Minden, amit szeretek c. tévéműsorból ismerték. 
Slágerek, fülbemászó dallamok, kiváló hangulat, táncoló párok 
és fergeteges szórakozás. A rajongók nem engedték el őket egy-
könnyen, még ráadást is játszottak.
Ezt követte  a táncmulatság, melyen az Akcent Live játszott, a 
jelenlévők cigánydalokra, magyar és szlovák számokra ropták a 
táncot. A szórakozás a kora hajnali órákban ért véget.
Az est moderátora Janko Baček, a JOJ TV szerkesztője volt, aki 
kiválóan teljesített feladatát. Nagy örömet szerzett a jelen lévő 
gyerekeknek is, hisz elhozta magával tévés kedvencüket, a tévé 
hivatalos mesefiguráját, RIK-et is.

Kísérőprogramként az érdeklődők megtekintették a helybéli ifjú 
fotós, Gabriel Bergendi fényképkiállítását, aki többszörösen díj-
nyertes fotói széles palettáját mutatta be.
A gyerekek örülhettek az ugráló-várnak, az ügyes Sylvia és Mari-
ka arcfestéssel várta őket, s a gyermekarcok egykettőre mesefi-
gurákká és állatkákká változtak a szinte profi  segítők keze alatt.
Sok gyermek használta ki a léggömbmodellezést saját választá-
sa szerint. Dominik úr ügyes keze alatt különféle alakzatokká for-
málták a közönséges léggömböket.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult  e jelentős esemény sike-
réhez. Sok munka volt előkészíteni, de örültünk, mert jutalom volt  
látni a látogatók elégedett arcát, s nem fukarkodtak az elismerő 
szavakkal sem. Tisztelt lakosok, köszönjük, hogy támogatnak és 
motiválnak bennünket.
Köszönjük!
I.Mesárošová

A rendezvény a Nitrai Kerületi 
Önkormányzat támogatásával jött létre
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A képviselőtestület ülése
A képviselőtestület 2018. július 30-i 38. üléséből 
válogatunk:
A tornóci képviselőtestület jóváhagyta
a/ Tornóc község 2018-as költségvetésének változtatását
b/ a helyi alapiskola és óvoda anyagi támogatásának növelését 
az iskolai étkezde javítására, karbantartására és egyéb kiadá-
saira 12.500 euró értékben
megtárgyalta a Tornóc kataszterében lévő ingatlan bérbeadásá-
nak javaslatát /LV č.1057/ Tornóc Község és a Carisma Társa-
ság, kft között, mint különleges elbírálású esetet, összhangban 
a 138/1991-es, községi vagyonról szóló törvény 9 a §-a 9. be-
kezdése c pontjával.
- megállapította, hogy :
a/ a 138/1991-es községi vagyonról szóló törvény 9 a §-a 9. be-
kezdése c pontjának értelmében különleges elbírálású esetről 
van szó az ingatlan technológiai konténer elhelyezésére való 
bérbeadását illetően
b/  a különleges elbírálású ingatlan bérbeadásának célzatát a 
község hivatalos tábláján és weboldalán 2018. június 19-én 
hozták nyilvánosságra
- elfogadta az ingatlan bérbeadásának módját . mint különleges 
elbírálású esetet a községi vagyonról szóló törvény 9 a §-a 9. 
bekezdése c pontjával összhangban
- a képviselők 3/5-ös többségével elfogadta a község ingatlaná-
nak szerződéses bérbeadását az SzNT 138/1991-es, községi 
vagyonról szóló törvénye 9 a §-a 9. bekezdése c pontjának ér-
telmében, mint különleges elbírálású esetet, mégpedig az ingat-
lan azon részének bérbeadását, mely Tornóc község kataszte-
rében található, a község tulajdonában LV č.1057-es számmal 
evidálják, konkrétan :
a 645/2 reg.”C”-KN parcella egyik telekrésze /12 m2 - beépített 
területek és udvar/
a bérleti díj 2,66 Є/ m2/év , Tornóc Község lakás- és nem la-
káscélú  területei és a község tulajdonában lévő  területek bér-
léséről és bérbeadásáról szóló Irányelve értelmében. A bérlés 
határozatlan időre szól /Carisma Társaság, kft, Okružná 31., 
941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36529346/. A különleges elbí-
rálás oka abban rejlik, hogy  Tornóc Község úgy döntött, hogy 
az említett ingatlant a Carisma kft-nek adja bérbe azzal, hogy 
a szóban forgó ingatlanon a társaság kérésére technológiai 
konténert helyeznek el. A konténer elhelyezése összefügg a 
község kamerarendszerének kiépítésével, melynek keretében 
a társaság megkezdte a kábelelosztó rendszer rekonstrukció-
ját, és a község megszólította a társaságot, hogy ingyenesen rá 
lehessen kapcsolódni   a  Carisma Társasághoz tartozó optikai 
rendszerre. A konténer elhelyezése alacsonyabb költségeket 
fog jelenteni a kamerarendszer bővítésével  kapcsolatos  jövő-

beli infrastruktúra kialakításánál.
tudomásul vette az önkéntes tűzoltótestület új vezetőségét a 
következő összetételben:
Elnök: Katarína Jarošová
Titkár: Denisa Balková
Parancsnok: Mário Tomašovič
Preventív munka: Katarína Jarošová, Denisa Balková
Gépész: Dušan Balko, Lukáš Mocko
Gépész-sofőr: Dušan Balko, Ľuboš Janáč
Gazdasági felelős: Katarína Jarošová
Sport- és ifjúsági felelős: Lukáš Mocko
Az anyagi-műszaki állomány ellenőre /leltáros/: Tibor Barczi
Ellenőrző bizottság: 
elnök – Mgr. Oliver Berecz, tagok – Martin Horváth, Tibor Barczi
A tornóci képviselőtestület 39. ülésére 2018. 
szeptember 10-én került sor a községi hivatal üléstermében. A 
képviselők:
-érvényben hagyták a 361/2018-as határozatot a képviselőtes-
tület 35. üléséről, melyben a községi hivatal elöljárójának fel-
adatul adták a motoros járművek közterületeken való parkolásá-
nak megoldását – a feladat továbbra is érvényben van
-az 1. és 78. lakóházak bérlőinek kérvénye alapján 2018. 9. 30-
hoz ill. november 30-hoz megszüntették e lakások bérlését, és 
elfogadták a további, új bérlőknek való kiutalását a képviselő-
testület lakó-, szociális- és egészségügyi bizottságának javas-
lata alapján
-feladatul adták a belvízzel sújtott problémás térségek feltérké-
pezését
-tudomásul vették a választási körzetek számáról és a válasz-
tási helyiségek kijelöléséről szóló információt, a községi önkor-
mányzati választások kapcsán
-tudomásul vették a Slovak Telekom kérvényét, hogy adják be-
legyezésüket az O2 Slovakia kft társaság technológiai alapele-
mének elhelyezéséhez /nyilvános elektronikus kommunikációs 
hálózat állomása/ és feladatul adta a községi hivatal elöljárójá-
nak, hogy terjessze elő az anyagot a pénzügyi- és vállalkozói 
bizottság, valamint a környezetvédelmi-, közlekedési-, építés-
ügyi- és mezőgazdasági bizottság tanácskozásaira
-tudomásul vette Paller úr én neje kérvényét a 46/47 sz. közsé-
gi tulajdonban lévő parcella megvételére különleges elbírálás 
alapján, és feladatul adta a községi hivatal elöljárójának, hogy 
készítse elő az anyagokat a pénzügyi- és vállalkozói bizottság, 
valamint a környezetvédelmi-, közlekedési-, építésügyi- és me-
zőgazdasági bizottság tanácskozásaira

Az érdeklődők bővebb tájékoztatást a www.trnovecnadvahom.
sk honlapon találhatnak.  

FELÚJĺTOTTÁK  A  FÖLVÉGET

Tornóc község az elmúlt napokban megvalósította a 
Fölvég útjának rekonstrukcióját. Az autóúton kívül 
a járda felújítása is a végéhez közeledik. A 2018-as 
költségvetésből mindkét beruházásra anyagi eszkö-
zöket különítettünk el, melyet a községi képviselő-
testület jóváhagyott.
Mgr. Zuzana Lovíšková
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A helyi önkormányzati választásokra 2018. november 
10-én kerül sor
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke 203/2018-as hatá-
rozatával meghirdette a helyi önkormányzati választásokat, a választás 
napját 2018. november 10. szombat, reggel 7.00 órára tűzte ki.
Tornóc község 1 választási körzetet alkot, melyben a lakosok 9 képvi-
selőt fognak választani.
3 választási körzetet alakítunk ki:
1.sz. választási körzet – helyi kultúrközpont, a következő házszámok 
alatt lakó választók 1-512, 918, 974, 976-977, 980, 981, 986, 987, 990, 992, 
998-999, 1011-1013, 1017- 1020, 1021, 1027, 1028, 1031, 1032, 1033, 1038, 
1039, 1041, 1042, 1043 és  Nový Dvor.
2.sz. választási körzet – helyi kultúrközpont a következő házszámok alatt 
lakó választók 515-850,906-907, 910-917, 919-964, 966 - 973, 982, 985, 988, 
989, 991, 993-997, 1000-1009,1015, 1022, 1026, 1044 és az OBEC címre 
bejelentkezett lakosok.
3..sz. választási körzet – Komunitné centrum Horný Jatov,  Horný Jatov 
és Kľučiareň választópolgárai
A község 2018.10.16-ig minden háztartásba eljuttatja a választások idejéről és 
helyéről szóló értesítést.
A lakosok munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, szerdán 17.00 óráig győ-
ződhetnek meg a községi hivatalban arról, hogy benne vannak-e a 
választók jegyzékében.
Az értesítés részei a választási tudnivalók is, melyek a nyomtatvány 
hátoldalán találhatók.
Az a választó, aki komoly, főként egészségi okokból nem tud elmenni 
a választási helyiségbe, kérheti a körzeti választási bizottságot, hogy 
hordozható urnában adhassa le szavazatát. Ezt legkésőbb egy nappal a 
választás előtt kell megtennie a községi hivatalban vagy a 031 7781496, 
ill. 0911 616 781-es telefonszámon.       
I. Mesárošová          

Társadalmi rovat
   Gratulálunk a jubilánsoknak 

70 Gabriel Sedlák
         Jozef Kunderlík

75 Iľjič Štibráni

80 Alžbeta Mandáková
         Anna Lisická
         Margita Keszeliová
         Alžbeta Bartovicsová

85  Michal Zalubil
         Františka Tóthová

90 Helena Hátašová
         Ján Boženík    
  
Újszüllöttek
Lukáš Mrázik
Teodor Matušica
Ela Budinská
Adam Miko
Dorothy Nagyová
Patrícia Motolíková
Tamara Blauová
Kristína Mia Madrová

Házasságot kötöttek
Martin Tóth és Eva Mažárová
Igor Sklenár és Marcela Mikulová
Peter Bartek és  Andrea Hajduová
Ján Fiala és Denisa Kňažková
Zoltán Hátaš és Stanislava Kuricová
Mesaroš Zoli és Erika Udvarošová
Július Sedlák és Anna Lišková
Martin Szabo és Eva Halasová
Štefan Turjan és Katarína Surányiová

Elhunytak
Margita Stojková, 67-éves
Zdenek Billa, 61-éves
Irena Oťáziková, 91-éves
Mária Holecová, 77-éves
Paula Marčeková, 91-éves
František Molnár, 74-éves  

Mi a teendő a kábeltévé meghibásodá-
sakor?

A Carisma kábeltévé minden nap, tehát a 
hétvégeken is biztosítja a javítást meghi-
básodás esetén. Ebből a célból hozták lét-
re a hibaelhárító-vonalat, melyre hétfőtől 
vasárnapig telefonálhatnak.
Hibaelhárító-vonal: Hétfő-vasárnap  
8.00 - 20.00  0850 111 311 sz.
Ha bármilyen kérdésük van, a társaság in-
fóvonallal is szolgál, mely hétfőtől péntekig 
8.00-tól 20.00-ig üzemel, ugyanúgy a 0850 
111 311-es telefonszámon.  I. Mesárošová

A  GYŰJTŐUDVAR  
KOLAUDÁCIÓRA VÁR

A tornóci osztályozott szemét gyűj-
tőudvara valósággá válik, Az utób-
bi napokban a helyi önkormányzat 

átvette a gallyaprítót, a kerekes ra-
kodógépet és egy univerzális autót. 
A gyűjtőudvar projektjére anyagi 
támogatást a Regionális operációs 
programból szereztünk, hozzáve-
tőleg 561.450,- euróról van szó. A 
gyűjtőudvar építésén kívül ezeket 

a forrásokat traktor, billenőplatós 
pótkocsi, gallyaprító és biológiai 
hulladékra szolgáló konténerek 
megvételére használtuk fel. Ha 
községünkben gyakorlatilag min-
dent osztályozunk is – műanyag, 
üveg, papír, vas, tetrapack, elekt-
romos hulladék, az új gyűjtőudvar 
a szemét összpontosítására szolgál 

majd elszállítás előtt, illetve osztá-
lyozására a jobb értékelés érdeké-
ben.   Mgr. Zuzana Lovíšková



    4

A falu életéböl...
Nyárbúcsúztató 2018

Borús ég, itt-ott egy kis eső, szél…2018. szeptem-
ber 22-én szombaton bizony az időjárás nem a leg-
szebbik arcát mutatta nekünk. Szerencsére a szél 
szétfújta a felhőket, s fokozatosan még a nap is 
kibújt. A nyárbú-
csúztatóra, melyet  
Tornóc Község a 
képviselőtestület 
mellett működő  
iskolaügyi-, ifjúsá-
gi- és kulturális bi-
zottsággal karölt-
ve rendezett meg,  
szombaton, 2018. 
szeptember 22-én 
került sor.
Délelőtt az utolsó simításokat is elvégeztük, hogy 
pontban déltől elkezdődhessen a Tornóci Fakanál 3. 
évfolyama, a gulyásfőző verseny saját választás sze-
rint. A közkedvelt főzőversenybe 15 csapat nevezett 
be, de csak 13 jelent meg. A csapatvezetők számot 
húztak, mindenki elfoglalta a helyét a kijelölt asz-
talnál, s kezdődhetett a főzés: a szakácsok kreativi-
tásban is igyekeztek túllicitálni egymást, nem csak 
a gulyásfőzésben, hanem az étel kinézetében is. Né-
melyik csapat rendszeresen versenyzik, ezért még 
egyenruhára sem sajnálta a pénzt, de azok se ma-
radtak szégyenben, akik először indultak.
15 órakor megkezdődött a nyárbúcsúztató, melyet 
Ing. Július Rábek polgármester nyitott meg, aki 
köszöntötte a megjelenteket. A program keretében 
hihetetlen mutatványokat láthattunk, melyet Saška 
dogdancing edző adott elő Hervie és Robin nevű 
kutyáival. A jelenlévő gyerekek is szívesen bekap-
csolódtak, élő akadályokat alakítottak ki Herbie 
uszkárnak. A gyerekek versenyezhettek is, volt 

szlalom, célba do-
bás, zsákban ug-
rálás, összemér-
hették az erejüket 
kötélhúzásban, s 
ügyességüket au-
tógumikon való 
ugrálásban. Örü-
lünk, hogy a já-
tékokba csaknem 
hetven jelen lévő 

gyerek kapcsolódott be. Sokan érdeklődtek az arc-
festés iránt is, köszönet bizottságbeli kolléganőnk-
nek, Sylviának és segítőjének, Saškának. A terem-
ben az érdeklődők megtekinthették, mi mindent 
képes alkotni egy fafaragó ügyes keze.
Ezalatt a zsűri tagjai fáradhatatlanul ellenőrizték az 
egyes versenyző csapatokat, figyelték munkájukat, 
s a segítőkkel együtt kóstolót vettek minden gulyás-
ból. Megkezdődött a négytagú zsűri könnyűnek 

nem nevezhető munkája. Tagja volt Mgr. Ján Baček, 
a JOJ TV műsorvezetője, PaedDr. Ladislav Kosztan-
ko képviselő, valamint Anička Slíšková és Jobbágy 
Zsolt. Készségükért és segítségükért hatalmas kö-
szönet jár, hisz végképp nem volt egyszerű dolguk. 
Végül is megegyeztek a győztest illetően, és sor ke-
rülhetett a legjobbak megjutalmazására. A 3. helyen 
a vági Mária banda végzett, a 2. hely a Trnovecké 
trnky csapatát illette meg, a győztes pedig ez évben 
Szlovákia Méhészeinek Regionális Egyesülete lett. 
A győztesek átvették az okleveleket és az ajándé-
kokat, melyek közt a rendezvény logójával ellátott 
vágódeszka is szerepelt. A község polgármestere 
mindenkinek megköszönte a részvételt, s minden 
csapatot tárgyi jutalomban részesített, és vágódesz-
kával ajándékozott meg.
Az iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság Tor-
nóc Községgel együttműködve a Föld napja alkal-
mából meghirdette a legszebb kertért és kiskertért 

folyó versenyt. A 
versenybe nyolcan 
kapcsolódtak be, 
a legszebb kert-
re az érdeklődők 
augusztus folya-
mán szavazhattak 
a facebookon. A 
győzteseket épp a 
Nyárbúcsúztatón 
hirdették ki. Min-

den résztvevő jutalmat kapott – műtrágyát, melyet 
a Duslo adományozott. Az első három helyezett ok-
levelet és 20,30, illetve 50 eurós vásárlási utalványt 
kapott. A győztes Jusko úr lett, akinek a kertje a leg-
több szavazatot kapta.
Ezzel be is fejeződött a rendezvény hivatalos része, 
ezt  kötetlen szórakozás követte. A jó hangulatról 
dél óta a DF Spar-
ky gondoskodott, 
amely kellemes 
ritmusokkal tette 
színesebbé a ren-
dezvényt, s most 
végre a tánchoz is 
húzhatták, igaz, 
páran már előtte is 
táncra perdültek. 
Ropták a gyerekek, 
fiatalok, idősebbek, 
a kiváló hangulatot a hűvös idő se ronthatta el.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy a 
Nyárbúcsúztató jól sikerüljön, s köszönet az SPP 
alapítványnak is, aki szponzorálta azt. A legna-
gyobb köszönet mégis azokat illeti, akik bekapcso-
lódtak a versenybe. Köszönjük mindenkinek, aki 
eljött, hogy baráti és vidám hangulatban üldögéljen 
és közösen szórakozzon.   I. Mesárošová
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A falu életéböl...
Ha a szobrok beszélni 
tudnának…….
……biztosan meglepődnénk. 
Esztétikai mozdulatlanságuk-

ban történetükre emlékeztet-
nek, mely  bármelyikünk törté-
netével összefonódhat abban a 
régióban, ahol élünk.
Nepomuki Szent János /19.
sz eleje/ kőszobrának is, mely 
most a tornóci Urunk Színevál-
tozása római katolikus temp-
lom melletti temetőben találha-
tó, megvan a maga története.
Az orális forrásokból összesze-
dett töredékek áradathullám-
ról beszélnek, mely lehetővé 
tette, hogy a szobor a faluba 
kerüljön, itt lokalizálhassák a 
tornóci öreg templom terüle-
tén. Biztos, hogy a múlt század 
50-es éveiben a Dubnicky csa-
lád vette meg, és az ő csalá-
di házuk telkén helyezték el. 
Tulajdonosváltás után a Tóth 
családnak ajándékozták, mely 
ezzel lehetővé tette, hogy meg-
kezdődjön komplex, szakszerű 
restaurálása.
Az első szakaszban a községi 
hivatallal együttműködve Ne-
pomuki Szent János kőszobrát 
szakszerűen megtisztították a 
felületi lerakódásoktól és a má-
sodlagos cementrétegtől. Ezt 
követően az egészet vattába 
csomagolják és szilikátos bevo-
nattal penetrálják. A szakszerű 
eljárást a Mgr. Vladislav Ple-
kanec – tri Elementy kft garan-
tálja, mely  a kőszobor komplex 
restaurálását végzi. A restaurá-

lás a tornóci Urunk Színeválto-
zása római katolikus templom 
homlokzatának felújításával 
összhangban történik majd.
Az optimista forgatókönyv 
2019. májusáról beszél, de min-
den az anyagi lehetőségektől 
függ. Jelenleg gyűjtés folyik a 
helyi templom homlokzatának 
felújítására, ezúton is köszö-
netet mondunk  valamennyi 
adományozónak. Kihasználom 
az alkalmat, hogy önökhöz 
forduljak, kedves barátaim és 
tornóci lakosok, hogy akik sze-
retnének a szobor felújításához 
és az Urunk Színeváltozása 
templom homlokzatának fel-
újításához hozzájárulni, ado-
mányaikat a nyilvánosságra 
hozott számlaszámra küldjék. 
Köszönjük!
A projekt nagy részét a tornóci 
római katolikus egyház anya-
gi támogatásából fedezzük, a 
költségekről és az önök által 
adományozott anyagi eszkö-
zök felhasználásáról áttekint-
hetően tájékoztatjuk majd önö-
ket. Ezúton köszönöm még 
egyszer mindenkinek, aki bár-
mi módon hozzájárult közsé-
günk kulturális örökségének 
megmentéséhez.

Személyes köszönetet mondok 
Rehák úrnak.
Tisztelettel és köszönettel Mgr. 
Róbert Ondrík lelkész-admi-
nisztrátor
A tornóci római katolikus lel-
készi hivatal számlaszáma:
SK31 0200 0000 0007 5133 4132 

Gratulálunk, Láng úr!
Vidám, derűs természet. Tornócon 
mindenki Miki bácsiként ismeri. 
Tősgyökeres tornóci, szereti a ter-
mészetet, főleg a fákat, és mérle-
geli, mit lehet belőlük kifaragni. 
Nyugdíjasként sok időt tölt cso-
daműhelyében esztergálás mellett, 
szerszámaival körülvéve. Az utóbbi 
években sok gyönyörűséget alko-
tott. Műveiből néhány darab a he-
lyi templomot, a Sport kávéházat, 
a Láng-udvart és a községi hivatal 
házasságkötő termét díszíti. Gyö-
nyörű munkáit sokan megcsodál-
ták már. 
Benevezett a Výtvarné spektrum 
Nitra járási versenybe is, ahol a C ka-
tegóriában elnyerte az első díjat. Jé-
zus Krisztus feje c. műve és néhány 
darab bizsuja eljutott az érsekújvári 
kerületi fordulóba is. A zsűri na-

gyon po-
z i t í v a n 
értékelte 
munkás-
s á g á t . 
Elismerő 
oklevelet 
k a p o t t , 
t o v á b b -
j u t o t t 
a Dub-
nica n/
Váhom-i 

országos kiállításra, ahol a szak-
mai bíráló bizottság az amatőr 
képzőművészeti alkotások kategó-
riájában újabb elismerő oklevéllel 
jutalmazta. 
Ez egy országos vándorkiállítás, a 
kiállított alkotásokat az érdeklődők 
2018. október 11.-30. között láthat-
ják a pozsonyi Egyetemi Könyvtár 
barokk udvarán és 2018. november 
13-tól december 2-ig  a kassai Bravo 
Kultúrparkjában. 
Miki, büszkék vagyunk elért ered-
ményeidre, s hálásak vagyunk, 
hogy községünket szlovákiai szin-
ten is láthatóvá tetted. 
Szívből gratulálunk, erőt, egészsé-
get, alkotói tevékenységedhez pe-
dig további sok sikert kívánunk! 

                       Mgr. Z. Szovicsová                                  
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Jelentés az iskolapadból...

A Szlovák Nemzeti Felkelés 74. évfordulója
Nemzetünk e jelentős történelmi mérföldkövéről minden év augusztus 29-én emlé-
kezünk meg. 1944-ben e napon, reggel 10.00 órakor kezdte meg a német hadsereg 
rendőri-biztonsági egységeivel együtt Szlovákia elfoglalását. Válaszként Jan Golian, a 
vezérkar alezredese parancsot adott ki a szlovák hadsereg egységeinek  a megszálló 
németekkel szembeni fegyveres ellenállás megkezdésére. A „ Začnite s vysťahova-
ním” parancs, melyet Ján Golian tábornok augusztus 20-án 20.00 órakor küldött a 
felkelő egységeknek, aktív ellenállást jelentett a nácikkal szemben. A SzNF kezdetét a 
besztercebányai Szabad Szlovák Adó jelentette be.
A felkelés a német megszállók és a Tiso vezette hazai ľudák-kormány ellen irányult. 
Nyílt harcnak esélye sem lehetett a hatalmas túlerővel szemben, ezért fokozatosan 
partizánharccá alakult. 1944. november 3-án a németek elfogták a felkelés vezetőit, 
Goliant és Viestet, akiket 1945-ben egy ismeretlen napon valószínűleg a flössenburgi 
koncentrációs táborban ki is végeztek. Az ellenállás a hegyekbe húzódott, ahonnan 
egészen  területünk teljes felszabadításáig folytatódott.
 A SzNF jelentősége főként abban rejlik, hogy ezzel a lépéssel Szlovákia bekapcsoló-
dott a fasisztaellenes mozgalomba, mely egész Európát elárasztotta, s bebizonyította, 
hogy a demokrácia és a humanitás oldalán áll, szemben a fasizmussal és nácizmus-
sal.
A Felkelés üzenete még ma is időszerű, amikor körülöttünk mindenütt a rasszista gyű-
lölet, intolerancia és nacionalizmus megnyilvánulásaival találkozunk. Emlékezzünk 
arra, hogy azok, akik a felkelésben életüket áldozták, olyan emberek voltak, mint mi, 
s nem haboztak, hogy a legnagyobb értéket, saját életüket áldozzák fel azért, hogy 
nekünk elhozzák a szabadságot és demokráciát. Tisztelet emléküknek!  I. Mesárošová

Nyári tábor
Az iskolák udvarai a nyári szünidő alatt általá-
ban üresek, csendesek, elhagyatottak, de a mi-
énk kivételt képezett. 2018.7.30-tól 8.3-ig nyári 

tábor volt az 
iskolában, me-
lyen 45 gyerek 
vett részt. A 
tevékenység 
h a r m o n o g -
rammját és a 
f e l ü g ye l e t e t 
3 pedagógus 
b iz tos í to t ta . 
Az étel az is-

kolai étkezdében készült. A gyerekeknek öt nap 
alatt lehetőségük nyílt megismerni a régi Nitra 
szépségeit, turistaútra mentek a Sitno csúcsra, 
s megcsodálhatták a Počúvadlo-i tó csodála-
tos környékét. Relaxáltak a Vince-erdei és tar-
doskeddi fürdőben, ahol úsztak és játszottak a 
vízben. Volt sátorozás, szalonnasütés, s egy já-
tékokkal, versenyekkel teli felejthetetlen este is. 
A tábor Tornóc Község anyagi támogatásával, a 
szülők és adományozók hozzájárulásával jött lét-
re. Iskolánk pedagógusai lelkesen végzik mun-
kájukat, nyáron is a gyerekeknek szentelik idejü-
ket, ezt a tábor is bizonyította.
Mgr. Tatiana Srňáneková

Ünnepélyes tanévnyitó
A Tornóci AI és Óvoda a nyári szünidő után, 

2018. szeptember 3-án nyitotta meg ismét kapuit. 
Ekkor került sor a 2018/2019-es tanév ünnepélyes 
megnyitójára. A tanévkezdés ünnepi esemény, 

mely mind-
nyájunk életére 
hatással van, 
legyen az ta-
nár, gyermek, 
tanuló, szülő, 
családtag vagy 
iskolai szolgál-
tatásokat biz-
tosító személy. 

Az alapiskolában 176 tanulót köszönthettünk, 
az óvodába pedig 69 gyerek jár. Ebben a tanév-
ben 20 új elsős ült be az iskolapadba, az iskolai 
klubot 58-an lá-
togatják. Az AI 
és óvoda kol-
lektíváját 23 pe-
dagógus és 13 
iskolai alkalma-
zott alkotja.
Köszönjük a 
gyerekek szüle-
inek, hogy a mi 
intézményünket választották, s megbíznak pe-
dagógusainkban, akik azon fáradoznak, hogy az 
ide járó gyerekek elégedettek és boldogok legye-
nek. Hisszük, hogy kölcsönös bizalmon, tapinta-
ton, tiszteleten alapuló tanév vár ránk.
Mgr. Tatiana Srňáneková

A biológiai-kémiai szaktanterem 
korszerűsítése

Tornóc Község mint a Tornóci Alapiskola és Óvoda 
fenntartója kérvényt nyújtott be vissza nem téríten-
dő pénzügyi hozzájárulásra a biológiai-kémiai sza-
ktanterem létrehozására, mivel az iskola jelenlegi 
szaktanterme már nem felel meg a szükséges kri-
tériumoknak, jelenlegi állapota nem teszi lehetővé 
a természettudományi tantárgyak teljes értékű ok-
tatását. A kérvényt 58.986,17 Є értékben jóváhagy-
ták, miközben a projekt tényleges kiadása 62.090 
Є volt. Ezen összegért új, korszerű szaktanterem 
létesül, mely emeli a tanulók szaktudásának szín-
vonalát, javítja eredményeiket és növeli sikeres-
ségüket a munkapiacon. A tanteremben 21 tanuló 
tud majd „dolgozni”, s egy teljesen felszerelt tanítói 
munkahelyet is kialakítanak benne. Lesz itt interak-
tív tábla kiegészítőkkel, mely lehetővé teszi további 
interaktív tansegédeszközök használatát is. Ezek-
ben a napokban fejeződik be a közbeszerzés, tehát 
bízunk benne, hogy a további projekt sikeres lesz, 
s az iskola örülhet az új biológiai-kémiai szaktante-
remnek.  Mgr. Zuzana Lovíšková
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A falu életéböl...
Négylevelű lóhere a gyerekeknek

Nem minden gyereknek adatik meg, hogy a nyári 
szünidőben eljuthasson valamilyen táborba. Sze-
rencsére vannak emberek, akik szívükön viselik 
a gyerekek sorsát, nyáron sem tétlenkednek, és 
szerveznek ilyeneket a gyereknek. Felejthetetlen 
napokat éltek át a Szlovákia minden tájáról érke-
zett gyerekek a „Négylevelű lóhere a gyerekek-
nek” táborban, melyre ez évben a Hotel Lomnistá 
csodálatos környezetében került sor, nem messze 

a festői Jasenie fa-
lucskától a Breznói 
járásban. A tábor 
szervezői: Mar-
kíza Alapítvány a 
Négylevelű lóhe-
re a gyerekeknek 
polgári társulással 
együttműködve, 
a Fénix gyermek-
szervezet és a Szlo-

vákiai Olimpiai Bizottság. Összesen 115 rászoruló, 
szegény, árva, félárva és bántalmazott gyermek 
számára készítettek itt elő 12 napon át különféle 
programokat, mosolyt varázsolva ezzel a gyerme-
kek arcára, akik egyhamar nem felejtik el ezeket a 
szép élményeket.
S hogy mi mindent éltek át a gyerekek a tábor-
ban? Volt vegyi show, virtuális valóság, ifjú tűzol-
tók stafétaversenye – nem hiányozhatott a hab, a 
kommandósok, a kardvívók, Gizka Oňová, Adam 
Ďurica, Desmod, de volt szalonnasütés és Beszter-
cebányán 3D mese is. Az utolsó napon a gyerekek 
kincset kerestek. A községünkből Alex J. és Imrich 
M. is segített nekik, akik élményeken és barátsá-
gokon kívül egy csomó ajándékot, játékot, ruhát, 
cipőt és iskolaszereket is hoztak a táborból. A ru-
hákról az „Öltöztesd fel a gyerekedet” mozgalom 

szponzorai gondoskodtak. Nekik köszönhetően a 
tábor valamennyi gyerekét felöltöztették. A tábor 
teljesen ingyenes volt, önkéntesek és szponzorok 
is segítettek. A szervezők egyike és a tábor vezető-
je Mgr. Patrik Herman, a Markíza bemondója és a 
DO Fénix alelnöke volt, akinek hatalmas köszönet-
tel tartozunk.
KÖSZÖNJÜK, PATRIK – NAGYSZERŰ EMBER 
VAGY!
PaedDr. Eva Klincková, PaedDr. Róbert Mittermayer, Mgr. 
Marcela Paľová és Katarína Tusková

Mgr. Patrik Herman válasza:

Kedves barátaim!
Nagyon szépen köszönöm a segítségüket és az 
együttműködést. Önöknek is köszönhető, hogy 
a hazánk minden tájáról érkezett 115 nehéz sorsú 
gyermek csodás, élményekkel, meglepetésekkel 
teli 12 napot tölthetett el itt, s ezáltal legalább pár 
percre megfeledkezhetett az otthoni nehéz és szo-
morú pillanatokról…
Idén minden gyermeket sikerült felöltöztetni és új 
cipővel ellátni, komplett iskolacsomagot és más 
dolgokat vihettek haza, melyek legalább részben 
mérsékelik a nehéz szociális, anyagi helyzetet a 
családokban, ahol élnek.
Önök nélkül a gyerekek semmi ilyesmit nem élhet-
tek volna át, nem kaptak volna segítséget, melyre 
családjaiknak akkora szükségük van! Köszönöm, 
hogy vették a fáradságot és időt, energiát szentel-
tek a jó ügynek…
A gyerekek és a magam nevében is köszönöm!
Tisztelettel és alázattal Patrik Herman

a szerkesztőség megjegyzése:
a nyári táborról készült összes fénykép és videó 
megtekinthető az OZ Štvorlístok deťom webolda-
lon

Tornóc községen elterjedt a 
térfigyelő kamerarendszer. A projekt 
megvalósításához 10.000 eurót a köz-
ség az SzK Belügyminisztériumának 
a bűnmegelőzési feladatok biztosítá-
sára szolgáló dotációja által szerzett, 
a fennmaradó részt a község pótolja 
saját költségvetéséböl a képviselőtes-
tület döntése alapján.
A kamerarendszer bővítésének célja a 
lakosok és a Tornócra látogatók biz-
tonságának növelése, a bűntettek és 
a közlekedési kihágások felderítése 
hatékonyságának növelése, valamint 
a környezet és a vagyon védelme.

Mgr. Zuzana Lovíšková

2018. 9.1-től ércvénybe lépett a 184/2018-as 
törvény, mellyel változik és kiegészül a 37/2007-es álla-
tegészségügyi gondoskodásról szóló törvény, s ezáltal a kutya-
tartókra is új kötelezettségek hárulnak.
A kutyatulajdonosok a 39/2007-es törvény 19. §-a 9. bekezdése 
alapján kötelesek az ebeket egyedi azonosítással ellátni, s ezzel 
kapcsolatban meg kell említeni néhány új kötelezettséget is a 
községgel szemben.
A 39/2007-es törvény 19. §-a 9. bekezdése alapján „ A kutyatu-
lajdonos köteles biztosítani a Szlovák Köztársaság területén tar-
tott eb egyedi azonosítását ún. transpondérral /bőr alá ültetett 
mikrochip/, mely teljesíti a külön előírás műszaki feltételeit az 
első tulajdonosváltozás előtt legkésőbb az eb 12 hetes koráig ,és 
megadni a kutya valamint a tulajdonosa identifikációs adatait a 
társas állatok központi adatbázisába. A társas állatok központi 
rendszerét az állategészségügyi- és élelmiszerlánc-biztonsági 
igazgatóság alakítja ki és üzemelteti.    I. Mesárošová 
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„Ha nem bírsz, csatlakozz…” 
Községünkben számos polgári társulás működik. Néme-
lyikről többet, tudunk, némelyikről keveset. A 2017-es év vé-
gén új polgári társulás alakult községünkben „Ha nem bírsz, 
csatlakozz…” néven. Ez a polgári társulás Emil Zátopek hí-
res mondását vette be a nevébe, akcióival és irányultságá-

val ezt igyekszik ter-
jeszteni, s mindenek 
előtt fejleszteni. Ezért 
alapszabályzatunkban 
benne van a sportte-
vékenységre, kultúrá-
ra, szociális területre, 
iskolaügyre és tűzol-
tósportra való irányu-
lás is a helyi önkéntes 
tűzoltókkal együttmű-

ködve. 2018-ban 4 rendezvényünk volt: húsvéti tojásszedés 
Új Tornócon, „Ne ülj, szórakozz gyermek ekojátékokkal”, 
Múlt századbeli játékok és a Rebel Run /gyermek-akadály-
verseny/. Valamennyi rendezvényre sok látogató érkezett, 
főleg ötletekkel teli gyermekek. A társulás tagjai azon fá-
radoznak, hogy minden gyerek kapjon jutalmat a részvé-
telért. Ezzel azt szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, 
hogy az összetartás, együttműködés, kitartás meghozza 
gyümölcsét, és ez a siker alapja. A rendezvényeknél, me-
lyeket a társulás szervez, gyakran kapnak információkat 
a környezetvédelemről, a torna alapjairól illetve a rendez-
vényt érintő fontos tudnivalókról. Az akciókon a szülőkről 
és látogatókról sem feledkezünk meg. A kísérőrendezvé-
nyekbe és versenyekbe gyakran ők is bekapcsolódhatnak. 
Bízunk benne, hogy 2018-ban még sikerül néhány akciót 
szerveznünk önöknek, a továbbiakban pedig hagyományt 
csinálunk belőle.
Az utolsó, Rebel Run elnevezésű rendezvényen 15 akadály-
lyal ellátott 650 méteres szakaszon 79 gyermek versenyző 
vett részt 4-től 15 éves korig. Az akadályok legyőzéséért 
minden gyermek gazdag jutalomba részesült, természete-
sen az első háromról sem feledkeztünk meg. A cél az volt, 
hogy a gyerekek megtanulják, hogy kitartással, igyekezet-
tel, saját határaink kitolásával az első látásra nehéznek tűnő 
akadályokat is le tudják győzni. Meg akartuk nekik mutatni 
azt is, hogy a pályán egymást kell segíteni, a fair play ér-
telmében kell versenyezni, s az egyéni sikertől fontosabb, 
hogy együtt, csapatként sikerüljön elérni a célt. Ezek elsajá-
tításával környezetükben a kölcsönös toleranciát, összetar-
tozást fogják terjeszteni, s ez nagyon fontos.
A további akcióknál is szeretettel várják önöket a Ha nem 
bírsz, csatlakozz… PT tagjai:
PhDr. Ladislav Berecz, Mgr. Oliver Berecz, Mgr. Anikó Polák 
Abrahámová PhD., Ing. Monika Abrahámová, Ing. Matej Sopka, 
Petra Karadiová, Martin Horváth, Jozef Mészáros, Katarína Tus-
ková, Anna Ácsová, Katarína Jarošová, Bc. Marek Polák, PaedDr. 
Silvia Bereczová, Iveta Mesárošová és Mário Tomašovič.
Bízunk benne, hogy találkozunk további rendezvényeinken 
is.                                                Mgr. Oliver Berecz

                                a PT alelnöke  

  A tornóci önkéntes tűzoltók
Hosszú évek elteltével községünkben is-
mét láthattunk tűzoltóversenyt. 2018.6.23-
án több mint 20 év után mindenkinek le-
hetősége nyílt arra, hogy megtekintse az 
önkéntes tűzoltótestületek járási versenyét. 
7 csapat nevezett be: Felsőkirályi, Deáki, 
Vágvecse, Vághosszúfalu, Farkasd, Zsigárd 
és természetesen a  tornóci hazai csapat is. 
A versenyt Baranyai Árpád mérnök,  az 
Önkéntes Tűzoltók Szövetsége vágsellyei 
területi részlegének elnöke nyitotta meg 
egyperces néma csenddel az elhunyt Ivan 
Gašparikért /az utolsó aktív parancsnok 
a tornóci önkéntes tűzoltók újraalakulása 
előtt/. Štefan Sýkora körzeti parancsnok-, 
Ing. Július Rábek polgármester- és Katarí-
na Jarošová újonnnan megválasztott elnök-
nő beszéde után megkezdődött a verseny. 
Két sportágban versenyeztek, két egymást 
követő körben, 9x50 méteres stafétafutás-
ban illetve a célpont eltalálásában. A győz-
tesekről az időeredmények döntöttek. A 
verseny nagyon kiegyensúlyozott és szo-
ros volt, a helyezésről századmásodpercek 
döntöttek. Csapatunk, a tornóci önkéntes 
tűzoltók csapata az egész napos előkészítő 
munkák és az őrzéssel átvirrasztott éjsza-
ka ellenére is az előkelő 3. helyen végzett, 
s a 2. hely tényleg csak egy hajszálon múlt. 
Ennek ellenére nagyon meg vagyunk elé-
gedve a helyezéssel, és hálásak vagyunk az 
itt szerzett óriási tapasztalatért.
A versenyzők és látogatók számára frissítő 
is készült gulyás és halászlé formájában, a 
gyerekeket léggömbök várták, az érdek-
lődők az íjlövészetet is kipróbálhatták, és 
a vágsellyei állami tűzoltók bemutatták a 
tűzoltótechnikájukat is.
Végezetül szeretnénk köszönetet monda-
ni mindenkinek,  aki segített az előkészü-
letekben, főként a támogatóknak – Luk a 
Šíp – Ing. Horváth, Láng-udvar, Tornóc 
Község, a horgászszövetség vágsellyei 
városi szervezete, a Ha nem bírsz, csatla-
kozz... polgári társulás, az OLI játszóterek. 
Köszönjük Marika Mandákovának és fér-
jének a főzést, a Berecz családnak, Miška 
Tuškovának az elsősegélynyújtást és a Lipa 
büfének a frissítőket.
Köszönjük továbbá mindenkinek, aki el-
jött buzdítani és szorított nekünk. Jövőre 
igyekszünk javítani helyezésünkön.
           Katarína Jarošová,
  a tornóci önkéntes tűzoltók elnöke
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Nyugdíjasklubunkban fiatalos légkör 

uralkodik…
A ZO JDS nyugdíjasklub harmadik negyedéve is tele 
volt aktivitásokkal. Júniusban kirándulást szerveztünk 
a pozsonyi Levendulafesztiválra. Mindjárt másnap 
egyik tagunk, Michal Takáč Érsekújvárba utazott a sze-
niorok 2018-as kerületi sportjátékaira a Vágsellyei járás 
képviseletében. Bronzéremmel tért haza, melyet a lég-

puskalövészetben 
elért III. helyezésért 
kapott, a labdával 
kiskapura rúgásban 
pedig a II. helyet sze-
rezte meg, melyért 
jutalmul ezüstérmet 
kapott.
Ezt követte a tre-
king-pálcás gyalog-
lás járási bajnoksága 
a vágsellyei téli sta-

dionban, ahol 7 tagunk vett részt. Egyikük, Herencsár 
Viktort másodiknak ért célba, Lýdia Blahová negyedik, 
Michal Takáč pedig 23 résztvevő közül a kilencedik lett. 
Mindhárman az első tíz díjazott közé kerültek. Köszön-
jük nekik a tornóci nyugdíjasok méltó képviseletét. A 
Viktorral való beszélgetést és magát a versenyt a TV 
KREA is közvetítette.
Június 16-án elfogadtuk Szabó Betka, az oroszlányi 
nemzeti önkormányzat elnöknője meghívását a Myja-
va-i Nemzetközi Folklórfesztiválra, ahol a szlovák klub 
a fesztivál 3 napja alatt számos szlovák specialitást kí-
nált. Fátrai Mártának, az Oroszlányi Baráti Társaság 
elnöknőjének és Szabó Betkának, a Szlovák Nemzeti 
Önkormányzat elnöknőjének meghívására Andráši Ró-
berttel, az NSK képviselőjvel együtt Oroszlányban részt 
vettünk a két napig tartó Múzeumok Éjszakáján.
A júliust „A múlt század játékai”nagyszabású gyer-
mekrendezvényen való aktív részvétellel kezdtük. Ide 
is elkísért minket Róbert Andráši. Köszönjük a szervező 
„Ha nem bírsz, csatlakozz…” polgári társulás meghí-
vását. Elnöknőnk elfogadta Szabó Betka meghívását a 
kétnapos  Békéscsabai Szlovák Napokra, melyet Békés-
csaba szlovák betelepülők általi megalakításának 300. 
évfordulójára rendeztek meg.
Július másik felében másodszor rendeztük meg a baráti 
kulturális- és sportnapot oroszlányi barátaink számára. 
Klubunkban köszönthettük őket, majd a Láng-udvarba 
mentünk, ahol frissítővel vártak bennünket, és baráta-
ink nagy örömére lovas fogattal falunézésre vittek min-
ket.

Ezután a  Hubert lövölde területére vonultunk, ahol a 
tagok és kész gulyás várt bennünket, melyet a Fülöp 
házaspár, Feri és Klárika főzött. A finom ebéd után íjjal 
lőttünk. Megismertettük barátainkat a petang alapja-
ival, és táncoltunk egy jót. A tánchoz a zenét a DUO 
seniors zenekar szolgáltatta Vágsellyéről. Az akción 
Róbert Andráši, az NSK képviselője , Ing Petronella 
Vižďáková, a Vágsellyei Járási Hivatal elöljárója és Ing. 
Július Rábek, községünk polgármestere is részt vett.
Ezúton mondunk köszönetet Alenkának és Róbertnek 
a Láng-udvarból, a Horváth házaspárnak a Hubert lö-
völdéből, valamin  Tornóc Községnek a jelentős akár 
pénzbeli, akár egyéb támogatásért. Köszönjük Vižďák 
mérnöknőnek a finom őszibarackot, Andráši úrnak és 
Szabó Betkának a finom „Lipót“ kenyereket. Köszön-
jük tagjainknak, akik sütöttek erre e rendezvényre, 
oroszlányi barátainknak pedig köszönjük a sok ízletes 
finomságot. Barátaink a Láng-udvarnak a július végi 
western-versenyeken való lángos sütéssel akartak ked-
veskedni, ígéretüket be is tartották. Csodálatos rendez-
vény volt, ahol a tomboladíjak tagjaink és oroszlányi 
barátaink közt leltek gazdára. Köszönjük a Láng-ud-
varnak a csodás élményt!
Augusztusban az oroszlányiak meghívására kirándu-
lást szerveztünk a  Falusi Napra, augusztus második 
felében pedig baráti csapatot hoztunk össze a magyar-
országiakkal és beneveztünk  a Sídliskovica gulyásfőző 
versenybe, az előkelő 4. helyet szereztük meg. Baráta-

inkkal sikerült egy 
órácskára Tornócra 
is elugranunk, ahol 
a Rebel Rul verseny 
zajlott a gyerekek-
nek, s a Láng-udvar 
beli barátainkat is 
köszöntöttük.  Meg-
lepett minket a sok 
versenyző. Lehet-
hogy ez a verseny 
is hagyománnyá 

válik majd... Már itt a szeptember. Ismét sikert értünk 
el a „Matky mojej reč“ /Anyánk nyelve/ járási vers- és 
prózamondó versenyen, mely Močenokon, a Kastély 
kultúrközpontban zajlott. Nem is lehetett másként, 
mint hogy elhozzuk az első díjat. Egyik tagunk, Danka 
Janebová szerezte meg. Gratulálunk Dankának, és kö-
szönjük, hogy méltón képviselte nyugdíjasklubunkat. 
További aktivitásainkról 2018. decemberében olvashat-
nak majd. Higgyék el, az sem lesz kevesebb.  
M. Hrabovská, a tornóci ZO JDS

Találkozó 50 év után
2018. szeptember 15-én, szombaton 
a helyi kultúrházban került sor a helyi 
alapiskola egykori tanulóinak 50 év 
utáni találkozójára. Júlia Šlahorová 
Laurová tanító néni is eljött, aki nem 
leplezte örömét és meghatódottságát. 
Egyperces néma csenddel emlékez-
tünk azokra az osztálytársakra, akik 

már nincsenek közöttünk. Igyekszünk 
öt évente találkozni, de ez nem mindig 
sikerül, így mindig van mire emlékez-
ni, van miről beszélgetni.
A találkozó a késő esti órákig tartott, kel-
lemesen éreztük magunkat, a hangulat 
kiváló volt, melyhez kellemes zenéjé-
vel Klincko úr is nagyban hozzájárult.                                                                                                 
M. Andrašková
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III.nosztalgia délután a Csemadokkal

Augusztus 18-án nagy volt a sürgés-forgás a helyi kul-
túrházban. A Csemadok helyi szervezete készült a III.
nosztalgia délutánra. Annak ellenére, hogy nagyon 
meleg volt, kb. 100-an jöttünk össze /  közben esett is, 
de semmi sem zavarta meg a sikeres akcót! /.
Gazdag volt  a müsor: Fülöp Margit „Szent István 
ünnepe „címü verset adott elö, majd a helyi szerve-
zet elnöke Petrovics Karoly mérnök emlékezett meg 
ünnepi beszédében Szent Istvánról, elsö királyunkról. 
Az ünnepi hangulatot fokozta Svrcsek Anita és Derzsi 
György müvészek fellépése, akik operett részletekkel 
szórakoztatták a  kedves jelenlévöket. Szép hangjuk 

bejárta a környéket és egy-két kíváncsi embert is be-
csalogatott a helyi kultúrház udvarára. A müsor után 
jött a kötetlen beszélgetés, szórakozás, mely késö estig 
tartott. A sok étel,  ital és édesség közt gazdagon lehe-
tett válogatni.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik 
bármi nemü segítséget nyújtottak az akció megszer-
vezésében. Köszönjük polgármesterünknek Rábek 
Gyula mérnöknek a támogatását. Jól szórakoztunk 
Smátrala Tamás  zenéje mellett. A finom gulyást Baty-
ka Katika fözte. A palcsinta Verseghy Gabika konyhá-
jából gyorsan elfogyott. Szovics Zita és Hlavaty Iránke 
sós pogácsái is elkeltek. A jobbnál jobb sütemények 
Baraník Adri, Ábrahám Mónika, Polák Ábrahám Ani-
kó, Fülöp Margit
ügyességét bizonyította. Végezetül ne feledkezzünk 
meg azokról akik pénzbeli támogatásban részesítették 
a helyi szervezetet: Ábrahám Mónika, Polák Ábrahám 
Anikó, Árendás Péter, Hlavatý Székházi Jasmína.
Az akció jó és sikeres volt, reméljük jövöre újra talal-
kozunk.
A vezetöség nevében Mgr.Szovics Zita

Ismét véget ért egy kirándulás
A Csemadok alapszervezete tagjai és ismerősei idén 
immár második alkalommal vehettek részt magya-
rországi kiránduláson. Az úticél ezúttal a Feszty- kör-
kép megtekintése Ópusztaszeren, valamint a tőle 20 
km - re fekvő alföldi város, Szeged megtekintése,  és 
Szegeden,  a Dóm téren megrendezett  „Bormustra“ 
borfesztiválon való részvétel volt.
Az időjárás kedvezett nekünk, s a kissé zimankós reg-
gelt magunk mögött hagyva gond nélkül foglaltuk el 

helyünket  a kényelmes autóbuszban, amely teljesen 
megtelt.
55 - en vettünk részt a kiránduláson és lenyügöző él-
mény volt részt vennünk a Feszty  - körkép megtekin-
tésén, amely igazi festői és müvészi alkotás a maga 
nemében. Az Ópusztaszeri  Történelmi Nemzeti Park 
látványosságai ,  a kellemes séta,  az íjlövészet ki-
próbálása és egyéb érdekességek megtekintése után 
folytattuk utunkat Szegedre. E város, amely az 1879- 
es Tiszai árvíz idején szinte teljesen eltünt, ma  már 
egy gyönyörü és látnivalóban gazdag várossá nőtte 
ki magát. Rengeteg szoborral, amelyek a történelem 
folyamán a város alakulatát formáló egyéniségeket 
ábrázolják.
Szegeden megtekintettük a Pick Szalámi és Szegedi 
Paprika múzeumát,  majd a  Dóm téren, amely a város 
egyik legnagyobb tere , zajlott le a „ Bormustra“  elne-
vezésü borfesztivál, amelyen az esti órákban mi is ré-
szvettünk. Alkalmunk volt megkóstolni a finomabb-
nál finomabb borokat és persze az mellett nagyon sok 
finomság is csiklandozta az ínyünket, mint.pl a sült 
kolbász, töltött káposzta, sült csülök és egyebek.
Másnap idegenvezetőnknek köszönhetően még 
többet megtudtunk a város múltjáról és jelenéről,  az 
ö  édekes történetei elbeszélése alapján  nagyon sok 
szép emlék  marad meg bennünk  Szegedről és la-
kosairól. A városnézést követően a fürdeni vágyók 
meglátogatták az Anna- gyógy és termálfürdőt, ahol 
kellemes,  közel  3 órát tölthettek el a fürdő gyógyvi-
zét kihasználva.
Ezen élményeket megtetézve vasárnap délután egy 
közös délutáni ebédet szerveztünk minden résztvevő 
számára a Tisza partján fekvő Kiskőrössy  Halászcsár-
dában, ahol  finom halászlevet és  tálakon felszolgált 
sült húsokat és halakat kóstolhattunk meg.

Gazdag élményekkel  és ismeretekkel telve érkeztünk  
haza, mert egyben ismét megismertük Magyarország  
egy újabb érdekességekben és szépségekben gazdag 
területét, másrészt kellemes két napot tölthettünk el 
pihenéssel és szórakozással jó társaságban.
Szeretnénk megköszönni  minden kedves rész-
tvevőnknek, hogy velünk tartott és ezzel megtisztelt 
bennünket, valamint már most örülünk, hogy a le-
gközelebbi kiránduláson újra együtt lehetünk. 
A vezetöség nevében Fülöp Margit 
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Társadalmi szervezetek
A 3D íjászat 

világbajnokságára
2018. szeptember 2. és 8. között az 
osztrák Moosburgban került sor  
a 3D íjászat világbajnokságára. A 
versenyző csapatok közt voltak a 
tornóci Hubert Arrows íjászai is, 
s bizony nem vesztek el a világ él-
vonalában sem. Sőt, Szlovákiának 
aranyat szereztek. 
A csapat egyik 
tagjával, Ladislav 
Kajmával közlünk 
most egy beszélge-
tést.   
Milyen célkitűzések-
kel indultatok egyé-
ni- és csapatverseny-
zőként a VB-re?
Elsősorban szeret-
tem volna kipróbálni magam az 
ilyen nagyszabású rendezvényen, 
és szerettem volna megélni a ver-
seny légkörét.
Lelked mélyén milyen helyezésre szá-
mítottál?
Úgy mentem oda, hogy szeretnék 
az első 15 között végezni, hogy be-
jutok a hatos döntőbe, arra gondol-
ni sem mertem. 
Annál jobban 
örülök annak, 
hogy így tör-
tént. Döntőben 
lőni csodás él-
mény, mely 
nem mindig si-
kerül.
A verseny alatt 
nem éreztél ide-
gességet, félelmet?
Félelmet biztosan nem, hisz olyan 
emberek között voltam, akiknek 
hasonló a hobbijuk, mint nekem, 
s ezt élveztem. Kissé izgatott vol-
tam, hisz először vettem részt ilyen 
versenyen, s nem volt annyi ta-
pasztalatom, mint ellenfeleim kö-
zül soknak.
Milyen érzés volt, hogy a csapat az 
első hat közé került?
Csodás érzés volt, még ha a hato-
dik helyről indultunk is, de ott volt 
a remény is, hogy szép eredményt 
érhetünk el, hiszen a döntőben 
nulláról indulunk és minden csa-

patnak azonos az esélye. A finálé 
végén az olaszokkal volt egyforma 
pontszámunk, ekkor jöttek a min-
dent eldöntő lövések más célpon-
tokra, melyeket a zsűri határozott 
meg. Olaszország csapata lőtt elő-
ször, s valószínűleg nem tudtak az 
esélyesek feladatával megbirkózni, 
mivel négyből hárman nem talál-

ták el a céltáblát, és 
csak öt pontjuk lett. 
Nekünk elegen-
dő lett volna nyolc 
pont is, de semmit 
sem bíztunk a vé-
letlenre, és 30-at 
szereztünk. Na-
gyon örültünk az 
aranynak, könnye-
inket sem tudtuk 
visszatartani. Csa-

patunkban egy 13 éves íjász is volt, 
aki a döntőben igazi harcosként 
viselkedett, és neki köszönhetően 
értünk el ilyen sikert.
Egyéniben az előkelő 5. helyen végez-
tél. Ezzel teljesültek az ambícióid?
-Az első 15 közé akartam kerülni, 
aztán sikerült bejutni a hatos dön-
tőbe, az ötödik hely olyan siker 

nekem, amire nem is 
számítottam, de egy-
ben kihívás is a jövőre 
nézve.
A VB az osztrák Moos-
burgban zajlott szep-
tember 2. és 8. között, 
560 íjász versenyzett 
különböző kategóriák-
ban, ebből kb. 60 érke-
zett Szlovákiából. Az 

én kategóriámban 34-en voltunk, 
négyen Szlovákiából. A csapat-
versenyben 26 csapat versenyzett, 
ebből négy szlovák. Szlovákiának 
összesen 17 érmet szereztünk. 
Szeretném még elmondani, hogy a 
HDH  IAA  3D Európa Bajnoksága 
jövőre Szlovákiában, a Zsolna mel-
letti Varínban lesz. Ott is szeretnék 
részt venni, próbálkozni, s minél 
jobb eredményt elérni.

Nagyon szépen köszönjük a beszélge-
tést, és további sok sikert kívánunk!
I. Mesárošová

Tornócról ketten vettek 
részt a Dél-Kóreában

Gyakran halljuk, hogy az ifjú-
ságot nem érdekli a sport, 
nincsenek szoktatva hozzá. 
De nem kell ennek mindig így 
lenni, gyakran nem is tudjuk, 
hogy környékünkön minden 
kategóriában vannak sporttal 
foglalkozó vagy a különféle 
szakkörökben tevékenykedő  
emberek, akik gyakran kiváló 
eredményeket érnek el. Saj-
nos, ebben a rohanó világban 
sikereiket, tapasztalataikat, s 
magukat az embereket sem 
vesszük észre. Kevesen tud-
ják közülünk, hogy augusztus 
végén Tornócról ketten vettek 
részt a Dél-Kóreában Gyeng-
ju városában megrendezett 
nemzetközi focitornán. Az FC 

Nitra U13 focistái a tornóci 
Jozef Paľo edző vezetésével 
részt vettek a tornán, ahol 13 
országból érkezett 26 csapat 
520 labdarúgója mutatkozott 
be. E csapat része ifjú tehet-
ségünk, Patrik Kuruc is. Csa-
pata az alapcsoport 3., nem 
továbbjutó helyén végzett, de 
a szerzett tapasztalatok és él-
mények megfizethetetlenek. 
Bízunk benne, hogy hallunk 
még róla, s községünk hozzá 
hasonló tehetségeit bemutat-
hatjuk majd a Tornóci Újság 
következő számaiban. A meg-
felelő csapattal és támogatás-
sal sportkarrierük biztosan 
tovább fog fejlődni.

 Mgr. Oliver Berecz
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Tornóci Hírek
A község negyedévente megjelenő, információs 
és hirdetési  lapja  - A szerkesztőség címe: 925 
71 Trnovec nad Váhom 587, tel. 031/7781493 - 
e-mail: obec@trnovecnadvahom.sk  
- A kéretlen kéziratokat és fotókat a szerkesztő-
ség nem küldi vissza  -  Az egyes cikkek állás-
pontja nem kell, hogy tükrözze a szerkesztőség 
álláspontját - 
Kiadja: Tornóc Község, IČO 00306240. 
A szerkesztőbizottság összetétele: Ing. Július 
Rábek, Erika Fülöpová, Mgr. Oliver Berecz, 
Martin Hajdu, Sylvia Hlavatá, Iveta Mesárošo-
vá, Katarína Tusková 
Grafikai megoldás: Iveta Mesárošová Nyomda: 
Ars Spektrum Nitra - Példányszám: 100 db - 
ESZ  SzK Kulturális Minisztériuma EV 3433/09  
ISSN: 1338-7774 - 
Megjelent: 2018, szeptember
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a meg-
jelenésre szánt cikkeket saját belátása szerint 
sorolja be az újság egyes számaiba, és szük-
ség szerint lerövidítse vagy átdolgozza azokat.  

SPORT
Uszonyos úszó világbajnokság, Istan-
bul, 2018.7.28. – 2018.8.4 /Törökország/
A szlovák válogatott részt vett az uszonyos úszók vi-
lágbajnokságán Istanbulban. A válogatottban először 
szerepelt a tornóci születésű Suba Sára, a Vágsellyei 
Hurricane Sportklub versenyzője. Sára most sem 

okozott csalódást, a bajnokság 
egyik legifjabb résztvevője volt, s 
még minden előtte áll. Az első ver-
senyszámban /100 m SF/ még kis-
sé ideges volt, de így is EGYÉNI 
REKORDOT, eddigi legjobb idejét 
úszta /44,65 mp/. Összesítésben a 
kiváló 14. helyen végzett.
Másnap a 200 m SF versenyszám-
ban saját egyéni rekordját több 

mint két másodperccel javította, 1:38.45 mp idővel a 
12. helyen végzett. A hab a tortán e kategória 11 éves 
szlovákiai rekordjának megdöntése volt, melyet a 
vágsellyei B. Pohlová tartott.
Sára elhatározta, hogy harmadik nap is remekel!

Kedvenc verseny számában /50 SF/ összességében 
a 14. helyen végzett 19,86 mp egyéni rekorddal, ter-
mészetesen úgy, mint előző nap is, megdöntötte az 5 
évvel ezelőtti szlovák rekordot, melyet egy pozsonyi 
úszónő tartott.
Sárának az EB befejezése is bejött. Az 50 m AP-t 18,09 
mp-es idővel abszolválta, a 13. helyet szerezte meg. A 
nyolcad döntőtől csak 14 század másodperc válasz-
tott el bennünket.
Természetes volt az egyéni rekord több mint egy má-
sodperccel való javítása, és az 5 éves rekord megdön-
tése is.
Új tapasztalatokat szereztünk, egy év múlva az egyip-
tomi Sharm el Shejk-ben már az érmeket célozzuk 
meg, kitöröljük a tabelláról a régi neveket, és örülünk 
a további megmérettetésnek.
Patrik Sčasný
Az ŠK Hurricane Šaľa edzője            
Magyarázat
SF – surface – felszíni úszás
AP – apnea – víz alatti úszás egy levegővétellel

Köszönet
Tisztelt olvasók! Engedjék meg, hogy ez-
úton mondjunk köszönetet mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy a Tornóci Új-
ság minden száma érdekes és tartalmas 
információkat közölhessen. Főként rend-
szeres levelezőinknek köszönjük az ötle-
teket, hozzászólásokat, melyeket elküld-
tek nekünk. Ezeknek köszönhetően lett 
lapunk tarka és érdekes. Bízunk benne, 
hogy mindenki jól szórakozik, tanul belőle 
és nagyobb érdeklődést tanúsít majd a 
közügyek iránt. Tisztelettel: 
a Tornóci Újság szerkesztőbizottsága

Torna a polgármester serlegéért
A focirajongók nem is tudják elképzelni a szünidő kezdetét e torna nélkül, 
mely nálunk már huszonhárom éves hagyomány. Az idei július sem volt 
kivétel a tornóci Anton Keszeli stadionban találkoztak a kis és nagy fut-
ballkedvelők. A fő tornán hét csapat találkozott, és mindenki mindenkivel 
alapon játszottak. 
Az első helyen a Best off csapata végzett D. Šimko, M. Ölvecký, J. Meleg, 
P. Hrebík, F. Kučera, M. Bleho, M. Novák, M. Žigárdi összetételben. Má-
sodik a Porto Rico lett, melyben T. Krištof, T. Černák, J. Rábek, D. Rehák, 
J. Hraňo, P. Marček, D. Telkesi, P. Tóth, M. Kolenčík játszott. A harmadik 
helyet a Flamengo szerezte meg T. Javorský, S. Čapičík, Š. Barány, D. Sk-
lenár, A. Karkuš, J. Ďurovka, M. 
Takács, M. Ducz összetételben.
A diáktorna győztese a The Reds 
lett. A torna elengedhetetlen ré-
szét képezi minden évben a bün-
tetőrúgások lövése, ez évben D. 
Sklenár győzött. Ugyanez a játé-
kos szerezte meg a torna legjobb 
kapusa díjat is, a legjobb lövő  F. 
Kučera lett, a torna legjobb játé-
kosa pedig P.Tóth.
A szervezők, Tornóc község és az FK Dynamo Trnovec nad Váhom  a je-
lenlévő gyerekekről sem feledkezett meg, ugrálóvárat hoztak nekik, ahol 
kedvükre szórakozhattak. A felnőttek nagyra értékelték a kitűnő gulyást, 
az ízletes cigánypecsenyét és sült kolbászt.
A rendezvényt anyagilag a Nitrai Kerületi Önkormányzat támogatta.
Forrás: MY nitrianske noviny 

A DOTÁCIÓ BEADÁSÁNAK IDŐPONTJA 
OKTÓBER 31-ÉN FEJEZŐDIK BE

Tornóc Község költségvetéséből dotációt ad jogi- és fizikai személyeknek, polgári tár-
sulásoknak és egyesületeknek, melyek a község területén működnek, illetve lakosaink-
nak nyújtanak szolgáltatásokat. A 2019-es évi dotációk kérvényét 2018. október 31-ig 
kell beadni. Bővebb tájékoztatást a nyilvánosságra hozott általános érvényű rendelet-

ben  találnak 1/2018 község weboldalán a  samospráva/VZN szekcióban.



Torna a polgármester serlegéért

A 3D íjászat világbajnokságára



Jelentés az iskolapadból...

                                                  Csemadok

                      




