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  ZO ŽIVOTA OBCE
radosti a úcty , aby ste sa 
tu všetci cítili dobre. Chcem 
všetkým občanom obce po-
priať úspešný Nový rok 
2019, rok správnych a pro-
spešných rozhodnutí, rok 
plný zdravia a šťastia.
Mgr. Oliver Berecz, starosta obce

Milí spoluobčania,
rozlúčili sme sa so starým ro-
kom , rokom 2018, ktorý každý 
z nás hodnotí inak. Boli sme 
svedkami mnohých zmien, či 
už na celospoločenskej alebo 
aj na obecnej úrovni. 
V starom roku sme zažili mno-
ho pozitívneho, ale ako to v 
ľudskom živote býva, neobišli 
nás ani chvíle menej pozitív-
ne, chvíle, na ktoré chceme čo 
najskôr zabudnúť. Koniec sta-
rého roka a privítanie nového 
je príležitosťou pre mnohých 
z nás bilancovať uplynulé ob-
dobie , prijímať nové výzvy 
a predsavzatia. Popri tom, 
že rozmýšľame nad tým, čo 
sa dalo spraviť lepšie , čo sa 
nám podarilo, respektíve ne-
podarilo, zameriavame našu 
pozornosť na prichádzajúce 
obdobie, v ktorom chceme do-
siahnuť všetko to, čo sme si 

predsavzali.
V novom roku si staviame 
nové plány, ciele, vytyčujeme 
si nové náročné úlohy. Tak, 
ako je to v živote jednotlivca, 
tak je to aj v živote obce , bude-
me bilancovať, ale na hriechy 
minulosti chceme čo najskôr 
zabudnúť , nechceme, aby nás 
spätný pohľad do minulos-
ti oberal o sily, sily potrebné 
na splnenie úloh v roku 2019, 
úloh, ktoré sme pripravení pl-
niť v prospech Vás, obyvateľov 
našej obce.
Nás ako obec čaká mnoho 
zmien, chceme vykročiť do 
roku 2019 úspešne, budeme po-
čúvať Vaše podnety, budeme s 
Vami, občanmi, čo najviac ko-
munikovať, zabezpečíme roz-
voj obce a nezabudneme ani 
na jedného z Vás. Sme tu pre 
Vás, aby sme rozvíjali obec , 
aby sme vytvorili prostredie 

Milí priatelia, 
dovoľte, aby som vám všet-
kým zaželal úspešný vstup 
do nového občianskeho 
roka 2019.  
Nech radosť zo života napl-
ní každý váš deň, nech vaše 
príbytky navštívi šťastie, 
láska a zdravie.
Róbert Ondrík, farár
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
40. zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v Trnovci nad Váhom sa uskutočnilo v zasa-
dačke obecného úradu 15. októbra 2018. Na tomto 
zasadnutí poslanci schválili
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18 – 
ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej vý-
sledkoch a podmienkach za školský rok 2017/18 – 
Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 
302
- zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj ne-
hnuteľnosti, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 
písm. e/ tohto zákona, vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom, nachádzajúceho sa v k. ú. Trnovec nad 
Váhom
• pozemok, parcela č. 46/47 vo výmere 60 m2   ve-
dený na LV 1057
v prospech M. Pallera a manželky za cenu 510,- Eur. 
- 4. kolo obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 na pre-
daj nehnuteľností vo vlastníctve obce – byt č. 1 v 
bytovom dome 502
- zápis do kroniky za rok 2016
- vzali na vedomie schválenie Plánu odpadového 
hospodárstva Obce Trnovec nad Váhom
- vzali na vedomie informáciu o príprave zmluvy o 
verejnej elektronickej komunikačnej sieti so spoloč-
nosťou Carisma, s. r. o. Dvory nad Žitavou
- uložili hlavnej kontrolórke obce pripraviť na sláv-
nostné zasadnutie obecného zastupiteľstva správu 
o stave hospodárenia obce ku dňu 31. 10. 2018
Ustanovujúce zasadnutie OZ v Trnovci 
nad Váhom bolo zvolané odstupujúcim staros-
tom obce Ing. Rábekom na 10. decembra 2018. Za-
sadnutie otvoril Ing. Rábek, ktorý privítal a pozdra-
vil novozvoleného starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva  ostatných prítomných. Uviedol, že 
dnešné zasadnutie je naplnením výsledkov ko-
munálnych volieb a  spoločným cieľom je vytvoriť 
podmienky na zabezpečenie plynulého fungovania 
samosprávy obce v nadchádzajúcom funkčnom ob-
dobí 2018 – 2022.
Ing. Rábek uviedol, že predsedníčka Miestnej vo-
lebnej komisie v Trnovci nad Váhom Annamária 
Suba sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti na za-
sadnutí nemohla zúčastniť, preto o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obce informovala 
prítomných členka Miestnej volebnej komisie Má-
ria Hrabovská. Následne odovzdala novozvolené-
mu starostovi a poslancom osvedčenia o zvolení. 
Následne odchádzajúci starosta Ing. Rábek vyzval 
novozvoleného starostu Mgr. Olivera Berecza, aby 
zložil zákonom predpísaný sľub. Mgr. Berecz po 
zložení sľubu sa ujal vedenia zasadnutia. Vyzval 

Ing. Hlavatého, aby prečítal sľub poslancov obecné-
ho zastupiteľstva. Prítomní poslanci potvrdili sľub 
svojimi podpismi.
Následne starosta obce Mgr. Berecz konštatoval, že 
je prítomných 8 poslancov z celkového počtu 9 a 
zasadnutie pokračovalo podľa programu. Poslanci 
zriadili mandátovú komisiu v zložení E. Fülöpová, 
R. Hrabovský a K. Tusková. Do návrhovej komisie 
boli zvolení poslanci Ing. Ábrahámová, Ing. Gaš-
pierik a Ing. Hlavatý.
Mandátová komisia konštatovala, že starosta obce 
a všetci prítomní poslanci zložili zákonom predpí-
saný sľub, predložili osvedčenia o zvolení a čestné 
vyhlásenia o tom, že nevykonávajú funkciu nezlu-
čiteľnú s funkciou poslanca alebo starostu obce. Ko-
misia potvrdila platnosť voľby starostu a poslancov.
Nasledoval príhovor starostu, v ktorom uviedol, 
že by rád našiel spoločnú cestu so všetkými, kto-
rí chcú prispieť k riešeniu existujúcich problémov. 
Ubezpečil, že jeho dvere sú pre všetkých otvorené, 
poďakoval odchádzajúcim poslancom za ich prácu 
a poďakoval všetkým, ktorí ho podporili. Zasadnu-
tie pokračovalo zriadením komisií obecného zastu-
piteľstva. Bolo zriadených 5 komisií:
1. Komisia finančná, podnikateľská a nakladania s 
majetkom obce 
2. Komisia životného prostredia, dopravy, výstav-
by a poľnohospodárstva
3. Komisia športu, školstva, mládeže a kultúry
4. Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva
5. Komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavné-
ho zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane ve-
rejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných 
funkcionárov
Bola zriadená aj nová redakčná rada Trnoveckých 
novín, do ktorej boli zvolení Mgr. Oliver Berecz, 
Mária Futóová, Iveta Mesárošová, Mgr. Anikó Po-
lák Ábrahámová, PhD. a Katarína Tusková. 
Na vlastnú žiadosť odstúpila z rady školy jej pred-
sedníčka Mgr. Batyková a dňa 6. decembra sa 
členstva vzdal Mgr. Berecz. Obecné zastupiteľstvo 
preto za zriaďovateľa, Obec Trnovec nad Váhom 
delegovalo do rady školy Ing. Ábrahámovú a R. 
Hrabovského.
Poslanci OZ rozhodli, že pre výkon obradov – so-
báš, privítanie do života boli poverené poslanky-
ne Ing. Ábrahámová a K. Tusková. Do Zboru pre 
občianske záležitosti boli zvolené L. Ešeková, Mgr. 
Pešková a A. Takácsová.
Poverenie zvolávať obecné zastupiteľstvo má zo 
zákona starosta obce a jeho zástupca, ale zákon o 
obecnom zriadení stanovuje podmienky, kedy je je-
den z poslancov oprávnený zvolať zasadnutie OZ. 
Poslanci schválili Ing. Gašpierika.
Ďalším bodom programu bolo určenie zástupcu 
starostu. Mgr. Berecz na základe dlhoročnej dob-
rej spolupráce sa rozhodol poveriť touto funkciou 
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Spoločenská rubrika
          Blahoželáme jubilantom 

70 Mária Mészárosová
         Mária Ondrášiková
         Františka Lovászová
         Štefan Macky
         Dominik Feherváry
         Alžbeta Nagyová
         Daniel Kňažko
         Mária Harmathová
75 Alžbeta Eremiášová
         Terézia Csermáková
80 Irena Rakovská
        Anna Csikósová
        Julianna Kürthiová

Narodili sa
Peter Hrušovský
Matej Haszterman
Leo Pravňan
Lukáš Čáni
Karolína Vinceová
Katarína Turjanová
Ella Hečová

Uzavretie manželstva 
Peter Búš a Zuzana Jančovičová

Opustili nás
Ladislav Kulina, 50-ročný
Michal Homola, 86-ročný
Ján Chrenko, 76-ročný
Tibor Slíška, 65-ročný
Helena Jakubecová, 61-ročná
Štefan Keszely, 77-ročný
Magdaléna Andrašková, 65-ročná          

poslanca Ing. Hlavatého, ktorý bude túto funkciu vykonávať svedomite 
a poctivo, dodal Mgr. Berecz.
Poslanci schválili zvýšenie minimálneho platu starostu o 30%. V bode 
„Rôzne“ sa zaoberali žiadosťou Ing. Rábeka o preplatenie nevyčerpa-
nej dovolenky v počte 15 dní. Poslanci túto žiadosť neschválili. Hlavná 
kontrolórka obce predniesla správu o hospodárení obce ku dňu 31. 10. 
2018 a uviedla, že obec je v dobrej finančnej kondícii. Poslanci túto in-
formáciu vzali na vedomie.
V diskusii hlavná kontrolórka popriala novozvolenému OZ veľa dob-
rých a rozumných nápadov, starosta pripomenul, že ich čaká množstvo 
práce. PaedDr. Kosztanko, bývalý poslanec OZ, im zaželal dobrú spo-
luprácu, aby venovali svoje sily usilovnej práci v prospech obce. Za no-
vozvolených poslancov poďakovala tým odchádzajúcim K. Tusková.
2. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. 
decembra 2018. Na úvod zložil sľub poslanec OZ PaedDr. Suba, PhD. 
Zároveň bol poslancami zvolený za predsedu komisie životného pros-
tredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva pri obecnom zastupi-
teľstve. PaedDr. Suba poďakoval poslancom za tento mandát a navrhol 
členov komisie, uviedol, že ide o ľudí, ktorých skúsenosti budú príno-
som pre jej činnosť. Poslanci jeho návrh jednohlasne schválili. Ďalším 
bodom programu bolo predĺženie nájomných zmlúv pre tých nájomní-
kov, ktorým zmluvy končili k 31. decembru 2018. Slova sa ujala pred-
sedníčka komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva Ing. Ábrahámová. 
Uviedla, že členovia komisie sa na zasadnutí dohodli, že nájomníkom 
budú zmluvy predĺžené do 30. 6. 2019, aby mali členovia komisie čas 
na vypracovanie nového VZN o prenájme bytov. V prípade, že nájom-
níci si nebudú riadne plniť svoje povinnosti, zmluva im už predĺžená 
nebude. Ďalej Ing. Ábrahámová uviedla, že sa uvoľnili dva byty, jeden 
k 31. 12., druhý k 31. 1. Komisia navrhuje ako nových nájomníkov M. 
Kurucovú a rodinu Markovičovú. Poslanci schválili obidva návrhy. 
Slovenská správa ciest sa obrátila na obec so žiadosťou o vyňatie časti 
pôdy z pôdneho fondu, aby investor mohol riešiť výstavbu obchvatu 
cesty I/75, potrebuje uznesenie obecného zastupiteľstva. Ide tu o záber 
dočasný aj trvalý a s výstavbou by sa malo začať už na jeseň. Keďže 
ide o investíciu vo verejnom záujme, poslanci uznesenie o vyňatí pôdy 
jednohlasne prijali.
Ďalším bodom programu bola diskusia. Odznelo tu niekoľko príspev-
kov, navrhnutá a schválená bola zmena v zložení členov komisie fi-
nančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce. Poslanec Paed-
Dr. Suba, PhD. položil niekoľko otázok ohľadne delimitácie úradu, 
starosta obce odpovedal, že úrad mu vlastne odovzdaný nebol, nebol 
podpísaný ani delimitačný protokol. Chýbali písomnosti a náležitosti k 
niekoľkým projektom, niektoré dotácie nebudeme môcť ani čerpať. Je 
tu problém pri dotácii na kamerový systém, kde všetko viazne na op-
tickej sieti, ktorá bude podľa najnovších vyjadrení až v termíne apríl – 
máj. Poslanec R. Hrabovský informoval kolegov, že v škole sa vyskytol 
problém s vydieraním, ktorého sa dopustil maloletý žiak. Poslankyňa 
Tusková uviedla, že prípad riešia orgány činné v trestnom konaní. Ďa-
lej poslankyňa Tusková poukázala na nefunkčný obecný rozhlas, sta-
rosta jej odpovedal, že o probléme sa vie už dlhodobo, ale stále sa nič 
neriešilo systematicky. Zatiaľ sme pripravili občanom možnosť dostá-
vať hlásenia obecného rozhlasu prostredníctvom bezplatnej aplikácie 
alebo bezplatného SMS rozhlasu. Za niekoľko dní sa prihlásilo cca 200 
záujemcov. Podľa poslanca PaedDr. Subu, PhD. by aj tento problém od-
stránilo vybudovanie optickej siete. Ďalej starosta informoval poslan-
cov o ponuke firmy Sporter, ktorá sa stala víťazom vo verejnom ob-
starávaní na výmenu trávnika na multifunkčnom ihrisku. Informoval 

poslancov aj o návšteve generál-
neho riaditeľa firmy Duslo, a. s. 
Petra Bláhu na úrade a jeho ponu-
ke usporiadať stretnutie s poslan-
cami na pôde firmy. Zástupca 
starostu Ing. Hlavatý konštato-
val, že poslancov čaká veľa práce, 
je potrebné riešiť zberný dvor, ale 
aj rekonštrukciu budovy bývalej 
fary a Zariadenia opatrovateľskej 
služby. Po podnetnej diskusii sta-
rosta obce poďakoval poslancom 
za účasť a zaželal im do nového 
roka veľa úspechov.
Bližšie informácie nájdete na www.tr-
novecnadvahom.sk
                                          I. Mesárošová
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OBECNÝ  ÚRAD INFORMUJE...
Voľby do orgánov
 samosprávy obcí

sa konali v sobotu, 10. novembra 2018. 
V našej obci bol zriadený jeden volebný 
obvod a v rámci neho tri volebné okrsky. 
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 2 
286 oprávnených voličov, z nich sa volieb 
zúčastnilo 1 222 voličov, teda účasť bola 
53,45%. 
Počet platných hlasov odovzdaných pre 
voľby starostu obce:
Mgr. Oliver Berecz, 504 platných hlasov
Ing. Július Rábek, 333 platných hlasov
PHDr. Marián Takáč, 191 platných hlasov
Ing. Petronela Vižďáková, 105 platných 
hlasov
Gabriela Melegová, 64 platných hlasov
Za starostu obce bol zvolený Mgr. Oliver 
Berecz
Kandidáti, ktorí boli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva 
podľa počtu platných hlasov:
Mgr. Oliver Berecz, 610 platných hlasov
Ing. Peter Gašpierik, 561 platných hlasov
Katarína Tusková, 510 platných hlasov
Ing. Jaroslav Hlavatý, 437 platných hla-
sov
PaedDr. Imrich Suba, PhD., 422 platných 
hlasov
Erika Fülöpová, 416 platných hlasov
Ing. Július Rábek, 400 platných hlasov
Ing. Monika Ábrahámová, 357 platných 
hlasov
Dezider Marček, 356 platných hlasov
Kandidáti, ktorí neboli zvolení za 
poslancov obecného zastupiteľstva pod-
ľa počtu získaných hlasov:
Rastislav Hrabovský, 322 platných hla-
sov
Mgr. Jasmína Székházi Hlavatá, 291 plat-
ných hlasov
RNDr. Mária Marčeková, 253 platných 
hlasov
Mgr. Anikó Polák Ábrahámová, PhD. 
225 platných hlasov
Tomáš Hučko, 220 platných hlasov
Alojz Kurucz, 211 platných hlasov
Lórant Ajtics Hováth, 197 platných hla-
sov
Ing. Matej Sopka, 184 platných hlasov
Ján Gaál, 171 platných hlasov
Mgr. Ladislav Papp, 117 platných hlasov
Ing. Elena Trégerová, 105 platných hla-
sov

I. Mesárošová

Informácia pre chovateľov ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Šali 
upozorňuje obyvateľov, že dňa 6. novembra 2018 bola 
vydaná smernica, ktorou skončila výnimka z registrá-
cie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu pre 
Slovenskú republiku.
Všetky chovy ošípaných, teda aj tie, kde domácnosti 
chovajú len jednu ošípanú pre svoju vlastnú spotrebu, 
musia byť v zmysle novej legislatívy zaregistrované v 
centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.
Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej ve-
terinárnej a potravinovej správe v pracovných dňoch 
od 7.30 do 15.30 h. na pracovisku RVPS, Školská 5, 927 
01  Šaľa.
V prípade otázok a nejasností kontaktujte pracovníkov 
RVPS Šaľa na telefónnych číslach 031/7702170, 0911 955 
707 alebo 0905 829 700.                                      I. Mesárošová

Parkovanie vozidiel na miestnych 
komunikáciách

Už niekoľko mesiacov riešia príslušníci obecnej polície 
problémy s parkovaním v našej obci. Majitelia motoro-
vých vozidiel parkujú svoje autá na miestnych komu-
nikáciách, príp. na verejnej zeleni. Touto problematikou 
sa pravidelne zaoberajú aj poslanci obecného zastupiteľ-
stva. 
Občania sa sťažujú, že miestami je takmer nemožné 
prejsť po chodníku, problémy majú najmä mamičky s 
kočíkmi, keďže niektoré vozidlá sú sčasti zaparkované 
na chodníku. Problémy majú často ráz aj sanitky, ktoré 
sa pre množstvo zaparkovaných vozidiel nevedie dostať 
do niektorých domácností. 
Obecná polícia v Trnovci nad Váhom sa obracia na obča-
nov so žiadosťou, aby svoje motorové vozidlá parkovali 
v zmysle platných právnych predpisov. Je to dôležité aj 
vzhľadom na ročné obdobie,  keďže počas zimnej údržby 
pracovníci obecného úradu sa nedokážu dostať s techni-
kou na chodníky. Problém vidí obecná polícia aj v tom, 
že niektorí vodiči blokujú časť cesty a tak znemožňujú 
odhŕňanie snehu. „Apelujeme preto na všetkých vodi-
čov, aby dodržiavali  platnú legislatívu a nevystavovali 
zbytočnému ohrozeniu seba ani ďalších účastníkov cest-
nej premávky. Rád by som pripomenul, že veľakrát sa na 
nás obracajú samotní občania a takéto parkovanie nám 
hlásia. Obecná polícia hlásenie musí preveriť, nemôže 
zostať nečinná“, povedal náčelník OP Roland Szabo. 
Obecná polícia bude pokračovať v kontrolách dodržia-
vania správneho parkovania v uliciach, rovnako za zvý-
šenými kontrolami sa skrýva snaha naučiť vodičov, že 
chodníky patria chodcom. 
                                                            I. Mesárošová
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Október – mesiac úcty k starším

Jeseň je obdobím, ktoré priam vyzýva na 
spomínanie a nostalgiu. Príroda žiari nád-
hernými farbami, ale keď sa slniečko schová 
za oblaky, na polia a záhrady padne hmla, 
človek si uvedomí, že rok sa nenávratne 
chýli ku koncu. 
Život človeka sa podobá prírodnému cyklu, 
po krásnej jari a slnečnom lete sa pomaličky, 
nenápadne vkráda jeseň. Poznačí tváre vrás-
kami múdrosti, postriebri vlasy, ale pridá aj 
životné skúsenosti. 

Jesenný mesiac október je symbolicky veno-
vaný práve úcte k starším a aj v našej obci sa 
každý rok v tento mesiac v Miestnom kul-
túrnom stredisku koná posedenie so senior-
mi nad 70 rokov veku.
V tomto roku sa posedenie uskutočnilo 25. 
októbra a prialo nám aj počasie, ktoré uká-

zalo svoju slnečnú tvár. Veľká sála bola plná 
radostného zvítania, srdečných rozhovorov, 
veď v mnohých prípadoch sa seniori spolu 

stretávajú až po roku práve pri tejto milej 
príležitosti. 
Kultúrny program otvoril svojim prejavom 
starosta obce Ing. Július Rábek, pozdravil 
všetkých prítomných a pridal prianie zdra-
via a spokojnosti v budúcich rokoch. Všet-
kým prítomným sa veľmi páčilo vystúpenie 
detičiek z materskej školy, ktoré zarecitova-
li, zaspievali a zatancovali. Za svoj výkon si 
vyslúžili srdečný potlesk. 
Nasledovalo vystúpenie obľúbenej a známej 
speváčky Gizky Oňovej, ktorá si pripravi-
la hodinový hudobný program. Zaspievala 
obľúbené polky, ale aj známe ľudové piesne 
slovenské aj maďarské. Svojím bezprostred-
ným prejavom si okamžite získala prítom-
ných, z ktorých mnohí si veru zanôtili a 
ako nám po vystúpení niektorí prezradili, 
zabudli aj na svoje choroby a boľačky. Za 
svoje vystúpenie zožala speváčka obrovský 
potlesk. 
Pri príjemnej reprodukovanej hudbe si se-
niori posedeli ešte hodnú chvíľu. Občerstvi-
li sa chlebíčkami, zákuskami, ponúkli sa ká-
vičkou či pohárom vína, ale predovšetkým 

sa mohli pozhovárať so svojimi rovesníkmi 
a tešiť sa z príjemne prežitého popoludnia.
Milí naši seniori, je pre nás veľkým potešením, 
že vám môžeme každý rok pripraviť takéto pose-
denie a preukázať vám tak našu vďaku a úctu. 
Veľmi nás tešia slová chvály a vďaky, ktoré ne-
zabudnete každý rok vysloviť, teší nás aj vaša 
radosť z týchto každoročných stretnutí. Prajeme 
vám mnoho zdravia a tešíme sa na stretnutie na 
budúci rok! 
I. Mesárošová
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ZO ŽIVOTA OBCE...
Usporiadali sme 4. vianočné trhy

V našej obci sa snažíme usporiadať obyva-
teľom množstvo podujatí. K tým najobľúbe-
nejším patria vianočné trhy, ktoré sa v tom-
to roku konali v sobotu, 15. decembra 2018. 
Konali sa práve v období po ustanovujúcom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva, takže na 
ich prípravu nebolo veľa času. Napriek tomu 
sa prihlásilo množstvo predávajúcich a pria-

lo nám aj počasie, keď padajúci sneh dodal 
nádvoriu Miestneho kultúrneho strediska 
vianočné čaro a podfarbil sviatočnú atmosfé-
ru.
Trhy začínali od 11.00 h. a zúčastnili sa ich 
predajcovia nielen z našej obce. Už tradič-
ne sme mohli privítať včelárov, ktorí ponú-
kali med a výrobky z medu, členov DHZ, 
Csemadoku, ako každý rok sa zapojila pani 
riaditeľka a zamestnanci základnej školy, dô-
chodkyne z Klubu JDS, ale aj mnoho ďalších 
šikovných ľudí, ktorí ponúkali tradičný via-

nočný tovar množstvu záujemcov. Škoda, že 
niektorí predajcovia sa na poslednú chvíľu 
odhlásili...

Na nádvorí už od rána rozvoniavala kapust-
nica, ktorú navarila výborná kuchárka Mari-
ka. Členky komisie športu, školstva, mládeže 
a kultúry Monika a Sylvia ponúkali návštev-
níkom na zohriatie vianočný punč. 
Tento rok sa nekonali ukážky tradičnej zabí-
jačky, ale obyvatelia mali možnosť pochut-
nať si na rôznych zabíjačkových špecialitách, 
ktoré ponúkali zamestnankyne úradu. 
Pán farár Mgr. Ondrík nám láskavo požičal 
Betlehem z nášho kostola Premenenia Pána, 
ktorý si so záujmom pozreli starší aj mlad-
ší návštevníci. Opäť sme privítali miestneho 
rezbára Mikuláša Lánga, ktorý prezentoval 
svoje práce vo veľkej sále Miestneho kultúr-
neho strediska. 
Od 13.00 h. začal na nádvorí kultúrny 
program, ktorým divákov sprevádzali mode-
rátorky Katka a Marta. Program otvoril Mgr. 
Oliver Berecz, novozvolený starosta obce, 
ktorý pozdravil a privítal všetkých prítom-

ných. Veľmi pekný program si pre návštev-
níkov pripravili žiaci základnej školy. Pred-
stavili sa nám aj malé roztlieskavačky zo Šale 
Little Princess Cheer, svoje spevácke umenie 
predviedol folklórny súbor Komňackí mlá-
denci. Príjemným spestrením programu bolo 
vystúpenie folklórneho súboru Jatovčan-
ka zo susednej obce. Na záver kultúrneho 
programu vystúpil  miešaný spevácky zbor 
Tirnavia a všetci prítomní návštevníci ocenili 
vystúpenie spevákov nadšeným potleskom.
Naša úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí 
pomohli pri príprave a realizácii tejto akcie, 
všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, aj všetkým 
návštevníkom. Tešíme sa na stretnutie pri 
ďalších podujatiach!

I. Mesárošová
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Výchovný poradca radí deviatakom

Ako výchovný poradca na našej základnej škole 
by som Vás rada poinformovala prostredníctvom 
Trnoveckých novín o mojej náplni práce, hlavne 
o profesijnom poradenstve pre deviatakov, ktorí 
stoja pred neľahkým výberom ďalšieho štúdia na 
strednej škole. Od začiatku školského roka vediem 
so žiakmi deviateho ročníka individuálne pohovo-
ry, pri ktorých poskytujem pomoc pri vyhľadávaní 
vhodného študijného, učebného odboru, vzhľa-
dom na ich schopnosti. Naša škola zabezpečuje 
účasť žiakov 9. ročníka na Dňoch otvorených dve-
rí, uskutočňujeme besedy so zástupcami stredných 

škôl. Žiaci mali možnosť navštíviť Burzu stredných 
škôl, vďaka ktorej získali prehľad o štúdiu aj v úpl-
ne nových odboroch. 
Milí rodičia, ak potrebujete informácie, prípadne poradiť 
a nie ste si istí výberom štúdia na stredných školách, 
môžete ma navštíviť v základnej škole, vždy v pondelok 
v čase od 8:30 – 9:30 hod. Veľa dôležitých informácií sa 
dozviete aj na www.svs.edu.sk.
Nezabudnite na dôležité termíny:
do 20. 2. 2019 – Zákonný zástupca žiaka podáva 
prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné od-
bory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schop-
ností, zručností alebo talentu
od 15. 3. do 30. 4. 2019 - prebehnú talentové skúšky
3.4. 2019 – Celoslovenské testovanie žiakov 9. roč-
níka ZŠ – Testovanie 9/2019
do 10. 4. 2019 - Zákonný zástupca žiaka podáva 
prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učeb-
né odbory
16. 4. 2019 a 17. 4. 2019 – Celoslovenské testovanie 
žiakov deviatych ročníkov ZŠ – náhradný termín.
13. 5. 2019 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
16. 5. 2019 - 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
18. 6. 2019 – 2. kolo prijímacích skúšok
Teším sa na vzájomnú spoluprácu. Jej cieľom je 
výber správnej strednej školy, ktorý je dôležitým 
krokom v živote Vašich detí.
Mgr. Marcela Paľová – výchovný poradca

...z turistického zápisníka DO Fénix Tr-
novec nad Váhom...
Už sa stáva pravidelnosťou, že si naša organizácia 
naplánuje a organizuje dvojdňový poznávací zá-
jazd v jarnom a v jesennom období. Spoznať nové 
kúty Slovenska a Európy, získať nezabudnuteľné 
spomienky.  O jarnom podujatí sme už písali, je 
na rade, aby sme sa pochválili tým jesenným, kto-
ré bolo naplánované 13. - 14. 10.2018.  V skorých 
ranných hodinách sme odchádzali z Trnovca nad 
Váhom a prvou našou zastávkou bolo Opátstvo 
v Melku. Pri príchode do dolnorakúskeho mesta 
Melk už z diaľky bolo jasne rozpoznať nádherné 
opátstvo, ktoré sa hrdo vyníma nad okolím. Impo-
nuje predovšetkým svojou výraznou architektúrou 
a patrí medzi najvýznamnejšie  barokové stavby 
Európy. Mali sme možnosť sa poprechádzať nád-
herným parkom, kde rastú 250 rokov staré lipy a 
benediktínskou cestou s najdôležitejšími radami 
mníchov a zakladateľov rádu.
Mathausen. Tí skôr narodení vedia, že je to miesto 
veľmi známe z čias druhej svetovej vojny. A tí ne-
skôr narodení sa určite o tomto mieste učia na ho-
dinách dejepisu. Mathausen je obec v Rakúsku a 
počas 2.svetovej vojny sa tu nachádzal koncentrač-
ný tábor, kde väzni zomierali na schodoch smrti. 
Našou druhou zastávkou bola návšteva Pamätní-
ka Mathausen, ktorý je dnes miestom spomienky 
a historicko-politického vzdelávania. Síce dnes  už 
tento koncentračný tábor je celkom iný, ale aj tak v 
priestoroch koncentračného tábora sme cítili závan 

smrti. Naša sprievodkyňa nám porozprávala veľa 
zaujímavého, prezreli sme si rôzne zákutia, pamät-
níky a zastavili aj na hromadnom hrobe. 
Poslednou zastávkou prvého dňa nášho poznáva-
cieho zájazdu bola prehliadka nádherného mesta 
v Juhočeskom kraji Český Krumlov, Svetové kul-
túrne dedičstvo UNESCA. Český Krumlov je mi-
moriadnym architektonickým skvostom. V rámci 
individuálneho programu sme si mohli prezrieť 
druhý najväčší hradný a zámocký komplex v Čes-
kej republike a rôzne iné pamiatky. 



Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Čes-
kých Budějovíc, kde sme mali zabezpečené ubyto-
vanie.
Druhý deň poznávacieho zájazdu sme navštívili 
Zámok Hluboká. Zámok leží na návrší nad Vlta-
vou v meste Hluboká nad Vltavou asi 15 km sever-
ne od Českých Budějovic. Je verejnosti prístupný 
a patrí k turisticky najatraktívnejším pamiatkam v 
Česku. Dnešný zámok stojí na pôvodnom mieste 
strážneho hradu z polovice 13. storočia. Zámok 
vystriedal vo svojej histórii mnoho majiteľov, ktorí 
postupne menili podobu hradu. Na velikánsku ra-
dosť všetkých účastníkov nás čakal na parkovisku 

vláčik, ktorý všetkých odviezol až ku bráne zám-
ku. A veruže bola by to riadna túra. Zaujímavosťou 
pre návštevníkov bolo, že v zámku  natáčali známu 
rozprávku Pyšná princezná.
A aby sme uzavreli program poznávacieho zá-
jazdu načreli sme trošku do iného súdku a uro-
bili zastávku v Pivovare Budějovického Budvaru. 
Táto časť programu zaujímala hlavne mužskú časť 
nášho zájazdu. Prehliadka trvala približne hodi-
nu a za tú dobu sme sa dozvedeli ako sa rodí chuť 
svetoznámeho a originálneho prémiového ležiaka 
Budwieser Budvar. Obklopení vôňou moravského 
sladu a žateckého hlávkového chmelu sme nah-
liadli do tajomstva výroby. Čerstvo uvarené pivo 
sme mohli aj ochutnať. Pred odchodom domov nás 
čakal spoločný obed v reštaurácii Budvarka, ktorá 
je súčasťou pivovaru, s tradičnou českou kuchyňou 
a kompletným sortimentom piva z produkcie pi-
vovaru.                       Katarína Tusková
Spýtali sme sa piatakov: Testovanie 5 

2018...
... 21. 11. 2018 sa konalo Celoslovenské testovanie 
žiakov 5. ročníka ZŠ.  Som triedna učiteľka 5.A 
triedy v ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom a pokúsim 
sa Vám priblížiť ako vnímali moji žiaci túto skúse-
nosť. Testovanie, známejšie ako monitor, sa písalo 
z dvoch predmetov: slovenský jazyk a literatúra a 
z matematiky. V školách v oblastiach s väčším za-

stúpením národnostných menšín sa písal aj z iných 
jazykov.
Príprava piatakov v našej škole samozrejme nepre-

biehala len pred testom, ale aj počas celého štúdia 
žiakov, to znamená počas prvých štyroch rokov.  
Testovanie žiakov 5. ročníka  ZŠ sa každoročne 
uskutočňuje za účelom zisťovania individuálnej 
úrovne vedomostí a zručností žiakov.
Požiadala som o názor svojich piatakov a zistila 
som, že mali rôzne pocity.  Chlapci sa zväčša zhod-
li na tom, že ťažší bol slovenský jazyk ako mate-
matika. Naopak skupina dievčat tvrdila, že v ma-
tematike sa vyskytla ťažšia geometria a príklady, 
ktoré tam boli, sa hodili skôr na olympiádu než na 
monitor. ,,Mne sa zdali približne rovnako ťažké 
oba predmety, no verím, že každý z nich som dob-
re napísal, čo bol môj cieľ´´, zdôveril sa mi jeden z 
mojich žiakov.  Piataci majú pred monitorom veľ-

ký rešpekt a sú pod veľkým nátlakom. Hneď ráno 
ma privítali s tým ako sú vystresovaní, akú majú 
trému, a že v noci dobre nespali. Samozrejme, je to 
individuálne a našli sa aj takí, ktorí sa tešili z toho, 
že majú možnosť si otestovať svoje vedomosti tým-
to spôsobom.
Výsledky z testovania by mali byť známe až v janu-
ári 2019.  Verím, že budú dobré a že moji piatači-
kovia nebudú sklamaní. Každopádne som na nich 
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pyšná, za ich úprimnú snahu monitor zvládnuť.  
Mgr. Ivana Očenášová – triedna učiteľka V.A triedy
„Tak sľubujem“ ...
...boli slová, ktoré dňa 26.11.2018 vyšli z úst našich 
prváčikov základnej školy. V tento výnimočný a 
dlho očakávaný deň sa konalo „Pasovanie prvá-
kov“. Bol to deň, kedy sa 19 žiakov I.A triedy ofici-
álne zaradilo do „cechu žiackeho“. Deti si pre svo-
jich rodičov, starých rodičov a známych pripravili 
kultúrny program z básničiek o abecede a z rytmic-
kého tanca. Celou „pasovačkou“ malých prváčikov 
sprevádzali ich staršie spolužiačky, ktoré program 
moderovali. „Pasujem ťa do rádu prvákov“ to boli 
slová, ktoré vyslovila pani riaditeľka pri pasova-
com ceremoniály.  Prváci boli za svoju statočnosť a 
šikovnosť odmenení medailami, dekrétmi a sladký-
mi dobrotami. Veľkú radosť mali aj z občerstvenia a 
z torty od pani riaditeľky. 
Želáme našim prváčikom veľa zdravia, šťastia a síl 
počas ich štúdia. Za tento krásny deň plný zážitkov 
ďakujeme vedeniu ZŠ s MŠ, pani učiteľkám, star-
ším spolužiačkam a všetkým hosťom, ktorí sa tohto 
slávnostného aktu zúčastnili. 
Mgr. Lenka Mokošová – triedna učiteľka I.A triedy
Talenty máme aj v Trnovci nad Váhom
V našej obci máme mladého muža, na ktorého mô-
žeme byť právom hrdí a pýšiť sa jeho športovými 
úspechmi. Začiatok jeho športovej kariéry bol cel-
kom z iných dôvodov ako by sa zdalo, až ho to po-
hltilo celkom  a teraz si bez športu nevie život ani 
predstaviť. 
Ale, aby som nepredbiehala. Kde bolo, tam bolo, 
žil v našom susedstve 8 ročný chlapec, na ktorého 
mali kamaráti odrazu málo času. Aby sa bez nich 
nenudil, rozhodol sa nasledovať svojich kamarátov 
a prihlásil sa do futbalového klubu. Asi takto by to 
bolo v rozprávke. Lenže ono sa to stalo naozaj.
Je na čase, aby som Vám prezradila meno mladého 
muža, o ktorom píšem – Michal Boledovič.
Prvý zápas si zahral v septembri 2011 za FK Slo-
van Duslo Šaľa a trénerom mu bol Milan Mujkoš, 
neskôr ho trénoval aj tréner z Trnovca nad Váhom, 
Jozef Paľo. Najväčší vplyv na rozvoj jeho športovej 
kariéry mal tréner Imrich Csillag. Michal, ako kme-
ňový hráč FK Duslo Šaľa, hral väčšinou na pozícii  
pravé krídlo v súťažiach II. a III. ligy. Na odporúča-
nie svojho kamaráta na jeseň 2017 bol Michal pozva-
ný na skúšku do FC Spartak Trnava, kde mu hneď 
ponúkli prestup. Ale do konca sezóny zostal verný 
materskému klubu FK Slovan Duslo Šaľa, za kto-
rý dohral III. ligu. Od augusta 2018 je hosťujúcim 
hráčom FC Spartak Trnava v kategórii U16. V sep-
tembri 2018 nastúpil na strednú školu do Trnavy, 
Športové gymnázium Jozefa Herdu a od tej doby 
hrá I.ligu za majstrovský tím, ktorý je aj po jesennej 
časti tejto sezóny na čele tabuľky. V novembri 2018 
Michal dostal prekvapivú pozvánku od reprezen-

tačného trénera Branislava Fodreka a bol nomino-
vaný do reprezentácie SR U16 na Medzinárodný 
turnaj v Izraeli. Na turnaji hrali tri zápasy, kde s fa-
vorizovaným Chorvátskom remizovali, s domácim 
Izraelom tesne prehrali a na záver vyhrali 3:0 nad 
Bieloruskom. V prvom zápase striedal a nastúpil 
na posledných 11 minút v útoku,  v druhom zápase 
nastúpil v základnej zostave na pozícii pravého ob-
rancu a v treťom zápase nastúpil v základnej zosta-
ve v útoku. Michal je šikovný mladý muž, želáme 
mu všetko dobré, veľa zdravia, futbalového zdaru, 
elánu,  nech je stálou oporou  svojho futbalového 

klubu. Prostredníctvom našich obecných novín by 
som sa chcela úprimne poďakovať za reprezentá-
ciu našej obce či na Slovensku alebo v zahraničí. 
Týmto zároveň prispieva k šíreniu dobrého mena 
našej obce.
Katarína Tusková 
Foto: Slovenský futbalový zväz, J. Boledovič 

Majstrovstvá okresu Šaľa vo florbale žia-
kov a žiačok ZŠ v školskom roku 2018/2019
MO Šaľa vo florbale žiakov a žiačok ZŠ sa aj tento 
rok konali začiatkom decembra 2018. Prvé dva dni 
odohrali žiaci a žiačky základné kolá, kde sa roz-
hodovalo o víťazoch, ktorí postúpili do finálového 
kola. Do finále sa prebojovali aj naši žiaci a umiest-
nili sa na treťom mieste. Dievčatá bohužiaľ nemali 
toľko šťastia. Nádejných florbalistov finančne pod-
porila aj naša Obec Trnovec nad Váhom, za čo sr-
dečne ďakujeme.
Výsledková listina:
Kategória:  žiaci ZŠ
1. miesto:  ZŠ s MŠ Hájske
2. miesto:  ZŠ s MŠ P.Pázmanya s VJM Šaľa
3. miesto: ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302
4. miesto: ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa  
Kategória:   žiačky ZŠ
1. miesto:  ZŠ J.C.Hronského Šaľa
2. miesto:  ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa 
3. miesto: ZŠ Ľ. Štúra Šaľa
4. miesto: ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302 
PaedDr. Róbert Mittermayer  
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Dôchodcovia nepoľavujú...
V septembri ešte slniečko zohrieva naše „staré“ kosti, 
tak sme radi prijali pozvanie našich priateľov z Oroslánu 
na stretnutie v Horných Salibách, kde každoročne trá-
via svoj pracovno-oddychový týždeň s členmi výboru a 
členmi, ktorí počas roka pomáhajú. Zároveň sme využili 
ešte stále napustené vonkajšie bazény a trochu sme sa 
zrekreovali aj my. O týždeň na to sme sa už zvítali v spo-
ločnom družobnom tíme pri varení guláša na Trnoveckej 
vareške. Naši oroslánski priatelia pre účastníkov tohto 
podujatia ako bonus napiekli kopu pravých maďarských 
lángošov s cesnakom. Napokon sme sa spolu zabavili i 
zatancovali si pri dobrej hudbe.
Koncom septembra sa päť našich členiek zúčastnilo na 
okresnej prehliadke „Spevy domova“ v Diakovciach, kde 
vystúpili ľudové spevácke súbory z 
Hájskeho, Močenku, Šale a Diako-
viec. Na tomto podujatí v rámci blí-
žiaceho sa mesiaca úcty k starším 
dve naše členky, Valéria Horvátho-
vá a Klára Keselyová boli ocene-
né vyznamenaním III. stupňa ako 
najaktívnejšie členky našej ZO. Na 
toto vyznamenanie ich okresnej 
organizácii navrhla predsedníčka 
našej ZO JDS. 
10 členov našej základnej orga-
nizácie sa v septembri zúčastnilo 
TV natáčania programu s Kandráčovcami „Všetko, čo 
mám rád“. Zabavili sme sa a potešili spoločným fotkám 
so Štefanom Skrúcaným, Oliverom Andrášim, Katkou 
Hasprovou, skupinou Sokoly i samotným Kandráčom. 
Za výlet ďakujeme p. Deziderovi Marčekovi, teraz už 
poslancovi obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Vá-
hom.
Začiatkom októbra sme zorganizovali klubové oslavy 
Mesiaca úcty k starším. Okrem starostu obce zablaho-
želala našim členom aj prednostka Okresného úradu v 
Šali Ing. Petronela Vižďáková. V kultúrnom programe 
vystúpil náš benjamínek Gabko Slávik zo ZUŠ v Šali 
hrou na harmonike. Starými evergreenmi a country hud-
bou na gitare nás potešil riaditeľ detského centra OZ mi-
niBodka p. Milan Daniel, tiež absolvent ZUŠ v Šali.
To, že sa blížia voľby, pocítil aj náš klub a jeho členovia, 
keď sa k nám z piatich kandidátov na starostu prišli traja 
predstaviť aj s kandidátmi na poslancov.
Zároveň sme mali možnosť navštíviť aj Úrad vlády a 
parlament, prvý  výlet nám zabezpečila prednostka OÚ 
v Šali  Ing. Vižďáková, druhý poslanec Mestského za-
stupiteľstva a zástupca primátora v Šali p. Róbert Töl-
gyesi. Obidvom ďakujeme za skvelé zážitky.
Ale život v klube nezastal...
Naša poetka Dana Janebová na 5. celoslovenskej 
prehliadke v prednese vlastnej tvorby a pri príležitosti 
100. výročia vzniku Československa získala pochvalné 
uznanie a následne pozvanie na krajské oslavy v rámci 
mesiaca úcty k starším v Nitre, kde z rúk Milana Be-
licu prevzala ďakovný list za úspešnú reprezentáciu v 
prednese vlastnej tvorby. Danka, srdečne ďakujeme za 
reprezentáciu našej ZO JDS i obce Trnovec nad Váhom.
Ale ako by to bolo bez športu? Ešte v októbri sme stihli 
družobný turnaj v kolkoch v Orosláni, ktorý organizuje 

OZ Priatelia Oroslánu na čele s Mártikou Fátrai. A ako to 
už býva zvykom, získali sme 1. miesto a priniesli do Tr-
novca nad Váhom putovný pohár. Blahoželáme nášmu 
skvelému tímu v zložení Lýdia Blahová, Michal Takáč, 
Katika Nagy z Oroslánu, Viktor Herencsár a Emília 
Dulíková, ktorá získala prvenstvo ako najlepšia ženská 
hráčka spomedzi všetkých družstiev. Ďakujeme aj vám 
za reprezentáciu našej ZO.
Náš klub reprezentujeme aj v oblasti ručných prác. Re-
lax centrum „Môj zdravý svet“ nás pravidelne pozýva na 
kurz pletenia košíkov z papiera, kde naše členky učia 
malých i veľkých takom základov pletenia. Ďakujeme 
Mgr. Ivete Batykovej za možnosť prezentovať šikovné 
ruky členiek a ich výtvory širokej verejnosti. 
Nezabúdame ani na kultúru. 6 členiek klubu sa zúčastni-

lo na folklórnom podujatí „Šalian-
ske obyčaje III“ v kultúrnom dome 
v Šali. Stretli sme sa tu aj s man-
želmi Szabóovcami z Oroslánu, 
ktorí prišli na toto krásne podujatie 
na pozvanie MsKS v Šali.
Treba sa aj zabaviť, tak sme si 
pripravili Katarínske posedenie s 
tombolou, na ktorom sme pobla-
hoželali našim šiestim Katarínam, 
ale aj dvom našim jubilantkám, 
ktoré oslávili svoje okrúhle vý-
ročie. Pozdraviť ich a predniesť 

slávnostný prípitok prišiel aj poslanec krajského zastu-
piteľstva p. Róbert Andráši. Prihovorila sa a pozdravila 
prítomných aj prednostka Okresného úradu v Šali Ing. 
Petronela Vižďáková a poslankyňa OZ v Trnovci nad 
Váhom p. Katarína Tusková.
Ďakujeme za skvelé ceny do tomboly p. R. Andrášimu, 
R. Lángovi, R. Tölgyesimu, Ing. Vižďákovej, p. Tusko-
vej, rodine Bereczovej, sponzorom Billa Šaľa, Focesa p. 
Boháč, Optika Optima, Môj zdravý svet, DV COOP Jed-
nota, Strelnica Hubert, Anna Balázsiová, Tomáš Hučko 
aj všetkým našim členom a členkám, ktorí prispeli.
Bohužiaľ, po zábave prišiel začiatkom decembra do 
nášho klubu veľký smútok. Opustila nás naša členka 
Magduška Andrašková, Milá, veselá, obetavá...Myslíme 
na Teba, Magduška, veľmi ťažko sa mi to píse... Chýbaš 
nám...Odpočívaj v pokoji, vždy zostaneš v našich srd-
ciach aj spomienkach.
Život ide ďalej aj v našom klube. V našom veku je smrť 
skôr súčasť života ako výnimka. Musíme sa s tým zmie-
riť.
Snažíme sa aspoň svoj život trochu obohatiť starostli-
vosťou o zdravie. Aj preto sa vyše dvadsať našich členov 
vybralo do kúpeľov v Dudinciach. Trocha sa zrekreovať 
a užiť si, kým nám to život ešte dovolí. Tí, ktorí zostali 
doma, si užili krátku návštevu priateľov z Oroslánu, ktorí 
sa u nás zastavili cestou zo Šale, kde sa zúčastnili via-
nočnej výstavy v DCS č. 1.
Počas troch mesiacov sme sa usilovne snažili v klube 
zhotoviť čo najviac vianočných ozdôbok, adventných 
vencov a iných ručných prác. Chystali sa totiž na 4. tr-
novecké vianočné trhy. Mali sme svoje výtvory vystave-
né vo veľkej sále MKS aj v stánku na nádvorí. Ale o tom 
nabudúce...
Mária Hrabovská, predsedníčka ZO JDS
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Lángov dvor 2018
Otváranie jazdeckej sezóny sa uskutočnilo tradične 
28.apríla . Početnému obecenstvu sa postupne pred-
stavili žiaci jazdeckého klubu , voltížna skupina pod 
vedením p. Vladimíry Lenčéšovej . Svoju rýchlosť a 
obratnosť následne predviedli jazdci rýchlostných 
disciplín Pole bending a Barrel race. Súčasťou zaháje-
nia sezóny bolo aj vystúpenie kaskadéra Martina Ha-
lása , ktorý predviedol svoje kone vo voľnej zostave. 

Popoludie 
h u d o b n e 
s p e s t r i l o 
v y s t ú p e -
nie skupi-
ny Buster 
band.
28. júla sa 
v rámci Pu-
t o v n é h o 
pohára vo 
westerno-

vom jazdení konali preteky jazdeckých dvojíc, pri-
čom náš klub bol hostiteľom tohto podujatia štvrtý 
krát a samotných pretekov sa zúčastnilo rekordných 
63 jazdeckých dvojíc. Bola to rekordná účasť v celom 
seriáli Putovného pohára vo westernovom jazdení za 
celých 9 rokov jeho existencie.
Naše dievčatá nesklamali a opäť sa umiestnili na po-
predných miestech vo svojich kategóriách. 
28.augusta sa konal štvrtý ročník súťaže “Extreme 
trail, kde jazdecké dvojice zdolávajú rôzne  druhy pre-
kážok. Súčasťou popoludnia bol aj kotlíkový deň, kde 
návštevníci mohli ochutnať rôzne druhy jedál. Kvalitu 
garantovali majstri varešiek: Ján Patyi, Ferko Véghfal-
vi, Marcel Hadnaď, manželia Józsoví, ako aj János 
Olajos, ktorí pošteklili chuťové poháriky nejedného 
návštevníka. 8. decembra navštívil na nemalú radosť 

detí našej 
obce Miku-
láš so svoj-
im sprievo-
dom.
Všetky tieto 
p o d u j a t i a 
by bolo ťaž-
ké zorgani-
zovať bez 
p o d p o r y 
zanietených 

členov a priateľov JK Lángov dvor.
Obrovské ďakujem patrí: Lujzi  Alojzovi Čelítkovi, 
Peťovi Suchému Ňaňovi, rodine Hadnaďovej, rodine 
Vološinovej, Duslo a.s., NSK, TORAS, rod. Hírešovej, 
Agroslužby a.s.
Všetkým prajeme všetko dobré v Novom roku. 
Vaši priatelia od koní.   

Leto a jeseň v našich revíroch
Tohtoročné leto so svojim dlhotrvajúcim suchom a vy-
sokými teplotami bez zmeny tlaku vzduchu, na korý 
sú ryby také citlivé,  neprispelo k možnosti veľkých 
úlovkov. Rybári si mohli užívať krásne letné počasie 
pri vode v prírode, ale akokoľvek sa snažili, zábery rýb 
boli len sporadické a to tiež len v noci, alebo skorých 
ranných hodinách, keď teploty trocha klesli.
Okrem lovu sa naša činnosť zameriavala na údržbu a 
ochranu revírov a sledovaniu kvality vody.
Hlavnou udalosťou v našom revíri bolo konanie ce-
loslovenských postupových pretekov v love rýb udi-
cou-plávaná ( LRU-plávaná), ktoré sa konali na prete-
kárskej trati na Váhu po piatich rokoch.
Počas piatich rokov sa dráha udržiavala tak, aby neza-
rástla krovinami a náletovými porastmi.
Napriek tomu však bolo treba vykonať dočistenie bre-
hovej časti, upraviť prístupovú cestu  ako aj cestu ve-
dúcu už priamo na trať tak, aby aj v prípade nepriaz-
nivého počasia bol na trať možný prístup motorovými 
vozidlami.
V dňoch 6.-7.-8.-15.a 16.9. sa vykonali práce, ktoré 
spočívali v úprave plochy pri rybníku Amerika III., kde 
sa konali prípravné práce pretekárov a losovanie a od-
kiaľ odchádzali pretekári do svojich sektorov, úprave 
prístupových ciest a ich spevnení stavebnou drťou a 
pieskom, úprave porastov vedľa prístupových ciest 
tak, aby nepoškodzovali motorové vozidlá, úprave 
svahovej časti dráhy pokosením cepovou kosou, úpra-
ve celej plochy dráhy tak, aby bol dostatočný priestor 
pre vozidlá, technické zabezpečenie pretekov ako aj 
pretekárov.
Samotné preteky sa konali v dňoch 21.-23.9.2018.
Preteky za účasti pretekárov a rozhodcov otvoril ria-
diteľ pretekov Judr. Tibor Tímár-predseda MsO SRZ 
Šaľa, ktorý srdečne privítal všetkých pretekárov, 
predstavil im revír, v ktorom budú súťažiť a poprial im 
úspešný lov.
Každý súťažný deň po vylosovaní sektorov, príprave 
krniva a raňajkách, ktoré boli v priestore rybníka Ame-
rika III sa pretekári premiestnili do svojich sektorov, 
kde mali 2 hodiny na prípravu miesta lovu a náčinia. 
Počas tejto doby prebehla aj kontrola krmiva čo do 
množstva a zloženia. Pretekalo sa od 10:00 do 14:00 
hod. Potom nasledovalo váženie úlovkov a vyhodno-
tenie.
Pretekárske družstvo MsO SRZ Šaľa v zložení Ivan Ci-
buľka, Zdenko Tuška, Jozef Šimko a Emil Raschman  
v spolupráci so svojimi kelegami Miroslavom Janekom 
a Alexandrom Pappom, ktorí im poskytovali potrebné 
informácie o priebehu pretekov, získali 3. miesto a me-
dzi ženami sa Eva Cibuľková umiestnila na 2. mieste.
Preteky po vyhodnotení uzavrel riaditeľ pretekov Judr. 
Tibor Tímár tým, že poďakoval pretekárom za discipli-
novaný prístup a férové zápolenie, aj keď v nie príliš 
priaznivom počasí, rozhodcom za ich korektné rozho-
dovanie a všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešné-
mu priebehu podujatia.
Pozdravom Petrov zdar sa účastníci rozlúčili a zapriali 
si ďalšie pekné zážitky pri ich obľúbenom športe.
Aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu Obecnému 
úradu Trnovec nad Váhom - Ing.Júliusovi Rábekovi a 
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pracovníkom  obecného úradu, ktorí sa na prácach po-
dieľali a za zapožičanie elektrického agregátu.
Ďalej ďakujeme nerybárom, ktorí nezištne poskytli tech-
niku, alebo svojou prácou prispeli k uskutočneniu prác-
Ing.JozefoviHorvathovi,p.Čelitkovi,p.Hambalkovi,p.Ky-
sučanovi a p.Suchém.
Firme Megastav Nitra ďakujeme za dovoz piesku z ryb-
níka Tehelňa Žihárec, ktorý sa použil na úpravu ciest.
Ďakujeme aj našim členom, ktorí buď v rámci, alebo už 
množstvom brigádnických hodín nad rámec povinného 
času na odpracovanie brigád prispeli k príprave a prie-
behu týchto pretekov, ktoré urobili dobré meno obci, ako 
aj MsO SRZ Šaľa, nakoľko sa tu stretli pretekári z celého 
Slovenska a mohli porovnávať podmienky a prostredie 
iných podobných dráh na Slovensku.
Aj do budúcnosti je tu vytvorené pekné prostredie a pod-
mienky na konanie podobných akcií.
Chceme poďakovať aj Dispečingu SVP v Piešťanoch, 
ktorý vyhovel našej žiadosti a na čas pretekov zabez-
pečil požadovaný prietok vody, aby sa počas pretekov 
nemenili podmienky čo sa týka rýchlosti prúdenia vody.
Po ukončení veľmi teplého a suchého obdobia ,kedy 
bola vylúčená akákoľvek možnosť   manipulácie s ryba-
mi, dodávatelia rýb pristúpili k predaju  a zarybňovaniu 
našich revírov.
22.9. sa zarybnil revír Amerika III 120 kg kapra K3 ako 
náhrady za jarný úhyn.
21.10. sa vykonalo zarybnenie revírov Amerika III 240 
kg K3+ 260kg K2 a Vízallás 250 kg K3 a 240 kg K2.
Amerika III sa ďalej zarybnila karasom strebristým v 
množstve 100 kg a pleskáčom vysokým v množstve 100 
kg.
Zubáčom veľkoústym 10 cm sa zarybnil rybník Amerika 
III-100 ks a Vízallás-250 ks.
Pri dostatočnej hladine vody v oboch rybníkoch a po 
prikrmení pred zazimovaním budú pomerne dobré pod-
mienky na prezimovanie násady.
Chceli by sme Vás informovať aj o činnosti a udalos-
tiach, ktoré sa stali v rámci celej MsO SRZ Šaľa, ktorej 
súčasťou je naša organizácia.
V spolupráci s tvorcami relácie STV “ Na rybách Petrov 
zdar” v rámci predstavovania jednotlivých revírov a or-
ganizácií  boli odvysielané v dvoch reláciach dokumenty 
z bágrovania  rybníka Malý Bikáš a z predstavenia revíru 
nášho úseku Váhu. Tieto dokumenty si môžete pozrieť v 
archíve STV  relácie Na rybách 3.6. a 17.6.2018.
Počas roka sa v Seliciach vybágroval nový rybník Malý 

Bikáš, ktorý bude slúžiť hlavne rybárom zo Selíc, ktorí 
doteraz okrem rybníka Súgó nemali možnosť lovu na 
rybníku a museli dochádzať za lovom do susedných re-
vírov.
Novovzniknutý revír je ešte potrebné “oživiť”,zarybniť 
jednotlivými druhmi rýb, čo sa už začalo pri jesennom 
zarybnení, vytvoriť podmienky na tvorbu planktonu a 
upraviť pobrežie tak, aby bolo bezpečne prístupné  a 
vysadiť pobrežnú vegetáciu, aby sa spevnili brehy.
Predpokladaný termím otvorenia rybníka je rok 2020.
Ďalej sa pokračovalo v bágrovaní rybníka Tehelňa v Ži-
hárci a v biologickom odbahňovaní rybníka štrkovisko 
Kráľová nad Váhom.
Všetky tieto nemalé investície sú našim vkladom do bu-
dúcnosti, aby v čase rýchlych klimatických zmien, kedy 
sú stále väčšie problémy s dostatkom vody, bolo rybár-
stvo naďalej udržateľné v krajine, ktorú samotná voda 
vytvorila.
Čo sa týka organizácie  SRZ ako celku, bol prijatý nový 
zákon o rybárstve, ktorý prinesie zmeny, o  ktorých sa 
už niekoľko rokov diskutovalo na členských schôdzach. 
Tieto zmeny prinesú viac právomocí a zodpovednosti do 
činnosti miestnych organizácii, ktoré zlepšia podmienky 
na to, aby rybárstvo prispelo k zlepšeniu kvality živo-
ta v našich vodách a k zlepšeniu celkového životného 
prostredia. Pracuje sa ešte na vykonávacej výhláške k 
zákonu, ktorá upresní a detailne vysvetlí jednotlivé pa-
ragrafy zákona, aby bolo jednoznačné a pochopiteľné 
pre všetkých členov.
25.11.2018 sa uskutočnil XII. snem SRZ.
Snem schválil novú Radu a novú Kontrolnú komisiu, 
schválil Hlavné smery činnosti Rady pre nové funkčné 
obdobie, potvrdil vo funkcii tajomníka SRZ Ing. Ľuboša 
Javora a zvolil nového prezidenta SRZ p. Emanuela Se-
emanna.
Potešujúce pre našu organizáciu je to, že členom Rady 
SRZ sa stal predseda MsO SRZ Šaľa  Judr.Tibor Tímár, 
ktorému touto cestou gratulujeme k zvoleniu a prajeme 
veľa tvorivej práce pri formovaní rybárstva. Záverom 
ešte raz ďakujeme všetkým našim priaznivcom , spon-
zorom  a členom za podporu a pomoc pri všetkých prá-
cach a akciách počas tohoto roka, bez ktorej by činnosť 
organizácie nebola možná.
V posledných dňoch roka prajeme všetkým všetko naj-
lepšie v Novom roku.
Petrov zdar - výbor Obvodnej organizácie SRZ Trnovec nad 
Váhom    
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  A falu életéböl...

Kedves barátaim,
engedjék meg, hogy 2019-
re mindnyájuknak sike-
res évkezdést kívánjak. 
Napjaikat Isten áldása és  
életöröm töltse be, hajlé-
kukat pedig  szerencse, 
szeretet és egészség láto-
gassa.  
Róbert Ondrík plébános 

Tisztelt lakosok!
Elbúcsúztunk a 2018-as évtől, 
melyet mindannyian másként 
értékeltünk. Mind társadalmi, 
mind községi szinten számos 
változásnak lehettünk tanúi.
Az óévben sok pozitív dolgot 
is megéltünk, de ahogy már ez 
az ember életében lenni szo-
kott, a kevésbé pozitív dolgok 
se kerültek el, olyan pillana-
tok sem, melyeket mielőbb el 
szeretnénk felejteni. Az óév 
vége és az új év köszöntése so-
kunknak alkalom arra, hogy új 
kihívásokkal nézzünk szem-
be, új fogadalmakat tegyünk. 
Amellett, hogy elgondolkod-
tunk afölött, mit lehetett volna 
jobban csinálni, mit sikerült 
illetve nem sikerült megvaló-
sítani, figyelmünket az elkö-
vetkező időszakra irányítjuk, 
melyben mindent szeretnénk 
elérni, amit elterveztünk.

Az új évben új terveket, célo-
kat állítottunk magunk elé, 
igényes feladatokat tűztünk 
ki. Akárcsak az egyének életé-
ben, a község életében is mérle-
gelni fogunk, de a múlt bűneit, 
kellemetlenségeit mielőbb el 
akarjuk felejteni, nem akarjuk, 
hogy a visszatekintés elvegye 
a 2019-es feladatok teljesítésé-
hez szükséges erőnket, készen 
állunk, hogy az önök javára 
végezzük munkánkat.
Miránk, a községre számos 
változás vár, szeretnénk sike-
resen belépni a 2019-es évbe. 
Meg fogjuk hallgatni önöket, 
többet kommunikálunk majd, 
biztosítjuk a község fejlődé-
sét, és senkiről sem feledke-
zünk el. Önökért vagyunk, 
azért, hogy fejlesszük a köz-
séget, hogy örömmel és tiszte-
lettel teli légkört teremtsünk, 
hogy mindannyian jól érezzék 

itt magukat. Minden lakos-
nak sikeres, boldog 2019-es 
évet kívánok, mely legyen 
a helyes és sikeres döntések 
egészséggel és boldogsággal 
teli éve.

Mgr. Oliver Berecz, 
a község polgármestere
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A képviselőtestület ülése
A tornóci képviselőtestület 40. ülésére 
a községi hivatal üléstermében került sor. Az ülésen 
a képviselők elfogadták
- a helyi alapiskola és óvoda oktató-nevelő tevékeny-
ségéről, eredményeiről és feltételeiről  szóló jelentést 
a 2017/18-as tanévre
- a helyi alapiskola és óvoda oktató-nevelő tevékeny-
ségéről, eredményeiről és feltételeiről  szóló jelentést 
a 2017/18-as tanévre – kihelyezett munkahely
- Tornóc község szándékát az ingatlan eladásá-
val kapcsolatban az SZNT községi vagyonról szóló 
138/1991 Zb. törvénye értelmében, mint különleges 
figyelemre érdemes esetet / a törvény 9a §-a 8. be-
kezdésének 8.e pontja/ - Tornóc község tulajdona, 
mely a falu kataszterében található
- 60 m2-es telek a 46/47-es számú parcellán /LV 1057-
ként vezetve/ - M. Paller és felesége javára 510 euróért
- az 1/2016-os üzleti közbeszerzési versenykiírás 4. 
fordulóját a község tulajdonában lévő ingatlan ela-
dására – az 502-es lakóház 1.sz. lakása
- a krónika 2016-os bejegyzéseit
- tudomásul vették Tornóc község hulladék-gazdál-
kodási tervét
- tudomásul vették a nyilvános elektronikus kom-
munikációs hálózattal való szerződés előkészítéséről 
szóló információt az udvardi Carisma kft-vel
- feladatul adták a község főellenőrének, hogy kés-
zítse elő a képviselőtestület ünnepi ülésére a község 
gazdálkodásának állapotáról szóló jelentést 2018. ok-
tóber 31-ig
A tornóci képviselőtestület alakuló 
ülését
Rábek mérnök, a község leköszönő polgármestere 
hívta össze 2018. december 10-re. Az ülést Rábek 
mérnök nyitotta meg, aki üdvözölte és köszöntötte 
az újonnan megválasztott polgármestert, a képvi-
selőket és a jelenlévőket. Elmondta, hogy a mai ülés a 
helyhatósági választások eredményeiről szól, s arról, 
hogy a közös cél megteremteni a feltételeket a köz-
ségi önkormányzat folyamatos működésének bizto-
sításához a következő, 2018-2022 közti időszakban.
Rábek mérnök közölte, hogy a tornóci helyi válasz-
tóbizottság elnöknője, Suba Annamária munkahelyi 
leterheltsége miatt nem tudott részt venni az ülésen, 
ezért a községi önkormányzati választások eredmé-
nyeit a jelenlévőkkel a bizottság tagja, Mária Hra-
bovská ismertette. Ezt követően átadta a megválasz-
tásról szóló bizonylatot az újonnan megválasztott 
polgármesternek és a képviselőknek. Ezután Ing. Rá-
bek leköszönő polgármester felszólította Mgr. Oliver 
Bereczet, hogy tegye le a törvény által előírt esküt. 
Berecz úr az eskü letétele után átvette az ülés vezeté-
sét. Felszólította Hlavatý mérnököt, hogy olvassa fel 
a községi képviselők esküjét. A jelen lévő képviselők 
az esküt aláírásukkal pecsételték meg.
Ezután Berecz polgármester úr megállapította, hogy 
a 9-ből 8 képviselő van jelen, majd az ülés a program 
szerint folytatódott. A képviselők létrehozták a 

mandátumigazoló bizottságot E. Fülöpová, R. Hra-
bovský és K. Tusková összetételben. A javasló bizo-
ttságba  Ing. Ábrahámovát, Ing. Gašpierikot és Ing. 
Hlavatýt választották be. A mandátumigazoló bizo-
ttság megállapította, hogy a község polgármestere és 
a jelenlévő képviselők letették a törvény által előírt 
esküt, leadták a megválasztást igazoló bizonylatot 
és a becsületbeli nyilatkozatot arról, hogy nem tölte-
nek be a képviselői illetve polgármesteri tisztséggel 
összeegyeztethetetlen funkciót. A bizottság igazolta 
a polgármester- és képviselőválasztás érvényességét.
Ezután következett a polgármester beszéde, aki el-
mondta, hogy szeretné mindenkivel, aki hozzá akar 
járulni a fennálló problémák megoldásához, megta-
lálni a közös hangot. Biztosított efelől, hogy ajtaja 
mindenki előtt nyitva áll. A távozó képviselőknek 
megköszönte eddigi munkájukat, s köszönetet mon-
dott mindenkinek, aki támogatta őt. Az ülés a közsé-
gi képviselőtestület bizottságainak megalakításával 
folytatódott. 5 bizottság jött létre.
1. Pénzügyi-, vállalkozói- és a községi vagyonnal 
foglalkozó bizottság
2. Környezetvédelmi-, közlekedési-, építésügyi- és 
mezőgazdasági bizottság
3. Sport-, iskolaügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság
4. Szociális-, lakásügyi- és egészségügyi bizottság
5. Az SzNT 357/2004 számú, közérdek védelméről 
szóló alkotmánytörvénye köztisztviselők általi betar-
tását felügyelő bizottság
A Tornóci Újság mellett új szerkesztőbizottság ala-
kult, melybe a következő tagokat választották: Mgr. 
Oliver Berecz, Futó Mária, Iveta Mesárošová, Mgr. 
Anikó Polák Ábrahámová, PhD és Katarína Tusková.
Az iskolatanács éléről saját kérésére távozott Mgr. 
Batyková elnöknő, és december 6-án megszüntette 
tagságát Mgr. Berecz is. A községi képviselőtestület 
ezért a fenntartó, Tornóc Község nevében az iskola-
tanácsba Ing. Ábrahámovát és R. Hrabovskýt dele-
gálta. 
A képviselők megállapodtak abban, hogy a szer-
tartások – esküvők, névadók lebonyolításával Ing. 
Ábrahámovát és K. Tuskovát bízzák meg. A polgári 
ügyek testületébe L. Ešeková, Mgr. Pešková és A. Ta-
kácsová került be.
A községi képviselőtestület összehívásával a törvé-
nyből adódóan a polgármestert és helyettesét bízta 
meg, de a községi rendről szóló törvény olyan esete-
ket is taglal, amikor az egyik képviselő is jogosult a 
testület ülésének összehívására. A képviselők ezzel 
Ing. Gašpierikot bízták meg.
A program további pontja az alpolgármester megvá-
lasztása volt. Mgr. Berecz úr a hosszú évek óta 
tartó jó együttműködés alapján úgy döntött, ezzel 
a tisztséggel Ing. Hlavatý képviselőt bízza meg, aki 
becsülettel, lelkiismeretesen fogja végezni ezt a fela-
datot, tette hozzá Mgr. Berecz.
A képviselők megszavazták továbbá a polgármester 
minimálbérének 30 %-os növekedését. Az „Egyéb” 
pontban foglalkoztak Rábek mérnök kérvényével, 
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A képviselőtestület ülése

Társadalmi rovat
   Gratulálunk a jubilánsoknak 
70 Mária Mészárosová
         Mária Ondrášiková
         Františka Lovászová
         Štefan Macky
         Dominik Feherváry
         Alžbeta Nagyová
         Daniel Kňažko
         Mária Harmathová
75 Alžbeta Eremiášová
        Terézia Csermáková
80 Irena Rakovská
        Anna Csikósová
        Julianna Kürthiová

Újszüllöttek
Peter Hrušovský
Matej Haszterman
Leo Pravňan
Lukáš Čáni
Karolína Vinceová
Katarína Turjanová
Ella Hečová

Házasságot kötöttek
Peter Búš és Zuzana Jančovičová

Elhunytak
Ladislav Kulina, 50-éves
Michal Homola, 86-éves
Ján Chrenko, 76-éves
Tibor Slíška, 65-éves
Helena Jakubecová, 61-éves
Štefan Keszely, 77-éves
Magdaléna Andrašková, 65-éves        

aki ki nem vett 15 nap szabadságának átfizetését kérte. Ezt a kérvényt 
a képviselők nem fogadták el. A falu főellenőre előterjesztette a község 
gazdálkodásáról szóló jelentést 2018.10.31-ig és megállapította, hogy a 
község jó anyagi helyzetben van. A képviselők a tájékoztatást tudomásul 
vették.
A vitában a főellenőr az újonnan megválasztott képviselőtestületnek 
sok jó és értelmes ötletet kívánt, a polgármester megjegyezte, hogy nagy 
munka vár rájuk. PaedDr. Kosztanko, a képviselőtestület volt képviselője 
jó együttműködést kívánt nekik, továbbá azt, hogy erejüket a falu érde-
kében végzett szorgalmas munkára fordítsák. Az újonnan megválasztott 
képviselők nevében a távozó képviselőknek K. Tusková mondott köszö-
netet.
A községi képviselőtestület 2. ülésére 2018. december 18-án 
került sor. Először PaedDr. Suba, PhD. képviselő tette le az esküt, majd a 
képviselők megválasztották őt a környezetvédelmi-, közlekedési-, építé-
sügyi- és mezőgazdasági bizottság elnökévé. PaedDr. Suba megköszön-
te a képviselőknek a mandátumot és javaslatot tett a bizottság tagjaira. 
Közölte, hogy olyan emberekről van szó, akik tapasztalata nagyban 
hozzájárul majd a bizottság tevékenységéhez. A képviselők a javaslatot 
egyhangúlag elfogadták. A további programpont azon bérlők bérleti 
szerződésének meghosszabbítása volt, akik  szerződése 2018. december 
31-én lejárt. A szót a szociális-, lakásügyi- és egészségügyi bizottság el-
nöknője, Ing. Ábrahámová vette át. Elmondta, hogy a bizottsági tagok 
az ülésen megegyeztek abban, hogy a bérlők szerződését 2019. 6. 30-ig 
hosszabbítják meg, hogy a bizottsági tagoknak legyen idejük a lakások 
bérbeadásáról szóló, új általános érvényű rendelet kidolgozására. Abban 
az esetben, ha a bérlők nem fogják rendesen teljesíteni kötelességeiket, 
szerződésüket nem hosszabbítják meg. Ing. Ábrahámová elmondta, hogy 
két lakás szabadult fel, egyik december 31-i, a másik január 31-i dátum-
mal. A bizottság új bérlőnek M. Kurucovát és a Markovič családot java-
solta. A képviselők mindkét javaslatot elfogadták.
A Szlovák Útkezelőség kérvénnyel fordult a községhez, hogy a földa-
lapból vonjanak ki egy rész földterületet, de ahhoz, hogy a befektető meg 
tudja oldani az I/75-ös út terelőútjának megépítését, szükség van a köz-
ségi képviselőtestület határozatára is. Itt ideiglenes és állandó elvételről 
van szó, s az építkezés már ősszel elkezdődne. Mivel ez közérdekű befek-
tetés, a képviselők a földterület földalapból való kivonását egyhangúlag 
elfogadták.
A további programpont a vita volt. Elhangzott néhány hozzászólás, ja-
vasolták és el is fogadták a pénzügyi-, vállalkozói- és községi vagyonnal 
foglalkozó bizottság tagjainak összetételére vonatkozó változást, Paed-
Dr. Suba, PhD. képviselő feltett néhány kérdést a hivatal delimitációjával 
kapcsolatban, a polgármester válaszolt, hogy a hivatalt tulajdonképpen 
nem adták át neki, delimitációs jegyzőkönyvet se írtak alá. Hiányoztak 
egyes projektek iratai és tartozékai, néhány dotációt nem is fogunk tud-
ni megszerezni. Ilyen a kamerarendszer dotációjának problémája is, ahol 
minden az optikai hálózatra kapcsolódik, mely a legújabb értesülések 
szerint április-májusra várható. R. Hrabovský képviselő tájékoztatta kol-
légáit, hogy az iskolában zsarolási eset történt, melyet egy kiskorú ta-
nuló követett el. Tusková képviselő elmondta, hogy az esetet a bűnül-
dözési szervek még vizsgálják. Tusková képviselő rámutatott továbbá 
a nem működő községi hangosbemondóra. A polgármester elmondta, 
hogy régóta tudnak a problémáról, de még mindig nem született szisz-
tematikus megoldás. Eddig lehetővé tettük a lakosságnak, hogy a helyi 
hangosbemondó jelentését applikáción, illetve sms-ben kapják meg. Pár 
napon belül kb. 200 érdeklődő jelentkezett. PaedDr. Suba, PhD. képviselő 
szerint ezt a problémát is megoldaná az optikai hálózat kiépítése. A pol-
gármester ismertette még a képviselőkkel a Sporter cég ajánlatát, amely 
megnyerte a közbeszerzést a multifunkciós játszótéren lévő fű kicseré-

lésére. Tájékoztatta a képviselőket 
a Duslo r.t. vezérigazgatójának, 
Peter Bláha úrnak a községi hi-
vatalban tett látogatásáról is, aki 
ajánlatot tett, hogy a cég területén 
rendez találkozót a képviselőkkel. 
Ing. Hlavatý alpolgármester me-
gállapította, hogy a képviselőkre 
még sok munka vár, meg kell olda-
ni a gyűjtőudvart, a régi plébánia 
épületének a rekonstrukcióját és a 
Gondozói Szolgáltatások Házának 
problémáját is. Az ösztönző vita 
után a polgármester megköszönte 
a képviselőknek a részvételt, s az 
új évben sok sikert kívánt nekik.                                           
I. Mesárošová
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A közsegi hivatal tájékoztatt...
A helyhatósági választások
2018. november 10-én zajlottak. Köz-
ségünkben egy választási kerületet, s 
ezen belül három választási körzetet 
hoztak létre. A választók jegyzékébe 
2 286 választásra jogosult egyént je-
gyeztek be, közülük 1 222-en   mentek 
el választani, tehát a részvétel 53,45 
%-os volt. 
A polgármesterekre leadott érvényes  
szavazatok községünkben:
Oliver Berecz, 504 érvényes szavazat
Július Rábek, 333 érvényes szavazat
Marián Takáč, 191 érvényes szavazat
Petronela Vižďáková, 105 érvényes sza-
vazat
Gabriela Melegová, 64 érvényes szavazat

A község polgármesterévé  Berecz 
Olivért  választották

A helyi képviselőtestület jelöltjei, 
akiket az érvényes szavazatok alap-
ján megválasztottak:
Oliver Berecz, 610 érvényes szavazat
Peter Gašpierik, 561 érvényes szavazat
Katarína Tusková, 510 érvényes szavazat
Jaroslav Hlavatý, 437 érvényes szavazat
Imrich Suba, 422 érvényes szavazat
Erika Fülöpová, 416 érvényes szavazat
Július Rábek, 400 érvényes szavazat
Monika Ábrahámová, 357 érvényes sza-
vazat
Dezider Marček, 356 érvényes szavazat

A helyi képviselőtestület jelöltjei, 
akiket a megszerzett szavazatok 
alapján nem választottak meg:
Rastislav Hrabovský, 322 érvényes sza-
vazat
Jasmína Székházi Hlavatá, 291 érvényes 
szavazat
Mária Marčeková, 253 érvényes szavazat
Anikó Polák Ábrahámová, 225 érvényes 
szavazat
Tomáš Hučko, 220 érvényes szavazat
Alojz Kurucz, 211 érvényes szavazat
Lórant Ajtics Hováth, 197 érvényes sza-
vazat
Matej Sopka, 184 érvényes szavazat
Ján Gaál, 171 érvényes szavazat
Ladislav Papp, 117 érvényes szavazat
Elena Trégerová, 105 érvényes szavazat

I. Mesárošová

Sertéstenyésztők  figyelmébe
A Vágsellyei Regionális Állategészségügyi és Élelmi-
szerlánc-biztonsági Igazgatóság /RVPS/ felhívja a la-
kosok figyelmét, hogy  2018. november 6-án egy irány-
elvet adtak ki, mellyel Szlovákia számára véget ért a 
tenyészállatok regisztrációjára vonatkozó kivétel egy 
sertés saját használatra való nevelése esetén is.
Az új törvény értelmében minden egyes sertést, tehát a 
saját szükségletre nevelt állatot is nyilvántartásba kell 
venni és regisztrálni kell a gazdasági állatok központi 
nyilvántartásában.
A sertések regisztrációját az említett hivatalban végzik 
munkanapokon 7.30-15.30 óráig, RVPS Šaľa, Školská 5.
Kérdések és felvilágosítás céljából vegyék fel a kapcso-
latot az RVPS Šaľa dolgozóival a következő telefonszá-
mokon: 031/7702170, 0911 955 707, vagy 0905 829 700.
                                 I. Mesárošová

   Gépkocsik parkolása a község útjain
Falunkban a községi rendőrség /KR/ néhány hóna-
pja próbál megoldást találni a parkolással kapcsolatos 
problémákra. A gépkocsi-tulajdonosok a helyi utakon, 
néhány esetben a zöldterületeken is parkolnak. Ezzel a 
problémával a községi képviselőtestület tagjai is rend-
szeresen foglalkoznak.
A lakosok panaszkodnak, hogy néhol képtelenség 
átmenni a járdán, főként a babakocsit toló anyukáknak 
vannak gondjaik, hiszen az autók részben a járdán par-
kolnak. Sokszor a mentőautók is gondban vannak, a sok 
parkoló autótól nem tudnak célba érni, nem tudnak el-
jutni a lakásokhoz.
A tornóci KR arra kéri a lakosokat, hogy gépkocsijukkal 
az érvényben lévő jogi előírások értelmében parkol-
janak le. Ez az évszak szempontjából is fontos, hiszen a 
téli időszakot érintő karbantartás alatt a községi hivatal 
dolgozói nem tudnak technikájukkal a járdákra jutni. A 
KR többek közt abban látja a problémát, hogy egyes gép-
kocsivezetők blokkolják az utak egy részét és lehetetlen-
né teszik a hó eltúrását. „Ezért kérjük az összes sofőrt, 
hogy tartsa be a törvény előírásait, fölöslegesen ne tegye 
ki veszélynek saját magát és a közúti közlekedés többi 
résztvevőjét. Szeretném megemlíteni, hogy sokszor ma-
guk a lakosok fordulnak hozzánk és jelentik nekünk az 
ilyen parkolást. A községi rendőrségnek ezt a bejelentést 
ellenőrizni kell, nem maradhat tétlen”, mondta Roland 
Szabo, a KR parancsnoka.
A községi rendőrség folytatni fogja az utcákban a sza-
bályos parkolás betartásának ellenőrzését, fokozott el-
lenőrzéseinkkel szeretnénk megtanítani a gépkocsive-
zetőket arra, hogy a járda a gyalogosoké.
                                                           I. Mesárošová
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 A falu életéböl...
Október – az idősek iránti 

tisztelet hónapja
Az ősz kimondottan az az időszak, amely 
emlékezésre és nosztalgiázásra késztet ben-
nünket. A természet csodás színekben pom-
pázik, de ha a nap megbúvik a felhők mö-
gött, s köd lepi el a kertet, a mezőt, az ember 
tudatosítja, hogy az év visszafordíthatatlanul 
a végéhez közeledik. Az ember élete is a ter-
mészet eme ciklusához hasonlít, a gyönyörű 
tavasz és napsugaras nyár után lassan, szin-
te észrevétlenül lopózik be életünkbe az ősz. 

Az arcokat a bölcsesség ráncaival jelöli meg, 
deressé válik  a haj, de mindez élettapaszta-
latot is jelent. Az októberi hónap az idősek 
iránti tiszteletet jelképezi, községünkben is 
minden évben ebben a hónapban rendezzük 
meg a 70 év feletti lakosok kultúrházi talál-
kozóját.

Idén erre a megható rendezvényre október 
25-én került sor. Az időjárás is nekünk ked-
vezett és napos arcát mutatta. A nagyterem 

örömteli üdvözlésektől, szívélyes beszélgeté-
sektől volt hangos, hiszen sokan csak e ked-
ves rendezvény alkalmával találkoznak. A 
kultúrműsort beszédével Július Rábek mér-
nök, a község polgármestere nyitotta meg, 
aki üdvözölte a jelenlévőket és az elkövetke-
zendő évekre jó egészséget és nyugalmat kí-
vánt nekik. Mindenkinek nagyon tetszett az 
óvodások fellépése, akik szavaltak, énekel-
tek, táncoltak. Teljesítményüket nagy tapssal 
jutalmazták. Ezután következett a népszerű 
és közkedvelt énekesnő, Gizka Oňová fellé-
pése, aki egy órás zenés műsort adott. Pol-
kát, valamint szlovák és magyar népdalokat 
is énekelt. Közvetlenségével rögtön lenyű-
gözte a közönséget, akik közül sokan vele 
együtt énekeltek, s mint a fellépés után né-
hányan elárulták, kis időre még gondjukat, 
bajukat, fájdalmaikat is feledték. Fellépése 
hatalmas sikert  aratott, teljesítményét vas-
tapssal jutalmazták. A kellemes zene mellett 
az idősek még elüldögéltek egy kicsit. Fris-
sítőként szendvicset, süteményt, kávét és ez 
pohár bort is fogyaszthattak, de elsősorban 
egymással beszélgettek és örültek az együtt 

töltött délutánnak.
Kedves szeniorok, nagy öröm számunkra, 
hogy minden évben meg tudjuk szervezni 
önöknek ezt a kis összejövetelt, így fejez-
ve ki hálánkat és köszönetünket. Nagyon 
jólesnek  a köszönő és dicsérő szavak, me-
lyekről egyik évben sem feledkeznek meg, s 
mi örülünk, hogy mindig jól érzik magukat. 
Jó egészséget kívánunk önöknek, s már előre 
örülünk a jövő évi találkozásnak!

I. Mesárošová
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A falu életéböl...

Megrendeztük a 4. karácsonyi 
vásárt

Községünkben igyekszünk a lakosság-
nak minél több rendezvényt szervezni. Az 
egyik legközkedveltebb a karácsonyi vásár, 
melyre idén 2018. december 15-én, szomba-
ton került sor. 
Épp a képviselőtestület alakuló ülése után 
szervezték, így az előkészületekre nem volt 

sok idő. Ennek ellenére számos árus jelent-
kezett, és az időjárás is kedvezett. A lehul-
lott hó a kulturális központ udvarára ünne-
pi hangulatot varázsolt.
A vásár 11 órakor kezdődött, s az árusok 
nem csak a helybéliek közül érkeztek. Már 
hagyományosan körünkben üdvözölhettük 
a méhészeket, akik mézet és belőle készült 
termékeket kínáltak, az önkéntes tűzoltókat 
és a Csemadok tagjait. 
Mint minden évben, az iskola igazgatónője 
és dolgozói, a nyugdíjasklub tagjai és más 

ügyes emberek is bekapcsolódtak, akik a 
számos érdeklődőnek hagyományos kará-
csonyi portékájukat kínálták. Kár, hogy né-
hány árus az utolsó percben visszamondta  

részvételét… Az udvaron már reggeltől 
illatozott a káposztaleves, melyet Marika, 
a kiváló szakácsnő főzött. A sport-, iskola-
ügyi-, ifjúsági- és kulturális bizottság tagjai, 
Monika és Sylvia a látogatóknak, hogy át-
melegedjenek, karácsonyi puncsot kínáltak. 
Ez évben nem volt disznóölés-bemutató, de 
a látogatók megkóstolhatták a disznótoros 
specialitásokat, melyeket a hivatal dolgozói 
kínáltak. Mgr. Ondrík plébános úr kölcsö-
nözte nekünk a Betlehemet az Urunk Színe-
változása templomból, melyet nagy érdek-
lődéssel tekintettek meg  idősek és fiatalok. 
Ismét körünkben üdvözölhettük Láng Mik-
lóst, a helyi fafaragót, aki munkáit a kultu-
rális központ nagytermében állította ki.
13 órakor kezdődött a kultúrház udvarán 
a műsor, melyet Katka és Marta vezetett. A 
műsort Mgr. Oliver Berecz, a község újon-
nan megválasztott polgármestere nyitotta 

meg, aki üdvözölt és köszöntött minden je-
lenlévőt. Az alapiskola tanulói nagyon szép 
műsort adtak. Bemutatkoztak a vágsellyei 
Little Princess Cheer pom-pom lányai, a 
Komňackí mládenci folklór-együttes pedig 
népdalokat énekelt. A műsort a Jatovčanka 
népművészeti csoport tarka programja tette 
még kellemesebbé. A program végén kul-
túrműsorával fellépett a Tirnavia vegyeskar 
is, műsorukat a jelenlévők hatalmas tapssal 
jutalmazták. 
Őszinte köszönet mindenkinek, aki segí-
tett a rendezvény előkészületeiben és 
megvalósításában, és köszönjük minden-
kinek, aki eljött. Örülünk a találkozásnak 
további rendezvényeinken is!
I. Mesárošová
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Jelentés az iskolapadból...
A pályaválasztási tanácsadó segíti a kilen-

cedikeseket
Mint iskolánk pályaválasztási tanácsadója, a 
Tornóci Újság segítségével szeretném önöket tá-
jékoztatni munkámról, főként a kilencedikesek 
pályaválasztási tanácsadásáról, hisz ők középis-
kolai tanulmányaikat illetően nehéz döntés előtt 
állnak. Év elejétől individuális beszélgetést foly-
tatok a kilencedikesekkel, ahol képességeiket fi-
gyelembe véve segítek a megfelelő középiskola, 
szakiskola kiválasztásában. Iskolánk lehetővé 
teszi a kilencedikeseknek, hogy nyílt napokon 

vegyenek részt, beszélgetéseket szervezünk a 
középiskolák képviselőivel. A tanulók a közép-
iskolák börzéjét is meglátogathatták, minek kö-
szönhetően áttekintést nyerhettek a teljesen új 
szakokról is.
Kedves szülők, ha tájékoztatást szeretnének, ta-
nácsra lenne szükségük, vagy nem biztosak a kö-
zépiskola kiválasztásában, minden hétfőn 8.30 és 
9.30 között meglátogathatnak az iskolában. Szá-
mos hasznos információt találnak az www.svs.
edu.sk weboldalon is.
Ne feledkezzenek meg a fontos határidőkről:
2019.2.20-ig a tanuló törvényes képviselője bead-
ja az iskola igazgatójának a jelentkezést azokra a 
szakokra, amelyeknél a speciális képességeket, a 
tehetséget kell felmérni.
2018.3.15-től 4.30-ig – tehetségvizsgák
2019.4.3. a kilencedikesek országos tesztelése, 
Testovanie 9, 2019
2019.4.10-ig a tanuló törvényes képviselője be-
adja a kérvényt az iskola igazgatójának az egyéb 
tanulmányi szakokra
2019.4.16-17 – a kilencedikesek tesztelése, pótter-
minus
2019.5.13 – a felvételi vizsgák 1. terminusának 1. 
fordulója
2019.5.16 – a felvételi vizsgák 2. terminusának 1. 

fordulója
2019.6.18 – a felvételi vizsgák 2. fordulója
Örülök a kölcsönös együttműködésnek. Ennek 
célja a megfelelő középiskola kiválasztása, mely 
fontos lépés gyermekeik életében.
Mgr. Marcela Paľová, pályaválasztási tanácsadó

… a DO Fénix turistanaplójából
Már rendszerré vált, hogy szervezetünk kétna-
pos ismeretterjesztő kirándulást tervez és szer-
vez a tavaszi és őszi időszakra. A cél megismerni 
Szlovákia és Európa új helyeit és felejthetetlen 
élményeket szerezni. A tavaszi rendezvényről 
már írtunk, itt az ideje, hogy az őszivel is eldi-
csekedjünk, melyet 2018.október 13-14-re tervez-
tünk. Kora reggel indultunk Tornócról, első ál-
lomásunk a melki apátság volt. A Dél-ausztriai 
Melk-be érkezve már messziről fel lehetett ismer-
ni az apátság gyönyörű épületét, mely büszkén 
emelkedik a környező táj fölé. Főként jellegzetes 
építészeti stílusával imponál, s Európa legjelen-
tősebb barokk építkezései közt tartják számon. 
Sétálhattunk a csodálatos parkban, ahol 250 éves 
öreg hársfák nőnek, s végigmentünk a benedeki 
úton is, a szerzetesek és a rend alapítóinak leg-
fontosabb állomásain.
Mathausen. Az idősebbek tudják, hogy ez a 
hely a második világháború idejéből ismert. S a 
fiatalabbak is hallhattak erről a helyről a törté-
nelemórákon. Mathausen osztrák község, s a 2. 
világháborúban koncentrációs tábor volt itt, ahol 

a foglyok a halálhoz vezető lépcsőt járták végig. 
Második állomásunk a mathauseni emlékmű 
meglátogatása volt, mely ma az emlékezés és a 
történelmi-politikai művelődés helye. Bár ma 
már ez a koncentrációs tábor teljesen más, terüle-
tén most is érződik a halál szele. Idegenvezetőnk 
számtalan érdekes dolgot mesélt, megnéztük az 
egyes zugokat, emlékműveket, s a tömegsírnál is 
megálltunk.
Ismeretterjesztő kirándulásunk első napjának 



utolsó állomása Dél-Csehország gyönyörű vá-
rosának, Český Krumlov-nak a megtekintése 
volt, mely az UNESCO világörökségéhez tarto-
zik. E város különleges architektonikus ékesség. 
Individuális program keretében megnézhettük 
Csehország második legnagyobb vár- és kastély-
komplexumát, és egyéb műemlékeket tekinthet-
tünk meg. Az esti órákban České Budějovicére 
értünk, itt volt a szállásunk.
Másnap a Hluboká-i várba mentünk. A csodás 
vár a Vltava fölött, Hluboká nad Vltavou város-
ban, České Budějovicé-től kb. 15 km-re északra 
található. A nyilvánosság számára látogatható, 

és Csehország egyik legattraktívabb műemléke. 
A mai vár az eredeti, 13. századbeli őrvár helyén 
áll. A vár a történelem során számos alkalommal 
cserélt tulajdonost, akik kinézetét fokozatosan 
megváltoztatták. A parkolón – a résztvevők ha-
talmas örömére – egy kisvonat várt bennünket, 
mely a vár kapujáig szállított. S ez bizony rendes 
túra lett volna. A látogatók számára érdekesség 
volt, hogy itt forgatták a Büszke hercegnő című 
mesejátékot.
S hogy lezárjuk az ismeretterjesztő kirándulás 
programját, más tájakra evezve megálltunk a 
Budvar sörgyárban is. Ez a rész főként a fiúkat, 
férfiakat érdekelte. A gyár megtekintése kb. egy 
óra volt, s ezalatt sok mindent megtudtunk arról, 
hogyan is születik meg az eredeti világhírű Bud-
weiser Budvar ászoksör íze. A morva maláta és a 
žateci komló illatával körülvéve bepillanthattunk 
a gyártás titkaiba. A frissen főzött sört meg is 
kóstolhattuk. Hazaindulás előtt közös ebéd várt 
a Budvarka vendéglőben, mely a sörgyár része, a 
tipikus cseh konyha ételeivel és a gyártott sörök 
színes skálájával,
Katarína Tusková

Az ötödikeseket kérdeztük: 
Testovanie 5 ,  2018

2018. 11.21-én került sor az ötödikesek országos 

tesztelésére. A Tornóci AI 5.A osztályának osz-
tályfőnöke vagyok, s megpróbálom közelebb 
hozni, hogyan élték meg tanulóink ezt a tapaszta-

latot. Az ún. monitort két tantárgyból írták: szlo-
vák nyelv és irodalom, matematika. A nemzetisé-
gi iskolákban más nyelvekből is írtak tesztet.
Az ötödikesek felkészítése nem csak a teszt előtt 
folyt, hanem tanulmányaik egész ideje alatt, te-
hát az első négy évben is. A tesztelés évente a 
tanulók tudásszintjét és rátermettségét hivatott 
felmérni.
Véleményt kértem ötödikeseimtől s megállapí-
tottam, hogy érzéseik különfélék voltak. A fiúk 
többsége megegyezett abban, hogy a szlovák 
nehezebb volt, mint a matematika. A lányok vi-
szont azt állították, hogy a matematika geometri-
ai része nehéz, s olyan példákat is kaptak, melyek 

inkább olimpiára valók, nem monitorba. „Nekem 
mindkét tantárgy egyforma nehézségűnek tűnt, 
de remélem, mindkettőt jól megírtam. Ez volt a 
célom” – mondta bizalmasan egyik tanítványom. 
Az ötödikesek respektálják a monitort és nagy 
nyomásnak vannak kitéve. Mindjárt reggel azzal 
fogadtak, hogy stresszelnek, trémásak alig tud-
tak aludni. Ez természetesen individuális, mert 
olyanok is akadtak, akik örültek, hogy ily módon 
tesztelhetik tudásukat.

Jelentés az iskolapadból...
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A tesztelés eredményei 2019 januárjában válnak 
ismertté. Bízom benne, hogy jók lesznek, s ötödi-
keseim nem fognak csalódni. Mindenképp büsz-
ke vagyok rájuk, mert a monitorban őszintén 
igyekeztek helytállni.
Mgr. Ivana Očenášová, az 5.A osztályfőnöke
… „Fogadom”…
…hangzott el iskolánk elsőseinek szájából 
2018.11.26-án. Ekkor került sor az elsősök rég 
várt avatására. E napon az I.A osztály 19 tanulója 
hivatalosan is a diákközösség tagja lett. A gyere-
kek szüleiknek, nagyszüleiknek, ismerőseinknek 
kultúrműsort készítettek, ábécés verset mondtak 
és ritmikus táncot adtak elő. Ott voltak idősebb 
iskolatársai is, akik moderálták a programot. Az 
igazgatónő „Elsőssé avatlak” szavakkal köszön-
tötte a kicsiket, akik ügyességükért, becsületessé-
gükért érmet, dekrétumot és édességeket kaptak.
Elsőseinknek további tanulmányaikhoz erőt, 
egészséget kívánunk! Köszönjük ezt a gyönyörű 
napot az iskola vezetőinek, a pedagógusoknak, a 
nagyobb gyerekeknek és minden vendégnek, aki 
részt vett ezen az eseményen.
Mgr. Lenka Mokošová, az I.A osztályfőnöke
Tornócon is vannak tehetségek
Községünkben van egy fiatalember, akire sportsi-
kereinek köszönhetően joggal lehetünk büszkék. 
Sportkarrierje kezdetének egész más okai voltak, 
mint gondolnánk, amíg teljesen elnyelte őt, s most 
már nem is tudná elképzelni az életét sport nélkül.
De ne szaladjak előre. Hol volt, hol nem volt, szom-
szédunkban lakott egy 8 éves fiú, akire barátainak 
egyszer csak nem volt idejük. S hogy ne unatkoz-
zon nélkülük, követte őket, s jelentkezett a fut-
ball-klubba. Így lenne a mesében. Ám ez valóban 
így történt.
Itt az idő, hogy eláruljam a fiatalember nevét – Mi-
chal Boledovič. 
Első meccsét 2011. szeptemberében játszotta, az FK 
Slovan Duslo-ban. Edzője Milan Mujkoš, később 
pedig a tornóci Jozef Paľo is edzette őt. Sportsike-
reire legnagyobb hatással Csillag Imre edző volt. 
Michal, az FK Duslo Šaľa alapjátékosa többnyire 
a jobb szárnyban játszott a II. és III. ligában. Ba-
rátja ajánlására 2017 őszén próbajátékra hívták az 
FC Spartak Trnava csapatába, ahol felajánlották 
az átlépést. De az idény végéig hű maradt anyak-
lubjához, az FK Duslo Šaľa klubhoz, ahol III. ligát 
játszott. 2018. augusztusától az FC Spartak Trnava 
vendégjátékosa, a U16 kategóriában. 2018. szep-
temberétől egy nagyszombati középiskola diákja 
lett, a Jozef Herda Sportgimnáziumba jár, s azóta I. 
ligát játszik a bajnoki csapatban, mely az őszi idény 
után is a tabella élén áll. 2018. novemberében Mi-
chalt nagy meglepetés érte, meghívást kapott a vá-

logatott edzőjétől, Branislav Fodrektől, s jelölték a 
szlovák U16-os válogatottba, az Izraelben megren-
dezet nemzetközi tornára. A tornán három meccset 
játszottak, ahol az esélyes Horvátországgal döntet-
leneztek, a hazai izraeliekkel szoros küzdelemben 
vesztettek, de végül 3:0-ra nyertek Fehéroroszor-
szág csapata ellen. Az első meccsen csereként az 
utolsó 11 percben lépett pályára, a második mér-
kőzésen az alapcsapatban jobb hátvédi pozícióban 
játszott, a harmadikon pedig az alapcsapatban tá-
madóként.
Michal ügyes fiatalember, minden jót, egészséget, 

sikert, lendületet kívánunk neki, legyen állandó tá-
masza futballklubjának. Községi újságunk közve-
títésével szeretnék köszönetet mondani községünk 
reprezentálásáért Szlovákiában és külföldön. Ezzel 
hozzájárul falunk hírnevének öregbítéséhez.
Katarína Tusková
Foto: Szlovák Labdarúgó Szövetség, Juraj Boledovič
Alapiskolás fiúk és lányok Vágsellyei 
járási florball-bajnoksága a 2018/2019-es 

tanévben
A vágsellyei járási florball-bajnokságra idén 2018. 
decemberének elején került sor. A fiúk és lányok 
első két nap az alapköröket játszották, ahol a győz-
tesekről döntöttek, akik majd  a döntőbe jutnak. A 
mi fiúink is bekerültek a döntőbe és a harmadik 
helyen végeztek. A lányoknak sajnos már nem volt 
ilyen szerencséjük. A reményteljes sportolókat Tor-
nóc Község is támogatta, amit szívből köszönünk.
Eredmények: 
Kategória:  alapiskolás fiúk
1. hely: ZŠ s MŠ Hájske
2. hely: ZŠ s MŠ P.Pázmánya s VJM Šaľa
3. hely: ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302
4. hely: ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa  
Kategória:   alapiskolás lányok
1. hely: ZŠ J.C.Hronského Šaľa
2. hely: ZŠ s MŠ J. Murgaša Šaľa 
3. hely: ZŠ Ľ. Štúra Šaľa
4. hely: ZŠ s MŠ Trnovec n/Váhom 302
                                         PaedDr. Róbert Mittermayer 

Jelentés az iskolapadból...

    9



Társadalmi szervezetek

    10

A nyugdíjasok nem henyélnek
Szeptemberben a napocska még melegíti „öreg” csontjainkat, 
így örömmel fogadtuk el oroszlányi barátaink meghívását a 
felsőszeli találkozóra, ahol minden évben egy munka-pihenő 
hetet töltenek a vezetőségi- és az egész évben segítő tagok-
kal. Kihasználtuk a még vízzel teli kinti medencéket is, s egy 
kicsit mi is rekreálódtunk. Egy hét múlva már közös baráti 
csapatot alkottunk nálunk a Tornóci Fakanál gulyásfőző ver-
senyben. Oroszlányi barátaink a jelenlévőknek bónuszként 
egy rakás igazi, magyar fokhagymás lángost sütöttek. Végül 
jót szórakoztunk, s a jó zene mellett táncra is perdültünk velük.
Szeptember végén öt tagunk vett részt „Az otthon éneke” 
járási énekversenyen Deákiban, ahol Hájske-ból, Mocsonok-
ról, Vágsellyéről és Deákiból léptek 
fel népdaléneklő csoportok. Ezen 
a rendezvényen a közeledő idősek 
iránti tisztelet hónapja alkalmából két 
tagunk, Valéria Horváthová és Klá-
ra Keselyová III. fokozatú kitüntetést 
kaptak, mint alapszervezetünk legaktí-
vabb tagjai. Erre a kitüntetésre a járási 
szervezetbe elnöknőnk terjesztette fel 
őket.
Alapszervezetünk 10 tagja szeptem-
berben részt vett a „Minden, amit 
szeretek” televíziós forgatáson a Kan-
dráčovci zenekarral. Jól szórakoztunk, örültünk a Štefan Sk-
rúcanýval, Oliver Andrášival, Katka Hasprovával, a Sokoly-val 
és magával Kandráčcsal készült közös fotónak. A kirándulá-
sért köszönet Dezider Marček úrnak, mostmár a tornóci képvi-
selőtestület képviselőjének.
Október elején a klubban is megünnepeltük az idősek iránti 
tisztelet hónapját. Polgármesterünkön kívül klubtagjainkat a 
Vágsellyei Járási Hivatal elöljárója, Ing. Petronela Vižďáková 
is köszöntötte. A kultúrműsorban fellépett a kis Gabko Slávik, 
a Vágsellyei Művészeti Alapiskolából, aki harmonikajátékával 
nyűgözött le. Örökzöld dallamokkal és country-zenével a gi-
táros Milan Daniel, az OZ miniBodka gyermekcentrum igaz-
gatója örvendeztetett meg, aki szintén a vágsellyei zeneis-
kolában végzett. A választások közeledtét klubunk és tagjai 
is megérezték, amikor a polgármesterjelöltek közül hárman, 
képviselőjelöltjeikkel együtt eljöttek bemutatkozni.
Egyúttal lehetőségünk nyílt ellátogatni a kormányhivatalba és 
a parlamentbe, az első kirándulást a Vágsellyei Járási Hivatal 
elöljárója, Ing. Petronela Vižďáková, a másodikat a vágsely-
lyei képviselőtestület képviselője, Róbert Tölgyesi polgármes-
terhelyettes biztosította nekünk. Mindkettőjüknek köszönet a 
csodálatos élményekért. De az élet a klubban nem állt meg...
Költőnönk, Dana Janebová az 5. szlovákiai seregszemlén – 
ahol a résztvevők saját alkotásaikat adják elő –  Csehszlová-
kai megalakulása 100. évfordulója alkalmából dicsérő okleve-
let kapott. Emellett meghívták a nitrai kerületi ünnepségre az 
idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából, ahol Milan Belicától 
köszönőlevelet vehetett át a saját alkotások előadásában való 
sikeres képviseletért.
De milyen is lenne sport nélkül? Még októberben sikerült részt 

vennünk egy baráti tekebajnokságon Oroszlányban, melyet 
az Oroszlányi Barátok alapszervezete rendezett, élén Fátrai 
Mártikával. Szokás szerint elsők lettünk, s Tornócra hoztuk el 
a vándorserleget. Kiváló csapatunknak gratulálunk! Tagjai: Lý-
dia Blahová, Michal Takáč, az oroszlányi Nagy Katika, Viktor 
Herencsár és Emília Dulíková, aki elsőbbséget szerzett, és 
az összes csapat között a legjobb női játékos lett. Köszönjük 
nekik alapszervezetünk képviseletét. Klubunkat a kézimunkák 
terén is népszerűsítjük. „Az én egészséges világom“ relax 
centrum rendszeresen meghív minket a kosárfonó kurzusra, 
ahol tagjaink kicsiket és nagyokat tanítanak a papírfonás alap-
jaira. Köszönjük Mgr. Iveta Batykovának, hogy bemutathatjuk 
a tagjaink ügyes kezei által készített alkotásokat a nagy nyil-
vánosságnak is.

Nem hanyagoljuk a kultúrát sem. 
Klubunknak 6 tagja a „Vágsellyei szo-
kások III“ folklór rendezvényen  vett 
részt a vágsellyei kultúrházban. Itt 
találkoztunk az oroszlányi Szabó há-
zaspárral is, akik a Vágsellyei VMK 
meghívására érkeztek erre a csodála-
tos rendezvényre.
Mivel szórakozni is kell, megrendez-
tük a Katalin-napi délutánt is tombo-
lahúzással, ahol két, kerek évfordulót 
ünneplő tagunkat is köszöntöttük. El-

jött nekik gratulálni és koccintott velük Róbert Andráši kerületi 
képviselő is. A jelenlévőket  üdvözlőbeszédében a Vágsellyei 
Járási Hivatal elöljárója, Ing Petronela Vižďáková és Katarína 
Tusková helyi képviselő is köszöntötte. Az értékes tomboladí-
jakért köszönet R. Andráši úrnak. R. Lángnak, R. Tölgyesinek, 
Ing. Vižďákovának, K. Tuskovának, a Berecz családnak és a 
szponzoroknak: a vágsellyei Billa, Foces – Boháč úr, Optika 
Optima, Môj zdravý svet, DV COOP Jednota, Hubert lövölde, 
Anna Balázsiová, Tomáš Hučko, köszönjük továbbá minden 
tagunknak, aki hozzájárult.
Sajnos, a mulatság után, december elején klubunkat nagy 
veszteség érte. Itt hagyott bennünket Magduška Andráško-
vá… A kedves, az áldozatkész… Gondolunk rád, Magduš-
ka. Nagyon nehezen írom le ezeket a szavakat… Hiányzol 
nekünk… Nyugodj békében, emlékeinkben és szívünkben 
örökké velünk maradsz. Az élet klubunkban megy tovább. A 
mi korunkban a halál már nem kivételes eset,  inkább az élet 
velejárója, ebbe bele kell nyugodnunk. Igyekszünk életünket 
legalább egy kicsit gazdagítani az egészségünkkel való tö-
rődéssel. Ezért több mint húsz tagunk felkerekedett a gyűgyi 
fürdőbe egy kicsit feltöltődni, élvezni az életet, amíg még le-
het. Akik otthon maradtak, élvezhették az oroszlányi barátok 
rövid látogatását. Ők Vágsellyéről hazafelé menet álltak meg 
nálunk – ott a DCS 1. karácsonyi kiállításon vettek részt.
A klubban három hónapja készítjük a karácsonyi díszeket, ád-
venti koszorúkat, más kézimunkákat. Készülünk ugyanis a 4. 
tornóci karácsonyi vásárra. Alkotásainkat a kultúrház nagyter-
mében illetve az udvari sátrakban állítják ki. Ezért mindenkit 
szeretettel várunk, és örülünk a találkozásnak.
Mária Hrabovská, a ZO JDS elnöke
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Láng-udvar 2018
A lovaglóidény hagyományosan április 28-án kezdő-
dött. A népes közönségnek bemutatkoztak a lovas klub 
tanulói és a lovaglótorna-csoport Vladimíra Lenčéšo-
vá vezetésével. Gyorsaságukat és ügyességüket a 
gyorsasági diszciplínák, Pole bending és Barrel race 
lovasai is bemutatták. Az idény megnyitásának részét 
képezte Martin Halás kaszkadőr fellépése is, aki lo-
vaival szabadon választott gyakorlatokat mutatott be. 

A délutáni 
programo-
kat a Buster 
band együt-
tes fellépése 
tarkította.
Július 28-án 
a western 
l o v a g l á s 
vándorser-
lege kereté-
ben páros 

versenyek zajlottak, klubunk itt már negyedszer volt 
a vendéglátó, a versenyen rekordot döntöttek. 63 
páros versenyzett. Ez az egész 9 év alatti vándorser-
leg-sorozatban is rekordnak számított.
A lányok most sem okoztak csalódást és saját kategó-
riájukban ismét az élvonalban végeztek.
Augusztus 28-án került sor az „Extreme trail” ver-
seny negyedik évfolyamára, ahol a lovas párosok 
különféle akadályokat küzdenek le. A délután részét 
képezte a bográcsnap, ahol a látogatók különféle éte-
leket kóstolhattak. 
A minőséget a „fakanálbajnokok”, Ján Patyi, Ferko 
Végfalvi, Marcel Hadnaď, a Józsa házaspár és Olajos 
Gáspár garantálták, akik nem egy ínyenc ízlelőbim-
bóit csiklandozták meg.
December 8-án a gyermekek nem kis örömére kísére-

tével együtt 
f a l u n k b a 
látogatott a 
Mikulás.
M i n d e z e k 
az akciók 
n e h e z e n 
valósultak 
volna meg a 
Láng-udvar 
elkötelezett 
tagjai és ba-

rátai támogatása nélkül.
Hatalmas köszönet illeti a következő szponzorokat: 
Lujzi Alojz Čelítko, Peťo Suchý Ňaňo, a Hadnaď csa-
lád, a Vološinov család, a Duslo r.t., NSK, TORAS, a 
Híreš család, Agroslužby r.t.
Mindenkinek áldott, sikeres új esztendőt kívánunk: 
lovas barátaik 

     Nyár és ősz horgászterületeinken
Az idei nyáron a hosszan tartó szárazság, a magas hőfokok, 
a légnyomás változásának hiánya – melyre a halak annyira 
érzékenyek – nem adott lehetőséget a nagy fogásokra. A 
horgászok élvezhették a vízparton és a természetben eltöl-
tött gyönyörű nyarat, de bárhogy is igyekeztek, kapás csak 
szórványosan fordult elő és inkább éjjel vagy a kora reggeli 
órákban, amikor kissé csökkent a hőmérséklet. A fogásokon 
kívül tevékenységünk a horgászterületek karbantartására és 
a víz minőségének megfigyelésé irányult.
Horgászterületünk fő eseménye a szlovákiai országos  ver-
seny volt LRU úszós horgászatban, mely a  Vág versenysza-
kaszán zajlott öt év után, amikor ezt a vonalat kiépítették, és 
megtartották az első versenyt.
A versenyszakaszt öt éven keresztül úgy tartották karban, 
hogy nem nőtt be bokrokkal és egyéb növényzettel. Ennek 
ellenére meg kellett tisztítani a partot és a bekötő utat, s ma-
gához a versenyszakaszhoz vezető utat is, hogy kedvezőtlen 
idő esetén is meg lehessen közelíteni motoros járművekkel.
Szeptember 6.7.8.15. és 16-án az Amerika III. halastó te-
rületét hozták rendbe, ahol a versenyzők előkészülete és a 
sorsolás folyt, s innen mentek a versenyzők a saját szekto-
rukba, rendbe hozták a bekötő utakat, építkezési törmelékkel 
és homokkal erősítették meg, rendbe hozták a növényzetet is 
a bekötő utak mellett úgy, hogy ne tehessenek kárt a gépko-
csikban, megújult a lejtő szakasza is, amit lekaszáltak, s az 
egész utat úgy hozták rendbe, hogy elegendő hely legyen az 
autóknak és technikailag biztosítani tudják a versenyeket és 
a versenyzőket. 
Maga a verseny 2018. szeptember 21-23-án zajlott.
A versenyzőket és a zsűrit a verseny igazgatója, JUDr. Tibor 
Tímár, a vágsellyei városi horgászszervezet elnöke köszön-
tötte, aki üdvözölte az összes versenyzőt, bemutatta nekik a 
horgászterületet, ahol versenyezni fognak, és mindnyájuknak 
sok sikert kívánt.
A verseny minden napja a szektorok sorsolásával, a tápok 
előkészítésével és a halak beetetésével kezdődött az Ame-
rika III. területén. A versenyzők elfoglalták helyüket, ahol 2 
órájuk volt a horgászhely és a kellékek előkészítésére. Ez 
idő alatt ellenőrizték a tápot, mennyiségi szempontból és az 
összetételét illetően is.  A verseny 10-től 14 óráig tartott. Ezt 
követte a zsákmány lemérése és az értékelés.
A vágsellyei városi szervezet versenyző csapata Ivan Cibuľ-
ka, Zdenko Tuška, Jozef Šimko és Emil Raschman összeté-
telben kollégáik, Miroslav Janek és Alexander Papp együtt-
működésével /akik a szükséges információkat szolgáltatták 
nekik a verseny lefolyásáról/ a 3. helyet szerezték meg, a nők 
között Eva Cibuľková a 2. helyen végzett.
A versenyt az értékelés után JUDr. Tibor Tímár zárta, minden 
versenyzőnek megköszönte a felelősségteljes hozzáállást és 
a becsületes küzdelmet, még ha nem is volt annyira kedvező 
az időjárás - a bíráknak pedig köszönetet mondott a korrekt 
döntésért, s mindenkinek megköszönte, aki hozzájárult a ver-
seny sikeréhez.
A résztvevők a Petrov zdar köszönéssel búcsúztak egymás-
tól, további szép élményeket kívánva mindenkinek kedvenc 
sportágában. Ezúton is köszönet jár a Tornóci Községi Hiva-
talnak, Ing. Július Rábek polgármesternek, valamint a hivatal 
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dolgozóinak, akik részt vettek a munkákban és kölcsönözték a 
villanyaggregátort.
Köszönjük továbbá a nem horgászoknak is, akik a technikát 
biztosították vagy munkájukkal segítették a rendezvény meg-
valósítását – Jozef Horváth mérnök, Čelítko úr, Hambálek úr, 
Kysučan úr és Suchý úr. A Megastav Nitra cégnek köszönjük a 
homokszállítást a zsigárdi Téglagyárból, melyet az utak javítá-
sára használtunk fel. Köszönjük tagjainknak is, akik a kötelező 
brigádórákon felül is dolgoztak a verseny előkészítésénél és se-
gítették megvalósítását, ezzel öregbítve a község és a vágsely-
lyei városi szervezet jó hírnevét, mivel ide egész Szlovákiából 
érkeztek horgászok, s így összehasonlíthatták a feltételeket, a 
környezetet a hasonló hazai területekkel.
A jövőre nézve is szép környezet alakult ki itt, s lehetőség lesz 
hasonló akciók lebonyolítására. Szeretnénk köszönetet mon-
dani az SVP Piešťany diszpécserszolgálatának is, mely kérvé-
nyünknek eleget téve a verseny idejére biztosította a víz kellő 
mennyiségét, hogy a verseny alatt ne változzanak a feltételek a 
víz  áramlását illetően.
A forró és száraz időszak után, amikor minden, halakkal való 
manipulálást ki lehetett zárni, a halszállítók elkezdték az árusí-
tást és  a területek betelepítését. Szeptember 22-én az Amerika 
III. halastavat telepítették be 120 kg K3-as ponttyal a tavaszi 
pusztulás pótlására. Október 21-én az Amerika III-ba 240 kg 
K3+260 kg K2 pontyot, a Vízállásba 250 kg K3 és 240 kg K2 
pontyot telepítettek. Az Amerika III. tavat továbbá 100 kg ezüst-
kárásszal és 100 kg dévérkeszeggel telepítették be.Az Amerika 
III. halastóba 100 db fogassüllőt is telepítettek, a Vízállásba eb-
ből a halfajtából 250 db került. A víz megfelelő szintjénél etetés 
után a tél beállta előtt mindkét tóban viszonylag jó körülmények 
lesznek az állomány átteleléséhez.
Szeretnénk még tájékoztatni önöket tevékenységünkről és 
azokról az eseményekről, melyek a vágsellyei városi szervezet-
ben történtek, aminek a mi alapszervezetünk is részét képezi.
A Szlovák Televízió „Na rybách Petrov zdar” műsora alkotóival 
együttműködve az egyes horgászterületek és szervezetek be-
mutatása keretében két műsorban is közvetítették a Kis Bikás 
halastó bágerozását és a Vágon található horgászterület be-
mutatását. Ezeket a dokumentumokat az STV archívumában 
a „ Na rybách” műsor 2018.6.3-i és 6.17-i adásában tekinthetik 
meg.
Az év folyamán Sókszelőcén egy új halastavat bágeroztak ki, 
mely elsősorban a sókszelőcei horgászokat szolgálja majd, 

akiknek ez idáig a Súgó halastavon kívül nem volt lehetőségük 
horgászni, s fogásért a szomszéd horgászterületekre kellett jár-
niuk.
Az újonnan keletkezett horgászterületbe még „életet kell önte-
ni”, be kell telepíteni különféle halfajtákkal, melyet már az őszi 
telepítéseknél elkezdtek, ki kell alakítani a feltételeket a plankto-
nok létrehozására, s a partot is el kell rendezni úgy, hogy meg-
közelítése biztonságos legyen, ki kell ültetni a növényzetet is, 
hogy szilárdítsa a partot. A tó megnyitásának tervezett időpontja 
2020.
Folytatódott továbbá a zsigárdi Téglagyár halastó bágerozása, 
s a vágkirályfai sóderbánya halastó biológiai iszapmentesítése.
Ez mind nem kis befektetés, mely a jövőben térül meg, hogy te-
kintettel a gyors klímaváltozásokra, amikor egyre nagyobb prob-
lémákat okoz a vízhiány, továbbra is fenn lehessen  tartani  a 
víz által kialakított vidékünkön a horgászást. Ami a Szlovák Hor-
gászszövetség szervezetét illeti, új horgásztörvényt fogadtak el, 
mely változásokat hoz majd, s melyekről néhány éve vitáztak 
már a taggyűléseken. Ezek a változások több jogkört és felelős-
séget biztosítanak a helyi szervezetek tevékenységét illetően, 
melyek javíthatják körülményeiket ahhoz, hogy a horgászat vi-
zeinkben hozzájáruljon az életminőség s egész környezetünk 
javításához. Még dolgoznak a törvény végrehajtó rendeletén, 
mely pontosítja és részletekbe menően elmagyarázza a törvény 
egyes paragrafusait, hogy egyértelmű és érthető legyen minden 
tagunk számára.
2018.11.25-én került sor a Szlovák Horgászszövetség XII. 
kongresszusára. Ez a kongresszus elfogadta az új Tanácsot 
és ellenőrző bizottságot, jóváhagyta a Tanács tevékenységé-
nek főbb irányvonalait, a horgászszövetség titkári tisztségében 
megerősítette Ľuboš Javor mérnököt, s új elnököt választott 
Emanuel Seemann személyében.
Szervezetünk számára nagy öröm, hogy  a SZHSZ Tanácsá-
nak tagja lett a vágsellyei városi szervezet elnöke, JUDr. Tibor 
Tímár is, akinek ezúton is gratulálunk megválasztásához, a 
horgászat formálásában végzett alkotómunkájához pedig sok 
sikert kívánunk.
Végezetül köszönetet mondunk minden pártfogónknak, szpon-
zorunknak és tagunknak a támogatásért és a munkánkban 
nyújtott tevékenységükért egész évi akcióink során, mely nélkül 
szervezetünk nem tudna működni.
Az év utolsó napjaiban mindenkinek sikeres új esztendőt kívá-
nunk!  Petrov zdar!  a horgászszövetség tornóci alapszervezete  
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Jelentés az iskolapadból...


