
Diamantový sobáš

Turistika na Gýmeš

Rybárska sezóna začala

 ...naša škola má 50 rokov. Jubileum, 
ktoré každý človek oslavuje ako prelom 
svojho života. Sme hrdí na našu školu 
a právom si zaslúži svoje narodeniny 
osláviť.

Budova terajšej školy začala písať 
svoju históriu v roku 1962, veľa žiakov sa 
v nej naučilo písať, čítať, počítať. Môžeme 
podotknúť, že ešte starí rodičia súčasných 
žiakov prekonávali prekážky v podobe 
matematických príkladov a vybraných 
slov na našej škole. Do dnešného dňa 
opustilo rady našich žiakov v priebehu 
päťdesiatich rokov 1702  absolventov.

V súčasnosti patrí naša škola 
k  plnoorganizovaným typom základnej 
školy a s účinnosťou od  01.08.2002 
vznikla základná škola s materskou 

1. jún sa už dlhé desaťročia oslavuje 
ako Medzinárodný deň detí. Tento sviatok 
určite s nadšením oslávi každé dieťa. 

V tomto roku sa aj obecná knižnica 
rozhodla obdariť deti aspoň symbolicky. 
Všetky deti III. triedy materskej školy 
a prváci a druháci zo Základnej školy 
s  materskou školou sa stali členmi 
obecnej knižnice bez nutnosti uhradiť 
poplatok za členské. 

Milé deti, ste v knižnici srdečne vítané. 
Dúfam, že spolu s rodičmi využijete tento 
darček na to, aby ste si prišli pozrieť a požičať 
niektorú z množstva kníh, ktoré čakajú na 
svojich čitateľov. Teším sa, že tento malý 
kúsok papiera  – čitateľský preukaz, ktorý 
pri návšteve knižnice dostanete, vám otvorí 
dvere do zázračného sveta kníh. Úprimne 
verím, že už nikdy tie dvere nezatvoríte 
a  knihy sa vám stanú dobrým priateľom, 
ale i bránou do nového, čarovného sveta. 

IM

školou ako rozpočtová organizácia 
Obce Trnovec nad Váhom s právnou 
subjektivitou. Riaditeľkou školy je 
PaedDr. Eva Klincková.

Oslava sa konala 02.06.2012 
v  priestoroch telocvične. Na príprave 
dôstojného priebehu osláv výročia 
školy sa podieľali všetci zamestnanci 
školy a jej žiaci. Pozvaní boli súčasní 
aj bývalí pedagogickí a nepedagogickí 
zamestnanci, sponzori, rada školy, 
združenie rodičov školy , zastupiteľstvo 
obce a iní. Hostia sa začali schádzať 
o niečo skôr a privítanie bolo veľké, veď 
niektorí sa nevideli mnoho rokov a veru 
mali si čo povedať. K výročiu školy bol 
vydaný  pamätný list, ktorý bol súčasťou 

50. výročie otvorenia 
základnej školy v Trnovci nad Váhom

pokračovanie na strane 2

Obecná knižnica ďakuje všetkým čitateľom, ktorí venovali knižnici vecný 
dar, čím prispeli k obohateniu a skvalitneniu knižničného fondu!

I. M.

Knižnica deťom
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darčekového balíčka pre pozvaných hostí a do pripravenej 
kroniky sa každý z prítomných podpísal.

Slávnostný program začal príhovorom našej pani riaditeľky 
a pokračoval príhovorom pána starostu.  

Žiaci si pripravili dojímavý program, ktorý všetci so 
záujmom sledovali. Po ukončení  nasledovala slávnostná 
recepcia a prehliadka celej školy. Výstava fotografií – Takí sme 
boli...- zaujala každého.

...a to nebolo všetko. V poobedňajších hodinách nasledoval 
program pre všetkých pozvaných i nepozvaných hostí  na 
miestnom futbalovom ihrisku. Vystúpili sokoliari Sv. Bavona zo 
Štiavnických Baní, veliteľ obecnej polície Trnovec nad Váhom 
kpt. Jozef Orosz predviedol so svojím psom ukážky z kynológie. 
Ukážkami voltížneho predstavenia sa pochválil oddiel cvičencov 
zo Strednej odbornej školy Šaľa.

Keďže uplynulo už 50 rokov odvtedy, čo boli prvýkrát 
otvorené dvere  školy, do tej ďalšej 50 máme niekoľko prianí. 
Našej oslávenkyni prajeme, aby sa zapísala do pamäte mnohých, 
aby sa stala školou vyhľadávanou a navštevovanou, aby každým 
rokom jej bránami prechádzalo dostatok žiakov, ktorí majú chuť 
vzdelávať sa. Prajeme jej, aby sa v nasledujúcich rokoch zapísala 
medzi najlepšie školy v okrese a kraji, a aby jej úloha zostala 
naďalej rovnaká – naučiť a vychovávať.

Katarína Tusková

pokračovanie zo strany 1
Základná  škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 

Školská  302, 925 71 Trnovec nad Váhom  

 

 

 

 

ĎAKOVNÝ	  LIST	  
za aktívnu pomoc pri spoluorganizovaní  

50. výročia otvorenia našej základnej školy 

dňa 02.06.2012  

 

Zároveň  Vám želáme veľa osobných aj pracovných úspechov. 

 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom 05.06.2012          PaedDr. Eva Klincková                                                                                           

  riaditeľka školy 
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Michaela Mrlláková    
Dominika Peňáková

Rozália Iványiová - 82 ročná
Alžbeta Sopronyiová - 64 ročná
Michal Novák - 33 ročný
Ibolya Nováková - 38 ročná
Mária Marková - 76 ročná
Ľudovit Benko - 55 ročný
Jozef Ladič - 72 ročný
Matilda Lukáčová - 76 ročná
Alexander Marček H.J. - 85 ročný

 Emília Dojčanová
 Margita Fülöpová
 Imrich Kováč   
 Helena Molnárová

 Helena Fraňová       
 Oto Kesely
 Ing. Jozef Kukan
 Alžbeta Nováková

 Mária Barcziová
 Ida Mikulská
 Eva Mitanová    
 Jozef Užovič

 Mária Rapcová
 Júlia Slížová
    

Lukáš Marček a Dominika Lapšanská
Roland Bittó a Katarína Tóthová
Roman Horváth a Dana Augustineková
Martin Mikla a Gabriela Nagyová

Ladislav Boháč a Mária Janigová

Jozef Daniel a Alžbeta Motolíková

Jedenáste zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 11. júna 
2012 v  zasadačke obecného úradu. 
Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 
obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 9  poslancov. Zasadnutie bolo 
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 
programu. Nakoľko k bodom programu 
nikto z  prítomných nemal pripomienky 
ani doplňujúci návrh, starosta obce 
dal hlasovať za predložený program 
zasadnutia. Poslanci ho jednohlasne 
schválili.  Za zapisovateľa zápisnice 
predsedajúci určil Ing. Motolíkovú, 
za overovateľov zápisnice boli určení  
poslanci Erika Fülöpová a  Ing. Jaroslav 
Hlavatý. Návrhová komisia bola zvolená 
v  zložení Ing. Gašpieriková, p. Čerhák, 
PaedDr. Suba. 

V  ďalšom bode sa pokračovalo 
kontrolou plnenia uznesení 
z predchádzajúcich zasadnutí.  K tomuto 
bodu podal správu Ing. Ján Hrabovský, 
starosta obce. Uviedol, že uznesením 
č. 73/2012 bolo uložené predĺženie 
nájomných zmlúv na obecné byty a nové 
zmluvy na nájomné byty, tým pádom 
uznesenie bolo splnené v plnom rozsahu. 
Ďalej uznesením č. 80/2012 písm. A bola 
prejednávaná ponuka na odpredaj 
pozemkov súrodencov Alakszových, 
úloha je v riešení. 

Po kontrole plnení uznesení sa 
pokračovalo správou nezávislého 
audítora a v schvaľovaní záverečného účtu 
obce. Audit účtovnej závierky účtovnej 
jednotky Obec Trnovec nad Váhom 
k  31. decembru 2011 za hospodársky 
a  rozpočtový rok uskutočnil nezávislý 
audítor Ing. Jozef  Szekeres. Súčasťou 
auditu bolo zhodnotenie rozpočtového 
hospodárenia a  zadĺženosti obce 
ako aj overenie použitia návratných 
zdrojov financovania, vyplývajúce zo 
zákona o  rozpočtových pravidlách. Vo 
výslednom stanovisku audítora bolo 
uvedené, že účtovná závierka vo všetkých 
významných súvislostiach poskytuje 
pravdivý a  verný obraz finančnej 
situácie obce k 31.12.2011, neboli zistené 
skutočnosti, ktoré by spochybňovali 
vykázané výsledky rozpočtového 
hospodárenia. Nezávislý audítor 
odporučil schváliť záverečný účet obce 
a  tvorbu rezervného fondu minimálne 

vo výške 10 %  z prebytku hospodárenia 
bez finančných operácií a  bez dotácií, 
t.j. vo výške 17 562 eur. Poslanci vyššie 
uvedené jednohlasne schválili s použitím 
rezervného fondu na výstavbu kanalizácie 
v obci. 

V  bode Obecná polícia a  správa 
o  činnosti za obdobie apríl-máj 
2012 hodnotiacu správu podal 
novovymenovaný náčelník Obecnej 
polície kapitán Jozef Orosz. V  správe 
uspokojivo hodnotil prácu kolektívu 
a  uviedol, že v  nasledujúcom období 
je potrebné sa zamerať hlavne na 
protiprávnu činnosť rómskych detí 
a  priestupky páchané maloletými riešiť 
postihom ich rodičov v blokovom konaní. 

Potom nasledovalo prehodnotenie 
platu starostu obce. Novela zákona č. 
253/1994 Z. z. zaviedla novú povinnosť 
obecného zastupiteľstva – plat starostu 
1  x  ročne opätovne prerokovať.  Pri 
prerokovaní tohto bodu sa starosta obce 
vzdialil. Slova sa ujal zástupca starostu 
p. Láng. Základný plat starostu je 
súčinom priemernej mzdy zamestnanca 
v  národnom hospodárstve uvedeného 
podľa štatistického úradu za rok 2011 
je to 786 eur a  koeficientu 1,98 podľa 
počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo 
môže takto vypočítaný plat zvýšiť až 
o  70 %. Poslanci pristúpili k  tajnému 
hlasovaniu, výsledkom čoho bolo 
zvýšenie základného platu starostu 
o 36,66 %, celkom mesačný plat starostu 
po zaokrúhlení je 2127 eur. 

V  ďalšom zasadnutie obecného 
zastupiteľstva pokračovalo prerokovaním 
návrhu VZN č. 2/2012 o  vytváraní 
zdravého životného prostredia, 
o  ochrane verejného poriadku a  zelene 
na území obce Trnovec nad Váhom. 
Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia je v  rámci právomoci obce 
a v súlade s platnými právnymi predpismi 
usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie 
zdravého životného prostredia 
v  katastrálnych územiach obce Trnovec 
nad Váhom. Návrh VZN bol zverejnený 
na stránke obce, na obecnej tabuli dňa 
17.05.2012. Poslanci ho prerokovali a po 
zapracovaní pripomienok jednohlasne 
schválili. 

Následne sa pokračovalo návrhom 
VZN č. 3/2012 o  podmienkach 

a podrobnostiach držania psov na území 
obce Trnovec nad Váhom. Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 3/2012 upravuje 
podmienky vedenia evidencie a vodenia 
psov a  tiež súvisiace podrobnosti 
o  znečisťovaní verejných priestranstiev, 
povinnosti držiteľov psov, odchyt 
psov a  priestupky. Toto nariadenie 
sa nevzťahuje na služobných psov, 
používaných podľa osobitných predpisov 
a nie sú ním dotknuté všeobecne záväzné 

pokračovanie na strane 4
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Z jedenásteho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva



navrhovateľov. Predaj pozemkov bol 
prejednávaný aj komisiou výstavby, 
ktorá odporučila ich odplatný prevod 
s  tým, že náklady súvisiace s  prevodom 
nehnuteľností si uhradia kupujúci. Na 
základe predchádzajúcich období bola 
navrhnutá cena 8,50 za 1m2. Poslanci 
prevod nehnuteľností a cenu jednohlasne 
schválili. 

V  ďalšom bode bola prejednaná 
žiadosť obyvateľov Poštovej ulici 
o predĺženie vedenia miestneho rozhlasu 
a vhodné umiestnenie ampliónu. Poslanci 
navrhli možnosť výmeny ampliónu 
s väčšou kapacitou. 

Ďalej bola prejednávaná žiadosť 
Obvodného úradu životného prostredia 
Šaľa o  vydanie stanoviska k  zámeru 
,,Poľnohospodárska bioplynová 
stanica Horný Jatov“ navrhovateľa A.I. 
Farma Mojmírovce, či daná činnosť 
má byť posudzovaná podľa zákona 
o  posudzovaní vplyvoch na životné 
prostredie. Poslanci jednohlasne schválili 
stanovisko o  posudzovaní predmetného 
záveru podľa zákona. 

V  ďalšom starosta obce predložil 
žiadosť združenia Csemadok 
o  poskytnutie dotácie na uskutočnenie 
letného tábora pre deti so zameraním na 
remeselnícke zručnosti. Poslanci schválili 
príspevok na činnosť vo výške 400 eur. 

V  rámci diskusie sa prvý prihlásil 
R. Hrabovský, ktorý podal informáciu 
o  novej voľbe členov Rady školy, 
o  uskutočnení 50. výročia založenia 

školy. Poslanci vysoko hodnotili samotnú 
organizáciu a  priebeh osláv a  zároveň 
vyjadrili poďakovanie pre vedenie 
školy, pedagógov a  žiakov, ktorí sa 
podieľali na jej príprave. PaedDr. Suba 
navrhol rozšírenie kamerového systému 
v  obci a  upozornil na tvorbu čiernych 
skládok odpadu, taktiež podal návrh na 
rekonštrukciu chodníkov a  konštatoval, 
že v  dôsledku nepriaznivej situácie na 
finančnom trhu by bolo vhodné sa 
v budúcnosti zamýšľať nad investovaním 
obecných financií. Ďalej pán Láng 
sa dotazoval na možnosť riešenia 
rozšírenia chodníka v  Novom Trnovci 
n/V. Pozitívne hodnotil uskutočnenie 
rybárskych pretekov v obci a poukázal na 
udržiavanie trávnatých plôch, na kosenie. 
Pána Čerhák požiadal o  zapieskovanie 
multifunkčného ihriska a  potrebe 
riešenia jeho prevádzky. Pán Čelítko sa 
dotazoval  na výstavbu inžinierskych sietí 
na Píšťalovej ulici pri novovytvorených 
pozemkoch a  osvetlenia, poukázal na 
problém premnoženia líšok v  katastri 
obce. Ing. Gašpieriková v diskusii hovorila 
o zvýšení funkčnosti obecného rozhlasu. 
Starosta obce informoval  o možnostiach 
využitia starej kotolne pri Základnej škole 
a o príprave Obecných dní. 

Nakoľko ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, predseda návrhovej komisie 
predniesol návrh na uznesenie, ktorý 
poslanci jednohlasne schválili. 

Na záver starosta obce poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

právne predpisy. Poslanci ho prerokovali 
a po zapracovaní návrhov aj jednohlasne 
schválili. 

V bode predĺženie nájomných zmlúv 
v  obecných bytoch boli prehodnotené 
žiadosti nájomníkov, ktorým končia 
nájomné zmluvy 30.06.2012. Informáciu 
k  tomuto bodu podala Ing. Motolíková. 
Na základe žiadostí nájomníkov poslanci 
jednohlasne schválili  opätovné predĺženie 
nájomných zmlúv v bytovke č. 303 a 304, 
v bytovke č. 584 na bezbariérový byt na 
1 rok a v bytovke č. 993 a 994 pre štyroch 
nájomníkov do 30.09.2012. 

Správa o  činnosti Komisie športu, 
kultúry, mládeže, sociálnych vecí 
a  zdravotníctva predniesol predseda p. 
Jaroslav Čerhák. V  správe sa zameral 
na hospodárenie s  financiami v  rámci 
športu, v  oblasti kultúry na vyradenie 
kníh z  obecnej knižnice, v  oblasti 
sociálnych vecí na prijaté nariadenie 
ohľadom financovania sociálnych služieb 
v obci a problémami , ktoré sa okolo toho 
vyskytli.   

V  rámci došlej pošty boli 
prejednávané žiadosti o  kúpu obecných 
pozemkov. Jedná sa o  pozemky, ktoré 
tvoria priľahlé plochy k  pozemkom 
zastavaných stavbou vo vlastníctve 
žiadateľov. Priamy predaj obecného 
majetku je možný podľa § 9a, ods. 8 písm. 
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov - pozemky, 
ktoré tvoria priľahlé plochy k pozemkom 
zastavaných stavbou vo vlastníctve 

pokračovanie zo strany 3

Dňa 26. mája 2012 sa v sobášnej 
miestnosti obecného úradu konala 
slávnosť, akú často nevidíme. 
Diamantový sobáš slávili manželia 
Jozef Daniel a Alžbeta Danielová, rod. 
Motolíková.

K tomuto krásnemu výročiu im blahože-
lali najbližší príbuzní, priatelia a pripojili 
sa aj členovia Zboru pre občianske záleži-
tosti Obecného úradu v Trnovci nad Vá-
hom. S gratuláciou sa pripája aj redakcia 
našich novín.

„Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
  čo sa s ním i vysokej staroby dožiješ“

Trnovecké noviny máj-jún 2012
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Divadelné predstavenie v obci 

slávik Slovenska 

Dňa 6. mája 2012, v krásnu májovú 
nedeľu, sa o  15.00 hodine vo veľkej 
sále Miestneho kultúrneho strediska 
v Trnovci nad Váhom konalo divadelné 
predstavenie. 

Amatérski herci z  divadelného 
súboru DESAŤ z  Hornej Kráľovej 
odohrali divadelnú inscenáciu hry 
v  troch dejstvách Pán poslanec od 
srbského autora Branislava Nuśica. 

Javisko v  miestnom kultúrnom 
stredisku sa stalo platformou, na ktorej 
sa rozvíjal príbeh nádejného poslanca, 
ktorý našiel svojho protikandidáta 
priamo doma,  v  osobe nápadníka 
vlastnej dcéry. Autor zaujímavo vykreslil 
strednú vrstvu typického srbského 

malomesta a jej charakteristické črty.
Vtipné dialógy a  solídne výkony 

hercov si vyslúžili smiech a  potlesk 
obecenstva. Škoda len, že termín 

kolidoval s  vystúpením slovenských 
hokejistov na majstrovstvách sveta, inak 
by sa predstavenia určite zúčastnilo viac 
divákov. IM

 Dňa 7.6.2012 sme sa zúčastnili 
obvodného kola súťaže v speve ľudových 
piesni Slávik Slovenska 2012. Zúčastnili 
sa Lucia Lazarovová, žiačka IV.A  triedy 
a  Katrin Kisová, žiačka VIII.A  triedy. 
Klavírny doprovod -  Radovan Gofjar. 
Víťazky školského kola nás nesklamali 
a umiestnili sa na vynikajúcich miestach:
Lucia Lazarovová II. kategória – 2.miesto
Katrin Kisová III. kategória – 1 . miesto 
– postup do krajského kola

Krajské kolo sa konalo dňa 14.6.2012 
v Leviciach. V silnej konkurencii Katrin 
podala vynikajúci výkon. Veríme, že 
budúci rok sa nám podarí uspieť aj na 
vyšších postupových súťažiach.

Mgr. Beáta Kislerová

Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302        
a Obec Trnovec nad Váhom

organizuje

Letný tábor 

16.  -  20. júl 2012
Program:
- jednodňový výlet do Banskej Štiavnice a okolia
- turistika
- varenie gulášu
- táborové olympijské hry
- vedomostné súťaže
- tvorivé dielne
- hľadanie pokladu
- jednodňový plavecký výcvik
- stanovanie a opekanie

Poplatok:  10,- EUR  (žiak tunajšej školy )
                   15,- EUR  (žiak inej školy s trvalým pobytom v Trnovci nad Váhom)  

Strava: vo forme obeda zabezpečená 
              Pitný režim  a doplnkové stravovanie zabezpečí zákonný zástupca.

Prihlasovať sa môžu deti vo veku od 7 do 14 rokov na Základnej škole v Trnovci 
nad Váhom do  08. júla 2012.  Dieťa musí prihlásiť zákonný zástupca osobne na 
sekretariáte školy. Úhrada poplatku pri zápise. 

Informácie na tel. č. 031/7781290
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 Vážení spoluobčania, kolegovia 
rybári!
V  krátkosti  Vás chceme poinformovať 
o našej činnosti počas uplynulých  dvoch 
mesiacov.

 Začiatkom mája sa naša činnosť 
zamerala na finálnu  prípravu rybárskych 
pretekov. Vďaka aktívnej pomoci našich 
členov a  štedrosti sponzorov sa  všetko 
pripravilo tak, aby  sa mohli preteky  
uskutočniť tak, ako boli naplánované. 
Pretekov sa zúčastnilo 89 pretekárov, 
bolo ulovených 140 ks kaprov. 
PORADIE  víťazov  pretekov  bolo 
nasledovné:
1.PASTOREK LADISLAV 5,58 kg
2.HASTERMAN RICHARD 5,10 kg 
3.TÓTH MICHAL 4,56 kg

Nakoľko bolo veľmi pekné počasie, 
preteky navštívilo veľa návštevníkov 
z  obce ako aj okolia, ktorí si pochutili 
na špecialitách kuchyne a  občerstvili 
sa v  bufete. Po vyhodnotení 
a  odovzdaní cien sa losovala tombola 
pre návštevníkov pretekov. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli do tomboly, 
z ktorej 50 % -ný výťažok bol venovaný 
deťom, ktoré osireli po autohavárii 
rodičov, ktorých pohreb sa konal práve 
v deň pretekov. 

Od 15.5. sa začala rybárska sezóna 
na lov kaprov na rybníkoch. Pekné 
úlovky počas pretekov prispeli k  tomu, 
že sa návštevnosť hlavne revíru Amerika 
III značne zvýšila.

V dňoch 25., 26. a 27.5 sa uskutočnil 
na novovytvorenej pretekárskej dráhe 
na Váhu pretek 1.ligy Lov rýb udicou na 
plávanú. Počasie aj počas tohto preteku 
účastníkom prialo, aj keď úlovky neboli  
celkom podľa predstáv pretekárov. Je to 
pomerne náročný úsek s prúdiacou vodou 
s  hĺbkou 4-8m. Ale aj napriek tomu sa 
dráha páčila kvôli peknému prostrediu, 
kde lov nerušia prechádzajúce autá  
a pod. Do budúcnosti sa tu možno budú 
konať aj iné podujatia, preto žiadame 
domácich rybárov, aby boli ohľaduplní 
voči rybárom z  iných organizácii, ktorí 
sem prídu loviť.

Dňa 1.6. sa začala hlavná rybárska 
sezóna aj na tečúcich vodách a  16.6.aj 
lov dravcov. Časť rybárov sa presunula 
už na tečúce vody, aby sa popasovali 
s  „ozajstnými rybami“ a  užívali si ich 
zdolávanie.

rybník amerika iii: Koncom apríla 
a  začiatkom mája došlo na rybníku 
k úhynu väčšieho množstva kaprov ako 
z  jarnej násady, ale aj kaprov zo starej 
osádky. Po aplikácii liečiva sa už väčší 
úhyn nezistil. Iné druhy rýb neuhynuli.

Z  dôvodu nedostatku zrážok 
a  poklesu hladiny spodných vôd 
dochádza  stále k väčšiemu úbytku vody 
z  rybníka. Možnosť napustenia z  Váhu 
je nereálna, takže to musíme nechať na 
prírodu, ako sa s týmto obdobím sucha 
vysporiada. V  máji boli odobraté aj 
vzorky dnového sedimentu na rozbor. 
Výsledky rozboru sú dobré a nevykazujú 
prítomnosť škodlivých látok a poukazujú 
na biologickú vyrovnanosť.

Najväčšou výčitkou je opäť množstvo 
odpadu, ktorý tu rybári zanechávajú. 
Všetci viete v  akom stave bol rybník 
pred otvorením  a  v  akom je teraz  po 
1 mesiaci lovu. Je až neuveriteľné, koľko 
odpadkov tu zanechávate a  že niekto 
dokáže v  tom neporiadku presedieť 
hodiny. Stačí len malá iniciatíva každého 
z  Vás, aby si vo svojom okolí udržali 
čistotu, prípadne pozbierali odpad 
z vriec a sústredili ho na jednom mieste, 
čo by nám oznámili a odkiaľ by sme ho 
dali odviesť na likvidáciu.

rybník vízallás: Tu počas jarného 
obdobia nebol zistený  väčší úhyn. 
Pokosil sa úsek, ktorý je najprístupnejší 

a najviac navštevovaný. Hladina vody síce 
aj tu poklesla, ale nie tak ako na rybníku 
Amerika III. Nejaké väčšie úpravy sa tu 
nebudú realizovať z dôvodu vlastníckych 
vzťahov. Žiadame aj tu loviacich rybárov, 
aby udržiavali poriadok na lovných 
miestach a  odpadky odnášali preč 
a nestrkali ich do kríkov, kde ich možno 
teraz nevidieť, ale tam zostanú.

Rybársky dom a Vermek: Na rybárskom 
dome sa nalepili písmená na označenie 
názvu RYBÁRSKY DOM. Za ich výrobu 
a  osadenie touto cestou ďakujeme Akad. 
soch. Milanovi Jančovičovi.

Ďalej sa vymenilo oplechovanie 
múrika na streche, ktoré bolo hrdzavé 
a  počas dažďov stekala hrdzavá voda 
na novú fasádu. Na rybníku prebieha 
pravidelné kŕmenie, ryby zatiaľ nepociťujú 
nedostatok kyslíka ani prípadné prehriatie 
vody. Dňa 30.6. sa tu uskutočnia detské 
rybárske preteky pre našich najmenších 
členov. Rodičia, ale aj ostatní spoluobčania 
môžu prísť povzbudiť malých pretekárov 
a potešiť sa z ich úspechov.

Záverom prajeme všetkým členom, 
ale aj návštevníkom nerybárom prežitie 
pekných chvíľ na brehoch našich revírov. 
Každé miesto v prírode je ako časť nášho 
obydlia. Správajme sa  preto v prírode tak, 
ako vo svojom dome, dvore či byte.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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MDD na Základnej škole s materskou školou v Trnovci nad Váhom.  Prečo by sme deti nezoznámili so 
zaujímavým človekom? 

Pred nedávnom celé Slovensko žilo 
MS v hokeji, držali sme palce našim 
hokejistom ako sme vládali. Pre nás 
všetkých sú „naši chlapci“ zlatí, aj keď 
priniesli striebro. Málokto vie, že jeden 
z rozhodcov pochádza z Trnovca nad 
Váhom, rozhoduje hokejové zápasy 
v KHL (Kontinentálna hokejová liga 
) a rozhodoval aj na MS 2012. Tým 
rozhodcom je Vladimír Baluška, ktorý 
ochotne naše pozvanie na besedu v deň 
detí prijal.  

Najskôr  nám predviedol umenie 
rozhodovania zápasov. Žiaci z druhého 
stupňa ZŠ si zahrali turnaj vo florbale, 
v ktorom rozhodcoval pán Baluška. 
Pochválil všetkých a podotkol, že šport 
a telesná výchova sú dôležitým článkom 
vo vývoji dieťaťa. Potom nasledovala 
beseda, kde porozprával príbehy z 
rôznych zápasov a opisoval hlavne 
atmosféru tohtoročných MS v hokeji. 
Najväčším prekvapením bol dar, ktorý 
venoval našej škole – tričko podpísané 
našimi striebornými hokejovými 
chlapcami a hokejový puk z MS, s 
ktorým sa hral niektorý zo zápasov. 
Samozrejme to najkrajšie prekvapenie si 
nechal na koniec. Priniesol striebornú 
medailu z MS, ktorú si zapožičal len 
kvôli našim žiakom. Deti boli nadšené 
a o fotografiu s medailou v ruke bol 
obrovský záujem.

Môžeme povedať, že MDD na 
Základnej škole s materskou školou 
v Trnovci nad Váhom, bol „super“. 
Ďakujeme!!!

PaedDr. Róbert Mittermayer

mdd s hokejovým rozhodcom vladimírom baluškom

Milá pani riaditeľka, v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sa zúčastnili na oslave 50. 
výročia založenia základnej školy Vám chcem poďakovať za veľkolepé usporiadanie oslavy. 
Odchádzali sme s nádherným pocitom, ako sa nám tá naša škola zmenila, aké talentované deti máme, ktoré sa 
postarali o krásny program. Príjemné bolo stretnutie s niekdajšími učiteľmi. Recepcia bola nad naše očakávanie. Staré 
fotky na nástenkách zas pripomenuli naše staré školské časy.
Ďakujeme!

                                                                                                           
Erika Fülöpová
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pani riaditeľke Základnej školy s materskou školou PaedDr. Eve Klinckovej



II. A trieda
Nitra – Šaľa 2011/2012
18. kolo 
Trnovec – Svätoplukovo 0:2 (0:2)
Hostia s  apo pokutovom kope ujali 
vedenia a do polčasu pridali ešte jeden 
gól. Domácim sa v nervóznom zápase 
skórovať nepodarilo. 
Rozhodoval Király, 80 divákov.

19. kolo 
Cabaj–Čápor – Trnovec 4:4 (3:3)
V prvom polčase sa hralo akoby bez obrán. 
Za hostí strieľali Štípsky, Dymák, Hrebík. 
V druhom polčase sa domáci ujali vedenia 
4:3, ale Kučera zaslúžene vyrovnal. 
Rozhodoval Drahoš, 100 divákov.
Zaujalo: Diakovce – Báb 0:4
               Čakajovce – Rumanová 1:0

20. kolo 
Trnovec – Čakajovce 1:0 (0:0)
Húževnatí hostia boli dlho vyrovnaným 
súperom. V závere nevyužili tutovku 
a „nedáš – dostaneš“ potvrdil v 83. min. 
Dymák. Dobré výkony podali obaja 
brankári Mako a Turoci.
V zostave kola - Turoci, Ölvecký.
Zaujalo:  Báb – Hájske 8:2

21. kolo
Jarok – Trnovec 1:1 (1:0)
Vo veternom počasí sa hral dobrý 
futbal. Domáci svoju prvopolčasovú 
aktivitu využili na vedenie. Do 
druhého polčasu vstúpili lepšie hostia 
a zaslúžene vyrovnali. V 75. min. 
skóroval Legner. 
Dobre rozhodoval Fábry, 100 divákov.
Zaujalo: Báb – Rišňovce 2:3
Zostava kola – Turoci, Herceg.

22. kolo
Trnovec – Diakovce 1:1 (0:1)
V derby sa ujali vedenia hostia po góle 
z rohového kopu v 45. min. Po obrátke 
domáci zvýšili svoju aktivitu a v 59. min. 
Legner vyrovnal. Nakoniec s remízou 
boli spokojní obaja súperi.
Rozhodca Tábi, 100 divákov.
V zostave kola – Ölvecký
Zaujalo: Rumanová – Hájske 2:3

23. kolo 
Hájske – Trnovec 3:0 (3:0)
Domácim vyšiel úvod a po polhodine 
viedli 3:0. Potom ožili aj hostia, ale 
nebolo im súdené streliť gól.
Rozhodca Németh, 150 divákov.
Zaujalo:Báb–Rumanová7:0,450 divákov.

24. kolo 
Trnovec - Báb 1:1 (0:0)
Domáci podali proti vedúcemu mužstvu 
výborný výkon a prekvapili favorita. 
Domácich do vedenia poslal Kučera, 
hostia po ruke z 11-ky vyrovnali. V 83.
min. mohol rozhodnúť Kučera, ale 
pokutový kop brankár hostí vyrazil. 
Rozhodoval Tóth pred skvelou kulisou 
150 divákov.
V zostave kola – Turoci, Legner, Žigárdi
Zaujalo: Mojmírovce – Hájske 1:2

Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý, Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! NAJLEPŠIA CENA V OKOLí !!!
Pozývame vás na vodičský kurz na skupinu „B“ – osobný automobil.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0903 888 164 alebo osobne.

:-) akciové ceny
:-) učebné pomôcky v cene kurzu

25. kolo 
P. Kesov – Trnovec 0:4 (0:2)
Domáce gólové suchoty trvajú už 833 
minút. Hralo sa v réžii hostí, ktorí po 
góloch Kučeru a Nováka I. po hlavičke 
viedli 0:2. V druhom polčase pridali 
Legner a Tomek ďalšie a hostia pohodlne 
doviedli zápas do úspešného konca.
Rozhodca Ševčík, 30! divákov.
V zostave kola – Székházi, P. Bleho
Zaujalo: Báb – Mojmírovce 8:1 – 
potvrdili víťazstvo v súťaži.

26. kolo
Trnovec - Rumanová 2:0 (1:0)
V teplom počasí bolo tempo pomalšie. 
Zaslúžené víťazstvo domácich 
zabezpečili Székházi a Kučera.
Rozhodca Kotrec st., 80 divákov.
Zostava kola – Janáč, Székházi

Hrali: Turoci, Bleho R., Bartuš T., Tomek, Novák, Štipsky, Herceg, Hrebík, Legner, 
Székházi, Kučera, Kántor, Bartuš Z.

Spracoval: Š. Kočiš

futbal  S Bábom remíza
Trnovecké noviny máj-jún 2012
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FK Dynamo Trnovec nad Váhom na záver sezóny 2011/2012       ďakuje hráčom, funkcionárom, divákom, pracovníkom v bufete a sponzorom. Želá lepšiu sezónu 2012/2013.

1. Báb 26 18 3 5 96:38 57 (+18)
2. Rišňovce 26 16 2 8 56:46 50 (+11)
3. Hájske 26 15 3 8 60:38 48 (+9)
4. Selice 26 14 5 7 62:42 47 (+8)
5. Lužianky 26 11 7 8 43:30 40 (+1)
6. Diakovce 26 11 6 9 52:36 39 (0)
7. Rumanová 26 11 6 9 54:43 39 (0)
8. Svätoplukovo 26 10 7 9 51:54 37 (-2)
9. Trnovec 26 10 6 10 46:49 36 (-3)
10. Jarok 26 10 5 11 41:50 35 (-4)
11. Mojmírovce 26 9 4 13 55:55 31 (-8)
12. Čakajovce 26 8 2 16 27:57 26 (-13)
13. Cabaj-Čápor 26 6 6 14 52:63 24 (-15)
14. Poľný Kesov 26 1 2 23 16:110 -1 (-34)

Tabuľka II.A trieda  2011/2012

P. Kesovu odrátali 6 bodov.



Hviezdoslavov Kubín  2012  Marec je mesiac, keď vo všetkých školách prebieha súťaž 
v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Víťazi 
školských kôl postúpili do obvodného kola v Šali. Víťazmi 
školského kola ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 sa stali:
Poézia
Paulína Lobodášová II.A
Mercedes Kruzslíková VII.A
Dominik Telkesi VIII.A

V obvodnom kole Laura Iszófová získala prvé miesto 
s ukážkou Ruženy Smatanovej „Môj prvý bozk“ a postúpila 
do krajského kola v Topoľčanoch, ktoré sa uskutočnilo 
03.05.2012.

Dúfam, že tento úspech povzbudí aj ostatných a vštepí 
im lásku k umeleckému slovu.

Mgr. Soňa Boženíková

Próza
Karolína Pipíšová II.A
Laura Iszófová V.A
Barbora Kochláňová IX.A

Trnovecké noviny máj-jún 2012
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Dorast  1.b trieda
Kráľová n/v – Trnovec 3:1 (2:1)
P. Janáč
Cabaj–Čápor – Trnovec 2:1 (2:0)
T. Szöcs
N. Hrnčiarovce – Trnovec 3:0 (2:0)
H. Kráľová – Trnovec 3:2 (1:0)
Z. Baricza, J. Kun
Trnovec – Jarok 4:2 (1:2)
Domáci po polčase prehrávali 1:2. Po 
obrátke zvýšili svoje úsilie a zápas otočili. 
Strelci gólov - M. Motolík, P. Janáč, T. 
Krupa, M. Planko

Žiaci 1.a trieda
Trnovec – Diakovce 7:0 (4:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka 2, J. Rábek, Š. 
Kuman, F. Farkaš
Kráľová n/V – Trnovec 4:0 (2:0)
Trnovec – H. Kráľová 2:3 (2:1)
B. Vaško, N. Sztojka
Neded – Trnovec 0:1 (0:1)
N. Bencz
Trnovec – Žihárec 6:0 (5:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka 2, J. Rábek, T. 
Petréč
Trnovec – Vlčany 5:1 (3:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka, F. Farkaš, J. Rábek
Tešedíkovo – Trnovec 1:3 (1:2)
N. Stojka 2, R. Čerhák

FK Dynamo Trnovec nad Váhom na záver sezóny 2011/2012       ďakuje hráčom, funkcionárom, divákom, pracovníkom v bufete a sponzorom. Želá lepšiu sezónu 2012/2013.

H.Ohaj, Kolíňany, Branč a Mojmírovce sa odhlásili zo súťaže

1. Neded 16 14 1 1 83:15 42
2. Žirany 16 11 2 3 52:23 35
3. N. Hrnčiarovce 16 10 0 6 51:30 30
4. Kráľová n/V 16 7 2 7 29:40 23
5. Cabaj-Čápor 16 6 3 7 32:30 12
6. Trnovec 16 5 4 7 30:34 19
7. Čechynce 16 5 2 9 37:60 17
8. H. Kráľová 16 4 2 10 21:44 14
9. Jarok 16 2 0 14   13:72 6

Tabuľka I.B trieda

1. Kráľová n/V 18 1 0 2 105:16 48
2. Neded 18 2 1 4 83:19 40
3. Selice 18 0 0 5 73:27 39
4. Trnovec 18 12 1 5 53:22 37
5. H. Kráľová 18 10 0 8 50:43 30
6. Mojmírovce 18 8 1 9 39:52 25
7. Vlčany 18 8 1 9 41:56 25
8. Žihárec 18 4 1 13 42:83 13
9. Tešedíkovo 18 2 0 16 24:95 6
10. Diakovce 18 1 1 16 20:117 4

Tabuľka I.A trieda

Trnovec – Selice 3:0 (1:0)
N. Stojka 2, B. Vaško

Mojmírovce – Trnovec 3:0 (1:0)

Hrali: Zsille R., Farkaš F., Petréč T., Szitáš K., Vaško B., Sztojka N., Rábek J., Marček P., Čerhák R., Slíška R., Bencz N., Ozaj D., 
           Felsö L., Kuman Š., Švajda L.

Trnovec – Žirany 3:0 (1:0)
T. Čerhák 3 góly!

Hrali: Székházi J., Janáč P., Motolík M., Keszeli M., Krupa T., Slíška N., Kun J., Zsille K., 
Kulina I., Vajda T., Szabo K., Végh M., Planko M., Karkuš A., Baricza Z., Eremiáš A.
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Zdarma

 Sobota patrí turistom. 10.06.2012 
sme sa vybrali na celodennú túru na 
Gýmeš. Autobusom sme sa zviezli do 
obce Jelenec a odtiaľ pešo za cieľom našej 
turistiky – zrúcaninou hradu Gýmeš. 
Týči sa na strmom kremencovom kopci 
Dúň v  pohorí Tribeč. Cesta k  vrcholu 
viedla cez nádherný  zelený  dubový 
les, po žltej turistickej značke až na 
Studený hrad. Tam na masíve skál 
sme mali možnosť porozhliadnuť sa 
po okolitej krajine. Na dotyk nám bol 
Gýmeš, ale cesta k  nemu trvala ešte 

20 minút, história  hradu siaha až do 
roku 1253. V  súčasnosti siluetu hradu 
modelujú múry zachovaných častí 
opevnení, kamenné obruby. Počasie 
nám prialo. Cestou sme stretali mnoho 
turistov a  rodiniek, ktorí sa vybrali za 
tým istým účelom ako my. Cestu naspäť 
sme úspešne a rýchlo zvládli . Natešení, 
trošku unavení, ale zato spokojní sme 
nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol 
do Trnovca n/V. Skonštatovali sme, že 
sobota plná zážitkov stála zato.

Mgr. Mária Marčeková

 Turistika na gýmeš Z turistického zápisníka...

    Za uplynulé obdobie mesiacov apríl 
a máj 2012 došlo v obci k výraznému zníženiu 
páchania priestupkov či už majetkového 
charakteru alebo aj na úseku verejného 
poriadku či občianskeho spolunažívania 
a  skvalitnením práce policajtov obecnej 
polície a  ich preventívnym pôsobením 
počas peších obchádzkových služieb v obci 
aj k značnému posunu v počte objasnených 
udalostí oproti predchádzajúcemu obdobiu. 
Policajti OP sa počas služby zameriavajú 
na stále sa vyskytujúce drobné krádeže, 
ktorých páchateľov sa vo vysokej miere darí 
aj odhaliť a takýmto spôsobom zamedzovať 

vzniku škôd na majetku občanov obce. 
Taktiež je zjavný posun a zlepšenie situácie 
v oblasti priestupkov páchaných maloletými 
osobami, nakoľko vychádzajúc zo štatistík 
OP počet priestupkov v  tejto oblasti má 
klesajúcu tendenciu. Naďalej však pretrváva 
problém neprispôsobivých občanov 
rómskej komunity v obci a to hlavne na ul. 
Jatovskej, kde obecná polícia zaznamenáva 
neustále sťažnosti občanov. V  tejto oblasti 
sa pristúpilo z  uvedených dôvodov 
k razantnejšiemu riešeniu priestupkov, avšak 
k  zvládnutiu problematiky je nevyhnutne 
potrebná aj spolupráca občanov. Preto si 

dovolím touto cestou vyzvať občanov obce, 
ktorých sa tento problém bezprostredne 
týka a  znepríjemňuje im každodenný 
život, aby vo väčšej miere prispeli svojou 
aktívnou spoluprácou a  oznamovaním 
poznatkov o  protiprávnom konaní týchto 
neprispôsobivých občanov obecnej polícii, 
nakoľko bez ich spolupráce nie je možné 
efektívne riešiť tento pálčivý problém 
aj napriek tomu, že došlo v  legislatívnej 
oblasti k  posunu a  priestupky maloletých 
sú oznamované aj orgánom Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny.

Vzhľadom na blížiace sa 
dovolenkové obdobie dovoľujem si 
občanov touto cestou vyzvať k  väčšej 
opatrnosti, nakoľko je predpokladateľný 
väčší pohyb cudzích osôb na území 
obce a  teda aj väčšie riziko možných 
krádeží hlavne z  rodinných domov 
dovolenkujúcich občanov, ktoré sú 
v tomto období stredobodom záujmu.

Na záver si dovolím upozorniť 
na dodržiavanie VZN obce hlavne 
na úseku verejného poriadku 
a  spaľovania biologického odpadu 
z  dôvodu predchádzania požiarom 
v  letnom období a  taktiež upozorniť na 
zamedzenie voľného pohybu psov v obci 
v  zmysle VZN obce o  podmienkach 
držania psov, nakoľko pri opakovaní 
priestupkov v tejto oblasti budú majitelia 
psov riešení uložením pokuty.

Za kolektív OP: kpt. Jozef Orosz
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Gyémántlakodalom

Turisztika Ghymesre

Megkezdődött a horgászidény

 ...iskolánk 50 éves. Olyan évforduló 
ez, mely jelentős fordulópont minden 
ember életében. Büszkék vagyunk 
iskolánkra, mely megérdemli, hogy 
megünnepeljük kerek évfordulóját.

Az iskola jelenlegi épületének 
története 1962-re nyúlik vissza, sok tanuló 
tanult meg itt írni, olvasni, számolni. 
Megemlíthető, hogy már jelenlegi 
diákjaink nagyszülei is ebben az iskolában 
törték fejüket a számtanpéldákon és a 
válogatott szavak helyesírásán. A  mai 
napig, tehát az ötven év alatt 1702 végzős 
hagyta el iskolánkat.

Iskolánk jelenleg a teljes 
szervezettségű alapiskolák sorát 
gazdagítja, 2002. augusztus 1-től 
alapiskola-  és óvodaként Tornóc 

Június elsején már hosszú évtizedek óta 
a nemzetközi gyermeknapot ünnepeljük. 
Ezt napot bizonyára minden gyermek nagy 
lelkesedéssel várja. Ebben az évben a község 
könyvtára legalább jelképesen szerette volna 
megajándékozni a gyerekeket. A III. osztályos 
óvodások , valamint az alapiskola elsősei 
és másodikosai ingyen lehettek a könyvtár 
tagjai. Kedves gyerekek, szeretettel várunk 
benneteket! Remélem, hogy szüleitekkel 
együtt kihasználjátok majd ezt a lehetőséget 
és eljöttök megnézni és kikölcsönözni az 
olvasókra váró könyveket. Örülök, hogy ez 
a kis papírdarab – az olvasói igazolvány – 
melyet látogatáskor kaptok meg, megnyitja 
a kaput a könyvek csodálatos világába. 
Őszintén bízom abban, hogy ezt a kaput már 
soha nem zárjátok be, s a könyvekben nem 
csak jó barátra leltek, hanem általuk eljuttok 
egy új, csodás világba is.                             IM

község költségvetési szervezete, önálló 
jogalanyisággal.

Az iskola igazgatója PaedDr. Eva 
Klincková.

Az évfordulóra rendezett ünnepség 
a tornateremben zajlott. A méltóságteljes 
ünnepség előkészítésében az iskola 
valamennyi dolgozója és diákja részt 
vett. A meghívott vendégek között 
ott voltak a jelenlegi és egykori 
pedagógusok és alkalmazottak, a 
szponzorok, az iskolatanács, a szülői 
tanács, és a község képviselői is. A 
vendégek kicsit korábban érkeztek. 
Kedves  fogadtatásban volt részük, hiszen 
néhányan évek óta nem látták egymást, 
s bizony volt mondanivalójuk. Az 

Az alapiskola megnyitásának 
50. évfordulója

Folytatás a 2. oldalon

A helyi könyvtár köszöni minden kedves olvasójának, aki tárgyi adományával 
hozzájárult könyvtárunk gazdagításához és minőségének javításához!

I. M.

A könyvtár 
a gyerekeknek

ÉvfolyamXVII.   Szám3   Május-Június2012
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évfordulóra emléklapot is kiadtak, mely a meghívott vendégek 
ajándékcsomagjának is részét képezte. Az előkészített krónikába 
mindenki bejegyezte a a nevét.

      Az ünnepi műsor az igazgatónő beszédével kezdődött, 
majd a polgármester szólt a jelenlévőkhöz.

A gyerekek megható műsorral készültek, melyet mindenki 
nagy érdeklődéssel figyelt. Ezután állófogadásra és az épület 
megtekintésére került sor. Az „Ilyenek voltunk...” című 
fényképkiállítás mindenki figyelmét lekötötte.

...s ez még nem minden...
A délutáni órákban a helyi focipályán műsorra került sor 

minden meghívott és nem meghívott vendég részére. Felléptek 
a selmecbányai solymárok, kpt. Jozef Orosz, a KR parancsnoka 
kutyájával kinológiai bemutatót tartott. A vágsellyei szakiskola 
lovasai akrobatikus tornával szórakoztatták a közönséget.

Mivel az iskola kapunyitása óta 50 év telt el, a következő 50 
évre is lenne néhány kívánságunk. Ünnepeltünknek kívánjuk, 
hogy sokak emlékezetében maradjon meg, hogy látogatott és 
keresett iskola legyen, hogy minden évben elég gyerek lépje 
át küszöbét, olyanok, akik tanulni, művelődni szeretnének. 
Kívánjuk, hogy a közeljövőben ott álljon a járás és kerület 
legjobb iskolái közt, s hogy továbbra is teljesítse küldetését – 
tanítson és neveljen.

Katarína Tusková

Folytatás az 1. oldalról
Tornóci Alapiskola és ÓvodaIskola utca 302 

925 71  Trnovec nad Váhom 

 

 

 

 

KÖSZÖNŐLEVÉL	  
az  iskolánk  megnyitásának 

50. évfordulója tiszteletére   2006.június 2-án tartott 

ünnepség szervezésében való aktív részvételért 

 

A magánéletben és a munkában is további sok sikert kívánunk. 

 

 

 

Tornóc, 2012. június 6.             PaedDr. Eva Klincková                                                                                           

      az iskola igazgatója 
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Mrllák Michaela   
Peňák Dominika

Iványi Rozália  82 éves 
Sopronyi Erzsébet            64 éves
Novák Mihály                  33 éves
Novák Ibolya                    38 éves
Marko Mária                     76 éves
Benko Lajos                      55 éves
Ladič József  72 éves
Lukáč Matild             76  éves
Marček Sándor  F.J.  85 éves

 Dojčan  Emília   
 Fülöp Margit
 Kováč Imre   
 Molnár Ilona

 Fraňo Ilona      
 Kesely Oto
 Kukan József mérnök
                  Novák Erzsébet

 Barczi Mária
 Mikulsky Ida
 Mitana Éva    
 Užovič József

 Rapca Mária
                  Slíž Júlia
    

Marček Lukáš  és  Lapšanská Dominika
Bittó Roland és   Tóth Katalin
Horváth Roman és   Augustinek Dana
Mikla Martin és   Nagy Gabriela

Boháč László és  Janiga Mária

Daniel József és  Motolík Erzsébet

A  képviselőtestület tizenegyedik 
ülését 2012. június 11-én tartották meg 
a   községi hivatal üléstermében. Az 
elnöklő Ján Hrabovský mérnök, a község 
polgármestere volt. Az ülés minden 
programpontjában határozatképes volt. 
Mivel a  pontokhoz senkinek nem volt 
hozzászólása, sem kiegészítő javaslata, 
a  község polgármestere szavazásra 
bocsátotta, és képviselők egyhangúlag 
el is fogadták. Az elnöklő a jegyzőkönyv 
vezetésével Motolíková mérnöknőt 
bízta meg, a  hitelesítő pedig Erika 
Fülöpová és Jaroslav Hlavatý mérnök 
volt. A  javaslóbizottságba Gašpieriková 
mérnöknőt, Čerhák urat és PaedDr.
Subát választották. 

A  következő pont az előző ülések 
határozatai teljesítésének ellenőrzése 
volt. Ehhez a  ponthoz a  jelentést Ján 
Hrabovský polgármester úr olvasta 
fel. Elmondta, hogy a  2012/73-as 
határozat alapján feldatul kapták  
a községi lakások bérleti szerződéseinek 
meghosszabbítását valamint az új 
szerződéseket, s  ezzel a  határozatot 
teljesítették. A  2012/80-as határozat 
A/ pontja alapján megtárgyalták az 
Alaksza testvérek telkének eladására tett 
ajánlatot, ennek rendezése folyamatban 
van. A  határozatok teljesítésének 
ellenőrzése után az ülés a  független 
könyvvizsgáló /auditor/ a  falu 
végelszámolásának elfogadásáról  szóló 
jelentésével folytatódott. Tornóc község 
költségvetési zárását a 2011-es évre Ing. 
Jozef Szekeres független auditor végezte. 
Az ellenőrzés részét képezte a  község 
gazdálkodásának  és eladósodottságának 
értékelése, valamint a   finanszírozás 
visszatérülő forrásai felhasználásának 
hitelesítése, mely a  költségvetési 
szabályokról szóló törvényből adódik. 
A  végső álláspontban az auditor 
elmondta, hogy a  költségvetési zárás 
minden fontos összefüggésben igaz 
és hű képet ad a  község 2011.12.31-
ig számított pénzügyi helyzetéről, 
nem állapítottak meg olyan tényeket, 
melyek megkérdőjeleznék a  kimutatott 
költségvetési gazdálkodást. A független 
auditor azt ajánlotta, hogy fogadják 
el a  község végelszámolását és a  10 
százalékos tartalékalap létrehozását 

17 562 Є  értékben. A  képviselők 
a  fentieket egyhangúlag elfogadták 
a tartalékalap községi kanalizációra való 
felhasználásával együtt.

A  községi rendőrség 2012. áprilisi 
és májusi tevékenységéről szóló 
értékelő jelentést az újonnan kinevezett 
parancsnok, Jozef Orosz terjesztette 
elő. A  jelentésben megelégedéssel szólt 
a kollektíva munkájáról s elmondta, hogy 
az elkövetkező időszakban főleg a roma 
gyerekek jogellenes tevékenységére 
kell összpontosítani és a  kiskorúak 
által elkövetett kihágásokat a  szülők 
megbírságolásával kell megoldani. 

Ezután a  polgármester fizetésének 
átértékelése következett. A  253/1994-
es törvénymódosítás új kötelezettséget 
vezetett be a képviselőtestület részére – 
a  polgármester fizetését évente egyszer 
újra át kell értékelni. E pont tárgyalásakor 
a polgármester félrevonult. A szót Láng 
úr, a  polgármester helyettese vette át. 
A  polgármester alapfizetése a  2011-es 
átlagfizetés / amely a statisztikai hivatal 
adatai szerint 786 Є/ 1,98-szorosa 
a  lakosság számához viszonyítva. 
A  képviselőtestület az így kiszámított 
fizetést akár 70 százalékkal is 
emelheti. A  képviselők titkos szavazást 
tartottak, melynek eredményeképpen 
a  polgármester alapfizetése 36,66 
százalékkal emelkedett, így  kerekítés 
után 2  127 Є  lett. A  továbbiakban 
az ülés a  2012/2  számú általános 
érvényű rendelet /ÁÉR/ javaslatának 
megtárgyalásával folytatódott, 
mely az egészséges életkörnyezet 
kialakításáról valamint a  közrend és 
a  zöldövezet védelméről szól Tornóc 
községben. Ezen ÁÉR célja a  község 
jogkörének keretében és az érvényes 
jogi előírások értelmében  egészséges 
életkörnyezet  kialakítására ösztönözni 
a  község kataszteri  területén. Az ÁÉR 
a  község weboldalán és a  községi 
hirdetőtáblán jelent meg 2012. május 
17-én. A  képviselők megtárgyalták és 
a  hozzászólások figyelembe vételével 
egyhangúlag elfogadták. Ezután 
a  2012/3-as számú ÁÉR javaslata 
került sorra, mely a kutyatartás községi 
feltételeiről és az ezzel kapcsolatos 
részletekről szól. A  2012/3-as sz. ÁÉR 

módosítja a  kutyák nyilvántartásának 
feltételeit, valamint a  közterületek 
szennyezésével kapcsolatos részleteket, 
a  kutyatartók kötelességeit, a  kutyák 
befogását és a kihágásokat. Ez a rendelet 
nem vonatkozik a  szolgálati ebekre, 
melyekre egyéni előírások érvényesek, 
s  ezek nem érintik az általános 
érvényű rendeletet. A  képviselők 
ezt megtárgyalták és a  javaslatok 
elfogadása után egyhangúlag meg is 

Folytatás a 4. oldalon
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A községi képviselőtestület
tizenegyedik üléséről



mely az ingatlanok átruházását javasolta 
oly módon, hogy az ezzel kapcsolatos 
költségeket a  vevő téríti. Az előző 
időszakból kiindulva a  javasolt ár 
8,50/1  m2.  A  képviselők az ingatlan 
átruházását egyhangúlag elfogadták. 
A  következő pontban a  Posta utcai 
lakók a  hangosbeszélő vezetékének 
meghosszabbítására és a  hangszórók 
megfelelő elhelyezésére vonatkozó 
kérvényét tárgyalták. A  képviselők 
a  hangszóró nagyobb kapacitásúra 
cserélését javasolták. A  továbbiakban 
a  Sellyei Körzeti Környezetvédelmi 
Hivatal kérvénye került megtárgyalásra, 
mely a  Horný Jatov Mezőgazdasági 
és Biogázállomásra vonatkozik. 
A  képviselők megszavazták, hogy 
a  környezetre gyakorolt hatást illetően 
a  törvény értelmében járjanak el. 
A  továbbiakban a  polgármester 
előterjesztette a  Csemadok kérvényét 
a  gyerekek nyári kézművestáborára 
vonatkozó dotációra. A  képviselők 400 
eurós támogatást hagytak jóvá erre 
a  célra. A  vitába elsőnek R.Hrabovský 
jelentkezett, aki az iskolatanács új 
tagjainak megválasztásáról és az iskola 
megalakulása 50. évfordulójának 
megünnepléséről számolt be. 
A  képviselők nagyra értékelték 
magát a  szervezést és az ünnepség 
lebonyolítását, és köszönetüket 
fejezték ki az iskola vezetésének, 
a  tanároknak, diákoknak, akik részt 

vettek az előkészületekben. Dr. Suba 
a község kamerarendszerének bővítését 
szorgalmazta, s  felhívta a  figyelmet az 
illegális szemétlerakatokra. Javasolta 
továbbá a  járdák rekonstrukcióját 
s  megállapította, hogy tekintettel 
a  pénzpiacon kialakult kedvezőtlen 
helyzetre a  jövőben el kellene 
gondolkodni a  községi  pénzek 
befektetésén. Láng úr az Újtornóci 
járdák bővítésére kérdezett rá. 
Pozitívan értékelte a  horgászversenyek 
megvalósítását és rámutatott 
a  zöldterületek karbantartásának és 
kaszálásának fontosságára. Čerhák úr 
a multifunkciós játszótér homokkal való 
ellátását és működtetésének megoldását 
kérvényezte. Čelítko úr a  Fütyülő sor 
közművesítésére és megvilágítására 
kérdezett rá az újonnan kialakított 
telkek mellett és rámutatott a  rókák 
elszaporodásának problémájára a község 
kataszterében. Ing. Gašpieriková a helyi 
hangszóró működtetésének minőségi 
javításáról beszélt. A polgármester szólt 
az alapiskola melletti régi kazánház 
kihasználásának lehetőségeiről és 
a  falunap előkészületeiről. Mivel 
több hozzászólás nem hangzott el, 
a  javaslóbizottság elnöke előterjesztette 
a  határozati javaslatot, melyet 
a  képviselők egyhangúlag elfogadtak. 
Végül a község polgármestere köszönetet 
mondott a  jelenlévőknek a  részvételért 
és az ülést berekesztette.

szavazták. A  községi lakások bérleti 
szerződéseinek meghosszabbításáról 
szóló pontban átértékelték azon 
bérlők kérvényeit, akiknek bérleti 
szerződése 2012. június 30-án lejár. 
Erről Ing. Motolíková informálta 
a  jelenlévőket. A  bérlők kérvénye 
alapján a  képviselők egyhangúlag 
elfogadták a  bérleti szerződés egy 
évvel történő  meghosszabbítását 
a  303. 304.  számú       lakásokban 
és az 584-es akadálymentesített 
lakásegységben, valamint a 993.és 994-
es lakásegység 4  bérlője szerződésének 
meghosszabbítását 2012. szeptember 
30-ig.

A  sport-, kultúra-, ifjúsági-  és 
szociális-egészségügyi bizottság 
tevékenységéről szóló jelentést Jaroslav 
Čerhák ismertette. Kitért a  pénzzel 
való gazdálkodásra a  sport és kultúra 
területén, és a  könyvtár könyveinek 
kiselejtezésére. A  szociális ügyek 
területén elemezte a  község szociális 
szolgáltatásainak finanszírozásával 
kapcsolatos rendeletet és az e  téren 
felmerülő problémákat. A  beérkezett 
posta keretében megtárgyalták a községi 
telkek megvételére szóló kérvényeket. 

Itt azokról a  telkekről van szó, 
melyek a község vagyonának közvetlen 
eladását teszik lehetővé a  138/1991-es 
törvény  9. paragrafusa 8. bekezdésének  
b  pontja értelmében. A  telkek eladását 
az építésügyi komisszió is megtárgyalta, 

Folytatás az 3. oldalról

2012. május 26-án a községi hivatal 
esketőtermében ritkán látott ünnepségre 
került sor. Jozef Daniel és Alžbeta 
Danielová, született Motolíková ekkor 
ünnepelte gyémántlakodalmát. 

     
E gyönyörú évfordulón közeli 

rokonaik, ismerőseik, barátaik 
köszöntötték őket, s a gratulációhoz 
csatlakozott a Tornóci Községi Hivatal 
mellett működő polgári ügyek testülete 
is. Az ünnepelteknek újságunk 
szerkesztősége is szívből gratulál.

„Boldog lehetsz, ha olyan társat tudsz 
választani, akivel az idős kort is megéred.“

Tornóci hírek május-június 2012
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Színházi előadás községünkben

Szlovákiai Csalogány

2012. május 6-án,  e gyönyörű 
vasárnap délután a tornóci kulturális 
központ nagytermében 15 órakor 
színházi előadásra került sor.

A felsőkirályi DESAT 
színjátszócsoport amatőr művészei 
háromfelvonásos színművet adtak elő  
Képviselő úr címmel, melynek szerzője 
a szerb Branislav Nuśic.

A kultúrház színpadából egy 
platform lett, melyen kibontakozott 
a reményteljes képviselő története, 
aki éppen otthon talált ellenjelöltet 
saját lánya udvarlójának személyében. 
A szerző a tipikus szerb kisváros 
középrétegét és annak jellemző vonásait 
rajzolta meg. 

   A vicces párbeszédek és a színészek 
szolíd fellépése kiérdemelte a közönség 
derűjét és a tapsot. Kár, hogy az időpont 
egybeesett a szlovák jégkorongosok 

világbajnoki szereplésével, máskülönben 
bizonyára több néző  jött volna el az 
előadásra.

IM

 2012. június 7-én részt vettünk a 
Szlovákai Csalogány népdalverseny körzeti 
fordulóján. A versenybe Lucia Lazarovová 
IV.A osztályos-  és Katrin Kisová VIII.A 
osztályos tanuló jutott be, zongorán 
Radovan Gofjar kísérte őket. Az iskolai 
forduló győztesei ezúttal sem okoztak 
csalódást és kiváló helyezést értek el:
Lucia Lazarovová -   II. kategória – 2. hely
Katrin Kisová -   III. kategória – 1. hely, 
továbbjutott a kerületi fordulóba

A kerületi fordulóra 2012. június 
14-én, Léván került sor. Katrin az erős 
mezőnyben is kiváló teljesítményt 
nyújtott. Bízunk benne, hogy jövőre 
még rangosabb versenyeken is sikerrel 
szereplünk. Mgr. Beáta Kislerová

A Tornóci Alapiskola és Óvoda 
valamint Tornóc Község

Nyári tábort 
szervez.

Időpont: 2012.július  20.-26.
Program:
- egynapos kirándulás Selmecbányára és környékére
- turisztika
- gulyásfőzés
- tábori olimpiai játékok
- ismeretfelmérő versenyek
- alkotóműhelyek
- kincskeresés
- egynapos úszótanfolyam
- sátorozás, sütés

Illeték::  10,- EUR  /az itteni AI tanulóinak /
               15,- EUR  / más iskola tanulójának, akinek Tornócon van az állandó lakhelye/
  
Étkezés: az ebédről gondoskodunk
               Az innivalót és a kiegészítő étkezéseket a törvényes képviselők biztosítják.

A 7-14 év közötti gyerekek a Tornóci Alapiskolában jelentkezhetnek 2012. július 8-ig. 
A gyerekeket törvényes képviselőjüknek személyesen kell bejelenteniük az iskola 
titkárságán. Az illeték befizetése a beiratkozásnál történik. 

Bővebb tájékoztatás a 031 7781290-es telefonszámon
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 Tisztelt polgárok, halászkollégák!
Szeretném röviden tájékoztatni önöket 
az elmúlt két havi tevékenységünkről. 
Május végén a  horgászverseny 
előkészítésének utolsó símításait 
végeztük. Tagjaink aktív segítségének 
és szponzorainknak köszönhetően 
sikerült mindent úgy megszerveznünk, 
hogy a verseny a terv szerint valósuljon 
meg.

A  rendezvényen 89-en versenyeztek, 
140 darab pontyot fogtak ki, a győztesek  
SORRENDJE a következő volt: 
1. PASTOREK LADISLAV  5,58  kg  
2. HASTETMAN  RICHARD  5,10 kg  
3. TÓTH MICHAL  4,56 kg.

Mivel gyönyörű időnk volt, 
a versenyre  a faluból és a környékről is 
sokan ellátogattak, s megkóstolták a büfé 
specialitásait.

Az eredményhirdetés és díjátadás 
után tombolahúzás következett. 
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult 
a  tomboladíjakhoz. A  tombola 
nyereségének 50 százalékát azoknak 
a  gyerekeknek ajánlották, akik szülei 
autóbalesetben hunytak el és a  verseny 
napján temették őket.  Május 15-től 
indult a  pontyok halászásának szezonja 
a halastavakon.

A verseny szép fogásai hozzájárultak 
ahhoz, hogy az Amerika III. halastó 
látogatottsága jelentős mértékben  
megnövekedett.

Május 25.,26. és 27-én a  Vágon 
újonnan kialakított versenypályán 
megrendezték az 1. ligás úszós 
horgászversenyt. Az időjárás nekik is 
kedvezett, még ha a  fogás nem is volt 
a  versenyzők várakozásának megfelelő. 
Ez viszonylag igényes, 4-8  méter mély 
szakasz, gyorsan áramló vízzel.

Ennek ellenére a pálya mindenkinek 
tetszett, hála a  szép környezetnek, ahol 
a  halászokat nem háborgatják az arra 
járó autók . A  jövőben lehet,hogy más 
jellegű rendezvények is lesznek itt, 
ezért kérjük a  helyi horgászokat, hogy 
legyenek tekintettel a más szervezetekből 
ideérkezett horgászokra is.

Június 6-án a  folyó vizeken is 
megkezdődött a  horgászszezon, június 
16-án pedig a  ragadozó halak fogása is. 
A  horgászok egy része átment a  folyó 
vizekre, hogy „igazi halakkal” vívja meg 
harcát.

AMERIKA III.  HALASTÓ: Április 
végén és május elején a  halastóban 
nagyobb mennyiségű ponty pusztult el 
a tavaszi és a régebbi telepítésből is.

A  gyógykészítmények alkalmazása 
után már nem állapítottak meg nagyobb 
pusztulást. Más fajok nem pusztultak el.

Az esőhiány és a  talajvíz szintjének 
csökkenése miatt még mindig fogy a  víz 
a halastóból. A Vágból való feltöltés nem 
reális, a  természetre kell hát bíznunk, 
hogyan oldja meg ezt a  szárazsággal járó 
időszakot. Májusban üledékmintát is 
küldtek vizsgálatra. Az eredmény jó, nem 
mutattak ki káros anyagokat és megvolt 
a biológiai egyensúly. A legbántóbb most 
is a  horgászok által otthagyott szemét 
mennyisége. Mindnyájan tudják, hogy 
milyen állapotban volt a halastó nyitás előtt 
és hogy néz ki most, 1 havi horgászás után. 
Hihetetlen, mennyi szemetet hagynak itt 
a  halászok, s  az is, hogy ekkora koszban 
képesek órákat elüldögélni. Csak egy kis 
jóakaratra lenne szükség mindnyájuk 
részéről, hogy ügyeljenek a  tisztaságra, 
esetenként pedig szedjék zsákba 
a  szemetet és gyűjtsék a  kijelölt helyen, 
ahonnan likvidálásra elszállítanánk.

VÍZÁLLÁS HALASTÓ: Itt a  tavaszi 
időszakban  nem figyeltünk meg nagyobb 
pusztulást. A  legjobban megközelíthető 
és leglátogatottabb szakaszt lekaszáltuk. 
Bár itt is süllyedt a  víz szintje,  nem 

annyira, mint az Amerika III. halastóban. 
A  tulajdonyviszonyok miatt itt nem 
lesznek nagyobb felújítások Az itt 
horgászókat is kérjük, hogy őrizzék meg  
a rendet a horgászhelyeken, és a szemetet 
vigyék el, ne pedig a bokrokba szurkodják 
el, ahol ugyan most nem lehet látni, de ott 
marad.

HoRgÁSZHÁZ éS A  VERMEK: 
A  horgászházra betűket ragasztottak, 
a RYBÁRSKY  DOM elnevezés került rá. 
Ezek elkészítéséért és felrakásáért ez úton 
mondunk köszönetet Milan Jančovič 
szobrászművésznek. Kicseréltük továbbá 
a tető ormán a pléhet, mely rozsdás volt és 
eső idején a rozsdás víz az új csurgott.

A halastón folyik a rendszeres etetés, 
a halak nem szenvednek oxigénhiányban, és 
a víz felmelegedése sem veszélyezteti őket.
Június 30-án gyermek-horgászversenyt 
rendezünk itt a legfiatalabb tagok részére, 
melyre a szülők és a lakosok is eljöhetnek, 
hogy drukkoljanak a kis versenyzőknek és 
velük együtt örüljenek  sikereiknek.

Végezetül kívánjuk, hogy minden 
horgász és más látogató még sok szép 
percet töltsön el horgászterületeinken.

A  természet minden része olyan, 
mintha lakóhelyünk egy darabja lenne. 
Viselkedjünk hát úgy a  természetben is, 
mint saját házunkban, lakásunkban.

PETROV ZDAR, 
a halászszövetség vezetősége
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Megkezdődött a horgászidény



 Miért is ne ismertetnénk meg a 
gyerekeket egy érdekes emberrel? 

Nemrégiben egész Szlovákia 
a jégkorong VB bűvöletében élt, 
szurkoltunk a hokistáknak, ahogy 
csak bírtunk. Mindnyájunk számára 
„aranyfiúk” ők, még ha ezüstéremmel 
tértek is haza. Kevesen tudják, hogy 
az egyik bíró Tornócról származik, 
a kontinentális hokiliga mérkőzéseit 
vezeti, s a 2012-es világbajnokság 
mérkőzéseinek ereményeiről is nem 
egy esetben ő döntött. Ez a játékvezető 
nem más, mint Vladimír Baluška, 
aki örömmel fogadta el gyermeknapi 
beszélgetésre szóló meghívásunkat. 

Először a meccsvezetés művészetét 
mutatta be. A felső tagozatosok 
florballbajnokságot játszottak, ahol 
Baluška úr volt a bíró. Megdicsért 
mindenkit és megjegyezte, hogy a 
sport és a testnevelés mennyire fontos a 
gyermekek fejlődése szempontjából. Ezt 
követte maga a beszélgetés, ahol elmesélte 
néhány meccs történetét, s főként az idei 
VB atmoszféráját próbálta közelebb 
hozni. A legnagyobb megelepetés az 
iskolának adott ajándék volt  - egy mez, 
melyet aláírtak az ezüstcsapat tagjai, és 
egy korong, mellyel a VB-n játszottak. 
A legszebb meglepetést természetesen 
a végére hagyta. Hozott mutatóba 
egy világbajnoki ezüstérmet, melyet 
kimondottan a tanulók számára kért 
kölcsön. A gyerekek nagyon örültek, s 
hatalmas volt az érdeklődés az éremmel 
való fényképezkedés iránt is.

Elmondhatjuk, hogy iskolánkban 
„szuper” volt a gyermeknap. Köszönjük!

PaedDr. Róbert Mittermayer

gyermeknap a Tornóci Alapiskolában és Óvodában

Kedves igazgatónő, a község ünnepségen részt vett képviselői és a magam nevében is meg szeretném köszönni Önnek 
az iskola 50. évfordulójának nagyszabású megünneplését.
Csodálatos érzéssel távoztunk, örültünk, hogy iskolánk mennyire megváltozott, milyen tehetséges gyerekeink vannak, 
akik gyönyörű műsort adtak elő. Kellemes volt az egykori pedagógusokkal való találkozás, s a szívélyes fogadtatás is 
felülmúlta minden várakozásunkat. Az iskola faliújságán a régi képek által felevendtek a már elmúlt diákévek. 
Köszönjük!

                                                                                                           
Erika Fülöpová

Köszönet
PaedDr. Eva Klinckovának, az alapiskola és óvoda igazgatónőjének
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II. A osztály   
Nitra – Šaľa 2011/2012
18. forduló 
Tornóc – Svätoplukovo 0:2 (0:2)
A vendégek a büntetőrúgás után   
megszerezték a vezetést és az első félidőben 
adtak még egy gólt. A hazaiaknak az 
idegtépő mérkőzésen nem sikerült gólt 
rúgniuk. 
Játékvezető Király, 80 néző.
19. forduló 
Cabaj–Čápor – Tornóc 4:4 (3:3)
Az első félidőben mintha védelem nélkül 
játszottak volna. A vendégek közül Štípsky, 
Dymák és Hrebík lőtt gólt. A  második 
félidőben a  hazaiak 4:3  arányban 
megszerezték a vezetést, de Kučera 
megérdemelten egyenlített. 
Bíró: Drahoš, 100 néző
További eredmények: Diakovce – Báb 0:4
Čakajovce – Rumanová 1:0
20. forduló 
Tornóc – Čakajovce 1:0 (0:0)
A szívós vendégek hosszú ideig méltó 
ellenfeleknek bizonyultak. A végén 
nem használták ki a helyzetet, és a „ha 
nem adsz, kapsz“ a 83. percben Dymák 
góljával beigazolódott. Mindkét kapus, 
Mako és  Turoci is jó teljesítményt 
nyújtott. A forduló összeállításában - 
Turoci, Ölvecký.
További érdekesség:  Báb – Hájske 8:2
21. forduló
Jarok – Tornóc 1:1 (1:0)
A szeles idő ellenére jó mérkőzést 
játszottak. A hazaiak első félidei 
aktivitásának eredménye vezetés lett. 
A második félidőben a vendégek 
voltak jobbak, megérdemelten 
egyenlítettek. A 75. percben Legner 
lőtt gólt. A forduló összeállításában – 
Turoci, Herceg.
Fábry jól vezette a játékot, 100 néző.
További eredmények: Báb – Rišňovce 2:3
22. forduló
Tornóc – Diakovce 1:1 (0:1)
A rangadón a vendégek egy szögletrúgás 
után vették át a vezetést a 45. percben. 
Térfélcsere után a hazaiak aktívabban 
jáétszottak és az 59. percben Legner 
egyenlített. Végül a döntetlennel 
mindkét csapat elégedett volt. A forduló 
összeállításában – Ölvecký

Bíró: Tábi, 100 néző.
További érdekesség: Rumanová – Hájske 2:3
23. forduló 
Hájske – Tornóc 3:0 (3:0)
A hazaiak jól kezdtek s fél óra múlva 
már 3:0 arányban  vezettek. Ezután 
a vendégek is feléledtek, de már nem 
sikerült gólt lőniük.
Bíró: Németh, 150 néző.
További érdekesség: Báb–Rumanová 7:0, 
450 néző.
24. forduló 
Tornóc - Báb 1:1 (0:0)
A hazaiak a vezető csapat ellen kiválóan 
játszottak és meglepték az esélyest.
A hazaiaknál a vezetést Kučera szerezte 
meg, a  vendégek kezezés után 11-esből 
egyenlítettek. A  83. percben Kučera 
eldönthette volna a  mérkőzést, de 
a  büntetőt a  vendégek kapusa kiütötte. 
A forduló összeállításában – Turoci, 
Legner, Žigárdi
Játékvezető  Tóth, 150 lelkes néző.
További érdekesség: Mojmírovce – Hájske 1:2

Ing. Jaroslav Hlavatý autóiskolája, Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! A KÖRNYéK LEgJoBB ÁRAJÁNLATA!!!
Meghívjuk Önöket a B típusú  gépkocsivezetői  tanfolyamra /személyautó/.

Az érdeklődők a  0903 888 164-es telefonszámon, vagy személyesen jelentkezhetnek.

:-) akciós árak
:-) tansegédeszközök a kurzus árában

25. forduló 
P. Kesov – Tornóc 0:4 (0:2)
A  hazai „gólínség“ már 833 perce tart. 
A  játékot a  vendégek irányították, 
akik Kučera gólja és Novák fejese után 
0:2-re vezettek. A  második félidőben 
Legner és Tomek újabb gólt lőtt, és 
a vendégek kényelmesen végigjátszották 
a mérkőzést. A forduló összeállításában – 
Székházi, P. Bleho 
Bíró:  Ševčík,  30!  néző.
További eredmények: Báb – Mojmírovce 8:1 
– ezzel behozhatatlan előnyre tettek szert.
26. forduló
Tornóc - Rumanová 2:0 (1:0)
A  meleg miatt a  tempó lassúbb volt.  
A  hazaiak megérdemelt győzelmét 
Kučera és Székházi  biztosította. A forduló 
összeállításában – Janáč, Székházi
Játékvezető: id. Kotrec, 80 néző.

Játékosok: Turoci, Bleho R., Bartuš T., 
Tomek, Novák, Štipsky, Herceg, Hrebík, 
Legner, Székházi, Kučera, Kántor, Bartuš Z.

Feldolgozta: Š. Kočiš

Labdarúgás  Bábbal döntetlen
Tornóci hírek május-június 2012
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A Tornóci Dynamo FO a 2011/2012-es idény végével              köszönetet mond a játékosoknak, a vezetőknek, a nézőknek, a büféseknek és a szponzoroknak. 2012/2013-ra jobb idényt kíván.

1. Báb 26 18 3 5 96:38 57 (+18)
2. Rišňovce 26 16 2 8 56:46 50 (+11)
3. Hájske 26 15 3 8 60:38 48 (+9)
4. Selice 26 14 5 7 62:42 47 (+8)
5. Lužianky 26 11 7 8 43:30 40 (+1)
6. Diakovce 26 11 6 9 52:36 39 (0)
7. Rumanová 26 11 6 9 54:43 39 (0)
8. Svätoplukovo 26 10 7 9 51:54 37 (-2)
9. Tornóc 26 10 6 10 46:49 36 (-3)
10. Jarok 26 10 5 11 41:50 35 (-4)
11. Mojmírovce 26 9 4 13 55:55 31 (-8)
12. Čakajovce 26 8 2 16 27:57 26 (-13)
13. Cabaj-Čápor 26 6 6 14 52:63 24 (-15)
14. Poľný Kesov 26 1 2 23 16:110 -1 (-34)

A II. A osztály táblázata  2011/2012

P. Kesovnak 6 pontot levontak



Hviezdoslavov Kubín  2012  Március hónapban minden iskolában megrendezik a 
Hviezdoslavov Kubín vers- és prózamondó versenyt. Az iskolai 
forduló győztesei bejutnak a sellyei körzeti fordulóba. A Tornóci AI 
és óvoda iskolai fordulójának győztesei a következő tanulók voltak:

Vers
Paulína Lobodášová II.A
Mercedes Kruzslíková VII.A
Dominik Telkesi VIII.A

A körzei versenyben Laura Izsófová az első helyet 
szerezte meg, Ružena Smatanová: „ Az első csók” című 
művének részletét adta elő, s bekerült a kerületi döntőbe, 
mely Tapolcsányban zajlott 2012. március 3-án.

Reméljük, ez a siker a többiekre is ösztönzőleg hat, 
s felébreszti bennük a művészet iránti szeretetet.

Mgr. Soňa Boženíková

Próza
Karolína Pipíšová II.A
Laura Iszófová V.A
Barbora Kochláňová IX.A

Tornóci hírek május-június 2012
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Ifjúsági I. B trieda
Kráľová n/v – Tornóc 3:1 (2:1)
P. Janáč
Cabaj–Čápor – Tornóc 2:1 (2:0)
T. Szöcs
N. Hrnčiarovce – Tornóc 3:0 (2:0)
H. Kráľová – Tornóc 3:2 (1:0)
Z. Baricza, J. Kun
Tornóc – Jarok 4:2 (1:2)
A hazaiak az első félidőt 1:2-re 
elvesztették. Térfélcsere után igyekezetük 
következtében megfordították a 
mérkőzés állását. Góllövők - M. Motolík, 
P. Janáč, T. Krupa, M. Planko

Tanulók  I. A osztály
Tornóc – Diakovce 7:0 (4:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka 2, J. Rábek, Š. 
Kuman, F. Farkaš
Kráľová n/V – Tornóc 4:0 (2:0)
Tornóc – H. Kráľová 2:3 (2:1)
B. Vaško, N. Sztojka
Neded – Tornóc 0:1 (0:1)
N. Bencz
Tornóc – Žihárec 6:0 (5:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka 2, J. Rábek, T. 
Petréč
Tornóc – Vlčany 5:1 (3:0)
B. Vaško 2, N. Sztojka, F. Farkaš, J. Rábek
Tešedíkovo – Tornóc 1:3 (1:2)
N. Stojka 2, R. Čerhák

A Tornóci Dynamo FO a 2011/2012-es idény végével              köszönetet mond a játékosoknak, a vezetőknek, a nézőknek, a büféseknek és a szponzoroknak. 2012/2013-ra jobb idényt kíván.

Horný Ohaj, Kolíňany, Branč és  Mojmírovce visszalépett

1. Neded 16 14 1 1 83:15 42
2. Žirany 16 11 2 3 52:23 35
3. N. Hrnčiarovce 16 10 0 6 51:30 30
4. Kráľová n/V 16 7 2 7 29:40 23
5. Cabaj-Čápor 16 6 3 7 32:30 12
6. Tornóc 16 5 4 7 30:34 19
7. Čechynce 16 5 2 9 37:60 17
8. H. Kráľová 16 4 2 10 21:44 14
9. Jarok 16 2 0 14   13:72 6

A I. B osztály táblázata  2011/2012

1. Kráľová n/V 18 1 0 2 105:16 48
2. Neded 18 2 1 4 83:19 40
3. Selice 18 0 0 5 73:27 39
4. Tornóc 18 12 1 5 53:22 37
5. H. Kráľová 18 10 0 8 50:43 30
6. Mojmírovce 18 8 1 9 39:52 25
7. Vlčany 18 8 1 9 41:56 25
8. Žihárec 18 4 1 13 42:83 13
9. Tešedíkovo 18 2 0 16 24:95 6
10. Diakovce 18 1 1 16 20:117 4

A I. A osztály táblázata  2011/2012

Tornóc – Selice 3:0 (1:0)
N. Stojka 2, B. Vaško

Mojmírovce – Tornóc 3:0 (1:0)

Játékosok: Zsille R., Farkaš F., Petréč T., Szitáš K., Vaško B., Sztojka N., Rábek J., Marček P., Čerhák R., Slíška R., Bencz N., Ozaj D., 
                  Felsö L., Kuman Š., Švajda L.

Játékosok: Székházi J., Janáč P., Motolík M., Keszeli M., Krupa T., Slíška N., Kun J., Zsille 
K., Kulina I., Vajda T., Szabo K., Végh M., Planko M., Karkuš A., Baricza Z., Eremiáš A. 

Tornóc – Žirany 3:0 (1:0)
T. Čerhák triplázott!
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 A  szombat a  turistáké. 2012.június 
10-én egész napos túrára indultunk 
Ghymesre. Ghymes falujába autóbusszal 
érkeztünk, innét pedig gyalog mentünk 
fő célunkhoz, a Ghymes várromhoz, mely 
meredek kvarcköves dombon, a  Dúňon 
található a Tribeč hegységben. A csúcshoz  
csodálatos, zöld  tölgyfaerdőn át vezető 
úton jutottunk el a  sárga turistajelzésen 
haladva egészen a  Studený hrad-ig. 
A  sziklák csúcsáról lehetőségünk volt 
megszemlélni a környéket. Ghymes szinte 
karnyújtásnyira volt tőlünk, de a  hozzá 
vezető út még 20 percig tartott. 

A  vár története egészen 1253-ig 
nyúlik vissza. Jelenleg a  vár sziluettjét 
az erődítményekből megmaradt 
kőfalszegélyek képezik. Az időjárás nekünk 
kedvezett. Az úton számos turistával és 
kiránduló családdal találkoztunk, akik 
ugyanazzal a  céllal indultak el, mint mi. 
A visszafelé utat sikeresen és gyorsan tettük 
meg. Az autóbuszba, mely hazahozott 
minket, örömmel, kissé fáradtan, de 
elégedetten ültünk be. Megállapítottuk, 
hogy erre  az élményekkel teli szombati 
kirándulásra érdemes volt eljönni.

Mgr. Mária Marčeková

Turisztika ghymesre ...turisztikai napló

Az eltelt időszakban, 2012 áprilisában 
és májusában községünkben jelentősen 
csökkent a  szabálysértések száma, legyen 
az birtokkal, közrenddel, békés egymás 
mellett éléssel kapcsolatos kihágás. 
A községi rendőrök minőségi munkájának 
és megelőző járőrözéseinek köszönhetően 
az előző időszakhoz képest a  felderítetlen 
esetek számában  is jelentős javulás állt be.

A  KR rendőrei szolgálat idején 
a  még mindig gyakran előforduló apróbb 
lopásokra figyelnek leginkább, ahol az 
elkövetők kilétét többnyire fel is fedik, 
s  ezzel csökkentik a  lakosságnak okozott 

vagyoni jellegű károkat. 
Előrelépés figyelhető meg a kiskorúak 

bűnözését illetően is, hiszen a  KR 
statisztikája alapján e  területen csökkenő 
tendencia figyelhető meg.   Továbbra is 
gond van az alkalmazkodásra képtelen 
roma polgárokkal, főleg a  Jatai utcában, 
ahonnan állandóan panaszok érkeznek 
a lakosság részéről. E területen szigorúbban 
kezelik a  szabálysértéseket, de a  probléma 
megoldásához a  lakosság együttműködése 
is elengedhetetlenül szükséges. Ezért 
ezúton kérem falunk polgárait, akiket 
ez közvetlenül érint és napi életüket is 

megkeseríti, hogy aktívabban működjenek 
együtt a  rendőrséggel, s  jelentsék, ha 
törvényellenességet észlelnek, hisz 
együttműködésük nélkül lehetetlen 
hatékonyan megoldani ezt az égető 
problémát, még annak ellenére is, ha 
a  törvény területén előrelépés történt és 
a  fiatalkorúak bűnözését a  munkaügyi- és 
szociális hivatalnak is jelentik.

A  szabadságok időszakának 
közeledtével szeretném felhívni a  lakosság 
figyelmét, hogy legyenek még óvatosabbak, 
hiszen a falu környékén több idegen fordul 
majd meg, tehát nagyobb lesz a  veszélye 
annak, hogy főleg a  szabadságon lévők 
családi házait kilopják, hiszen ilyenkor ezek 
állnak az érdekődés középpontjában.

Végezetül szeretném felhívni 
a  figyelmet a  község általános érvényű 
rendeleteinek betartására, főként a közrend 
és a  biológiai hulladék égetése  területén, 
mert nyáron nagyon fontos a tűz megelőzése. 
Szeretném továbbá figyelmeztetni 
a  lakosságot a  kutyák szabad mozgásának 
korlátozására és a kutyatartással kapcsolatos 
rendeletek betartására, mert ismétlődő 
kihágások  esetén a  kutyák tulajdonosait 
megbírságoljuk.

A KR kollektívája nevében:  kpt. Jozef Orosz
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