
Okresný dopravný inšpektorát 
Okresného riaditeľstva policajného 

zboru v Šali oznamuje občanom, že:

Vozidlá, ktoré doposiaľ 
nepodliehali evidencii a po 1. 

januári 2013 sa majú prevádzkovať 
v cestnej premávke, musia byť v 

zmysle novely zákona č. 725/2004 
Z. z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných 
komunikáciách, do konca roka 

2012 zaevidované. 

Aby sa ku koncu roka predišlo 
náporu pri evidovaní, žiadame 
občanov, aby si takéto vozidlá 

evidovali priebežne na pracovisku 
evidencie vozidiel Okresného 

dopravného inšpektorátu v Šali.

Deň úcty k starším

Návšteva bunkra

Úspešný výlov

 Pomaly sa krátia dni a aj príroda sa 
ukladá k spánku. Pokoj a ticho vládne tiež 
tu, na mieste,  kde sme sa kedysi naposle-
dy rozlúčili s našimi drahými zomretými. 

Chceme im všetkým svojou prítom-
nosťou opäť vzdať hold a  pokloniť sa ich 
pamiatke. 

Naše spomienky sú tiché a  pokoj-
né... S úctou a láskou spomíname predo-
všetkým na tých, ktorí nám boli v živote 
najbližší a najdrahší. Tak spomíname na 
našich rodičov, ktorí nám dali život a ktorí 
svojou usilovnosťou i mozoľami budovali 
náš dnešný život. Spomíname na svojich 
starých rodičov, dedov, ako aj na tie sta-
ré zlaté mamičky, babky, ktoré nám ke-
dysi vedeli tak pekne rozprávať dojemné 
rozprávky… Mnohí z  nás spomínajú na 
svojich milovaných životných partne-
rov, s  ktorými kráčali životom v  dobách 
dobrých i zlých. Opustené vdovy venujú 
spomienku svojim manželom, ovdovení 
muži − svojim milovaným manželkám. 
Mnohým rodičom neľútostná smrť vzala 

drahé dieťa − dieťa, ktoré bolo ich rados-
ťou, ale aj nádejou, že im bude oporou 
v dobách jesene ich života. 

Spomíname!
Rovnako ťažko sa nás dotklo, keď 

nás navždy opustili naši súrodenci, bratia 
a sestry, s ktorými sme vyrastali v rodin-
nom kruhu. Tým všetkým venujeme svoju 
stálu spomienku. S rovnakou láskou spo-
míname aj na ďalších príbuzných, na dob-
rých priateľov, známych, na všetkých ľudí, 
ktorí nám boli v  živote blízki, a  ktorých 
odchod zo života nás zasiahol na najbo-
lestivejšom mieste − v našom srdci…

Tichý je náš cintorín. Keď jar znova 
prinesie sem slnko a vtáčí spev, stane sa 
toto miesto najkrajším sadom našich spo-
mienok. Srdce, v  ktorom dozneli všetky 
túžby a  želania, snaženia, radosti a  bôle, 
šťastie i utrpenie. Zostala nám spomien-
ka. Nuž vzdajme im našu poctu. 

Poctu, ktorú si zaslúžili. Nech odpo-
čívajú v pokoji. 
Česť ich svetlej a nehynúcej pamiatke!…

Tíško padá lístie zo stromov
Tichá spomienka...Znovu prišiel čas zastaviť sa....v spomienkach vrátiť sa k našim 
blízkym, modlitbou s nimi zhovárať sa, nad hrob...
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Pavla Czédlová
Sofia Hambalková
Laura Liptaiová
Dominik Bittó
Natália Kaprinayová

Mária Barcziová, 80  rokov
Katarína Šusterová, 56 rokov
Karol Szabó, 72 rokov
Irena Székháziová, 88 rokov
Mária Hulalová, 76 rokov

 Michal Rábik
 Anna Richterová

 Mgr. Zuzana Angyalová
 Anna Planková
 Helena Plešková
 Štefan Žigárdi
      
 Alžbeta Danielová   

  Irena Bártová   
 Zuzana Bogárová
 Jozef Morvay

Rudolf  Kónya a Alžbeta Vágová

Mimoriadne trináste zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva sa konalo 
27.8.2012  a  bolo zvolané na základe 
žiadosti 3 poslancov OZ -  PaedDr.Subu, 
Ing. Hanzlíka a p. Fülöpovej. Predseda-
júcim zasadnutia  na základe poverenia 
starostu bol p. Róbert Láng, zástupca 
starostu. Prítomných bolo 8  poslancov, 
Ing. Gašpieriková bola ospravedlnená. 
Programom mimoriadneho zasadnutia 
bolo opätovné posúdenie zriadenia 3. 
špeciálnej triedy pri ZŠ s MŠ na školský 
rok 2012/2013.

Na 12. zasadnutí OZ  prijalo uzne-
senie, ktorým poslanci neschválili zria-
denie 3. špeciálnej triedy v  ZŠ s  MŠ 
Trnovec n.V. na školský rok 2012/2013, 
následne zasadala Rada školy, ktorá jed-
nohlasne doporučila túto triedu zriadiť. 
Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané 
s  jediným bodom  programu, vo veci 
zriadenia 3. špeciálnej triedy. Predse-
dajúci vyzval aj prítomných zástupcov  

Rady školy a  vedenia základnej školy, 
aby svoj podnet na znovu prejednávanie 
tohto bodu odôvodnili. 

Prvá sa o  slovo prihlásila PaedDr. 
Klincková, riaditeľka školy. Vo svojom 
prejave negatívne hodnotila postoj po-
slancov k danej problematike. Poukázala 
na zlú spoluprácu s obcou, vytkla nepro-
fesionálny prístup poslancov voči svojej 
osobe. Poukázala na nezáujem poslancov 
o  celoročné školské aktivity a  na to, že 
nemajú prehľad  o tom, koľko šikovných 
detí je na škole, ktoré sa aktívne zapájajú 
do projektov a dosahujú dobré výsledky. 
Do diskusie sa ďalej pridali ostatní pe-
dagógovia (špeciálna pedagogička, vý-
chodná poradkyňa, zástupca školy, uči-
teľky aj vychovávateľky), ktorí vyzdvihli 
potrebu zriadiť ďalšiu špeciálnu triedu, 
nakoľko odborné posudky diagnostiko-
vali stavy u  detí, ktoré je treba začleniť 
do osobitného kolektívu detí, kde sa im 
venuje patričná odborná pomoc. Riadi-

teľka zdôraznila i to, že v prípade, ak sa 
nezriadi špeciálna trieda, tieto deti budú 
začlenené do bežných tried. Zástupca 
starostu p. Láng sa vyjadril, že poslanci 
vychádzajú v ústrety požiadavkám školy 
aj rodičov a musí hájiť záujmy všetkých 
rodičov aj občanov. Takmer 70 detí na-
vštevuje povinnú školskú dochádzku 
v Šali, aj v dôsledku nižšej kvality výučby 
na tejto škole, je treba zvýšiť jej úroveň. 
V podstate sa tretia špeciálne trieda má 
zriadiť pre 3 deti.

PaedDr. Suba sa vyjadril, že je prob-
lém v rámci komunikácie medzi školou 
a  obcou, túto bariéru treba odstrániť 
a  treba pracovať pre záujmy detí. Pozi-
tívne hodnotil prácu a aktivitu mladých 
pedagógov. Po prejednaní tohto bodu  
predsedajúci dal hlasovať, kto je za zria-
denie 3. špeciálnej triedy na škole: Za 
boli 4 poslanci, proti 2, zdržali sa 2. Na 
základe hlasovania vytvorenie  3.špeciál-
nej triedy  nebolo schválené. 

Počet obyvateľov spolu  2652
z toho:  muži   1329
 ženy   1323

Bývajúce obyvateľstvo podľa národností:
slovenská  2018
maďarská  469
rómska   11
česká   16
ruská   2
ostatné   2
nezistená  134

Bývajúce obyvateľstvo podľa 
náboženského vyznania:
- rímskokatolícka cirkev               1784
- gréckokatolícka cirkev                      9
- evanjelická cirkev 

augsburského vyznania                    43
- reformovaná kresťanská cirkev          51 
- náboženská spoločnosť 

Jehovovi svedkovia                            6
- evanjelická cirkev metodistická           5
- kresťanské zbory       7
- apoštolská cirkev       4

Spoločenská 
 rubrika

Výsledky SOBD 2011 v obci
trnovec nad váhom 

70

85
80

75

2

Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Zlatásvadba
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Dňa 15.októbra 2012 sa uskutočnilo 
14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
na ktorom bolo prítomných 7 poslancov. 
Ospravedlnení boli poslanci Ing. Jaroslav 
Hlavatý a  PaedDr. Imrich Suba. Zasad-
nutie bolo uznášaniaschopné vo všet-
kých bodoch  programu. Predsedajúcim 
zasadnutia bol Ing. Ján Hrabovský.  Ing. 
Hanzlík žiadal doplniť do programu  in-
formáciu o bioplyne a geotermálu, p.Láng  
prípravu na 900-sté  výročie vzniku obce, 
ktoré informácie budú prejednané ako 
prvý bod v diskusii. Po tomto doplňujú-
com návrhu predsedajúci dal hlasovať za 
predložený program, ktorý bol poslanca-
mi jednohlasne schválený. Za zapisovateľa 
zápisnice predsedajúci určil Katarínu Za-
lubelovú, za overovateľov zápisnice  Ras-
tislava Hrabovského a Jaroslava Čerháka, 
poslancov OZ. Návrhová komisia bola 
zvolená v zložení Ing. Mária Gašpieriko-
vá, Ing. Jozef Hanzlík a Alojz Čelitko.

V ďalšom bode sa pokračovalo kon-
trolou plnenia uznesení z  predchádzajú-
ceho zasadnutia. K  tomuto bodu podal 
správu starosta obce. Uviedol, že uznese-
ním bolo uložené
a/ vypracovanie projektovej dokumentá-
cie  na stavebné úpravy bytového domu 
č.303 – projekt bol vypracovaný,
b/ odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 390 
s priľahlými pozemkami -  nehnuteľnosť 
bola odkúpená za 15.000 Eur, zápis v ka-
tastri prebehol,
c/ poskytnutie sociálnej pomoci pre siro-
ty Novákové – soc. pomoc bola poskyt-
nutá ,priebežne aj čerpaná, zostáva vy-
čerpať  108,88  Eur. Všetky uložené úlohy 
boli splnené.

Po kontrole plnenia uznesení  bolo 
prerokované hospodárenie obce za III. 
štvrťrok 2012. Plnenie príjmov a  výdav-
kov za III. štvrťrok 2012 spolu s rozborom 
hospodárenia  bolo doručené všetkým 
poslancom a  hlavnej kontrolórke. Staros-
ta obce informoval, že pred zasadnutím 
OZ zasadala aj finančná komisia, ktorá 
doporučila  hospodárenie obce schváliť 
a následne  podal správu k prejednanému 
bodu. Konštatoval, že príjmy boli plnené 
na 70,14% a výdavky na 73,88% z ročné-
ho plánu. schodok hospodárenia bežného 
roka vznikol z dôvodu dlhej čakacej doby 
na refundáciu faktúr z európskeho fondu, 
po započítaní týchto pohľadávok hos-
podárenie v  III. štvrťroku je prebytkové 
o  104.938,92 eura. Informatívnu správu  

o  výsledku kontroly k  plneniu rozpočtu 
podala hlavná kontrolórka obce. Vo svojej 
správe uviedla, že kontrola vecnej stránky 
preukázala, že všetky účtovné prípady sú 
riadne zaúčtované v  zmysle rozpočtovej 
skladby  a v plnom rozsahu, sú bez závad 
a sú používané  zásady aktuálneho účtov-
níctva. Doporučila dodržiavať pokladnič-
nú hotovosť, prípadne pouvažovať aj nad 
jej zvýšením. Na kapitole komunálny od-
pad a zberný dvor je deficit cca 5000 Eur, 
pouvažovať  aj nad zvýšením poplatku, 
nakoľko teraz obec na túto kapitolu do-
pláca. Navrhuje  dosledovať príjmy a vý-
davky v kap. odstraňovanie komunálneho 
odpadu tak, aby sa ich rozdiel minimali-
zoval a  konečný účet nebol schodkový. 
V  rámci tohto bodu starosta informoval 
poslancov, že je  predpoklad, že financie 
z EÚ na túto oblasť dostaneme. Ďalej po-
znamenal, že jestvujúci systém  komunál-
neho odpadu sa bude  musieť prehodnotiť 
a  riešiť, aby obec nebola stratová.

Ďalej bola prejednaná  správa bytovej 
komisie, ktorá ktorú predniesol predseda 
bytovej komisie Ing. Hanzlík:

- preobsadenie voľného 2  izbového 
bytu v  bytovom dome č.1  po nájomcovi 
Lucia Veľbacká. Na návrh bytovej komisie 
boli označení dvaja uchádzači Marek Ži-
gárdi a Radovan Fujdiar. Budúci nájomca 
sa určil losovaním 31.08.2012 za prítom-
nosti zástupcov obce a  záujemcov. Bol 
vylosovaný Marek Žigárdi, s  ktorým sa 
uzatvorila nájomná zmluva od 01.10.2012 
do 30.09.2014. 

- návrh  na predĺženie nájomných 
zmlúv v  bytovom dome č. 1  pre nájom-
cov manželia Kuruczoví, Hlavatí, Erika 
Jančovičová, Margita Baloghová, Júlia 
Kelemenová do 30.09.2014 ktorí spĺňajú  
podmienky na prenájom.

- predĺženie  nájmu v bytovom dome  
č.304 pre Miroslava Hrabovského do 
31.3.2013

- predĺženie nájmu  v bytovom dome  
č.993 pre Veroniku Tóthovú, Juraja Bože-
níka a Denisu Hambalkovú do 31.3. 2013

- predĺženie nájmu v  bytovom 
dome 994 pre manželov Valkárových  do 
31.03.2013

     V ďalšom bode  zástupca riaditeľa 
ZŠ s MŠ Mgr. Juraj Boženík  oboznámil 
poslancov so správou o výchovno- vzde-
lávacích výsledkoch ZŠ. V  rámci tohto  
bodu informoval poslancov OZ  aj o vy-

konanej inšpekcii na škole, ktorá správa je 
k dispozícii na obecnom úrade. 

K  prednesenej správe boli tieto pri-
pomienky a dotazy:

- veľa detí chodí do školy mimo obce, 
treba hľadať príčinu prečo, ako sú hod-
notené cudzie jazyky, keď je v hodnotení 
rozdiel až 2 stupňov,  v ročníkoch 1-4, 5-9, 
či vyučujú  rôzni učitelia, vyplývajúc zo 
správy na škole pôsobí 14 krúžkov so 100 
% účasťou žiakov, či sa neuvažuje so zria-
dením centra voľného času, je to na zváže-
nie, CVČ môže zriadiť aj obec, ako chápať 
že učebné osnovy preťažujú  žiakov, keď 
osnovy sú dané a  škola si ich upravuje, 
ako sa riešia asociálne prípady, keď napr.  
otec problémových  žiakov o žiadnom ne-
vhodnom správaní sa svojich detí nevie, 
ďalej bolo konštatované, že medzi rodič-
mi a pedagógmi viazne komunikácia.

Ďalej bola prejednaná správa o  vý-
chovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ, 
ktorú správu predniesol Mgr. Juraj Bože-
ník, zástupca  riaditeľa ZŠ s MŠ. Vo svo-
jej správe poznamenal, že do MŠ by bolo 
potrebné zaviesť internet, čím by sa zlepšil 
výchovno - vzdelávací proces. K  tomuto 
bodu odzneli nasledovné pripomienky: 
v  MŠ bola prevedená rekonštrukcia, bol 
zakúpený nový nábytok, avšak deti spia 
na matracoch na zemi, lebo postele sú po-
lámané, čo  mohlo vedenie školy v záruke  
reklamovať, ďalej bolo poznamenané, že 
firmu na dodávku postieľok a zariadenia 
si vybrali učitelia, obec bola proti. Taktiež 
sa nereklamovali ani kuchynské stroje, čo 
nás dosť mrzí, vynaložili sa na to nemalé 
finančné prostriedky. Ďalej bol prejed-
naný a  schválený zámer obce na priamy 
prenájom nehnuteľnosti dom súp. č. 390 
s  priľahlými pozemkami. Postup pri vy-
pracovaní zámeru bol konzultovaný s au-
dítorom a kontrolórkou obce.  Schválený  
zámer bol  zverejnený na obecnej tabuli 
a  stránke obce. V ďalšom bode  progra-
mu náčelník obecnej polície informoval  
o činnosti obecnej polície za III. Q. 2012. 
K predloženej správe odzneli nasledovné 
dotazy : či sa uvažuje so zamestnaním 
ZŤP pracovníka  po zavedení pultu cen-
trálnej ochrany, v  sledovanom období 
bolo vybratých viac pokút, za čo tieto po-
kuty boli /cestná doprava, smeti, nedovo-
lené skládky,  zlé parkovanie, drobné krá-
deže, pálenie zelene/,  ako sa rieši nočné 
pálenie buriny.

pokračovanie na strane 4
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obce – pozemky, ktoré tvoria priľahlé plo-
chy k pozemkom zastavaných stavbou vo 
vlastníctve navrhovateľa Tomáša Keseliho 
a Veroniky Keseliovej obaja bytom Šaľa.

Nasledovala diskusia do ktorej sa  
prihlásil starosta  a poslanci s nasledujú-
cimi pripomienkami a návrhmi:  

- Predsedajúci dnešného zasadnutia 
podal informáciu k bioplynovej elektrárni 
/ďalej len BPE/ a k geotermálnej elektrár-
ni /ďalej len GTE/.
BPE – funguje v  uzavretom cykle. 
Kukuričná siláž a močovka zo  živočíšnej 
výroby sa dávkujú do fermentora. Plyn 
tvorený fermentáciou sa zachytáva v ply-
nojeme.  Bioplyn sa následne spaľuje 
a  turbína poháňa generátor elektrického 
prúdu. Strávená hmota po fermentá-
cii je nezávadné biohnojivo. O  zámere 
zriadiť BPE informovala A.I. Farma s.r.o. 
obec listom dňa 08.06.2011. Zámer bol 
prerokovaný komisiou ŽP pri obecnom 
zastupiteľstve s  obavami, či sa nejedná 
o  maskovanú kafilérnu stanicu. OZ zo-
bralo tieto informácie na vedomie na 
svojom zasadnutí dňa  16.6.2011 uzne-
sením č.36/2011 bod A.2. Bolo prijaté  
odporúčanie ísť na referenčnú prehliadku 
fungujúcej BPE vo Veľkom Cetíne. 
Dňa 22.6.2011 sa zúčastnilo 5 zástupcov 
verejnej správy obce (žiaľ, len dvaja 
poslanci OZ) exkurzie do BPE v  obci 
Smolinské pri Senici, ktorá využíva t.č. 
najmodernejšiu technológiu spracovania 
biomasy. Na mieste prevádzky 10 očí, 
5 nosov a l0 uší nezistilo žiadnu prekážku, 
prečo by  pri osade Horný Jatov nemohla 
fungovať podobná výroba.
Zdôrazňujeme, že sa nejedná o  žiadnu 
kafilériu ani o žiadnu spaľovňu odpadkov!  
GTE – využíva pre svoju činnosť teplo 
pod povrchom zeme. Získavanie teplej 
vody z  podzemia je na princípe bo-
jlera. Injekčným vrtom sa tlačí pod zem 
studená voda, ktorá sa v hĺbke cca 5 km 
ohreje a  produkčným vrtom  vystupuje 
na povrch s  teplotou okolo 160 stupňov 
Celzia.  Táto geotermálna voda vo vý-
menníku tepla zohreje kvapalinu s  níz-
kym bodom varu, ktorej para potom 
poháňa expanznú turbínu  s generátorom 
elektrickej energie.
Prínosy pre obec zo zrealizovaných projektov:
- využitie mŕtveho, zdevastovaného areá-
lu VKK
- ekologické spracovanie močovky zo 
živočíšnej výroby Farmy Jatov /z  cca 
3500 hov. dobytka/ a aj zeleného odpadu 
z úpravy verejných priestranstiev obce

- ďalšie možnosti využitia prebytočného 
tepla
- vytvorenie nových pracovných 
príležitostí

Ďalšie schvaľovacie kroky, súvisiace 
s realizáciou predmetných investičných zá-
merov prebiehajú v rámci územno-pláno-
vacieho konania, ktoré si vyžaduje odbor-
né stanoviská spolu od 45 orgánov štátnej 
správy, odborných organizácií, právnic-
kých osôb a aj od verejnosti. A pred ko-
nečnou realizáciou aj v stavebnom konaní.                                                                                                                                          
p.Láng: 
- Príprava obecných dní a 900-sté výročie  
obce, zaoberať sa ich prípravou, spracovať 
plán podujatí, výber programu   a propa-
gáciu, aby oslavy boli reprezentatívne,  
- Knižka o obci sa spracováva, veľmi ná-
pomocná je Dr. Nováková z archívu a krst 
knihy by mohol byť  tiež na oslavách. 
- zamyslieť sa  nad pomníkom v  strede 
obce, v  obci máme šikovného sochára, 
ktorý by nám vedel poradiť (aby sa stratil 
nádych boľševickej dediny). Je potreb-
né zistiť, či pomník nie je zapísaný ako 
chránená pamiatka.
p. starosta:
- v  decembri, keď sa bude schvaľovať 
rozpočet rozpočtovať aj sumu na obecné 
dni (program, darčekové  a  reklamné 
predmety)
- ponuka Štefana Kysučana na odpre-
daj maringotky obci za 1.500 eur, ktorá 
by mohla byť využitá pre  hasičský zbor 
ako náhrada za hasičskú zbrojnicu a  na 
dočasné využitie sociálnych priestorov na 
zbernom dvore. Odkúpenie maringotky 
bolo poslancami jednohlasne schválené.
p. Hrabovský:
- informoval poslancov o  výberovom 
konaní na riaditeľa ZŠ s MŠ, ktoré bude 
19.10.2012 o  13.00 hodine na obecnom 
úrade.
p. Čelitko:
- dotaz na nedokončený prístrešok na 
ihrisku (čo bolo vo výkresovej dokumen-
tácii sa urobilo)
- dokončiť cestu na konci ulici Váhová, 
aby sa zabránilo nánosu blata 
- či sa bude opravovať  miestna komu-
nikácia  a chodník  na Jatovskej ulici (MK 
áno, chodník nie)
p. Čerhák
- výtlk na hlavnej ceste  (je to nahlásené  
už 2  mesiace u  cestnej správy Šaľa, 
budeme urgovať)
- tlmočil sťažnosti občanov na zápach 
v obci  (zápach bol spôsobený tým, že  PD 
družstvo hnojilo EKO hnojivom, o čom 

Bola zriadená e-mailová schránka na 
ktorú sa môžu podávať podnety, avšak 
žiadne ešte neboli doručené. Pripomien-
ky poslancov: u. p. Sztojku  pri  podjazde 
je zbúraný plot čo špatí vchod do obce, 
treba  to riešiť, na hlavnej ceste sa nedodr-
žuje rýchlosť, (toto sa môže riešiť cestou 
dopravného inšpektorátu), pred Pohoda 
Pub  kde mal byť umiestnený retardér za-
liať jamu, skrátenie retardérov bol dobrý 
nápad čo je bezpečnejšie pre bicyklistov, 
koľko áut môže parkovať pred domami - 
nie je to obmedzené. 

V nasledujúcom bode bolo schválené 
zloženie inventarizačných komisií pre vy-
konanie inventarizácie majetku obce:
Ústredná inventarizačná komisia:
predseda: Róbert Láng, členovia: Ing. 
Jozef Hanzlík, Katarína Zalubelová
Dielčia invent.komisia pre ZOS a Klub 
dôchodcov:
predseda: Ing. Mária Gašpieriková 
členovia: Edita Kočišová, Helena 
Székháziová, Alojz Čelitko
Dielčia invent. komisia pre budovu 
Obecného úradu a MKS:
predseda: Ing. Jaroslav Hlavatý
členovia: Erika Fülöpová, Edita Bócsová, 
Gabriela Melegová
Dielčia invent. komisia pre TJ 
a požiarnu ochranu:
predseda: Jaroslav Čerhák
členovia: Rastislav Hrabovský, Jozef 
Bugyi, Valéria Bartušová
Návrh na vykonanie inventarizácie 
k 31.12.2012 
Zodpovední predsedovia komisií.
Termín  15.12.2012
Likvidačná komisia:
predseda: Róbert Láng
členovia: PaedDr.Imrich Suba, Ing. Mária 
Gašpieriková, Jaroslav Čerhák

V došlej pošte bola prerokovaná in-
formácia o výške rozpočtu na rekonštruk-
ciu Bytového domu súp. č. 303 – PD je 
spracovaná  na sumu 46.000 Eur, ktorá 
realizácia bola schválená na  etapy, ďa-
lej   bola prejednaná a schválená žiadosť 
ZŠ s  MŠ Trnovec nad Váhom č.302 na 
poskytnutie finančných prostriedkov na  
zakúpenie kuchynského príslušenstva  do 
školskej jedálne  vo výške predloženej ce-
novej ponuky sumu 918,- Eur bez DPH. 

Do došlej pošty bola zaradená  žia-
dosť Tomáša Keseliho a  Veroniky Ke-
seliovej obaja bytom Šaľa, o  odkúpenie 
nehnuteľnosti v k.ú. Trnovec nad Váhom. 
Po prejednaní  tejto žiadosti  poslanci 
jednohlasne  schválili  odpredaj majetku 

pokračovanie zo strany 3

Trnovecké noviny september-október t 2012

4



predložili aj certifikát, ale v tom čase fúkal 
vietor akurát do obce)
- upozornil na neporiadok na 
multifunkčnom ihrisku 
Ing. Hanzlík:
-  doporučuje zaoberať sa aj údržbou ar-
tézskych  studní

Ing. Gašpieriková:
- tlmočila žiadosť  stolnotenisového klu-
bu o finančný príspevok
Ing. Motolíková:
- príprava dani  z nehnuteľnosti – akým 
smerom bude obec postupovať. 

Nakoľko ďalšie diskusné príspe-
vky neodzneli, Ing. Gašpieriková, 
predsedníčka návrhovej  komisie pred-
niesla návrh na uznesenie, ktorý po-
slanci jednohlasne schválili. Predsedajúci 
poďakoval prítomným za účasť a  zasad-
nutie ukončil.

 Za pekného jesenného počasia sa po 
3  rokoch dňa 13.10.2012 vykonal výlov 
chovného rybníka VERMEK sieťou. 
Počas uplynulých 3 rokov sa mohol výlov 
uskutočňovať len postupne udicami, lebo 
to nedovoľoval vysoký stav vodnej hladiny. 

Nakoľko pobrežie a dno nie sú rovné, 
výlov sieťou je možné uskutočniť len pri 
nízkej hladine vody, aká je tento rok.

Na rybníku sa počas tohto obdobia 
pravidelne zarybňovalo násadou, vyko-
návala za jarná dezinfekcia a ošetrovanie 
proti parazitom a  prikrmovalo pekáren-
skými výrobkami a obilninami. Táto čin-
nosť dávala nádej na dobrý zdravotný stav 
a rast rybej osádky. Mnohí z Vás, ktorí ste 
sa pristavili pri rybníku, ste mohli vidieť 
ryby vyhrievajúce sa pod hladinou. 

V  sobotu 13.10. sme sa zišli na ryb-
níku v počte 32 členov a po úprave siete 
a vysvetlení postupu práce sme sa pustili 
do zaťahovania siete. Postupne sme zaťa-
hovali sieť až na miesto výlovu.

Po vylovení a prevezení rýb do lovné-
ho rybníka AMERIKA III sme skonštato-
vali, že to bol jeden z najúspešnejších vý-
lovov na tomto neveľkom rybníku. Spolu 
sa vylovilo 450 kg rýb,  z čoho bolo 26 ks 
amurov v priemernej hmotnosti 7 kg, 15 
ks štúk v priemernej hmotnosti 6 kg, 2 ks 
sumca o hmotnosti 7 a 5 kg, 3 ks tolstolo-

bikov v priemernej hmotnosti 3 kg, 50 kg 
kaprov a 100 kg karasov.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zúčastnili na vykosení pobrežia a výlo-
vu  za odvedenú prácu a prajeme im, aby si 
niektorú z rýb „vychutnali“ na udici a keď 
si ju privlastnia, aj na pekáči.

PETROV ZDAR, Výbor OO SRZ

Upozorňujeme všetkých členov OoSRZ, ktorí nemajú ešte odpracované povinné brigádnicke hodiny za rok 2012, aby sa prihlásili 
u pána Vančíka alebo p.Beloviča, ktorí im pridelia prácu, ktorú je potrebné vykonať. Pri neodpracovaní brigádnických hodín 
hrozia finančné sankcie podľa schváleného poriadku až po pozastavenie vydania Povolenia na rybolov na dobu 1 roka.
Žiadame preto všetkých, čo nemajú túto povinnosť splnenú, aby tak urobili v čo najkratšom čase, pokiaľ je ešte príhodné počasie. 

Výbor Oo SRZ

5

Trnovecké noviny september-október  2012

Úspešný výlov

upozornenie



4. kolo 
Trnovec - Selice 2:2 (1:0)
V  susedskom derby sa do polčasu ujali 
vedenia domáci po góle Bartuša Z. 
Po vylúčení Kuklu hostia otočili, ale 
v  nadstavenom čase húževnatý Žigárdi 
vyrovnal.
Rozhodca Bernát, 100 divákov.
V zostave kola P. Janáč.
Zaujalo: 
Rišňovce – Cabaj-Čápor 1:1 

5. kolo 
Svätoplukovo - Trnovec 2:1 (2:0)
Domáci viedli po 20. minútach 
dvojgólovým rozdielom. Potom ožili 
aj hostia, dostali sa do šancí, ktoré ale 
nepremenili.
Rozhodca Kollárik, 100 divákov.
Zaujalo: 
Cabaj-Čápor – Rumanová 2:2 

6. kolo
Trnovec - Selice 3:3 (1:3)
Domáci sa proti favoritovi ujali vedenia 
gólom M. Dymáka. Potom prevzali 
iniciatívu hostia a do polčasu viedli 1:3. 
Po hodine hry znížil F. Kučera. Snaha 
domácich vyústila k vyrovnaniu gólom Z. 
Legnera. V závere bol vylúčený Z. Bartuš.
Rozhodca Macho, 80 divákov.
Zaujalo: 
Lužianky – Selice 4:3 (3:3)

7. kolo 
Čakajovce - Trnovec 1:3 (0:2)
Hostia potvrdili, že v  Čakajovciach sa 
im darí. Po vylúčení domáceho hráča 
otvoril skóre D. Herceg. Na 0:2  zvýšil 
M. Žigárdi. V  druhom polčase znížil 
Greguš, ktorý bol neskôr vylúčený. 
Gólovú bodku za zápasom dal 
striedajúci T. Szücs.
Rozhodca Turba, 150 divákov.
Zaujalo: 
Hájske – Lužianky 0:1
Selice – Diakovce 5:0 

8. kolo 
Trnovec - Nové Sady 0:2 (0:0)
Nováčik súťaže sa predviedol tesným 
bránením. To domácim nevyhovovalo 
a  nedokázali streliť gól. Po polčase 

herne odpadli a  hostia si po dvoch 
góloch zobrali tri body.
Rozhodca Bernát, 100 divákov
Zaujalo: 
Selice - Hájske 4:3 (1:3)

9. kolo
Jarok - Trnovec 2:1 (1:0)
Hostia proti poslednému mužstvu 
sklamali. Po vedúcom góle domácich 
Herceg nedal pokutový kop. V 46. min. 
naopak J. Vríčan penaltu premenil 
a  bolo 1:1. Potom rozhodca hosťom 
neuznal dva góly (ofsajd). Strela 
Bartakoviča z  30. min. rozhodla 
o víťazstve domácich.
Rozhodoval Vajíček, 100 divákov.
Zaujalo:
N. Sady – Svätoplukovo 2:0 (1:0)
350 divákov

10. kolo
Trnovec - V. Opatovce 4:0 (3:0)
Domáci o  soude zápasu rozhodli 
už v  prvom polčase, keď góly dali F. 
Kučera a  dvakrát M. Žigárdi. Hostia 
hrali otvorený futbal a  Trnovčanov 
niekoľkokrát podržal brankár M. 
Franko. Na konečných 4:0  upravil Z. 
Legner. 
Rozhodoval Kotrec st., 70 divákov.
V zostave kola M. Žigárdi.
Zaujalo: 
Lužianky – N. Sady 2:5 (2:1)

11. kolo 
Mojmírovce - Trnovec 4:4 (2:1)
Už v  úvode zahodil šancu Sztojka. 
Potom sa domáci ujali dvojgólového 
vedenia. F. Kučera pekným gólom 
z  priameho kopu znížil na 2:1. Potom 
v  priebehu štyroch minút padli 
tri góly. Po vylúčení M. Žigárdiho 
v nadstavenom čase hostia strelou pod 
brvno zaslúžene vyrovnali. Po zápase 
dostal červenú kartu aj domáci brankár. 
Sled gólov:
34. min. pokutový hop Švelan 1:0, 43. 
Brvnár 2:0, 44. F. Kučera 2:1, 60. T. 
Kuman 2:2, 62. F. Kučera 2:3. 64. min. 
Švelan pokutový kop 3:3, 83. min. 
Križan 4:3, 90+ Z. Legner 4:4.
Pred 60 divákmi nepresne rozhodoval 
Ševčík. 
V zostave kola Z. Legner.
Zaujalo: 
N. Sady – Selice 2:0 (0:0)
Čakajovce – Hájske 2:0 (0:0)

12. kolo 
Trnovec - Rišňovce 2:4 (1:0) 
Domáci sa dostali do vedenia gólmi F. 
Kučeru v 15. min. a R. Stojku v 60. min. 
Súper sa v  závere postaral o  dokonalý 
obrat.
Rozhodca Ševčík, 100 divákov.
V zostave kola F. Kučera

Spracoval: Štefan Kočiš

Futbalová sezóna II. A tr. NITRA-ŠAĽA 2012/2013 pokračovala ďalšími kolami
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futbal  Divoké remízy

1. Lužianky 12 9 0 3 29 : 15 27 6
2. Nové Sady 12 8 1 3 34 : 16 25 10
3. Selice 11 7 2 2 35 : 13 23 5
4. Rumanová 11 6 3 2 25 : 15 21 9
5. Cabaj-Čápor 12 6 3 3 21 : 17 21 0
6. Rišňovce 12 5 3 4 24 : 25 18 3
7. Svätoplukovo 3 5 2 5 26 : 31 17 -4
8. Hájske 11 5 0 6 22 : 21 15 -6
9. Mojmírovce 12 4 3 5 28 : 29 15 0

10. Trnovec 12 3 4 5 23 : 26 13 -8
11. V. Opatovce 12 4 1 7 18 : 21 13 -2
12. Diakovce 12 3 1 8 16 : 30 10 -8
13. Čakajovce 12 3 1 8 13 : 34 10 -8
14. Jarok 11 1 2 8 16 : 37 5 -10

Tabuľka II.A trieda 2012/2013



Tel. kontakt: KVETINÁRTVO – Darina Seemannová r. Matúšová Trnovec nad Váhom č.688  0911/ 281 455
NON STOP  0905/ 897 106 – konateľka spoločnosti
0918/ 607 589    0905/ 536 063
bogdany@pohreby-pomníky.sk

POHREBNÍCTVO – KAMENÁRSTVO 
„BOGDÁNY” s.r.o. 

Kráľovská ll, (oproti bývalej Trikote) oznamuje, že 
15.10.2012

otvorilo prevádzku v obci Trnovec nad Váhom 
č.d.688  v  KVETINÁRSTVE u p. Dariny 

Seemannovej r. Matúšovej

V poskytujeme predaj rakiev, vencov, smútočných kytíc V
V prevoz zosnulých aj zo zahraničia V

V výkop hrobu V
V kompletné pohrebné služby V

www.pohreby-pomníky.sk

Spracoval: Štefan Kočiš
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Dorast  1.b trieda
Trnovec – Selice 3:2 (0:1)
Kun, Karkuš, Farkaš
Trnovec – Cabaj-Čápor 4:0 (1:0)
Kun, Karkuš, Stanko, Eremiáš
Vinodol – Trnovec 4:0 (1:0)
Trnovec – N. Sady 5:1 (1:0)
Vaško 2, Keszeli, Kun, Krupa
Jarok – Trnovec 0:3 (0:0)
Karkuš 2, Keszeli
Trnovec – V. Opatovce 2:0 (0:0) 
Krupa, Keszeli
Mojmírovce – Trnovec 3:2 (1:1)
Keszeli, Rábek
Trnovec – N. Hrnčiarovce 2:2 (2:1)
Starko, Keszeli

Žiaci a skupina

Mojmírovce - Trnovec 4:2 (3:1)
N. Sztojka, P. Marček
Trnovec - Cabaj-Čápor 2:3 (1:1)
N. Sztojka
Kráľová n/V - Trnovec 4:3 (2:2)
N. Sztojka, R. Čerhák, P. Marček
Trnovec - Selice 4:1 (1:1)
N. Sztojka 3, R. Slížka
Diakovce - Trnovec 0:5 (0:3)
N. Sztojka 2, P. Marček, R. Čerhák
Neded - Trnovec 8:0 (4:0)
Vlčany - Trnovec 3:1 (2:1) 
vlastný

1. N. Hrnčiarovce 9 6 3 0 33:12 21
2. Vinodol 10 6 2 2 49:11 20
3. Cabaj-Čápor 10 6 2 2 30:11 20
4. Nové Sady 10 6 1 3 47:20 19
5. Trnovec 10 6 1 3 26:16 19
6. H.Kráľová 10 5 2 3 35:17 17
7. Kráľová nad Váhom 10 5 0 5 26:22 15
8. Výčapy-Opatovce 10 4 1 5 25:28 13
9. Rumanová 10 4 1 5 26:36 13
10. Jarok 11 2 1 8 10:39 7
11. Mojmírovce 10 1 1 8 12:35 4
12. Selice 10 1 1 8 10:82 4

1. Neded 9 6 3 0 33:12 21
2. Vlčany 10 6 2 2 49:11 20
3. Horná Kráľová 10 6 2 2 30:11 20
4. Cabaj-Čápor 10 6 1 3 47:20 19
5. Tešedíkovo 10 6 1 3 26:16 19
6. Trnovec 10 5 2 3 35:17 17
7. Kráľová nad Váhom 10 5 0 5 26:22 15
8. Diakovce 10 4 1 5 25:28 13
9. Mojmírovce 10 1 1 8 12:35 4
10. Selice 10 1 1 8 10:82 4

Tabuľka I.B trieda 2012/2013

Tabuľka A skupina 2012/2013

H. Kráľová - Trnovec 8:1 (5:0) 
R. Čerhák

Trnovec - Tešedíkovo 2:1 (1:0) 
L. Felsö 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

 Za uplynulé obdobie leta v  období 
školských prázdnin sa v obci uskutočnili 
hodové slávnosti, ktoré prebehli bez 
narušenia verejného poriadku a aj napriek 
skutočnosti, že bolo obdobie dovoleniek 
a  v  obci bol väčší pohyb osôb a  hlavne 
detí, nedošlo k  žiadnym vážnejším 
udalostiam ani dopravným nehodám, 
kde by boli účastníkmi nehody deti. Preto 
by som sa rád poďakoval obyvateľom 
obce a  hlavne rodičom za ich príkladný 
prístup. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa 
na území obce objavili prípady krádeží 
vlámaním a taktiež sa zvýšil počet krádeží 
zo záhrad rodinných domov, by som touto 
cestou znova chcel apelovať na obyvateľov 
obce a  vyzvať ich k  väčšej opatrnosti 
a spolupráci s obecnou políciou, nakoľko 
vo viacerých prípadoch by k  objasneniu 
týchto protiprávnych činov a  hlavne 
zamedzeniu krádeží prispeli informácie 
od občanov, ako aj väčšia opatrnosť pri 
využívaní pomocníkov pri jesenných 
prácach v  záhradách. V  minulosti 
už bolo publikované aj vytvorenie 

e-mailovej schránky obecnej polície 
159@trnovecnadvahom.sk, ktorá zatiaľ 
nie je občanmi obce využívaná aj 
napriek tomu, že tu môžu svoje sťažnosti 
či podnety zasielať aj anonymne.

Taktiež by som touto cestou chcel 
občanov obce oboznámiť s  možnosťou 
využitia Strediska registrovaných 
poplachov, ktoré od mesiaca september už 
je na tunajšej obecnej polícii v prevádzke. 
Tento systém slúži na ochranu budov 
občanov, ako aj podnikateľov na 
základe inštalovania zabezpečovacích 
(poplašných) zariadení, z  ktorých je 
signál o narušení budovy, resp. rodinného 
domu prenášaný na obecnú políciu a v 24 
hodinovej – nepretržitej prevádzke je 
každý signál okamžite preverovaný 
obecnou políciou. Tento systém taktiež 
umožňuje ochranu osamelo žijúcich 
osôb a  dôchodcov na základe tzv. 
poplachových tlačidiel, prostredníctvom 
ktorých títo občania môžu v  prípade 
potreby informovať obecnú políciu 
a privolať hliadku aj v prípade ohrozenia. 

Informácie ohľadom pripojenia sa na tento 
systém ochotne poskytnú telefonicky aj 
osobne policajti obecnej polície.

Za uplynulé obdobie sa v  obci 
rapídne podarilo znížiť protiprávne 
konanie a  páchanie priestupkov 
rómskymi spoluobčanmi, avšak naďalej 
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť 
tejto problematike a hlavne nevhodnému 
správaniu a protiprávnym činom rómskych 
detí, nakoľko sa v  obci takého prípady 
vyskytujú, či už sa jedná o  nevhodné 
chovanie sa na verejnosti, napádanie 
starších občanov, detí, či krádeže lístkov na 
odvoz TKO. Tunajší útvar obecnej polície 
tieto udalosti rieši, avšak bez prispenia 
a informácií od obyvateľov je zamedzenie 
takéhoto konania len veľmi ťažko možné. 
Preto by som chcel vyzvať občanov, 
aby nám poznatky o  takýchto skutkoch 
oznámili (či už telefonicky, osobne alebo 
prostredníctvom e-mailovej schránky 
OP) a  takto napomohli zamedzeniu, 
prípadne úplnému odstráneniu takýchto 
deliktov v  rámci obce a  zvýšeniu kvality 
života obyvateľstva.

Na záver by som sa chcel ešte raz 
občanom poďakovať za ich iniciatívny 
prístup k  riešeniu problémov na území 
obce a  dúfam, že v  budúcnosti bude 
spolupráca medzi obyvateľstvom obce 
a  obecnou políciou ešte kvalitnejšia 
a tým efektívnejšie budú môcť príslušníci 
obecnej polície zamedzovať protiprávnym 
konaniam nezodpovedných osôb 
a  tak zabezpečiť riešenie problémov, 
ktoré občanom obce znepríjemňujú 
každodenný život.

Za kolektív OP: kpt. Jozef Orosz

Najmä v letnom období zaznamenávame zvýšený počet cudzích osôb v obci. Ide o zástupcov rôznych firiem, ale aj 
takých, ktorí sa za týchto zástupcov len vydávajú. Mnohí poukazujú na to, že konajú s vedomím pracovníkov obecného 
úradu a niektorí z nich o svojej činnosti informujú aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

Žijeme v  spoločnosti, kde každý má možnosť a  právo ponúkať svoje služby širokému spektru odberateľov, ale 
rovnako každý má právo odmietnuť takúto ponuku. Obecný úrad síce na požiadanie vyhlási, že v obci sa pohybujú 
dodávatelia určitého produktu, ale rozhodne to neznamená, že odporúča občanom spolupracovať, prípadne uzatvoriť 
zmluvu s týmito firmami. Je to na každom z Vás, vážení občania. My môžeme len skontrolovať, či majú títo ľudia všetky 
potrebné doklady, ich pohyb a činnosť zakázať nemôžeme.

 
Dostali sme množstvo podnetov a sťažností, že sprostredkovatelia sa správajú arogantne, dožadujú sa rôznych 

písomností a najmä starší občania mnoho ráz nevedia, čo robiť. Znova upozorňujeme, nie ste povinní sa s týmito 
osobami zhovárať, ukazovať im písomnosti či čokoľvek im podpisovať. Máte plné právo ich služby odmietnuť 
a v žiadnom prípade ich nevpúšťať do dvora ani bytu.
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Zdarma

 Za krásnych teplých dní a príjemných 
večerov počas uplynulých dvoch mesiacov 
prerušovaných len občasným dažďom sa 
so skracujúcim denným svetlom pomaly 
končí aj rybárska sezóna. Príroda sa 
oblieka do nového šatu a svojimi žiarivými 
žlto-červenými farbami spestruje 
pobrežie našich rybníkov a  rieky Váh. 
Uplynulé obdobie bolo poznačené stále sa 
znižujúcou hladinou vody našich rybníkov 
a  zmenšujúceho prietoku na rieke Váh. 
Aj napriek týmto pre ryby nepriaznivým 
podmienkam nedošlo k  úhynu rýb na 
rybníkoch. V  rámci MsO Šaľa nastal 
havarijný stav len na rybníku v  Žiharci, 
kde sa musel rybník pre lov  uzavrieť. Po 
zabezpečení finančných prostriedkov bude 
vykonané bagrovanie rybníka. 

Chovný rybník Vermek: 
V  priebehu septembra a  októbra sa 

vykonávalo kŕmenie v  menšom rozsahu 
ako v minulosti, aby sa zabránilo zhoršeniu 
kvality vody z prípadne neskonzumovanej 
potravy. Uskutočnil sa výlov udicami 
a sieťou. Vylovené ryby boli prevezené do 
lovných revírov.

Rybník Amerika III a Vízallás: 
Na oboch rybníkoch aj napriek 

zníženej hladine boli zaznamenané pekné 
úlovky čo sa týka množstva aj veľkosti.  
Na oboch rybníkoch sa ešte počíta so 
zarybnením. Rybník AMERIKA III 

kaprom K3 a  rybník VÍZALLÁS kaprom 
K2 v  množstve podľa zostávajúcich 
finančných prostriedkov a  aktuálnej ceny 
násady. Časť finančných prostriedkov 
zo zarybnenia sa musela použiť na 
nevyhnutný nákup liečiva na zastavenie 
úhynu kaprov v jarnom období. 

Rieka Váh 
Sezóna na rieke Váh bola podľa 

ohlasov rybárov veľmi úspešná a  mnohí 
z  Vás sa presvedčili o  bohatosti revíru, 
keď sa Vám podarilo uloviť kapitálne 
úlovky. Okrem toho, že boli úlovky ozaj 
nadpriemerné, potešujúce je aj to, že boli aj 
zdravotne v poriadku. Touto cestou chceme 
poďakovať stále sa rozširujúcemu radu 
tých rybárov, ktorí kapitálne úlovky po 
zdokumentovaní vracajú späť do revírov. 
Uvedomujú si totiž hodnotu takéhoto 
úlovku pre prirodzenú reprodukciu, ale aj 
pre zatraktívnenie revíru, čo priťahuje stále 
viac rybárov zo širokého okolia. Možno 
to niekomu aj prekáža, že sa tu objavujú 
rybári z  cudzích organizácii, ale od ich 
počtu a množstva nimi ulovených úlovkov 
sa odvíja aj príspevok na zarybnenie 
z Rady SRZ.

Rybárska stráž 
Počas uplynulých dvoch mesiacov 

sa vykonávali kontroly na všetkých 
rybníkoch a úseku rieky Váh, ktorý spadá 
pod našu Obvodnú organizáciu. Neboli 

zistené žiadne závažné porušenia Zákona 
o  rybárstve a  Vykonávacej vyhlášky.  
Najviac nedostatkov je v udržiavaní čistoty 
a  poriadku na našich revíroch. Pomerne 
dobrá situácia je pri rybníku Amerika III 
a  rieke Váh. Najhoršie na tom je rybník 
Vízallás, kde je ozaj veľa odpadu, ktorý 
tam zanechávajú len a len rybári. Žiadame 
opätovne rybárov, čo tu lovia, aby svoj 
odpad odnášali preč a neponechávali ho na 
úzkom páse pobrežia, odkiaľ sa veľmi ľahko 
vplyvom vetra dostane do vody, odkiaľ 
je ho už zložitejšie pozbierať. Zostáva len 
dúfať ,že aj takýmito príspevkami časom 
presvedčíme tých, čo tu odpad zanechávajú, 
že je príjemnejšie loviť na čistých lovných 
miestach a nie s hromadou odpadkov okolo 
seba. Zákon o  rybárstve a  Vykonávacia 
vyhláška síce dáva možnosť postihu, ale 
k tomuto by sme neradi pristúpili. 

Do konca roka zostávajú ešte dva 
mesiace počas ktorých stále nie sú vylúčené 
ešte kapitálne úlovky rýb chystajúcich sa 
na zimovanie. Do zostávajúceho obdobia 
prajeme všetkým veľa zdravia a  loveckých 
úspechov. 

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

P.S.: V  minulom čísle novín v  článku 
o bobroch na Váhu bol zle uvedený titul autora 
materiálov na základe ktorých bol článok 
napísaný. Je ním p. Ing. Tibor Benčič - zástupca 
šéfredaktora časopisu Poľovníctvo a rybárstvo 
(uvedený bol titul Bc.) Ospravedlňujeme sa.
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Starčekom
Keď búrkové nebo
horí ako peklo, 
zjazvená kôra vie,
koľko miazgy tieklo.

Láskavým úsmevom
strážme vrásky veku,
nehou a súcitom
buďme pri človeku.

Je to sviatok všetkých
dobrých ľudských činov –
prekročiť vlastný breh,
všednosť spraviť inou.

Jana Kuzmová

Dňa 6.10.2012 sme sa my, turisti 
vybrali do Bratislavy na návštevu 
vojenského bunkra bunkra „BS-8“ na 
Kopčianskej v Petržalke. 

Ráno o  8:00 sme sa zišli pred 
„FAPOM“ a  nastúpili do autobusu, 
ktorý nás odviezol k  osobnému prístavu 
v  Bratislave. Tam nás  už čakal miestny 
veterán -  oranžový ORENGBUS 
a zaviezol nás do vojenského opevnenia. 
Areál sa nachádza v  tesnej blízkosti 
rakúskych hraníc. Jedinečné vojenské 
múzeum priamo v  bunkri z  roku 

1935 je zamerané na vzdelávanie detí 
a  mládeže o  vojenských dejinách 
československej armády, vlastenectve, 
obrane štátu a  predvídavosti v  prípade 
náhodného nálezu nebezpečnej munície.

V  bunkri je povolené dotýkať sa 
historických predmetov, fotografovať 
sa v  historických uniformách. 
Najväčším zážitkom pre všetkých bola 
možnosť skúsiť aké je to „byť vojakom“, 
prezlečením sa do armádnej uniformy.

Prezreli sme si aj vojenský cintorín 
padlých účastníkov 1. svetovej vojny. 

Po prehliadke nasledovala opekačka, 
streľba zo vzduchovky, vyhodnotenie 
a  rozlúčka s  organizátormi. Ako to už 
býva zvykom, zvyšok turistiky sme 
zakončili „rozchodom“ v  nákupnom 
centre EUROVEA a  prechádzkou pri 
Dunaji. Počasie nám prialo, bolo „super“.

Vedúci záujmového krúžku: 
PaedDr. Eva Klincková

a Mgr. Mária Marčeková 
+ 42 turistov

10

Trnovecké noviny september-október  2012

Návšteva vojenského bunkra bs-8

Deň úcty
k starším

Z turistického zápisníka



A járási közlekedésrendészet 
közleménye

A Vágsellyei Járási 
Rendőrkapitányság 

közlekedésrendészeti osztálya 
értesíti a lakosságot, hogy azokat 
a gépjárműveket, melyeket eddig 

nem kellett nyilvántartásba venni 
és  2013. januárja után is  közúti 

forgalomban lesznek, a 725/2004-es, 
a közutakon közlekedő járművek 

feltételeiről szóló törvény értelmében 
a 2012-es év végéig evidálni kell. 

Hogy év végén ne legyen tumultus 
az evidálásban, kérjük a lakosságot, 

hogy ezeket a gépjárműveket a 
vágsellyei közlekedésrendészeten 

fokozatosan vetessék nyilvántartásba.

Boldogok az öregedők 

Látogatás a BS-8 katonai bunkerban

Sikeres lehalászás
 lassan rövidülnek a napok, és a ter-

mészet mély álomba szenderül. Csend 
és béke honol itt is, ahol nemrég utolsó 
búcsút vettünk drága halottainktól.
Még egyszer szeretnénk fejet hajtani 
mindnyájuk emléke előtt.

Emlékezésünk csöndes és békés...
Főként azokra emlékezünk tisz-

telettel és szeretettel, akik életünkben 
számunkra a legdrágábbak voltak, és a 
legközelebb álltak hozzánk. Emlékezünk 
szüleinkre, akik életet adtak nekünk, 
akik szorgalmukkal és fáradságos mun-
kájukkal kialakították mai életünket.

Emlékezünk nagyszüleinkre, nagy-
apáinkra és azokra az aranyos nagya-
nyókra, akik valamikor oly sok megha-
tó, csodálatos történetet meséltek  el 
nekünk...

Sokan szeretett házastársukra, élet-
társukra emlékeznek, akikkel együtt ha-
ladtak az élet rögös útján, s együtt voltak 
jóban-rosszban, A magányos özvegyek 
férjükre, a megözvegyült férjek szeretett 
feleségükre emlékeznek.

Néhány szülőtől a kegyetlen halál 

gyermekét ragadta el – gyermekét, aki 
öröme és reménysége volt, hogy majd  
támasza lesz élete alkonyán.
Emlékezünk!

Nehezen viseltük azt is, ha a halál 
szeretett testvérünket, bátyánkat, nő-
vérünket szólította el mellőlünk, akikkel 
együtt nőttünk fel. Most az ő emlékük 
előtt is fejet hajtunk.

Hasonló szeretettel emlékezünk meg 
további hozzátartozóinkról, ismerősein-
kről, barátainkról is, s mindazokról, akik 
közel álltak hozzánk, s akik elvesztése a 
legfájóbb helyen - a szívünkben érintett 
meg bennünket...

Csöndes a temető. Ha a tavasz újra 
idevarázsolja a nap sugarait és madár-
dallal zengi be, ez lesz emlékeink leggy-
önyörűbb kertje. Egy szív, melyben vágy, 
kívánság, öröm, bánat, szerencse és fáj-
dalom tömkelege kapott helyet. Már 
csak a bú emléke vibrál szívünkben. Ad-
juk meg nekik a kegyeletet. A kegyeletet, 
melyet megérdemelnek. Nyugodjanak 
békében.
Emlékük mindörökké szívünkben él!...

A fákról  halk zizzenéssel hull a levél
Hűvös kertben borzong a lélek, gyertyaláng dacol a szélnek, síri csend, megállt az 
élet. Talpunk alatt megreccsen egy ág, fagyos és magányos világ, szívünkben a bú 
emléke jár...
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Tornóci Hírek
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Évfolyam XVII
Szám 5



Czédl Pavla
Hambalkó Sofia
Liptai Laura
Bittó Dominik
Kaprinay Natália

Barci Imréne szül. Skrežina Mária    80 éves
Šuster Józsefné szül. László Katalin  56 éves
Szabó Károly  72 éves
Székházi Dezsöné szül. Keseli Irén  88 éves
Hulala Antalné szül. Ács Mária  76 éves

 Rábik Mihály
 Richter Anna

 Angyal Zuzana, Mgr.
 Planko Anna
 Pleško Ilona
 Žigárdi István
      
 Daniel Erzsébet   

  Bárta Irén
 Bogár Zuzana
 Morvay József

Kónya Rezsö és Vágo Erzsébet

A  képviselőtestület rendkívüli, 13. 
ülésére 2012. augusztus 27-én került sor. 
Az ülést három képviselő – PaedDr. Suba, 
Hanzlík mérnök és Fülöpová képviselőnő  
kérésére hívták össze. Az elnöklő a polgár-
mester úr megbízásából Róbert Láng alpol-
gármester volt. Az ülésen 8 képviselő volt 
jelen, Gašpieriková mérnöknő igazoltan hi-
ányzott. A rendkívüli ülés programja a he-
lyi alapiskola 3. speciális osztályának létre-
hozása volt a 2012/2013-as tanévben. A 12. 
ülésen a képviselőtestület olyan határozatot 
hozott, melyben a képviselők nem szavaz-
ták meg a Tornóci Alapiskola és Óvoda 3. 
speciális osztályát. Ezután az iskolatanács 
is ülésezett, s egyhangúlag kiállt az osztály 
létrehozása mellett. A rendkívüli ülést csak-
is a speciális osztály létesítése miatt hívták 
össze. Az elnöklő felhívta az Iskolatanács és 
az iskolavezetés jelenlévő képviselőit, hogy 
észrevételeiket a  programpont újratárgya-
lásakor indokolják meg. Elsőnek PaedDr. 
Klincková, az iskola igazgatónője kért szót. 

Beszédében negatívan értékelte a képviselők 
adott témához való hozzáállását. Rámuta-
tott a községgel való rossz együttműködés-
re, kifogásolta a  képviselők ő  személyével 
szembeni nem professzionális hozzáállását. 
Rávilágított  arra is, hogy a képviselők nem 
érdeklődnek egész évi aktivitásuk iránt, 
nincs áttekintésük arról, hány tehetséges 
gyermek jár az iskolába, akik aktívan be-
kapcsolódnak a  különféle projektekbe és 
szép eredményeket érnek el. A vitába más 
szakértők /speciális pedagógusok, okta-
tási-nevelési tanácsadó, igazgatóhelyettes, 
tanítók és nevelők/ is bekapcsolódtak, akik 
kiemelték az újabb speciális osztály létesí-
tésének szükségességét, hiszen a  szakmai 
vélemények olyan állapotokat diagnosz-
tizáltak egyes tanulóknál, melyek alapján 
őket különleges osztály kollektívákjába kell 
besorolni, ahol megfelelő szakmai segítsé-
get kapnak. Az igazgatónő hangsúlyozta, 
hogy amennyiben nem kapják meg a speci-
ális osztályt, ezeket  a gyerekeket  az egysze-

rű osztályokban helyezik el. Láng úr, a falu 
alpolgármestere elmondta, hogy a képvise-
lők igyekeznek szem előtt tartani az iskola 
és az érintett  szülők igényeit, de minden 
szülő és a lakosság érdekeit is védelmezik. 
Vágsellyére csaknem 70 gyerek jár alapisko-
lába többek közt az itteni iskola gyengébb 
oktatási színvonala miatt is, ezért lenne jó 
javítani az oktatás minőségén. Az újabb 
speciális osztály tulajdonképpen 3  gyerek 
számára jönne létre. 

PaedDr. Suba elmondta, hogy gond 
van az iskola és a  község kommunikáci-
ója terén, s ezt az akadályt el kell távolíta-
ni,  a  gyerekek érdekében kell cselekedni. 
Pozitívan értékelte a  fiatal pedagógusok 
munkáját és aktivitását is. A programpont 
megtárgyalása után az elnöklő szavazás-
ra bocsátotta, ki van a  3. speciális osztály 
létrehozása mellett. 4  képviselő szavazott 
igennel, 2 volt ellene és 2 tartózkodott. A 3. 
speciális osztály létrehozását végülis nem 
hagyták jóvá.

Lakosok nemzetiség szerint:
szlovák                                                   2018
magyar                                                      469
roma                                                            11
cseh                                                             16
orosz                                                              2
egyéb                                                             2
nem jelölte meg                                         134

Lakosok száma vallások szerint:
- Római Katolikus Egyház               1784
- Görög Katolikus Egyház                      9
- Evangelikus Egyház /augsburgi/        43
- Református Keresztyén Egyház                51 
- Jehova tanúi                                   6
- Metodista Egyház                      5
- Keresztény Testület       7
- Apostoli Egyház             4

Lakosok  száma összesen  2652  ebből:  férfi   1329
      nő   1323

Társadalmi 
 rovat

A 2011-es népszámlálás eredményei
Vágtornócon
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A képviselőtestület 14. ülésére 2012. 
október 15-én került sor, melyen 7 kép-
viselő volt jelen. Igazoltan hiányzott Ja-
roslav Hlavatý mérnök és PaedDr. Suba 
Imre. Az ülés minden programpontban 
határozatképes volt. Az elnöklő tisztsé-
gét Ján Hrabovský mérnök töltötte be. 
Hanzlík mérnök kérte, hogy a program-
ba sorolják be a  biogázról és geotermálról 
szóló információt is, Láng úr a  község 
fennállásának 900. évfordulója előkészü-
leteinek beiktatását kérte  programba, 
mely a vita első pontja lett. A kiegészítő 
javaslat után az elnöklő szavazásra bo-
csátotta az előterjesztett programot, me-
lyet a  képviselők egyhangúlag elfogad-
tak. A  jegyzőkönyvvezetéssel az elnöklő 
Katarína Zalubelovát bízta meg, a  hite-
lesítő Rastislav Hrabovský képviselő és 
Jaroslav Čerhák lett. A  javaslóbizottság 
Mária Gašpieriková mérnök, Jozef 
Hanzlík mérnök és Alojz  Čelítko össze-
tételben dolgozott.

A  következő pontban folytatódott 
az előző ülés határozatai teljesítésének 
ellenőrzése. Erről a  jelentést a  polgár-
mester terjesztette elő. Elmondta, hogy 
a határozat feladatul adta

a/ a 303-as lakóház átépítési munká-
latai tervdokumentációjának kidolgozá-
sát – a projekt elkészült

b/   a 390-es lakásingatlan és a hozzá 
tartozó telek megvételét – az ingatlan 15 
000 Є-ért kelt el, a kataszteri hivatalba is 
bejegyezték

c/      a Nováková árváinak nyújtott 
szociális segély megítésélését – a segélyt 
megkapták s  fokozatosan ki is merítik, 
még 108,88 euróval rendelkeznek

Minden előírt feladatot teljesítettek.

A  határozat teljesítésének ellenőr-
zése után a 2012-es év III.negyedévének 
gazdálkodását tárgyalták meg. A  bevé-
telek és kiadások harmadik negyedévi 
teljesítését minden képviselőnek és a fő-
ellenőrnek is elküldték. A  polgármester 
úr tájékoztatott, hogy képviselőtestület 
ülése előtt a pénzügyi bizottság is össze-
ült, amely a község gazdálkodásának el-
fogadását javasolta és jelentést is készített 
az említett ponthoz.

Megállapította, hogy a  bevétele-
ket évi viszonylatban  70,14 %-ra, a  ki-
adásokat pedig 73,88 %-ra teljesítették. 
A    gazdálkodásban a hiányt az európai 
uniós fondok számlái kifizetésének ké-

sése okozta, ezeket beleszámítva a  III. 
negyedév gazdálkodásának többlete 
104.938,92 Є   lenne. A költségvetés tel-
jesítésének ellenőrzéséről a főellenőr szá-
molt be. Jelentésében elmondta, hogy az 
ellenőrzés szerint minden könyvelés tel-
jesen rendben van. Azt ajánlotta, tartsák 
szinten a készpénz összegét, sőt az összeg 
felemeléséről is el kellene gondolkodni. 
A kommunális hulladékot és a gyűjtőud-
vart tekintve a deficit cca 5000 Є. A dí-
jak felemeléséről is gondolkodni kéne, 
hiszen a  község erre a  területre ráfizet. 
Javasolta továbbá a  hulladékeltakarítás 
bevételeinek és kiadásainak figyelemmel 
kísérését, hogy a  különbség minimális 
legyen és a végső számlánál ne legyen hi-
ány. Itt ismertette a polgármester a kép-
viselőkkel, hogy erre valószínűleg uniós 
támogatást kapunk. Megjegyezte, hogy 
át kell értékelni a szemételszállítás jelen-
legi rendszerét, s el kell érni, hogy a falu 
ne legyen veszteséges.

Ezután a  lakásbizottság jelentését 
értékelték, melyet Hanzlík mérnök, a ko-
misszió elnöke terjesztett elő:

-   az 1. számú lakásegységben Lu-
cia Veľbacká bérlő szabad kétszobás la-
kásának kiutalása. A komisszió javaslata 
alapján két érdeklődő, Marek Žigárdi és 
Radovan Fujdiar neve merült fel. A  jö-
vendő bérlőt  2012.8.31-én a község kép-
viselői és az érdeklődők jelenlétében sor-
solták ki. ĺgy Marek Žigárdié lett a lakás, 
akivel 2012.10. 1-től 2014.9.30-ig írták 
alá a bérleti szerződést.

-  az 1. lakásegység bérleti szerző-
déseinek meghosszabbítása a  következő 
bérlőknél, akik teljesítették a bérbe vételi 
feltételeket: Kurucz-  és Hlavatý házaspár, 
Erika Jančovičová, Margita Baloghová, 
Júlia Kelemenová – 2014.9.30-ig.

-   A 304-es lakóház bérletének meg-
hosszabbítása Miroslav Hrabovský eseté-
ben 2013.3.31-ig.

-   A  993-as lakóház bérletének 
meghosszabbítása 2013.3.31-ig /Vero-
nika Tóthová, Juraj Boženík, Denisa 
Hambalková/

-   a 994-es lakóház bérletének meg-
hosszabbítása 2013.3.31-ig /Valkár há-
zaspár/

       A  következő pontban Mgr. Juraj 
Boženík, az AI és Óvoda igazgatóhelyet-
tese ismertette a képviselőkkel az iskola 
oktatási-nevelési eredményeiről szóló 

jelentést. Szólt a lezajlott inspekcióról is, 
melyről a jelentés a községházán áll ren-
delkezésre. Az előadott jelentésben ezek 
a  megjegyzések és kérdések hangzottak 
el: 

-  sok gyerek jár a falun kívül alap-
iskolába, keresni kell az okokat, hogy 
miért, hogyan értékelik az idegennyelv-
oktatást, amikor 2 fokozatnyi különbség 
is van az értékelésben -  az 1.- 4. és 5. - 9. 
évfolyamokban más pedagógusok taní-
tanak / az iskolában 14 szakkör működik 
a  gyerekek 100%-os részvételével, nem 
kellene-e szabadidőközpontot létrehozni 
/ ezt a falu is megtehetné, hogyan értel-
mezzük, hogy a tantervek megerőltetőek 
a gyerekek számára, pedig azok adottak 
és az iskola végez benne kisebb  módosí-
tásokat, hogyan oldják meg az aszociális 
eseteket, amikor pl. a  problémás tanuló 
apja semmit se tud gyermeke nem meg-
felelő viselkedéséről, megállapítást nyert 
még, hogy a szülők és pedagógusok kö-
zött megrekedt a kommunikáció.

Ezután az óvoda eredményeiről szó-
ló beszámoló következett, melyet Mgr. 
Juraj Boženík igazgatóhelyettes terjesz-
tett elő. Elmondta, hogy az óvodában is 
jó lenne bevezetni az internetet, ez javí-
tana a nevelés minőségén. Ehhez elhang-
zott:  az óvodát rekonstruálták, új bútort 
vettek, de a gyerekek a földön, matracon 
alusznak, mert az ágyak el vannak törve, 
ezt az iskola vezetősége még jótállásban 
reklamálhatta volna. Megjegyezték, hogy 
a  bútorokat szállító céget a  tanítók vá-
lasztották, a község ellene volt. A kony-
hai gépeket sem reklamálták, melybe sok 
pézt fektettünk, ezért bosszant minket. 

Ezután a  390-es lakásingatlan és 
a  hozzá tartozó telek bérbevételéről 
szóló községi álláspontot vitatták meg. 
A  szándék kidolgozásánál az audítorral 
/könyvvizsgálóval/ és a  falu ellenőré-
vel is konzultáltak. A  jóváhagyott terv 
a falu táblájára és honlapjára is felkerült. 
A  továbbiakban a  községi rendőrség 
parancsnoka informálta a  jelenlévőket 
a  KR III. negyedévben végzett munká-
járól. A jelentéshez a következő kérdések 
hangzottak el: számolnak-e  egészség-
károsult személy alkalmazásával a  köz-
ponti riasztórendszer létrehozása után 
, a  megfigyelt időszakban több bírságot 
is beszedtek, mire? /közlekedés, szemét, 
illegális lerakatok, parkolás tilosban, ki-
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lakosok községi ingatlan megvételére 
vonatkozó kérvényét. A képvislőtestület 
egyhangúlag elfogadta a  falu 
tulajdonának, azaz a beépített telek /mely 
Keseliék tulajdonában van / mellett lévő 
résznek az eladását. Ezt követte a  vita, 
melyben a polgármester és a képviselők 
a  következő hozzászólásokat és 
javaslatokat tették:      

Az ülés elnöklője a biogáz erőműről  
/továbbiakban BPE/ és a  geotermál 
erőműről /GTE/ informált
BPE -  zárt ciklusban működik. A  ku-
koricasilót és az állattenyésztésből szár-
mazó trágyalét a fermentorba adagolják. 
A  fermentált gázt a  gáztartály fogja fel. 
A  biogáz elég és a  turbinát az elektro-
mos generátor hajtja meg. A végtermék 
bioműtrágya. A BPE létesítéséről az A.I. 
Farma s.r.o. tájékoztatta községet egy 
levélben 2011.6.8-án. A környezetvédel-
mi bizottság megtárgyalta, de kétségeik 
voltak, hogy ez nem egy maszkírozott 
kafilériaállomás lesz-e. A képviselőtestü-
let 2011.6.16-i ülésén a 36/2011-es hatá-
rozat A 2 pontjában vette ezt tudomásul. 
Javasolták a  nagycétényi működő BPE 
meglátogatását. 2011.6.22-én 5  sze-
mély /sajnos csak 2  képviselő/ utazott 
Smolinské pri Senici-be, megtekinteni 
a  legmodernebb biomassza-technológi-
át.
   A 10 szem, 5 orr, 10 fül ott semmi olyat 
nem észlelt, ami miatt Horný Jatov-ban  
ne lehetne hasonló berendezés.
Hangsúlyozta, hogy nincs szó semmi-
lyen kafilériáról és szemétégetőről sem.
GTE    - működéséhez a föld felszíne alat-
ti hőt  használják ki. A  melegvíz föld alól 
nyerése bojlerelven működik. Injekciós 
fúrattal a  föld alá hideg vizet nyomnak, 
mely kb. 5 km-es mélységben felmeleg-
szik és  produkciós fúrással 160 foko-
san jön a  felszínre. Ez a  geotermál víz 
a  hőcserélőben felmelegíti a  folyadékot 
alacsony forráspontra, és ez a pára meg-
hajtja az expanzturbinát az elektronikus 
generátorral együtt.
A  realizált tervek haszna  a  község szá-
mára:
-   az elhanyagolt állapotban lévő tehénis-
tállók  újbóli kihasználása
-  a jatovi farmról származó trágyalé /kb. 
3500 szarvasmarha/ és egyúttal a közte-
rületek zöldhulladékának ökológiai fel-
dolgozása
-  a felesleges  hő további kihasználási le-
hetősége
-  új munkahelyek létesítése

Az invesztíció megvalósításával kapcso-
latban tovább folynak a  jóváhagyások, 
s ezekhez 45 államigazgatási szerv, szak-
mai szervezet, jogi személy és a közvéle-
mény álláspontjára van szükség.

Láng   úr:
- a falu 900 éves évfordulójának és a falu-
napoknak az előkészítése, foglalkozni az 
előkészületekkel, összeállítani a  rendez-
vények tervét, műsort választani, pro-
pagálni, hogy az ünnepség reprezentatív 
legyen
- kiadvány készül a  községről, nagy se-
gítséget nyújt hozzá Dr . Novák Veronika 
a vágsellyei levéltárból – a könyv keresz-
telőjére szintén az ünnepségen kerülne 
sor
- elgondolkodni a falu közepén álló em-
lékműről, a  községben van ügyes szob-
rász, aki tanácsot tudna adni, hogy el-
tűnjön a  község centrumának bolsevik 
arculata
Meg kell állapítani, hogy az említett szo-
bor műemlék-e?
Polgármester úr: decemberben a  költ-
ségvetés elfogadásakor a  falunapokra is 
különítenek el pénzt /program, ajándé-
kok, reklámtárgyak/
- Štefan Kysučan maringotkájának el-
adási kínálata 1500 euróért, melyet hasz-
nálhatna a  tűzoltótestület tűzoltószertár 
helyett, és  ideiglenesen a  gyűjtőudva-
ron szociális helységekként is ki lehetne 
használni.
A  lakókocsi eladását a  képviselők egy-
hangúlag jóváhagyták
Hrabovský úr:
- informálta a  képviselőket az iskola és 
óvoda igazgatóválasztásáról,                 
A  versenytárgyalás 2012.10.19-én 13.00 
órakor lesz a községi hivatalban
Čelítko úr:
-  be nem fejezett fedél a  pályán / ami 
a rajzban volt, azt megcsinálták/
-  a Váhová utca végén az út befejezése, 
hogy ne hordódjon fel a sár
-  kijavítják-e a Jatai utca útját és járdáját 
/az utat igen, a járdát nem/
P. Čerhák
 -  kátyú a  főutcán / 2 hónapja jelentet-
tük a sellyei útkarbantartóknál – sürgetni 
fogjuk/
-   tolmácsolta a lakosság panaszát a falu-
ban lévő bűz miatt / a szövetkezet EKO 
trágyával trágyázott, volt engedélyük is, 
de akkor épp a falu felé fújt a szél /
-   felhívta a  figyelmet a  multifunkciós 
játszótéren lévő rendetlenségre

sebb lopások, fűégetés/, hogyan oldják 
meg a gyom  éjjeli elégetését.

E-mail oldalt is létesítettek, ahová 
elküldhetik észrevételeiket, de eddig még 
nem érkezett elektronikus posta. A kép-
viselők hozzászólásai: Sztojka úrnál, az 
aluljáró mellett kidöntötték a  kerítést, 
s ezt meg kell oldani, mert rontja a falu 
bejáratának képét. A  főutcán nem tart-
ják be a  sebességet  / ezt a  közlekedés-
rendészettel együtt kellene orvosolni/, 
a  Pohoda Pub előtt, ahol fekvőrendőrt 
helyeztek volna el, be kell önteni a lyukat, 
a  fekvőrendőrök megrövidítése jó ötlet 
volt a  kerékpárosok biztonsága szem-
pontjából, hány autó parkolhat a  házak 
előtt – ez nincs korlátozva.

Ezután a leltárbizottságok összetéte-
lét hagyták jóvá, melyek a falu vagyoná-
nak leltározását végzik majd.
Központi leltárbizottság::
elnök: Róbert Láng, tagok: Ing. Jozef 
Hanzlík, Katarína Zalubelová
A  Gondozói Szolgáltatások Háza és 
a nyugdíjasklub leltárbizottsága:
elnök: Ing. Mária Gašpieriková tagok: 
Edita Kočišová, Helena Székháziová, 
Alojz Čelitko
A  községi hivatal és a  kultúrház 
épületének leltárbizottsága:
elnök: Ing. Jaroslav Hlavatý
tagok: Erika Fülöpová, Edita Bócsová, 
Gabriela Melegová
A sport és tűzvédelem leltárbizottsága:
elnök: Jaroslav Čerhák
tagok: Rastislav Hrabovský, Jozef Bugyi, 
Valéria Bartušová
Návrh na vykonanie inventarizácie 
k 31.12.2012 
Felelősök: a bizottságok elnökei
Határidő:  2012.12.15
Likvidációs bizottság:
elnök: Róbert Láng
tagok: PaedDr.Imrich Suba, Ing. Mária 
Gašpieriková, Jaroslav Čerhák

A  beérkezett postában a  303-
as lakóház rekonstrukciójának 
költségvetéséről szóló információt 
tárgyalták meg. A projektdokumentáció 
46 000 euróra volt elkészítve, ennek 
megvalósítására részletekben kerül sor. 
Megtárgyalták továbbá az alapiskola 
és óvoda kérvényét az ebédlő konyhai 
berendezésének megvételére  918 Є  /áfa 
nélkül/ értékben.

A  beérkezett postába sorolták be 
Keseli Tamás és Veronika vágsellyei 
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Hanzlík mérnök:
- javasolja az artézi kutak karbantartását is
Gašpieriková mérnöknő:
- tolmácsolta az asztalitenisz klub anyagi 
hozzájárulásra szóló kérvényét

Motolíková mérnöknő:
- az ingatlanadó előkészítése – milyen 
irányban lép majd  a község
Mivel további javaslatok és hozzászó-
lások nem hangzottak el, Gašpieriková 

mérnöknő, a javaslóbizottság elnöke  elő-
terjesztette a határozati javaslatot, melyet 
a képviselők egyhangúlag el is fogadtak. 
Az elnöklő megköszönte a jelenlévőknek 
a részvételt, és az ülést berekesztette.

 Három év után 2012. október 13-
án, szép őszi időben zajlott a hálóval való 
lehalászás a Vermek halastavon. Az előző 
3  évben a  halászás csak fokozatosan, 
horgászbottal történhetett, mert a vízállás 
magassága miatt másra nem volt lehetőség.

Mivel a  part és a  tófenék nem 
egyenletes, a  hálóval való halászás csak 
alacsony vízszintnél történhet, s  ez az év 
ilyen.

A halastavon ezalatt az időszak alatt 
rendszeres betelepítés folyt, tavasszal  
fertőtlenítésre  és parazitaellenes 
kezelésre került sor, az etetés pékáruval és 
gabonával történt.

Ez a  tevékenység reményt adott az 
állomány súlybeli gyarapodására és jó 
egészségi állapotára.  Sokan önök közül, 
akik megálltak a  halastónál, láthatták 
a  víz szintje alatt sütkérező halakat. 
Szombaton, október 13-án a  halastónál 
harmincketten jöttünk  össze, a  háló 
elkészítése és az instrukciók után 
hozzáláttunk a  hálók kifeszítéséhez. 

Fokozatosan húztuk a  hálót a  lehalászás 
helyére.

A  lehalászás és a  halak AMERIKA 
III halastóhoz való szállítása után 
megállapítottuk, hogy ez volt a  nem 
túl nagy halastavon a  legjobb fogás. 
Összesen 450 kg halat fogtunk, 26 
amúrt 7  kilogrammos átlagsúllyal, 15 
csukát 6 kg-os átlagsúllyal, 2 harcsát 7 és 
5  kilogrammal, 3  db fehér busát 3  kg-

os átlagsúllyal, 50 kg pontyot és 100 kg 
kárászt.

Ezúton köszönjük mindenkinek 
a  munkáját, aki részt vett a  part 
kaszálásában és a  lehalászásban, 
s  kívánjuk, hogy néhány példány 
akadjon a  horgukra és kerüljön belőle 
a serpenyőjükbe is.

PETROV ZDAR, 
a halászszervezet vezetősége

Figyelmeztetjük a halászszervezet  azon tagjait, akik a 2012-es évre még nem dolgozták le a kötelező brigádórákat , hogy 
jelentkezzenek Vančík illetve Belovič úrnál, akik kiosztják számukra az elvégzendő munkát. Ha a társadalmi munkában előírt 
órákat nem dolgozzák le, az elfogadott rendszabály értelmében pénzbüntetés  illetve a halászengedély egy évre való bevonásának 
veszélye fenyeget. Ezért mindenkit kérünk, hogy ha még nem teljesítette ezt a kötelezettségét, mielőbb tegye meg, amíg tart a  jó idő.

a halászszervezet vezetősége

5

Tornóci hírek szeptember-október 2012

Sikeres
lehalászás

figyelmeztetés



4. forduló 
Tornóc - Selice 2:2 (1:0)
A szomszédos slágermérkőzésen az első 
félidőben a  hazaiak vezettek Bartuš Z. 
góljával. Kukla kizárása után a vendégek 
fordítottak a  mérkőzés állásán, de 
a  hosszabbításban a  szívós Žsigárdi 
egyenlített.
Bíró: Bernát, 100 néző
A forduló összeállításában P. Janáč
További eredmények : 
Rišňovce – Cabaj-Čápor 1:1   

5. forduló 
Svätoplukovo - Tornóc 2:1 (2:0)
A  hazaiak 20 perc után kétgólos 
különbséggel vezettek. Aztán a vendégek is 
feléledtek, esélyük is volt, de nem éltek vele.
Bíró:  Kollárik, 100 néző.
További eredmények:
Cabaj-Čápor – Rumanová 2:2  

6. forduló
Tornóc - Selice 3:3 (1:3)
A  hazaiak az esélyes csapat ellen M. 
Dymák góljával szerezték meg a vezetést. 
De aztán a  vendégek is felocsúdtak és 
a  félidő végére  a  mérkőzés állása már 
1:3  volt. Egy órás játék után F. Kučera  
szépített. A hazaiak igyekezete Z. Legner 
góljával döntetlent eredményezett. 
A végén Z. Bartušt kiállították.
Bíró:  Macho, 80 néző
További érdekesség:
Lužianky – Selice 4:3 (3:3)

7. forduló 
Čakajovce - Tornóc 1:3 (0:2)
A  vendégek bebizonyították, hogy 
Čakajovcében sikerük van. A  hazaiak 
játékosának kiállítása után az első góllal   
D. Herceg nyitott. Ezután M. Zsigárdi 
növelte az előnyt 0:2-re. A  második 
félidőben Greguš szépített, akit később 
kiállítottak. A  mérkőzés végére  a  3. 
góllal T. Szűcs, a cserejátékos tett pontot. 
Bíró:  Turba, 150 néző
További érdekesség: 
Hájske – Lužianky 0:1
Selice – Diakovce 5:0  

8. forduló 
Tornóc - Nové Sady 0:2 (0:0)
A  verseny újonca  szoros védelemre 
rendezkedett be. A  hazaiak erre nem 
találtak ellenszert, ezért nem tudtak 
gólt lőni. A  félidő után   visszaesett 
a  játékkedvük , ezért a  vendégek két 
góllal megszerezték a három pontot.                                                             
Bíró:   Bernát,   100 néző
További eredmények:
Selice – Hájske 4:3 (1:3)

9. forduló
Jarok - Tornóc 2:1 (1:0)
A vendégek az utolsó csapattal szemben 
csalódást okoztak.  A hazaiak vezető gólja 
után Herceg nem rúgta be a  büntetőt. 
A  46. percben viszont J. Vríčan 
belőtte, és az eredmény 1:1  lett. Ezután 
a  játékvezető a  vendégek két gólját 
nem ismerte el /les/. A  győzelemről  
Bartakovič  gólja döntött.
Bírő:  Vajíček, 100 néző
További érdekesség: 
N. Sady – Svätoplukovo 2:0 (1:0)
350 divákov

10. forduló
Tornóc - V. Opatovce 4:0 (3:0)
A  hazaiak már az első félidőben 
eldöntötték a  mérkőzést, amikor is F. 
Kučera és M. Zsigárdi pedig kétszer 
is gólt lőtt. A  vendégek nyílt lapokkal 
játszottak,  s  a  tornóciakat néhányszor 

M. Franko kapus mentette meg. A 4:0-ás 
végeredményt Z Legner állította be.
Bíró: id. Kotrec , 70 néző.
A forduló összeállításában M. Žigárdi.
További eredmény: 
Lužianky – N. Sady 2:5 (2:1)

11. forduló 
Mojmírovce - Tornóc 4:4 (2:1)
Sztojka már az elején elszalasztott 
egy  lehetőséget. Ezután a  hazaiak 
kétgólos vezetésre tettek szert. Kučera 
szabadrúgással szépített 2:1-re. 
Aztán 4  perc alatt három gól esett. 
Zsigárdi M. kiállítása után a  vendégek 
a  hosszabbításban   megérdemeltén  
egyenlítettek. A mérkőzés után a hazaiak 
kapusa piros lapot kapott. Gólok: 34. 
perc – Švelan 1:0, 43. perc  Brvnár  2: 
0. 44. perc  F. Kučera 2:1, 60. perc  T. 
Kuman 2:2., 62. perc F. Kučera 2:3, 64. 
perc Švelan büntetőjével 3:3, 83. perc 
Križan 4:3, 90+ Z. Legner 4:4  60 néző 
előtt Ševčík pontatlanul vezette a játékot. 
A forduló összeállításában : Z. Legner                   
További eredmény : 
N. Sady – Selice 2:0 (0:0)
Čakajovce – Hájske 2:0 (0:0)

12. forduló 
Tornóc - Rišňovce 2:4 (1:0) 
15. perc Kučera F., 60. perc Stojka R.
Bíró Ševčík, 100 nézö.
A forduló összeállításában F. KučeraŠtefan Kočiš

A NITRA-ŠAĽA 2012/2013 II.A osztályának  labdarúgóidénye  további fordulókkal folytatódott
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labdarúgás Furcsa döntetlenek

1. Lužianky 12 9 0 3 29 : 15 27 6
2. Nové Sady 12 8 1 3 34 : 16 25 10
3. Selice 11 7 2 2 35 : 13 23 5
4. Rumanová 11 6 3 2 25 : 15 21 9
5. Cabaj-Čápor 12 6 3 3 21 : 17 21 0
6. Rišňovce 12 5 3 4 24 : 25 18 3
7. Svätoplukovo 3 5 2 5 26 : 31 17 -4
8. Hájske 11 5 0 6 22 : 21 15 -6
9. Mojmírovce 12 4 3 5 28 : 29 15 0

10. Tornóc 12 3 4 5 23 : 26 13 -8
11. V. Opatovce 12 4 1 7 18 : 21 13 -2
12. Diakovce 12 3 1 8 16 : 30 10 -8
13. Čakajovce 12 3 1 8 13 : 34 10 -8
14. Jarok 11 1 2 8 16 : 37 5 -10

Aktuális táblázat II. A osztály 2012/2013



Telefonszám: VIRÁGŰZLET – Seemann Darina szül. Matúš, Trnovec nad Váhom č.688, 0911/ 281 455
NON STOP  0905/ 897 106 – tulajdonos
0918/ 607 589    0905/ 536 063
bogdany@pohreby-pomníky.sk

„BOGDÁNY“ s.r.o. TEMETKEZÉSI   
és  KÖFARAGÓ VÁLLALAT

Kráľovská 11 / volt Trikotával szemben/ értesíti, hogy 
2012.10.15.-töl  

az alábbi címen VIRÁGŰZLET Seemann Darina 
szül. Matúš – Tornóc 688 házszám alatt  megnyitotta 

a következö szolgáltatásait:

V koporsók széleskörü választását V
V temetkezéssel járó kellékek, koszorúk, virágcsokrok árusítását V

V sírásást V 
V elhunytak helybeli valamint külföldröl való szállítását, 

valamint az ezzel járó ügyintézést V

www.pohreby-pomníky.sk

Štefan Kočiš
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Ifjusági  1.b csoport
Tornóc – Selice 3:2 (0:1)
Kun, Karkuš, Farkaš
Tornóc – Cabaj-Čápor 4:0 (1:0)
Kun, Karkuš, Stanko, Eremiáš
Vinodol – Tornóc 4:0 (1:0)
Tornóc – N. Sady 5:1 (1:0)
Vaško 2, Keszeli, Kun, Krupa
Jarok – Tornóc 0:3 (0:0)
Karkuš 2, Keszeli
Tornóc – V. Opatovce 2:0 (0:0) 
Krupa, Keszeli
Mojmírovce – Tornóc 3:2 (1:1)
Keszeli, Rábek
Tornóc – N. Hrnčiarovce 2:2 (2:1)
Starko, Keszeli

Diákok

Mojmírovce - Tornóc 4:2 (3:1)
N. Sztojka, P. Marček
Tornóc - Cabaj-Čápor 2:3 (1:1)
N. Sztojka
Kráľová n/V - Tornóc 4:3 (2:2)
N. Sztojka, R. Čerhák, P. Marček
Tornóc - Selice 4:1 (1:1)
N. Sztojka 3, R. Slížka
Diakovce - Tornóc 0:5 (0:3)
N. Sztojka 2, P. Marček, R. Čerhák
Neded - Tornóc 8:0 (4:0)
Vlčany - Tornóc 3:1 (2:1) 
vlastný

1. N. Hrnčiarovce 9 6 3 0 33:12 21
2. Vinodol 10 6 2 2 49:11 20
3. Cabaj-Čápor 10 6 2 2 30:11 20
4. Nové Sady 10 6 1 3 47:20 19
5. Tornóc 10 6 1 3 26:16 19
6. H.Kráľová 10 5 2 3 35:17 17
7. Kráľová nad Váhom 10 5 0 5 26:22 15
8. Výčapy-Opatovce 10 4 1 5 25:28 13
9. Rumanová 10 4 1 5 26:36 13
10. Jarok 11 2 1 8 10:39 7
11. Mojmírovce 10 1 1 8 12:35 4
12. Selice 10 1 1 8 10:82 4

1. Neded 9 6 3 0 33:12 21
2. Vlčany 10 6 2 2 49:11 20
3. Horná Kráľová 10 6 2 2 30:11 20
4. Cabaj-Čápor 10 6 1 3 47:20 19
5. Tešedíkovo 10 6 1 3 26:16 19
6. Tornóc 10 5 2 3 35:17 17
7. Kráľová nad Váhom 10 5 0 5 26:22 15
8. Diakovce 10 4 1 5 25:28 13
9. Mojmírovce 10 1 1 8 12:35 4
10. Selice 10 1 1 8 10:82 4

Aktuális táblázat I.B csoport 2012/2013

Aktuális táblázat A csoport 2012/2013

H. Kráľová - Tornóc 8:1 (5:0) 
R. Čerhák

Tornóc - Tešedíkovo 2:1 (1:0) 
L. Felsö 2



 A  nyár és a  szünidő alatti 
időszakban községünkben  megtartottuk 
a  búcsút, mely a  közrend megsértése 
nélkül zajlott, s   annak ellenére, hogy 
a  szabadságok idején több felnőtt, de 
főként gyermek fordult meg a  faluban, 
nem került sor komolyabb rendbontásra 
és olyan  közlekedési balestre sem, 
melynek szenvedő alanyai gyermekek 
lettek volna. Itt szeretnék köszönetet 
mondani a  lakosságnak és a  szülőknek 
példás hozzáállásukért. Tekintettel 
arra, hogy a  községben betöréses 
lopásokra került sor és a  családi házak 
kertjeiben is több lopás történt, ezúton 
szeretném felhívni a  lakosság figyelmét 
a  fokozottabb elővigyázatosságra és 
a  községi rendőrséggel való szorosabb 
együttműködésre, hiszen számos esetben 
a  jogellenes cselekedetek felderítésében 
és a  lopások megfékezésében  éppen 
a  lakossági bejelentések segítettek. 
Szintén használt a  fokozott óvatosság 
a betakarításra alkalmazott munkásoknál. 

A  múltban már nyilvánosságra hoztuk 
a  községi rendőrség e-mail címét is: 
159@trnovecnadvahom.sk, melyet 
a  lakosság sajnos még nem használ ki 
eléggé annak ellenére sem, hogy ide 
panaszaikat és hozzászólásaikat is 
névtelenül küldhetik el.

Ezúton szeretném  közölni 
a  lakossággal azt is, hogy használják 
ki a  Regisztrált Riadójelző Központot, 
mely szeptembertől már az itteni községi 
rendőrségen is üzemel. Ez a  rendszer 
a lakosok és magánvállalkozók házainak 
védelmét szolgálja egy riasztórendszer 
alapján, melyből a   szignál a  községi 
rendőrségre érkezik és a 24 órás állandó 
szolgálatnak köszönhetően  a  KR ezt 
rögtön ellenőrzi. Ez a  berendezés az 
egyedülállók és nyugdíjasok védelmét 
is szolgálja egy ún. riasztógomb alapján, 
mellyel ezek a polgárok tájékoztathatják 
a  községi rendőrséget és vészhelyzet 
esetén hívhatják az őrjáratot. A  riasztó 
rákötésével kapcsolatban a  KR tagjai 

telefonon és személyesen is készséggel 
adnak tájékoztatást.

Az eltelt időszakban sikerült 
a  községben jelentős mértékben 
csökkenteni a  roma állampolgárok által 
elkövetett kihágásokat és jogellenes 
cselekedeteket, de ennek a problémának 
a  továbbiakban is nagy figyelmet kell 
szentelni, főleg, ami egyes roma gyerekek 
jogellenes cselekedeteit és viselkedését 
illeti. Hiszen a  községben a  viselkedést, 
az idősek megtámadását vagy a hulladék 
elszállítására szolgáló kártyák lopását 
tekintve előfordulnak ilyen esetek. A KR 
itteni alakulata jól kezeli ezeket, de 
a  lakosság segítsége, bejelentései nélkül 
mindezt megakadályozni nagyon nehéz.. 
Ezért szeretném felhívni  a  lakosságot, 
hogy ha tudomásuk van ilyen esetről, 
jelentsék a  községi rendőrségnek /akár 
telefonon, személyesen vagy e-mailben/ 
s  ezzel segítsenek az ilyen kihágások 
megakadályozásában, hogy ezzel is 
javuljon a lakosság életminősége.

Végezetül szeretnék  még egyszer 
köszönetet mondani a lakosságnak a falu 
problémái megoldásában kifejtett példás 
hozzáállásáért. Remélem, hogy a jövőben 
ez az  együttműködés még jobb lesz, s így 
a  községi rendőrség is hatékonyabban 
meg tudja fékezni a felelőtlen személyek 
jogellenes cselekedeteit, s  ezáltal 
biztosítani tudja a  lakosság életét 
megkeserítő  problémák megoldását.

A KR kollektívája nevében
Jozef OROSZ százados

Községünkben főként a nyári időszakban több idegen személy fordul meg. Különféle cégek képviselőiről, vagy 
magukat ilyen személyeknek kiadó emberekről van szó. Sokan azzal érvelnek, hogy a községi hivatal dolgozóinak tudtával 
folytatják tevékenységüket, néhányan pedig a községi hangszórón is tájékoztatnak erről.

Olyan társadalomban élünk, ahol mindenki szabadon kínálhatja szolgáltatásait a megrendelők széles tömegének, 
de ugyanúgy mindenkinek jogában  áll ezt a kínálatot elutasítani. A községi hivatal  ugyan kihirdeti, hogy a faluban 
valamilyen terméket kínálnak, de ez még nem jelenti azt, hogy a lakosságnak együttműködést illetve cégekkel való 
szerződéskötést  ajánl. Tisztelt polgárok, ez mindenkinek a saját döntése. Mi csak ellenőrizzük, hogy ezek az emberek 
rendelkeznek-e a szükséges iratokkal, de mozgásukat és tevékenységüket betiltani nem tudjuk.

Számos észrevételt, panaszt kaptunk, hogy a közvetítők arrogánsak, különféle iratokat követelnek, s főként az 
idős emberek nem tudják, mit tegyenek. Még egyszer figyelmeztetjük önöket, hogy nem kötelesek szóbaállni ezekkel a 
személyekkel, sem iratokat átadni nekik illetve aláírni bármit is. Teljes jogukban áll elutasítani a szolgáltatásaikat. 
Semmi  esetre se engedjék be őket az udvarba illetve a lakásba.

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

Tornóci hírek szeptember-október 2012
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 Az előző két hónap kellemesen meleg 
estéi után – melyeket csak néha zavart meg 
egy kis eső – s az egyre rövidülő nappalok-
kal lassan véget ér a horgászidény is. A ter-
mészet új köntösbe öltözik, és sárga-piros 
tündöklő színeivel tarkítja halastavaink 
és a  Vág környékét. Az elmúlt időszakot 
a halastavak vízszintjének  csökkenése  és 
a  Vág apadása jellemezte. E  mostoha kö-
rülmények ellenére sem került sor a halas-
tavakban a halak pusztulására. A vágsellyei 
városi szervezet körzetében vészhelyzet 
csak a  zsigárdi halastónál alakult ki, ahol 
be kellett tiltani  a horgászást. Ha biztosítva 
lesz  az anyagi fedezet, kibágerozzák a ha-
lastavat.

a vermek halastó: 
Szeptemberben és októberben kisebb 

mértékű beetetés folyt, mint a  múltban, 
hogy megakadályozzák a víz minőségének 
romlását az el nem fogyasztott táplálék mi-
att. Horgászbottal és hálóval is halásztak 
itt. A kifogott halakat a horgászterületekre 
szállították.

az amerika iii és a vízallás: 
Az alacsony vízszint ellenére itt 

a mennyiséget és nagyságot illetően is szép 
fogásokat jegyeztek.

Mindkét halastavon  számolnak még  
a telepítéssel. Az AMERIKA III halastóba 
K3 pontyokat, a VĺZÁLLÁS halastóba pe-
dig K2 pontyokat hoznak a rendelkezésre 

álló pénz, illetve a   halak aktuális árának 
függvényében.. Az anyagi eszközök egy ré-
szét tavasszal a pontyok pusztulását meg-
akadályozó gyógyszerekre kellett fordítani. 

a vág 
A Vág folyón a horgászidény a horgá-

szok szerint nagyon sikeres volt, önök kö-
zül is  bizonyára sokan tértek haza innen 
értékes zsákmánnyal, ezzel is bizonyítva 
a  terület gazdagságát. Azon kívül, hogy 
a  zsákmányok valóban átlagon felüliek , 
örömre ad okot, hogy egészségileg is rend-
ben voltak.

Ezúton mondunk köszönetet azon 
horgászok egyre szélesedő táborának, akik 
a kapitális példányok dokumentálása után 
visszaengedték azokat a  horgászterületre. 
Ők ugyanis tisztában vannak ezen példá-
nyok értékével a természetes reprodukciót  
és a revír vonzóbbá tételét tekintve. Mindez 
egyre több horgászt vonz a széles környék-
ről. Lehet, hogy valakit zavar, hogy idegen 
szervezetek horgászai is megjelennek itt, de 
az ő számuktól és fogásaik mennyiségétől 
is gyarapodik a  Halászszövetség Tanácsa 
haltelepítési hozzájárulásának nagysága.

halörség 
Az elmúlt két hónapban minden kör-

zetünkhöz tartozó halastónál és a Vágon is 
ellenőrzéseket végeztek. Sehol sem állapí-
tották meg a horgásztörvény és a végrehaj-
tási rendelet megszegését.

Legnagyobb hiányosságok a  horgász-
területek tisztán- és rendbentartása terén 
merülnek fel. Az Amerika III tónál és a Vá-
gon viszonylag jó a helyzet. Legproblémá-
sabb a Vízállás, ahol nagyon sok a hulladék, 
melyet csakis a  horgászok hagynak ott. 
Ismételten kérjük az itt horgászókat, hogy 
a szemetet vigyék el, ne hagyják a keskeny 
partszegélyen, ahonnan a szél hatására na-
gyon könnyen a vízbe kerül, s onnét már 
nem egyszerű kiszedni. Csak remélni tud-
juk, hogy az ilyen cikkekkel is meggyőzzük 
a  szemetet hátrahagyókat arról, hogy kel-
lemesebb a tiszta horgászterületeken halat 
fogni, mint egy szeméthalom közepén. 
A horgásztörvény és a végrehajtási rendelet 
ugyan lehetővé teszi a szankciókat, de eh-
hez nem szívesen folyamodnánk.

Év végéig még két hónapunk van, ami-
kor is nincs kizárva, hogy  a telelésre készü-
lő halakból kapitális példányok akadhatnak 
horogra.

A hátralévő időszakhoz mindenkinek 
jó egészséget és további horgászsikereket 
kívánunk. 

PETROV ZDAR, a horgászszövet-
ség járási bizottsága

Ui: Múltkori számunkban a hódról szó-
ló cikkben rosszul tüntettük fel a cikkhez fel-
használt anyagok szerzőjét. A  szerző Tibor 
Benčič mérnök, a  Poľovníctvo a  rybárstvo 
főszerkesztőhelyettese /a neve Bc. titulussal je-
lent meg/.  A hibáért elnézését kérjük.
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Hajh, mások szépen elfogyasztják 
Ifjú életük sok malasztját. 
Másoknak az öregség semmi, 
Mások meg tudnak öregedni. 
Egyszer-kétszer testük kirázza 
Az ifjuság maláriája. 
Aztán szépen pihennek, ülnek, 
Mosolyognak és megvénülnek. 
Napjaikat nyugodtan fejtik: 
Betegek voltak s elfelejtik. 
A bölcs mosolyt csak úgy havazzák, 
A csókot hűlve kanalazzák. 
Nem bántja őket ifju bánat, 
Nem értenek, de megbocsátnak. 
Csak én tartom ifjan az arcom, 
Csak én vívom mindig a harcom. 
Csak én vagyok bánatos, orzó 
Öregségben is ifjú torzó. 
Simító lapja a redőknek, 
Irigye az öregedőknek. 

 2012. október 6-án mi, a  turisztikai 
szakkör tagjai, Pozsonyba vettük utunkat, 
ahol megtekintettük a  „BS-8” katonai 
bunkert, mely Petržalka Kopčianska 
részében található. Reggel 8  órakor 
találkoztunk a FAPO előtt, ott szálltunk fel 
az autóbuszra, mely a pozsonyi személyi  
kikötőhöz vitt bennünket. Itt várt minket 
a  helyi veterán ORENGBUS, mely 
elvitt  a katonai erődítménybe. A  terület 
közvetlenül az osztrák határ közelében 
található. Az 1935-ből származó 
valódi bunkerban lévő egyedülálló 

katonai múzeum a  gyerekek és az 
ifjúság nevelését szolgálja, megismertet 
a  csehszlovák hadsereg történelmével, 
hazafiasságra,  a  haza védelmére és 
elővigyázatosságra nevel  a  véletlenül 
talált veszélyes lőszerekkel kapcsolatban. 

A  bunkerban megérinthettük 
a történelmi tárgyakat, s egyenruhában is 
fényképezkedhettünk. Mindenki számára 
az volt a  legnagyobb élmény, hogy 
kipróbálhattuk, milyen is „katonának 
lenni”, katonai uniformisba öltözni.

Megtekintettük továbbá az 1. 

világháborúban elesettek katonai 
temetőjét is. Utána szalonnasütés 
következett, légpuskából lőttünk, 
kiértékeltük a  napot és elbúcsúztunk 
a szervezőktől. Ahogy ez már lenni szokott, 
a hátralévő időben bejártuk az EUROVEA 
bevásárlóközpontot és sétáltunk 
a  Dunaparton. A  kedvező időjárásnak 
köszönhetően minden „szuper” volt.

PaedDr. Eva Klincková,
a szakkör vezetője                                                

Mgr. Mária Marčeková és a 42 túrázó
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Boldogok az 
öregedők

Turistanapló
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