
Netradičné vyučovanie

Turnaj TJ Dynamo

Rybári hodnotili

 Dňa 8. februára sa zmenila naša trie-
da - III. A na nepoznanie. Katky, Bianky, 
Samkovia, Ivanky a  Majkovia vystrieda-
li kostry, kovbojky, nevesty, princezné 
a  piráti. Pani riaditeľka sa premenila na 

anjela, s krásnymi bielymi šatami a dlhý-
mi vlasmi. Všetci prítomní rozhodovali 
o najkrajšej maske. Najviac hlasov získala 
Hawajská tanečnica. Tancovalo, súťažilo, 
smialo a zabávalo sa do neskorého popo-

ludnia. Svojou prítomnosťou nás poctili 
aj naše maminy, ockovia, babičky, krstné 
maminy a  dedkovia. Bolo nám krásne. 
Ešte večer pri zaspávaní sa nám premie-
tali pred očami neopakovateľné zážitky.

 Žiaci III. A.

V  roku 2013 si pripomíname vý-
znamný medzník v  histórii našej obce 
– 900 rokov od prvej písomnej zmien-
ky o obci. Pri tejto príležitosti sa usku-
točnia rôzne podujatia – okrem iného 
výstava fotografií, ktoré zachytávajú 
jej minulosť. Obraciame sa preto na 
Vás, milí občania, so žiadosťou o  za-
požičanie dobových fotografií, ktoré 
ukazujú obdobie výstavby a  budova-
nia obce, všetky zmeny, ktoré sa v nej 
udiali. Týka sa to aj častí obce Horný 
Jatov, Kľučiareň a Nový Dvor. Radi by 
sme takto zdokumentovali aspoň tých 
posledných cca 100 rokov, ktoré sú 
zvečnené na dostupných fotografiách.  
Fotografie budú použité pri príprave 
tejto výstavy, následne budú všetky vrá-
tené majiteľom. 

Ďalším zámerom je vydať slovník 

najpoužívanejších nárečových výrazov 
(v  slovenskom aj maďarskom jazyku), 
používaných v  našom regióne a  tým 
priblížiť mladej generácii inú časť his-
tórie našej obce.

Návrhy je možné odovzdať do kon-
ca marca 2013 v  písomnej podobe na 
obecnom úrade alebo e-mailom na ad-
resu obec@trnovecnadvahom.sk.
Ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu!
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karneval 3.A

Trnovec nad Váhom: 900 rokov



Štatistika2012

K 31.12.2012 mala obec 2729 obyvateľov

• dospelí : 2325 
• deti : 404

• Narodilo sa  celkom 32 detí   
z toho18 dievčat a 14 chlapcov

• Zomrelo  32 obyvateľov  
z toho 15 mužov a 17 žien  

 
V sledovanom období bolo uzavretých  
6 manželstiev z toho 2 manželstvá boli 
uzavreté cirkevne.

Marek Horváth      
Alan Babós
Thomas Kurucz 
Samuel Szikora
Paula Boháčová
Lilien Ábrahámová
Adela Gašpieriková

Eva Hrozeková, 29 rokov
Emil Liday, 80  rokov
Mária Lidayová, 76  rokov
Jozef Pitoniak, 42  rokov
Štefan Šgorica, 89 rokov
Ladislav Mezei, 86 rokov
Marta Benedeová, 80 rokov
Mária  Rampaseková, 85 rokov
MUDr. Eva Kružlíková, 68 rokov
Anna Tomašeková, 88 rokov

 Klára Fülöpová
 Júlia Smatanová
 
 Júlia Petrovičová
 Mária Rábeková
 Dezider Szovics
 Karol Planko
 Terézia Tóthová
 Terézia Pavelková
 Terézia Szöllösyová

 Juliana Alakszová
 Július Rábek

 Jozef Rác
 Štefan Fábry

Daniel Fekete a Lýdia Blahová

Dňa 18.12. 2012 sa naši žiaci zúčastnili 
filmového predstavenia Legendárna partia  
v  CINEMAX Nitra. Je to animovaný film 
pre deti o  tom, keď sa jeden zloduch roz-
hodne vziať deťom na celom svete radosť zo 
života, dá sa dokopy partia superhrdinov, 
a tá sa ho pokúsi zastaviť. Legendárna par-
tia vznikla v  štúdiu, ktoré stvorilo Shreka 
a Madagaskar. Film, o ktorom sa hovorí ako 
o animovanej udalosti roka.

3D kvalita nám umožnila vidieť všetko 
do detailov, čo bolo pre mnohých (hlavne 
menších) žiakov zážitkom. Po filmovom 
predstavení sme mali v pláne navštíviť Via-
nočné mestečko Nitry, ale pre nepriaznivé 
počasie  sme zostali v OC MAX a venovali 
sa (pre niekoho) príjemnej činnosti – naku-
povaniu vianočných darčekov.

       
Mgr. Beáta Kislerová

 15 žiakov a 2 pedagógovia sa zúčast-
nili v dňoch od 08.02.2013 do 15.02.2013 
lyžiarskeho výcviku v Kokave nad Rima-
vicou. Žiaci plnili počas kurzu nielen vý-
cvikový plán, ale aj denný režim. Činnosť 
žiakov bola hodnotená na večerných roz-
kazoch, kde okrem zhodnotenia daného 
dňa (videoukážky našich lyžiarov zo sva-
hu) sa žiaci vždy dozvedeli program na 
nasledujúci deň.

Počas kurzu sa konali rôzne súťa-
že v  lyžovaní, žiaci si mohli zahrať rôz-
ne spoločenské hry, pozerať televíziu či 
DVD. Lyžiari si plnili svoje úlohy počas 
kurzu zodpovedne, čo prispelo k  bez-
problémovému priebehu kurzu. 

Touto cestou chceme poďakovať ro-
dičom, ZRŠ a Obci Trnovec nad Váhom, 
že sme sa mohli zúčastniť tohto lyžiarske-
ho výcviku.

Vedúci LVVK: Mgr. Juraj Boženík, PaedDr. Róbert Mittermayer
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filmové predstavenie

lyžovali sme!



V dňoch 22. a 23. 1. 2013 na Zák-
ladnej škole s materskou školou Trnovec 
nad Váhom 302 sa uskutočnil zápis detí 
na povinnú školskú dochádzku v škol-
skom roku 2013/2014.  

Žiačky našej školy vítali budúcich 
prváčikov v kostýmoch rozprávkových 
bytostí. V sprievode svojich rodičov 
nám detí predviedli svoje vedomosti, na 

pamiatku dostali pamätný list zo zápisu 
a výrobok podľa vlastného výberu, ktorý 
im pripravili naši žiaci. 

Pri zápise boli prítomné pani uči-
teľky 1.stupňa: Mgr. Marčeková Mária, 
Mgr. Novelinková Dominika, Mgr. Srňá-
neková Tatiana, Mgr. Árendásová Otília. 

Z materskej školy pani učiteľky Bc. 
Matulová Alžbeta a Bogdányová Zuzana.  

Pani výchovná poradkyňa Mgr. Grešová 
Mária  a  z CPPPaP pán riaditeľ PhDr. 
Šperka  Marian  posudzovali školskú 
zrelosť budúcich prváčikov. Zapísalo sa 
32 detí. 

Vstup do školy je pre dieťa prvým 
vážnym krokom zo sveta hier. V novom 
školskom roku 2013/2014 sa na budú-
cich prváčikov tešia pani učiteľky a žiaci 
našej školy .

Mgr. Dominika Novelinková

Zápis do 1. ročníka zš

Turisti ZO FÉNIX pri ZŠ s MŠ Tr-
novec nad Váhom navštívili v  sobotu 
16.02.2013 zaujímavú výstavu, ktorú 
pre svojich návštevníkov pripravilo ná-
kupno-zábavné centrum Mlyny v Nitre. 
Mali možnosť tu vidieť 29 jašterov, kto-
ré obývali našu planétu pred mnohými 
miliónmi rokov. Medzi vystavenými 
exponátmi sú rôzne druhy dinosaurov 
z viacerých období, napr.:

Styracosaurus – najväčší exponát celej 
výstavy
Polacanthus – hýbajúci sa 5 m dlhý
Liopleurodon – jeden z najväčších predá-
torov morí, dĺžka 11 m  Oviraptorus, 
Dilophosaurus atď.

Exponáty sú vyrobené z  epoxidu, 
kašírovaného polystyrénu, pohyblivé 
časti sú z  gumy. Modely sú väčšinou 
duté s  vnútorným skeletom zo železa 

alebo z  dreva. Pohybujúce exponáty 
majú v  sebe zabudované senzory, ktoré 
reagujú na pohyb okolo nich. Väčšinu 
exponátov vyrobili v Česku, ďalšie v špe-
cializovaných firmách v iných krajinách. 
Okrem modelov dinosaurov možno na 
výstave vidieť aj slovenský unikát – od-
liatok s  odtlačkami troch dinosaurích 
stôp, ktoré sa našli v roku 1975 v Tichej 
doline v Tatrách.

PaedDr. Eva Klincková

Vo svete  dinosaurov Z turistického zápisníka

Na Sv. Valentína neučí sa, neskúša 
sa... Ale u nás to neplatilo. Žiaci I.A trie-
dy na Základnej škole s materskou ško-
lou Trnovec nad Váhom 302, oslávili Sv. 
Valentína veľmi netradične. Vyučovanie 
prebiehalo v maskách. Ráno sa do školy 
hrnuli zaujímavé rozprávkové bytosti. 
Pani učiteľka Mgr. Dominika Nove-
linková nám povedala, že sa cítila ako 
v Alenkinej ríši zázrakov. Deťom sa ne-
tradičné karnevalové vyučovanie veľmi 
páčilo. Po vyučovaní spolu s rodičmi si 
aj na svojom karnevale zatancovali. 

Katarína Tusková

Netradičné vyučovanie
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Mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva zvolal zástupca starostu 
obce Róbert Láng. Prítomný bol staros-
ta obce, 9  poslancov OZ a  prednostka 
úradu.

Dôvodom na zvolanie zasadnu-
tia boli sťažnosti občanov a  poslancov 
na riešenie kalamitnej situácie v  obci. 
Uviedol, že mnohí občania sa sťažo-
vali priamo jemu a  mali pripomienky 

k  nezvládnutiu kalamitnej situácie. 
Hoci boli k  dispozícii mechanizmy aj 
zamestnanci, miestne komunikácie ne-
boli udržiavané na požadovanej úrovni.

Starosta sa k veci vyjadril, že situá-
cia sa každý deň monitorovala, hlavné 
ťahy boli priebežne očistené. Mecha-
nizmy pracovali aj vo večerných hodi-
nách, zamestnanci ručne čistili verejné 
priestranstvá, komunikácie i chodníky.

Podľa p. Lánga bol problém aj po-
čas Vianočných sviatkov, cintorín bol 
zľadovatený, poslankyňa Erika  Fülöpo-
vá upozornila, že nebolo odhrnuté ani 
na zdravotnom stredisku, čo spôsobi-
lo problémy či už mamičkám s  deťmi, 
alebo starým ľuďom. Poslanec PaedDr. 
Suba konštatoval, že situáciu je potreb-
né riešiť s  technikmi, aby sa v  budúc-
nosti podobné ťažkosti neopakovali.

Problémy okolo vývozu komunál-
neho odpadu v  našej dobe riešime už 
dlhodobo. Žiaľ, stáva sa už celkom bež-
ne, že občania namiesto zakúpenia líst-
kov na vývoz TKO radšej pracovníkom 
firmy SITA zaplatia v  hotovosti, resp. 
fľašou lacného alkoholu.

Na tieto spôsoby „šetrných“ občanov 
ale doplácame všetci. Náklady na vývoz 
odpadu, ktoré znáša obec, nie sú malé. 
Sme jedinou obcou v regióne, ktorá má 
tento systém zberu odpadu. Všade inde 
sa občanom vyrubí paušálny poplatok, 
ktorý zahŕňa každého, od novorodeného 
dieťaťa po seniora. Na každého sa určí 
suma, napr. 10,- Eur, takže napríklad 
štvorčlenná rodina zaplatí 40,- Eur. 

Vieme, že ekonomická situácia je 
ťažká, každý šetrí, kde sa dá. Nie vždy 
je však správne šetriť týmto spôsobom, 
ktorý poškodzuje nielen obec, ale aj Va-
šich susedov či známych.  Čierne sklád-
ky sa likvidujú za vysoké náklady, kto-
ré musí znášať ten, kto skládku založil, 
majiteľ pozemku, na ktorom sa skládka 
nachádza, alebo samotná obec. Všetky 
tieto náklady sa platia z rozpočtu obce, 
t. j. z verejných zdrojov. Náklady znižuje 
separovanie odpadu, ale aj tam sa často 
pracovníci stretnú s tým, že niektorí ob-
čania si zamieňajú kontajnery na sepa-
rovaný zber za nádoby s TKO.

Upozorňujeme občanov, že obec-
ná polícia bude vykonávať náhodné 

kontroly, kontrolovať bude pracovní-
kov firmy SITA, či si plnia svoje po-
vinnosti, ale aj to, či občania neplatia 
týmto pracovníkom v hotovosti, či al-
koholom. Pokiaľ sa zistí, že niekto koná 
proti VZN obce o odpadoch, bude za to 
postihnutý v  súlade so zákonom. Rov-
nako upozorňujeme občanov, že jeden 
lístok platí na odvoz odpadu z  jednej 
120-litrovej nádoby, ktoré sa dajú za-
kúpiť na referáte daní a poplatkov. Kto 
má nádobu väčšiu, je povinný náležite 
prepočítať počet lístkov. Rovnako ak 
niekto žiada odviezť smeti zo smetnej 
nádoby aj ďalší odpad (napr. vo vreci), 
je povinný odovzdať primeraný počet 
lístkov TKO. Aj na toto bude dohliadať 
obecná polícia, ako aj kamerový sys-
tém, ktorý v súčasnosti rozširujeme.

Podľa dnes platnej právnej úpra-
vy vyplývajú pre občanov Slovenskej 
republiky tieto povinnosti v  súvislosti 
s držaním psov.

Očkovanie: Základnou povinnosťou je 
zabezpečiť očkovanie každého psa proti 
besnote. Vykonáva sa buď očkovaním 
vakcínou Rabisin, ktorá je vakcinačnou 
látkou len proti besnote, alebo kombi-
novanými vakcínami napr. EURICAN 
DHPPLR , ktorá bude zviera chrániť aj 
proti psinke, parvoviróze, infekčnému 
zápalu pečene, ktoré sú taktiež závaž-
nými ochoreniami. Orientačná cena oč-
kovania je od 5 do 15 eur, podľa druhu 
vakcíny. Podľa výrobcov vakcín sa doba 
revakcinácie pohybuje v rozmedzí 1 až 
3 roky, avšak je všeobecne doporučova-
né  revakcináciu zvierat vykonať každý 
rok. Sankcia za nezabezpečenie revakci-
nácie je do výšky až 400 euro a zanedba-
nie očkovania proti besnote je v zmysle 

platných zákonných ustanovení trest-
ným činom.

Evidencia psov: Každý majiteľ psa je 
povinný ho prihlásiť na mestskom alebo 
obecnom úrade a  psa označiť evidenč-
nou známkou. Taktiež zákon stanovuje 
pre majiteľov psov povinnosť zaplatiť 
každoročne daň za psa na príslušnom 
mestskom alebo obecnom úrade a  na-
hlásiť predaj prípadne presun zvieraťa. 
Obec za úhradu 3,50 euro vydá náhrad-
nú evidenčnú známku majiteľovi psa 
v prípade straty evidenčnej známky.

Čipovanie: Od 30.9.2013 zákon ukladá 
povinnosť čipovania zvierat. Týka sa to 
zvierat narodených po 1.11.2011 ale aj 

starších psov, mačiek a fretiek v prípade 
predaja týchto zvierat, alebo ich presu-
nu. Výnimku tvoria zvieratá, ktoré boli 
označené tetovaním. Čip sa aplikuje 
veterinárnym lekárom na ľavú stranu 
krku. Cena čipovania  sa pohybuje v zá-
vislosti od výrobcov čipov do maximál-
nej výšky 30 euro, pričom v  uvedenej 
cene je aj vydanie pasu spoločenského 
zvieraťa, ktorý vydáva veterinárny le-
kár a  slúži na identifikáciu zvieraťa pri 
presunoch mimo územia SR. Pohyb psa 
bez veterinárnej kontroly a pasu spolo-
čenského zvieraťa mimo územia SR je 
zakázaný.

Sankcia za nevykonanie označenia 
psa mikročipom je 300 euro.

                      kpt. Jozef Orosz
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16. zasadnutie obecného zastupi-
teľstva sa konalo 21. januára 2013 v za-
sadačke obecného úradu. Prítomný bol 
starosta Ing. Ján Hrabovský, všetkých 
9 poslancov a prednostka OcÚ Ing. Mo-
tolíková. Zapisovateľom zápisnice bola 
určená Ing. Motolíková, za overovateľov 
R. Hrabovský a J. Čerhák. Návrhová ko-
misia bola schválená v zložení Ing. Jozef 
Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Róbert 
Láng.
Sťažnosti občanov, interpelácie poslan-
cov: Tento bod sa prejednal  na mimo-
riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo pred 
riadnym zasadnutím.
Program zasadnutí OZ v  roku 2013: 
Návrh zasadnutí bol zaslaný poslancom 
OZ, neboli k nemu vznesené žiadne ná-
mietky. Program bol jednohlasne schvá-
lený a  bude zverejnený aj na webovej 
stránke obce.
Určenie audítora účtovnej závierky za 
rok 2012: Na návrh starostu obce poslan-
ci jednohlasne určili audítora Ing. Jozefa 
Szekeresa.
Bytové otázky: Ing. Motolíková informo-
vala poslancov o žiadosti nájomníka M. 
Turiana na ukončenie nájmu 1-izbového 
bytu v  bytovom dome 79 k  28. 2. 2013 
a zároveň o žiadosti M. Zelezníka o vý-
menu užívaného 1-izbového bezbariéro-
vého bytu na prízemí  za byt po p. Turia-
novi. Poslanci výmenu bytu schválili. Na 

uvoľnený 1-izbový byt na prízemí vybrali 
poslanci dvoch uchádzačov – Radovana 
Fujdiara a  Lýdiu Blahovú. Nájomník sa 
určí losovaním. Vzhľadom na to, že sa 
jedná o bezbariérový byt, nájomná zmlu-
va bude uzavretá na 1 rok.
Rozpočet 2013 – pripomienky:
Návrh rozpočtu bol prejednaný na 15. 
zasadnutí, poslanci pripomienky ne-
mali. Starosta odporučil v časti výdavky 
doplniť výdavky na zriadenie a  umiest-
nenie dvoch autobusových búdok na Ni-
trianskej ceste.

Informoval poslancov o podaní žia-
dosti na poskytnutie dotácie na preven-
ciu kriminality a  zriadenie výcvikového 
strediska pre psov v areáli bývalej farmy 
v  Hornom Jatove. Vzhľadom na ťarchy 
na liste vlastníctva a  skutočnosť, že sa 
jedná o staré budovy, za ktoré by nájom 
obce bol určený vo výške cca 8.000,- Eur, 
navrhla Ing. Gašpieriková prerokovať 
tento návrh v  rámci finančnej komisie. 
PaedDr. Suba myšlienku označil za dob-
rú a  ponúkol pomoc na hľadanie iných 
vhodných priestorov.
Diskusia: Starosta obce predložil poslan-
com návrh programu v  rámci 900-tého 
výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
Program je možné doplniť a zverejnený 
bude po schválení na budúcom zasad-
nutí OZ. Pripravujú sa pútačové tabule 
a upomienkové predmety.

Územný plán – starosta informoval 
poslancov o  námietke pána Štibrányho 
k spracovanému návrhu ÚP obce.  Žiada 
o  zmenu využitia  ním užívaného úze-
mia na kategóriu rozvojové zmiešané 
plochy bývania a  podnikateľských akti-
vít. Poslanci zmenu neodsúhlasili, keďže 
lokalita sa nachádza v  tesnej blízkosti 
Regionálneho biokoridoru a  prírodnej 
pamiatky Trnovecké mŕtve rameno.

Ďalej informoval starosta poslancov 
o  zriadení chránenej dielne na úseku 
obecnej polície s  novovytvoreným pra-
covným miestom pre zdravotne postih-
nutú osobu.

Do diskusie sa prihlásil Ing. Han-
zlík, požadoval do zápisnice zapracovať 
záporné stanovisko obce k zámeru Dus-
lo, a. s. Šaľa „Výroba anilínu“. Zamietavé 
stanovisko obce malo vo vedení podni-
ku negatívnu odozvu, Duslo pripravuje 
nové stretnutie s predstaviteľmi obce. 

Poslanec Láng sa zaujímal o situáciu 
pri vývoze odpadu zo smetných nádob. 
Starosta sa vyjadril, že situácia sa moni-
toruje a je pod kontrolou. P. Láng predlo-
žil dôkaz o vývoze odpadu bez poplatku, 
t. j. bez lístkov, za peniaze pre smetiarov. 
Upozornil, že vývoz sa neustále musí 
kontrolovať, aby náklady obce nenaras-
tali.

Viac diskusných príspevkov nebolo, 
predseda návrhovej komisie preto pred-
ložil návrh na uznesenie, ktorý poslanci 
jednohlasne schválili. Predsedajúci sa 
poslancom poďakoval za účasť a ukončil 
zasadnutie.

Dňa 18. februára 2013 sa v zasadač-
ke obecného úradu konalo 17. zasadnu-
tie OZ, ktorého sa zúčastnil starosta obce 
Ing. Ján Hrabovský, hlavná kontrolórka 
obce Ing. Mária Fülöpová, prednostka 
obecného úradu Ing. Alžbeta Motolí-
ková. Prítomných bolo osem poslancov 
OZ, ospravedlnila sa Ing. Gašpieriková. 
Vo všetkých bodoch programu bolo za-
stupiteľstvo uznášaniaschopné.

Za zapisovateľku bola určená Ing. 
Motolíková, za overovateľov A. Čelítko 
a R. Láng. Návrhová komisia bola schvá-
lená v zložení Jaroslav Čerhák, Ing. Jaro-
slav Hlavatý a Erika Fülöpová.
Kontrola plnenia uznesení: Predseda-
júci oboznámil poslancov s  plnením 

uznesení z  15. zasadnutia OZ: uzne-
sením č. 111/2012 bolo zrušené VZN 
3/2012 o  podmienkach a  podrobnos-
tiach držania psov na území obce, 
uznesením č. 112/2012 sa realizoval dl-
hodobý prenájom nehnuteľnosti č. 390 
manželom Brandovým, uznesením č. 
113/2012 bol obnovený obecný hasičský 
zbor a  v  zmysle uznesenia č. 116/2012 
bola podaná žiadosť na poskytnutie do-
tácie na nákup zariadenia na meranie 
rýchlosti v obci.

Na základe uznesení zo 16. zasad-
nutia OZ bol dohodnutý termín vyko-
nania kontroly účtovnej závierky obce 
za rok 2012 Ing. Jozefom Szekeresom, 
bol vybraný uchádzač o  jednoizbový 

bezbariérový byt v byt. dome č. 79, bola 
podaná žiadosť o  poskytnutie dotácie 
na zriadenie chránenej dielne na úseku 
obecnej polície, podľa návrhu poslan-
cov bolo presunuté rokovanie s predsta-
viteľmi a.s. Duslo Šaľa na február 2013. 
V  tomto bode Ing. Hanzlík požiadal 
predsedajúceho, aby dal hlasovať o tom, 
či má zastupiteľstvo záujem o  jednanie 
s Duslo, a.s. Hlasovanie prebehlo takto: 
za bolo 6 poslancov, proti bol Ing. Jozef 
Hanzlík. Termín rokovania bol stanove-
ný na 25. 2. 2013.
Interpelácia poslanca: Ing. J. Hanzlík 
požiadal o  doplnenie náležitostí vo veci 
zámeru výroba anilínu Duslo, a.s. Šaľa 
takto:
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a) Duslo a.s. požiadalo Obec Trnovec 
nad Váhom dňa 27. 11. 2012 o vydanie 
záväzného stanoviska k  posúdeniu zá-
meru
b) komisia životného prostredia zámer 
prejednala na zasadnutí 7. 12. 2012, sta-
novisko komisie bolo nesúhlasné
c) 10. 12. 2012 obec vydala záporné sta-
novisko k  zámeru výroba anilínu, sta-
novisko bolo doručené navrhovateľovi, 
Duslo a.s. Šaľa a  Ministerstvu ŽP SR 
Bratislava, 21. 1. 2013 zastupiteľstvo pri-
jalo uznesenie, ktorým schválilo záporné 
stanovisko obce k zámeru.
Programový rozpočet obce na roky 2013-
2015: Starosta obce v  krátkosti obozná-
mil poslancov s  návrhom rozpočtu na 
rok 2013, ktorý bol spracovaný v súlade 
s VZN a bol zverejnený v obci obvyklým 
spôsobom a v zákonom stanovenej leho-
te. Predložený rozpočet bol prejednaný 
aj finančno-plánovacou komisiou, ktorá 
nemala k rozpočtu výhrady. Kontrolórka 
obce Ing. Fülöpová konštatovala, že ná-
vrh rozpočtu na rok 2013 bol spracovaný 
v súlade so zákonom o rozpočtových pra-
vidlách, o miestnych  daniach a poplatku 
za komunálne odpady, o  rozpočtovom 
určení výnosu dane z  príjmov územnej 
samosprávy, o  financovaní škôl a  škol-
ských zariadení. Odporučila schváliť ná-
vrh programového rozpočtu obce na rok 
2013 a návrh na roky 2014-2015 vziať na 
vedomie. Všetci poslanci hlasovali za.
Obecná polícia – správa o  činnosti za 
rok 2012: Správu podal náčelník OP za 
posledný štvrťrok roka 2012. Uviedol, 
že objasnenosť na úseku priestupkov je 
84%, majetkových priestupkov 65%. Po-
licajti za toto obdobie uložili 31 bloko-
vých pokút. Zaznamenané bolo zvýšené 
množstvo priestupkov proti majetku, ale 
aj proti občianskemu spolunažívaniu 
a zaznamenaný bol aj väčší pohyb nezná-
mych osôb v obci.

Prácu polície hodnotil uspokojivo. 
Poslanec Láng podotkol, že v poslednom 
období mnoho občanov obťažovali mla-
diství Rómovia, PaedDr. Suba upozornil 
na problém s  parkovaním motorových 
vozidiel pri nehnuteľnostiach, na komu-
nikáciách a chodníkoch. Je potrebné sle-
dovať a riešiť aj tieto problémy.
Inventarizácia majetku obce: Správu 
ústrednej inventarizačnej komisie 
pre inventarizáciu hospodárskych 
prostriedkov predniesol p. Láng. Neboli 
zistené žiadne manká a  prebytky. 
Na základe návrhov čiastkových 

inventarizačných komisií boli predložené 
návrhy na vyradenie predmetov 
z dôvodu nepoužiteľnosti.
Návrh VZN č. 1/2013, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu obce Trnovec nad Váhom: Správu 
o  postupe obstarávania ÚPN obce 
podala Ing. Motolíková. Dokumentácia 
je obstarávaná v  zmysle ustanovení 
stavebného zákona, oprávnenou osobou 
bol Ing. arch. Derevenec. Obstarávanie 
prebehlo v V.  etapách, všetky vznesené 
pripomienky dotknutých orgánov 
a  organizácií, ako aj verejnosti boli 
zohľadnené alebo vzaté na vedomie.

Na základe celkového postupu prác 
na obstarávaní a spracovávaní dokumen-
tu ÚPN je možné odporučiť OZ doku-
mentáciu vrátane záväznej časti schváliť. 
Ing. Hanzlík podotkol, že v  územnom 
pláne nie je zapracovaný návrh cestnej 
komunikácie cez záhrady u rodiny Kirá-
lyových, p. Láng sa spytoval na mimoú-
rovňový priechod cez železnicu. Starosta 
sa skontaktoval so spracovateľom, ktorý 
túto skutočnosť potvrdil. Za prijatie ná-
vrhu VZN nakoniec hlasovalo všetkých 
osem poslancov.
Nájomné byty: Bola prejednaná žiadosť 
na opätovné obsadenie jednoizbového 
bezbariérového bytu v  dome č. 79 
žiadateľmi Lýdia Blahová – Feketeová 
a  manžel Daniel Fekete, ktorú poslanci 
jednohlasne schválili.
Kultúrno-spoločenské akcie obce na rok 
2013 pri príležitosti 900-tého výročia: 
Predseda komisie športu, kultúry, vz-
delávania, mládeže a  sociálnych vecí 
predložil návrh aktivít pri príležitosti 
tohto významného výročia. Komisia 
navrhla, aby v  rámci osláv vystúpila 
skupina Horkýže slíže, ale vzhľadom 
na finančné a  najmä náročné technické 
požiadavky bol návrh zamietnutý. Po-
slanci navrhli osloviť skupiny Bukasový 
masív, Zoči-voči, Poison Candy, Fragile 
a pod. Ing. Hanzlík navrhol určiť osobu, 
zodpovednú za organizáciu obecných 
dní. Poslanci navrhli referentky OcÚ 
Editu Bócsovú a Ivetu Mesárošovú.

Poslanec Láng informoval poslan-
cov o príprave dňa detí (1. jún) na území 
svojho ranča. Uskutočnia sa detské pre-
teky v rybolove, deň koní, sprievodným 
programom bude lukostreľba, trampo-
lína, iné detské atrakcie, country hudba.

Ďalšie návrhy k  významnému vý-
ročiu, ktoré v  tomto roku oslavuje naša 
obec, sú napr. slávnostný pochod obcou, 

odhalenie pamätnej tabule, slávnostné 
zasadnutie OZ.
Rôzne, došlá pošta: V  došlej pošte 
bola prejednaná žiadosť Mesta Šaľa 
o  poskytnutie finančných prostriedkov 
na deti, ktoré navštevujú Centrum 
voľného času v  Šali. Náklady na jedno 
dieťa boli vyčíslené na 108 Eur, centrum 
navštevuje 32 detí. Poslanci zobrali túto 
žiadosť na vedomie. Základná škola 
s materskou školou Trnovec nad Váhom 
požiadala o  uvoľnenie finančných 
prostriedkov na platy pedagogických 
a  nepedagogických zamestnancov na 
úrovni 5% tarifných platov od 1. 1. 
2013. Obec poukáže uvoľnené finančné 
prostriedky z  účtu ministerstva financií 
v  sume 1.482,- Eur na 1. štvrťrok 2013. 
Predsedajúci ďalej informoval poslancov 
o požiadavke na poskytnutie finančných 
prostriedkov na odchodné a  odstupné 
pre bývalú riaditeľku Základnej školy. 
Poslanci odsúhlasili poskytnutie pôžičky 
za refundáciu tejto požiadavky. 

Obec ďalej dostala dve žiadosti na 
odkúpenie nehnuteľnosti súpisné číslo 
348 s  priľahlými pozemkami. Zastupi-
teľstvo tento zámer neschválilo, tieto 
pozemky sú určené na zriadenie cesty. 
Starosta obce informoval poslancov 
o  požiadavke MOST-HÍD označiť že-
lezničnú stanicu v  jazyku maďarskom, 
ďalej o  príprave na osadenie autobuso-
vých zastávok v Novom Trnovci, o ukon-
čení funkčného obdobia prísediacich na 
okresnom súde v  Galante a  o  uvedení 
novozvolenej riaditeľky ZŠsMŠ Mgr. Sr-
ňánekovej.
Diskusia: Pán R. Čelítko sa spytoval, či 
bude pokračovať rekonštrukcia chodní-
ka od domu č. 497, poukázal na potre-
bu ošetrovania stromov a  kríkov, ktoré 
prečnievajú do cesty a  na chodníky, na 
povrchnú údržbu zastávok a  verejných 
priestranstiev pri prechodoch pre chod-
cov v  zimnom období. Upozornil, že je 
potrebná lepšia propagácia osláv Dňa 
obce, navrhol zosúladiť termíny hláse-
nia v  obecnom rozhlase. Poukázal na 
nefunkčnosť ozvučenia v  dome smútku 
a  upozornil, že je potrebné osadiť sme-
rovú tabuľu pri vstupe do obce smerom 
od Šale.
Návrh na uznesenie, záver: Keďže žiad-
ne ďalšie diskusné príspevky neboli, 
poslankyňa Erika Fülöpová preniesla 
návrh na uznesenie, ktorý poslanci jed-
nohlasne schválili.
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Vážení kolegovia rybári, vážení spo-
luobčania!

Nakoľko v  poslednom minulo-
ročnom vydaní TN sme nemali žiaden 
príspevok dovoľte, aby sme sa hneď na 
úvod poďakovali všetkým členom, spon-
zorom, vedeniu obce a  v  neposlednom 
rade aj pracovníkom obce, ktorí finanč-
nými prostriedkami, technicko-materi-
álnou podporou, alebo manuálnou prá-
cou podporili činnosť našej organizácie.

Posledné dva mesiace minulého 
roka sa niesli v  duchu končiacej sa ry-
bárskej sezóny. Rybári, ktorí sa venujú 
lovu dravcov a mieňov zaznamenali po-
sledné úlovky. Lov v týchto mesiacoch je 
ozaj len pre zanietených rybárov. V zim-
ných mesiacoch sa väčšina z Vás venuje 
údržbe rybárskeho náradia prípadne sa 
zamýšľa nad jeho doplnením, alebo vy-
lepšením či už kúpou, alebo vlastnými 
nápadmi. Tí, ktorí si z uplynulej sezóny 
nafotili svoje úlovky, alebo nahrali video 

si v teple domova pripomínajú svoje zá-
žitky.

Aj v  našej Oo SRZ sme zhodnotili 
minulý rok a  dňa 16.2. sa uskutočnila 
výročná členská schôdza, na ktorej boli 
členovia oboznámení s  výsledkami za 
rok 2012 a plánom na rok 2013.

Zasadanie VČS zahájil a viedol Ing. 
Belovič - hospodár Oo. Na úvod sme si 
minútou ticha uctili pamiatku našich 
zosnulých kolegov. Privítali sme našich 
hostí p. Gabriela Beköa - tajomníka 
MsO SRZ Šaľa, p. Mária Pospiša, zastu-
pujúceho hospodára a veliteľa rybárskej 
stráže MsO SRZ Šaľa a Ing. Jána Hrabov-
ského, starostu obce.

Pokračovali sme oznámením 
programu rokovania a  voľbou potreb-
ných komisií. Po oznámení počtu zú-
častnených členov mandátovou komi-
siou sa hlasovalo o pokračovaní schôdze 
pri tom počte členov, aký bol zistený 
podľa prezenčnej listiny. Zo 154 dospe-
lých členov bolo prítomných 60 členov.

Správu o činnosti predniesol p. Fer-
dinand Vančík - predseda Oo. Vo svojej 
správe zhodnotil činnosť našej organi-
zácie pri organizovaní akcií počas mi-
nulého roka, podal správu o zarybnení, 
ošetrení revírov a  o  ich ochrane počas 
sezóny.

Hodnotovo bolo zarybnenie nasle-
dovné:

Vízallás 4332,01 €
Vermek 654,00 €
Amerika 11264,96 €
Spolu 16250,97 €
V  tejto sume sú zahrnuté aj pros-

triedky na nákup liečiv a dezinfekčných 
prostriedkov. Podrobnejší rozpis si bu-
dete môcť pozrieť na našej novovytvore-
nej webovej stránke www.srztrnovec.sk 
po jej dobudovaní (cca. zač. apríla).

POČET DOCHÁDZOK:
AMERIKA III-2852, krát 
VÍZALLÁS- 815 krát,
VÁH 2.792-krát
Z týchto údajov vyplýva, že minulý 

rok bol pomerne úspešný, hlavne čo sa 
týka revírov AMERIKA III a VÁH. VÍ-
ZALLÁS vykazuje nižšie úlovky, ale po 
celkovej sumarizácii v  rámci MsO Šaľa 
sa tento pomer upraví, lebo aj tento re-
vír bol často navštevovaný rybármi aj 
z iných organizácií.

V  ďalšom bode programu sme ro-

kovali o  zlúčení Oo Selice s  našou Oo. 
Po uvedení dôvodov, ktoré k  tomuto 
rozhodnutiu viedli, bolo zlúčenie jed-
noznačne odsúhlasené. Zároveň sa od-
súhlasilo rozšírenie výboru o  dvoch 
členov - p. Ivana Arpáša a  Radeka Fri-
volta, ktorí budú naďalej riadiť činnosť 
organizácie a  výkon rybárskej stráže 
v Seliciach.

Návrhová komisia navrhla dele-
gátov na VČS MsO SZR Šaľa v  zloženi 
Vančík Ferdinand, Ing.Jozef Belovič, 
Arpáš Ivan, Frivolt Radek. Delegáti boli 
jednohlasne odsúhlasení.

Rokovanie pokračovalo diskusiou. 
Do plodnej diskusie sa zapojil viacerí 
členovia. Zaujímali sa o  legálnosť bu-
dovania prístreškov na oboch brehoch 
Váhu, kontrolu plavidiel počas sezóny. 
Na otázky zodpovedal p. Bekö, ktorý 
jednoznačne túto aktivitu odsúdil ako 
vyhradzovanie si lovného miesta, čo je 
podľa zákona o  rybárstve neprípustné. 
Kontrola plavidiel, pokiaľ na ňom nie sú 
loviaci rybári, nie je možná rybárskou 
strážou. Nakoľko riečna polícia tu nie je 
ustanovená, právo na kontrolu plavidiel 
má len Štátna plavebná správa, ktorej 
sídlo je v Komárne. Vzhľadom na vzdia-
lenosť je vykonávanie pravidelných kon-
trol neúnosné.

P. Vančík informoval o  vydávaní 
povolení na lov a zároveň hneď upozor-
nil na ich správne vyplňovanie. Ďalej 
informoval o  termíne konania rybár-
skych pretekov, ktoré sa uskutočnia 4.5. 
a  detské preteky 29.6. Aj v  tomto roku 
sa budú vydávať povolenia na vstup do 
lesa. P. Žilinský sa zaujímal o  vytvore-
nie revíru Amerika III a ko revíru „chyť 
a  pusť“. O  tejto téme sme sa už bavili 
viackrát, ale toto sa musí prerokovať 
a odsúhlasiť na VČS MsO SRZ v Šali. P. 
Mirt podal návrh na určenie min. a max. 
miery kapra na lovných revíroch MsO 
SZR Šaľa a  to nasledovne min. 45 cm/
max. 60 cm. Tento návrh je aj súčasťou 
uznesenia a  prerokuje sa na VČS MsO 
SRZ Šaľa.P.Rotek a  p. Csizmadia preja-
vili záujem o činnosť v rybárskej stráži. 
Po zistení termínu konania školenia im 
bude umožnené zúčastniť sa školenia po 
úspešnom absolvovaní sa stať členom 
RS. P.Belovič: Brigádnickú činnosť bu-
deme tento rok organizovať individuál-
ne, to znamená, že klasické brigády, ako 

Rybári hodnotili

Revír ks/kg

Kapor 495/1522
Amur 7/31,5

Sumec 3/17
Šťuka 9/27
Zubáč -

Pleskáč -
Boleň 2/4,6
Kapor 268/509
Amur 1/7,5

Sumec -
Šťuka 1/2
Zubáč -

Pleskáč -
Boleň -
Kapor 408/1263
Amur 22/132

Sumec 7/79,5
Šťuka 7/18,1
Zubáč 9/25,3

Pleskáč 197/189
Boleň 8/18

Návštevnosť

Amerika III 2852 x
Vízallás 815 x

Váh 2792 x
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Vážení občania!

Obecná polícia oznamuje občanom, 
že spustila projekt na ochranu majetku 
občanov obce. Teraz máte možnosť 
pripojiť sa na stredisko registrovaných 
poplachov za výhodné ceny. Obecná 
polícia Vám ponúka 24-hodinovú 
nepretržitú ochranu bytov, rodinných 
domov, predajní, prevádzok, chát 
a  rôznych objektov. Zabezpečuje 
vysoko odborného technika na montáž 
bezpečnostných zariadení. Bližšie 
informácie Vám poskytnú pracovníci 
obecnej polície osobne, alebo na 
známom telefónnom čísle: 0905 479 859.

Obecná polícia Trnovec nad Váhom

OZNAMY

Vážení občania, keďže uplynul rok 
2012, nastal čas na bilancovanie činnos-
ti obecnej polície. V  priebehu roka sa 
kolektív OP podieľal na každodennom 
živote občanov obce a  riešení sťažností 
a podnetov. V uplynulom roku sa poda-
rilo v rámci obce dosiahnuť za výdatnej 
spolupráce občanov zlepšenie situácie 
v  oblasti majetkovej kriminality, ako aj 
iných protispoločenských javov a výraz-
ne znížiť a ovplyvniť  hlavne priestupky 
páchané rómskym etnikom, ako aj vo 
veľkej miere odstrániť nevhodné sprá-
vanie sa rómskych detí na verejnosti, čo 
bol jeden z  problémov, ktoré sťažovali 
každodenný život občanov obce. Treba 
však dodať, že na celkovej kriminalite 
sa nepodieľali len rómski spoluobčania 
a  bolo riešených veľa priestupkov, kde 
páchateľmi boli občania obce a  hlavne 
miestna mládež.

Práve z  dôvodu, že sa v  uplynu-
lom roku vyskytovalo veľké percento 
priestupkov páchaných mládežou, chcel 
by som týmto apelovať na rodičov, aby 
v budúcnosti vo zvýšenej miere dozerali 
na správanie sa svojich detí a tak predišli 
ich mnohokrát zbytočnému postihova-
niu za páchanie priestupkov.

V  poslednej dobe bol v  obci zazna-
menaný príslušníkmi OP väčší pohyb ne-
známych osôb a niekoľko prípadov kráde-
ží, ktorých páchateľmi boli cudzie osoby 
– či už sa jednalo o krádeže z dvorov a ro-
dinných domov alebo aj krádeže z verej-
ných priestranstiev. Bol zaznamenaný aj 
pokus krádeže motorového vozidla.  Prá-
ve z uvedených dôvodov by som chcel ob-
čanov vyzvať k väčšej opatrnosti a hlavne 
dôchodcov a starších občanov upozorniť, 
aby do svojich domov nepúšťali neznáme 
osoby. Taktiež by som rád upriamil pozor-
nosť občanov, ako aj podnikateľov  v obci 
na možnosť ochrany majetku a  firiem 
napojením na pult centrálnej ochrany, 
ktorý tunajšia obecná polícia prevádzku-
je, nakoľko je týmto spôsobom možné za-
bezpečiť nepretržitú ochranu rodinných 
domov a firemných priestorov a zvýšiť tak 
úroveň bezpečnosti v obci.

Nakoľko v  súčasnosti je už zimné 
obdobie, chcel by som upozorniť aj na 
dodržiavanie nariadení obce o verejnom 
poriadku a  vyzvať občanov, aby chod-
níky pred svojimi rodinnými domami 
udržiavali a odstránením prípadnej sne-
hovej pokrývky či ľadu predišli aj mož-
ným úrazom.

Na záver by som sa chcel obyvate-
ľom obce poďakovať za ich aktívnu spo-
luprácu s  príslušníkmi obecnej polície 
v uplynulom roku a dúfam, že v budúc-
nosti táto spolupráca bude ešte na vyššej 
úrovni a spoločne sa tak podarí skvalitniť 
a zlepšiť spoločenský život občanov obce.

Za kolektív OP kpt. Jozef Orosz

boli organizované doteraz, nebudú, ale 
každý, kto bude mať voľný čas na odpra-
covanie povinnej brigády nech sa pri-
hlási u p. Vančíka, alebo Beloviča, ktorí 
im prácu pridelia, prípadne zabezpečia 
potrebnú techniku.

Žiadame všetkých členov, keď budú 
vidieť porušovanie zákona o  rybárstve, 
nech telefonicky alebo osobne toto na-
hlásia členom výboru Oo, alebo MsO, 
veliteľovi rybárskej stráže MsO SRZ, ale-

bo priamo obecnej alebo štátnej polícii. 
Tak isto nech okamžite nahlásia akékoľ-
vek neprirodzené správanie rýb.

Ing. Hrabovský, starosta obce, klad-
ne zhodnotil činnosť našej organizácie 
v  spolupráci s  obcou, poďakoval sa za 
činnosť súvisiacu s udržiavaním čistoty 
okolia a  prisľúbil finančnú a  technickú 
pomoc podľa možností obce.

Po diskusii bolo podané malé ob-
čerstvenie, vylosovala sa tombola a od-

súhlasil sa návrh na uznesenie. Zasada-
nia VČS ukončil p. Vančík. Poďakoval 
sa všetkým za účasť a poprial veľa lovec-
kých úspechov a zážitkov v novej sezóne.

Do začiatku lovnej sezóny zostáva 
ešte nejaký čas. Využime ho na zveľade-
nie prostredia našich revírov, aby sme 
mohli potom nerušene loviť v  príjem-
nom, čistom prostredí.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

Dňa 29.1.2013 sme sa naposledy rozlúčili s našim priateľom, výnimočným človekom, veľkým milovníkom 
prírody, poľovníkom a rybárom telom i dušou 

Ing. Jurajom Bögim, 

ktorý nás navždy opustil dňa 25.1.2013 po krátkej a ťažkej chorobe v 67. roku svojho života.
Bol dlhoročným členom PZ, členom poľovníckeho združenia DRUŽBA Šaľa a členom SRZ, kde pôsobil vo 
funkcii predsedu Miestnej organizácie SRZ Šaľa v rokoch 1972 až 1980. V roku 1978 stál pri transformácii 
Miestnej organizácie Šaľa na Mestskú organizáciu SRZ Šaľa. Po dvoch volebných obdobiach požiadal 
o uvoľnenie z funkcie predsedu, kde bol znova zvolený v roku 2006. Túto funkciu vykonával až do 

posledného dňa svojho života. Strácame v ňom obetavého funkcionára ochotného vždy pracovať v záujme SRZ, vynikajúceho kolegu 
a odborníka ochotného vždy pomôcť a poradiť. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Posledné“ Lovu zdar“ a“ Petrov zdar“

Trnovecké noviny január-február 2013
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 Oblastná fáza 21. ročníka Vianoč-
ného turnaja MY Nitrianskych novín 
o Pohár spoločnosti Moget sa hrala tri 
dni. Zúčastnilo sa ho 49 mužstiev. Tr-
novec v prvý deň vyhral svoju skupinu 
a postúpil do kvalifikácie. V nej napokon 
nestačil na postupujúce Dolné Krškany.

V Pate sa konal ôsmy ročník mini-
futbalového turnaja na multifunkčnom 
ihrisku. Podujatia sa zúčastnilo osem 
mužstiev z Trenčína, Dvorníkov, Trnov-
ca nad Váhom a Paty. Víťazom sa stalo 
družstvo Exoti B z Trenčína.

13. ročník futbalového turnaja o pohár 
firmy TIBI

Dňa 5. januára 2013 sa už po tri-
násty raz konali v  hale Spojenej školy 
v Šali – Veči halové majstrovstvá okresu 
Šaľa o pohár firmy TIBI. 

Dvanásť mužstiev bolo rozdelených 
do troch skupín, do vyraďovacích bojov 
postupovali všetky celky. Vzácnym hos-
ťom bol tréner reprezentácie Slovenskej 
republiky Michal Hipp. Trnovec bojoval 
v skupine C spolu s mužstvami Tešedíko-
va, Dolných Salíb a Žihárca.

Víťazné Tešedíkovo sa v  prvých 
dvoch dueloch na tri body natrápilo, 
v treťom však už jednoznačne prevýšilo 
svojho súpera. „Hosťujúce“ D. Saliby sa 
rovnako ako pred rokom ukázali v dob-
rom svetle, hoci ich skóre bolo v koneč-
nom účtovaní pasívne. Trnovec zásluhou 
výhry nad Žihárcom skončil tretí, na 
chvoste sa umiestnil Žihárec.

D. Saliby - Trnovec 2:1
Harsányi, Szabó - Legner.

Tešedíkovo - Trnovec 3:2
Bende 2, Ge. Takács - Kučera, Očenáš.

Trnovec - Žihárec 4:2
Žigárdy 2, Kuman, Očenáš - Szöcs 2. 

OSEMFINÁLE
Kráľová n/V. - Trnovec 7:2
Ivan 3, Moťovský, Šíma, Srňan, Dvorský 
- Očenáš, Legner. 
Raketový nástup Kráľovej znamenal 
vedenie 3:0  už v  4. min., následné 
oslabenie hráčov Trnovca pochovalo ich 
nádeje.

Na najvyšší stupienok vystúpili tí 
najmladší, hráči staršieho dorastu Šale, 
ktorí vo finále zdolali Dolné Saliby. Ob-
hajca prvenstva, Kráľová n/V.,  sa musela 
uspokojiť s treťou priečkou.

TRNOVEC: Turóci - Bleho, Kuman, 
Novák, Štipský, Legner, Hrebík, Žigárdy, 
Očenáš, Kučera, Vričan.

Spracoval: Štefan Kočiš

futbal  Naši na turnajoch

Žiaci 
V hale na Klokočine sa konal štrnásty ročník  žiackeho turnaja o putovný pohár 
Oblastného futbalového zväzu v Nitre.
Skupina B –
V. Zálužie – Lukáčovce 4:0
Pohranice – Trnovec n/V 3:2 (Slíška, Sztojka)
V. Zálužie – Trnovec n/V 2:1 (Marček)
Pohranice – Lukáčovce 0:4
Lukáčovce – Trnovec n/V 2:1 (Marček)
Pohranice – V. Zálužie 1:2

1. V. Zálužie 3 3 0 0 8:2 9
2. Lukáčovce 3 2 0 1 6:5 6
3. Pohranice 3 1 0 2 4:8 3
4. Trnovec  3 0 0 3 4:7 0  

Finále Alekšince – H. Kráľová 6:2
Ako nastúpili – Zsille, Hovorka, Švajda, Varga, Káras, Biháryová, Slíška, Gaálová, 
Telkesi, Marček, Sztojka, Čerhák

Dorast 
Pätnásty ročník dorasteneckého turnaja PP Invest Cup začal kvalifikáciou 10. 2. 
2013. Trnovec mal v skupine Beladice, Jelenec a Jarok.
Trnovec n/V – Jarok 2:2 (Čapičík, Starko)
Trnovec n/V – Jelenec 4:5 (Čapičík 4)
Trnovec n/V – Beladice 2:6 (Planko Kun)

Konečná tabuľka
1. Jelenec 3 3 0 0 10:5 9
2. Jarok 3 1 1 1  6:7 4
3. Beladice 3 1 0 2  8:8 3
4. Trnovec  3 0 1 2  8:13 1

Ako nastúpili – R. Zsille – Farkaš, Krupa, Michal Keszeli, K. Zsille, Eremiáš, Vajda, 
Végh, Szabo, Čapičík, Planko, Szitáš, Mil. Keszeli, Karkuš, Starko, Kun  
Prípravné zápasy: Šaľa dorast – Trnovec 4:5, Trnovec – Kráľov Brod 1:9 (1:4) – Takáč, 
Pata – Trnovec 2:1 (1:0) – A. Očenáš

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

Trnovecké noviny január-február 2013
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Zdarma

 Dňa 22.12.2012 v  miestnej 
telocvični pri ZŠ sa konal štvrtý  
ročník   turnaja registrovaných hráčov 
stolnotenisového oddielu TJ Dynama 
Trnovec nad Váhom. Zúčastnili sa ho 
hráči A, B , C a D mužstiev. 

Výsledky súťaži jednotlivcov 
v hlavnej súťaži sú nasledovné:

1.miesto: Marian Machálik 
2.miesto: Peter Bízik
3 miesto: lubomír Ježo

Dosiahnuté výsledky súťaži 
jednotlivcov v úteche sú nasledovné:

1.miesto Jozef kukan ml.
2.miesto Július Rábek ml.
3.miesto Jozef Jaroš

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom oddiel stolného tenisu

Na turnaji sa hrala aj štvorhra.  Po dohode sa hralo len o prvé miesto, ktoré vyhrali hráči Marián Machálik a Peter Bízik.
Touto formou chceme pogratulovať všetkým výhercom a zároveň poďakovať všetkým hráčom za účasť na turnaji.

Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu

...a vráťme sa o pár týždňov nazad...
December 2012. Prípravy na Via-

noce v  plnom prúde. Deti sa tešia na 
sneh a darčeky. Na našej Základnej škole 
s materskou školou Trnovec nad Váhom 
302 sa organizuje slávnostné posedenie 
pod jedličkou spolu s vianočnými trhmi, 
ktoré sa pred rokom veľmi vydarili. Po-
žiadali sme našich vojakov zo Ženijného 
práporu Pozemných síl zo Serede o po-
moc a pri tejto príležitosti nám poskytli 
stan, ktorí aj postavili. Tento rok nám 
počasie prialo.  Tí, ktorí navštívili naše 
trhy, mali príležitosť zakúpiť si oblátky, 
med rôzneho druhu, výrobky našich 
detí, cukrovinky, knihy. Niektorí sme aj 
vyhladli, tak sme sa posilnili s mastným 
chlebom s cibuľkou alebo pagáčikmi a tí, 
ktorí boli smädní a  uzimení, horúcim 

punčom a  mladší čajom. Prišiel nás po-
zrieť aj Mikuláš s čertom a anjelom. 

Za celú skupinu organizátorov mô-
žeme povedať, že sa nám akcia podarila 

a mali sme z toho obrovskú radosť. Tou-
to cestou sa chceme poďakovať všetkým, 
ktorí prispeli a pomohli pri realizácii. 

Katarína Tusková
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Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVIII
Szám 1

Rendhagyó tanítás

TJ Dynamo tornájára

Értékeltek a horgászok

 Február 8-án osztályunk, a III.A a 
felismerhetetlenségig megváltozott. A 
Katikat, Biankákat, Samkokat, Ivanká-
kat és Majkokat csontvázak, cowboyok, 
menyasszonyok, hercegnők és kalózok 
váltották fel. Az igazgatónő angyallá vál-

tozott, gyönyörű fehér ruhája és hosszú 
haja volt. A jelenlévők kiválasztották a 
legszebb jelmezt. A legtöbb szavazatot a 
hawaii táncosnő kapta. Volt tánc, verse-
nyek, kacagás, szórakozás, mely egészen a 
délutánba nyúlt.

Jelenlétükkel az anyukák, apukák, 
nagymamák, nagyapák, keresztmamák  
is megtiszteltek bennünket. Csodálatos 
volt. Még este elalváskor is a felejthetetlen 
élmények jelentek meg szemünk előtt.

           a III.A osztály  tanulói

2013-ban községünk jelentős ha-
tárkövéhez érünk - ekkor ünnepeljük 
első írásos emlékünk 900. évét.

Ez alkalomból több rendezvényre 
is sor kerül – lesz többek közt fény-
képkiállítás is, mely a  község múltját 
eleveníti fel. Ezért kéréssel fordulunk 
Önökhöz, tisztelt lakosok, hogy köl-
csönözzenek régi fényképeket, melyek 
a falu épülését, fejlődését, változásait és 
eseményeit mutatják be. Ez vonatkozik 
Horný Jatov, Kľučiareň és Nový Dvor 
részekre is. Szívesen  dokumentálnánk 
ily módon legalább az utolsó 100 évet. 
A  fotókat a  kiállítás előkészítéséhez 
használjuk fel, utána a  tulajdonosok 
visszakapják azokat.  

Szeretnénk továbbá kiadni a  régi-
ónkban szlovák és magyar nyelven leg-

gyakrabban használt tájszavak szótárát, 
s  így a  fiatalokhoz közelebb hoznánk 
községünk történelmének egy részét.  

A  javaslatokat írásban a  közsé-
gi hivatalban vagy mailben az obec@
trnovecnadvahom.sk címre várjuk 
2013. március végéig. 

Köszönjük a bizalmat és az együtt-
működést!

ÉvfolyamXVIII.   Szám 1  Januar-Februar2012
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A III.A jelmezbálja

Tornóc: 900 éve



Statisztika2012

2012. december 31-én községünk lako-
sainak száma 2729 volt.

• felnőtt : 2325 
• gyermek : 404

• összesen 32 gyermek született   
ebből 18 leány és 14 fiú

• elhalálozások száma: 32  
ebből 15 férfi és 17 nő  

 
Az említett időszakban 6 házasságot 
kötöttek, ebből kettő egyházi esküvő volt.

Horváth Marek
Babós Alan
Kurucz Thomas
Szikora Samuel
Boháč Paula
Ábrahám Lilien
Gaspierik Adela

Hrozek Eva, 29 éves
Liday Emil, 80 éves
Liday Mária, 76 éves
Pitoniak József, 42 éves
Šgorica István, 89 éves
Mezei Lázsló, 86 éves
Benede Marta, 80 éves
Rampasek Mária, 85 éves
MUDr. Kruzslík Éva, 68 éves
Tomasek Anna, 88 éves

 Fülöp Klára
                  Smatana Júlia
 
 Petrovics Júlia
 Rábek Mária
 Szovics Dezső
 Planko Károly
 Tóth Teréz
 Pavelka Teréz
 Szöllösy Teréz

 Alaksza Juliana
 Rábek Gyula

 Rác József
 Fábry István

Fekete Daniel és Blaho Lýdia

Tanulóink 2012.12.18-án a  CINE-
MAX Nitrá-ban filmelőadáson voltak, 
a  „Legendárna partia” című filmet tekin-
tették meg.

Ez egy gyermekrajzfilm arról, hogy 
egy gonosz szellem úgy dönt, elveszi a vi-
lág gyermekeinek életörömét, a  szuper-
hősök azonban szervezkedni kezdenek és 
megpróbálják őt leállítani. A  film, melyet 
az év rajzfilmeként emlegetnek,  a Shrek és 

a Madagaszkár stúdiójában készült.
A  3D minőségben mindent apróléko-

san láthattunk, s ez főleg a kis gyermekek-
nek jelentett nagy élményt. A  mozi után 
terveztük, hogy elmegyünk a Nitrai Karác-
sonyi Városba, de a kellemetlen idő miatt 
a MAX bevásárlócentrumban maradtunk 
és a  /néhányak számára/ kellemes aján-
dékvásárlásnak szenteltük a hátralévő időt.       

Mgr. Beáta Kislerová

 2013.2.8-tól 15-ig 15 tanuló 
és 2  pedagógus vett részt a  Kokava 
nad Rimavicou-ban megrendezett 
sítanfolyamon. A tanulók a kurzus alatt 
teljesítették a tanfolyam tervét és a napi 
rezsimet. Tevékenységüket az esti pa-
rancsokban értékelték, ahol a  nap kiér-
tékelésén  /videofelvételek a  dombon 
sízőkről/ kívül a  tanulók a  másnapi 
programmal is megismerkedhettek. 

A  tanfolyam alatt különféle síverse-
nyek, zajlottak, a gyerekek társasjátéko-
kat játszhattak, tévét, DVD-t nézhettek. 
A  sízők felelősségteljesen álltak hozzá 
feldataikhoz, mindent teljesítettek, s  ez 
hozzájárult a  kurzus problémamentes 
lefolyásához. 

Ez úton szeretnénk megköszönni 
a szülőknek, a szülői tanácsnak és a köz-
ségnek azt, hogy részt vehettünk ezen 
a sítanfolyamon.

A kurzus vezetői:  Mgr. Juraj Boženík
      PaedDr. Róbert Mittermayer
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A  Tornóci Alapiskola és Óvoda 
2013. január 22-én és 23-án tartotta meg 
az elsősök beiratkozását a 2013/2014-es 
tanévre. Tanulóink mesejelmezekben fo-
gadták a jövendő kis elsősöket. A kicsik 
szüleik kíséretében tanubizonyságot tet-
tek tudásukról, kaptak egy emléklapot, 
valamint egy ajándéktárgyat, melyet ta-
nulóink munkáiból maguk választottak 

ki. A beiratkozáson jelen voltak az alsó 
tagozatos pedagógusok: Mgr. Marčeko-
vá Mária, Mgr. Novelinková Dominika, 
Mgr. Srňáneková Tatiana, Mgr. Áren-
dásová Ottília, továbbá az óvodából Bc. 
Matulová Alžbeta és Bogdányová Zuza-
na. A  jövendő elsősök iskolaérettségét 
Mgr. Grešová Mária nevelési tanácsadó 
és PhDr. Šperka Marián, a  pedagógiai-

-pszichológiai tanácsadó igazgatója 
vizsgálta. 23 gyermeket írattak be. 

 A  gyerekek számára az iskola  az 
első komoly lépés a  játékok világából. 
A 2013/2014-es tanévre beíratott gyere-
keket az iskola pedagógusai és tanulói is 
nagy szeretettel várják.

Mgr. Dominika Novelinková

Elsősök beiratkozása

A Tornóci AI és Óvoda melletti ZO 
FÉNIX turistái 2013.2.16-án  a  nitrai 
Mlyny bevásárló- és szórakoztató köz-
pont jóvoltából érdekes kiállítást tekint-
hettek meg. 29 óriásgyíkot láthattak, 
melyek több millió évvel ezelőtt fordul-
tak elő bolygónkon.

A kiállított dinoszauruszok közt volt 
többek közt:

Styracosaurus – a  kiállítás legnagyobb 
példánya
Polacanthus – mozgó, 5 m hosszú
Liopleurodon – az egyik legnagyobb ten-
geri ragadozó, 11 m hosszú
Oviraptorus, Dilophosaurus  stb.

A  kiállított tárgyak epoxidból és 
polisztirénből készültek, a mozgó részek 
gumiból vannak. A  modellek üregesek, 

fa- vagy vas belső csontvázzal. A mozgó 
példányokba  szenzorokat építettek, me-
lyek érzékelik a környező mozgást. Leg-
többjük Csehországban készült, néhány 
más országok specializált vállalataiban.

    A  dínókon kívül a kiállításon egy 
szlovák különlegesség is van – három 
kiöntött dinoszaurusz-nyom, melyet 
1975-ben találtak a Tátrában, Tichá do-
linán.

PaedDr. Eva Klincková

A dínók világában Turistanapló

Bálint-napon nincs tanulás, nincs 
feleltetés... 

De nálunk ez nem volt így. 
A Tornóci AI és Óvoda I.A osztályos ta-
nulói a hagyományoktól eltérően ünne-
pelték a Valentint. A tanítás jelmezekben 
zajlott. Reggel számos mesefigura lepte 
el az iskolát. Dominika Novelinková ta-
nító néni azt mondta, úgy érezte magát, 
mint Alíz Csodaországban. A  gyere-
keknek a  karneválszerű tanítás nagyon 
tetszett. Utána szüleikkel jelmezbálukon 
még táncoltak is. 

Katarína Tusková

Rendhagyó tanítás
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A  községi képviselőtestület rendkí-
vüli ülését Róbert Láng alpolgármester 
hívta össze. Jelen volt a  község polgár-
mestere, 9 képviselő és a hivatal elöljárója.

Az ülés összehívásának oka a  la-
kosság és a  képviselők panasza volt 
a  községben kialakult rendkívüli hely-
zet megoldásával kapcsolatban. Sokan 
panaszkodtak és tettek észrevételeket 
arra vonatkozóan, hogy a  rendkívüli 

helyzetet nem sikerült megoldani. S bár 
voltak gépek és munkások is, a helyi utak 
eltakarítása, tisztítása nem volt megfelelő 
színvonalon.

A  polgármester elmondta, hogy 
a  helyzetet naponta figyelték, a  főutat 
rendszeresen tisztították. A gépek az esti 
órákban is dolgoztak, a munkások kézzel 
és lapátokkal  tisztították a  közterülete-
ket és a járdákat.

Láng úr szerint a  karácsonyi ünne-
pek alatt is gond volt, a  temető útja je-
ges volt, Erika Fülöpová figyelmeztetett, 
hogy a  hó az egészségügyi központnál 
sem volt eltakarítva, ami problémát oko-
zott a  kisgyermekes anyukáknak és az 
idős embereknek is. Dr. Suba közölte, 
hogy a helyzetet szakemberek bevonásá-
val  kell megoldani, hogy a jövőben ezek 
a nehézségek ne ismétlődjenek meg.

Falunkban már hosszú ideje keres-
sük a megoldást a szemét elszállítására. 
Sajnos, napirenden van, hogy a lako-
sok jegyek megvétele helyett a SITA cég 
munkatársainak készpénzzel  illetve al-
kohollal fizetve vitetik el a szemetet.

De erre a „takarékosságra” mind-
nyájan ráfizetünk. A szemételhordás 
a községnek nem kis pénzébe kerül. 
Egyetlen község vagyunk a régióban, 
ahol ilyen rendszerrel gyűjtik a szemetet. 
Mindenütt átalánydíjat szednek, melybe 
mindenki, újszülött és idős ember is be-
leszámít. Mindenkire kiszabnak egy ösz-
szeget, pl. 10 eurót, tehát egy  négytagú 
családra 40 eurót. 

Tudjuk, hogy nehéz gazdasági hely-

zetben vagyunk. Ahol csak lehet, spórolni 
kell. De nem mindig helyes ily módon ta-
karékoskodni, mert ezzel megkárosítjuk a 
falut, szomszédainkat, ismerőseinket. Az 
illegális lerakatokat hatalmas pénzekért 
likvidálják, ezt annak kell fizetnie, aki 
létrehozta,vagy akinek a telkén található, 
vagy pedig a község téríti. Mindez a köz-
ség költségvetéséből, tehát a közpénzből 
megy. A szeparálással csökkennek a ki-
adások, de munkások sokszor találkoz-
nak azzal, hogy néhány lakos összekeveri 
a szeparált hulladék konténerét a szilárd 
kommunális hulladékéval. 

Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 
a községi rendőrség szúrópróbaszerű 
ellenőrzéseket fog végezni, ellenőrizni 

fogja a SITA  dolgozóit is, hogy telje-
sítik-e kötelességeiket, s azt is, hogy a 
lakosság nem fizeti-e le ezeket a mun-
kásokat pénzzel vagy alkohollal. Ha 
megállapítást nyer, hogy valaki a község 
szemétre vonatkozó általános érvényű 
rendeletének ellenére cselekszik, a tör-
vény értelmében büntetést kap. Figyel-
meztetjük továbbá a polgárokat, hogy 
egy jegy egy 120 literes kuka kiűrítésére  
és elvitelére  szól, amit a községi hivatal 
adóügyi osztályán lehet megvásárolni. 
Akinek nagyobb kukája van, át kell szá-
mítania a jegyeket. Aki a kukán kívül 
más szemét /pl. zsák/ elvitelét is kéri, kö-
teles leadni a kellő mennyiségű jegyet. A 
községi rendőrség erre is figyelni fog, 
úgy, mint a kamerarendszer is, melyet 
jelenleg bővítünk ki.

A ma érvényes jogszabályok alapján 
állampolgáraink számára a kutyatartás-
sal kapcsolatban a következő kötelezett-
ségek vannak érvényben:

Oltás:
Alapvető kötelezettség a kutyák be-

oltása veszettség ellen. Ez vagy Rabisin 
oltóanyaggal történik, amely csak a ves-
zettségre szól, vagy kombinált oltóany-
aggal /pl. EURICAN DHPPLR/, mely 
az állatot a szopornyica, a parvovírusos 
bélgyulladás és a  fertőző májgyulladás 
ellen is védi, ezek szintén komoly be-
tegségek. Az oltások ára a  vakcínától 
függően 5 és 15 Є közé tehető. A gyártó 
szerint az  újraoltás időszaka 1  és 3  év 
között van, de ajánlatos az állat újraol-
tását évente elvégezni. Ennek elmulasz-
tása 400 euróig terjedő pénzbírsággal 
járhat, a veszettség elleni oltás elhanya-
golása pedig az érvényes törvények ér-
telmében bűncselekménynek minősül.

Az ebek nyilvántartása:
Minden tulajdonos köteles a kutyát 

a  városi vagy községi hivatalban beje-
lenteni és nyilvántartási számmal ellát-
ni. A  törvény értelmében a  tulajdonos 
minden évben köteles megfizetni a ku-
tyaadót az illetékes városi vagy községi 
hivatalban, továbbá bejelenteni az állat 
eladását illetve mozgását, szállítását. 
A község 3,50 euróért pót nyilvántartási 
számot ad a  tulajdonosnak, amennyi-
ben az eredetit  elveszítené.

Mikrocsippel való ellátás:
      A törvény 2013.9.30-tól előírja 

a  kutyák mikrocsippel való ellátását is. 
Ez a 2011.11.1. után született állatokra, 
de az idősebb kutyákra, macskákra és 

vadászgörényekre is vonatkozik, amen-
nyiben eladásra kerülnek vagy szállítják 
őket. Kivételt csak a tetoválással megje-
lölt állatok képeznek. A mikrocsipet az 
állatorvos helyezi fel a nyak bal felére.

A  mikrocsipek ára a  gyártótól 
függően maximum 30 Є, ebben ben-
ne foglaltatik az állatútlevél kiadása is, 
melyet az állatorvos végez, és az állat 
Szlovákián kívülre történő szállításakor 
szükséges identifikálásra szolgál. A ked-
vtelésből tartott állat Szlovákián kívüli, 
nem kereskedelmi célú mozgása állator-
vosi kontroll és állatútlevél nélkül tilos. 
Ha az ebet nem látják el mikrocsippel, 
a büntetés 300 euro.

Jozef Orosz százados
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A községi képviselőtestület rendkívüli ülése

szemételszállítás  községünkben 

A kutyatartók kötelezettségei 
az érvényes jogi előírások értelmében 



Az ülésre 2013. január 21-én került 
sor a községi hivatal üléstermében. Jelen 
volt Ing. Ján Hravbovský polgármester, 
mind a  9  képviselő és a  községi hivatal 
elöljárója, Ing. Motolíková is. A  jegyző-
könyv vezetésével Motolíková mérnök-
nőt bízták meg, a hitelesítő R. Hrabovský 
és J. Čerhák volt. A javaslóbizottság Ing. 
Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý és 
Róbert Láng összetételben dolgozott.
Panaszok, interpellációk: Ez a  pont 
a  rendkívüli ülésen került megvitatásra, 
mely a rendes ülés előtt zajlott.
A 2013-as év képviselőtestületi üléseinek 
programja: Az ülésekről szóló javaslatot 
előzőleg elküldték a képviselőknek, akik-
nek semmi ellenvetésük, megjegyzésük 
nem volt. A  programot egyhangúlag el-
fogadták, és a  község honlapján hozzák 
nyilvánosságra.
A  2012-es év zárszámadási  könyvvizs-
gálójának kijelölése: A  község polgár-
mesterének javaslatára a képviselők egy-
hangúlag Ing. Jozef Szekerest választották 
meg erre a posztra.
Lakáskérdések: Motolíková mérnöknő 
tájékoztatta a képviselőket M.Turian bér-
lő kérelméről, hogy szüntessék meg a 79. 
számú lakásegységben lévő egyszobás 
lakása bérleti szerződését 2013. február 
28-i  dátummal, s  egyúttal M. Zelezník 
bérő kérelméről is, hogy cseréljék ki ed-
dig használt akadálymentesített egyszo-
bás lakását Turian úr lakásával. A képvi-
selők a cserét jóváhagyták. A felszabadult 

földszinti egyszobás lakásba a képviselők 
két igénylő, Radovan Fujdiar és Lýdia 
Blahová közül választanak  új lakót. 
A  bérlőt sorsolással döntik el. Tekintet-
tel arra, hogy akadálymentesített lakás, 
a bérleti szerződést egy évre kötik meg.
2013-as költségvetés – hozzászólások: 
A  költségvetési javaslatot a  15. ülésen 
tárgyalták meg, a  képviselőknek nem 
volt hozzászólásuk, javaslatuk. A  polgár-
mester azt javasolta, hogy a  kiadásokat 
egészítsék ki a Nitrai úton lévő két busz-
megálló bódéjának kialakításával és el-
helyezésével. Informálta a  képviselőket 
a bűnmegelőzésre és a kutyaidomító köz-
pont létrehozására beadott dotáció kér-
vényéről. A központ a Horný Jatov-i régi 
farm területén lenne. A  tulajdonlapon 
lévő terhekre és arra való tekintettel, hogy 
öreg épületekről van szó, melyekért a falu 
8.000 Є bérleti díjat fizetne, Gašpieriková 
mérnöknő javasolta, hogy ezt a pénzügyi 
bizottság tárgyalja meg. PaedDr. Suba 
a  gondolatot jónak tartja, és felajánlotta 
a  segítségét más, megfelelő hely  keresé-
sére.
Vita: A  polgármester úr előterjesztette 
a falu első írásos emléke 900. évforduló-
ja programjának javaslatát. A programot 
még ki lehet egészíteni, s a következő kép-
viselőtestületi ülésen történő elfogadás 
után hozzák nyilvánosságra. Már készül-
nek a reklámtáblák és az emléktárgyak is. 

Területi fejlesztési terv – a  pol-
gármester tájékoztatta a  képviselőket 

Štibrány úr a  község területi fejleszté-
si tervével kapcsolatos ellenvetéséről, 
miszerint kéri, hogy kategorizálják  át 
az általa használt területet úgy, hogy le-
hessen lakás-  és vállalkozási célokra is 
használni.   A képviselők a változást nem 
hagyták jóvá, mert a lokalitás a regionális 
biokoridor  és a tornóci holtág természet-
védelmi terület közvetlen határában ta-
lálható. A  polgármester tájékoztatott to-
vábbá a KR területén berendezett védett 
műhelyről, ahol egy egészségkárosult sze-
mély számára nyílik új munkalehetőség. 
A vitába Ing. Hanzlík jelentkezett, kérte, 
hogy vegyék jegyzőkönyvbe a község el-
utasító álláspontját a  Duslo Šaľa anilin-
gyártását illetően. A  község elutasító ál-
láspontja negatív visszhangot váltott ki az 
üzem vezetőinél, a Duslo újabb találkozót 
kezdeményez a  falu képviselőivel. Láng 
képviselő úr a  szemételszállítás felől ér-
deklődött. A polgármester úr kijelentette, 
hogy a helyzetet figyelik, ellenőrzés alatt 
tartják. Láng úr bizonyítékot nyújtott be 
a  szemét illeték nélküli elviteléről /jegy 
nélkül, a szemetesek lefizetésével/. Figyel-
meztetett , hogy az elszállítást állandóan 
ellenőrizni kell, hogy ne növekedjenek 
a falu kiadásai.

Több vitafelszólalás nem volt, a java-
slóbizottság elnöke ezért előterjesztette  a 
határozati javaslatot, melyet a képviselők 
egyhangúlag el is fogadtak. Az elnöklő 
megköszönte a képviselők részvételét és 
az ülést berekesztette.

A  községi hivatal üléstermében 
2013. február 18-án került sor a  kép-
viselőtestület 17. ülésére, melyen részt 
vett Ing. Ján Hrabovský, a  község pol-
gármestere, Ing Mária Fülöpová, a  falu 
főellenőre és Ing. Alžbeta Motolíková, 
a községi hivatal elöljárója. A képviselők 
közül nyolcan voltak jelen, Gašpieriková 
mérnöknő igazoltan hiányzott.

A  képviselőtestület minden prog-
rampontban határozatképes volt.

A  jegyzőkönyv vezetésével 
Ing. Motolíkovát bízták meg, a  hi-
telesítő A. Čelítko és R. Láng volt. 
A javaslóbizottság Jaroslav Čerhák, Ing. 
Jaroslav Hlavatý és Erika Fülöpová ösz-
szetételben dolgozott.

A határozatok teljesítésének ellenőrzése:
Az elnöklő ismertette a  képviselők-

kel a testület 15. ülése határozatainak tel-
jesítését: a 111/2012-es határozattal meg-
szüntették a 3/2012-es általános érvényű 
rendeletet, mely a kutyatartás feltételeivel 
és részleteivel foglalkozik a falu területén, 
a  112/2012-es rendelettel megvalósult 
a 390-es ingatlan hosszú távú bérbeadá-
sa a   Branda    házaspárnak, a 113/2012-
es   rendelet    értelmében   újjáalakítot-
ták a tűzoltószervezetet és a 116/2012-es 
határozat alapján kérvényt nyújtottak be 
a  község sebességet mérő berendezése 
megvételének dotációjára.

A  16. ülés határozatai alapján meg-
egyeztek a  község 2012-es évi zárszám-

adása ellenőrzésének időpontjában Ing. 
Jozef Szekeres által, kiválasztották a  79. 
számú lakóház egyszobás, akadálymente-
sített lakásának pályázóját, beadták a kér-
vényt  a községi rendőrség védett műhe-
lye létrehozásával kapcsolatos dotációra, 
a  képviselők javaslatára a  Duslo képvi-
selőivel való tárgyalást 2013. februárjára 
halasztották. Ebben a  pontban Hanzlík 
mérnök kérte az elnöklőt, bocsássa szava-
zásra, hogy a képviselőtestület akar-e tár-
gyalásokat folytatni a  Duslo vállalattal. 
A  szavazás eredménye: 6  képviselő volt 
mellette, Ing. Jozef Hanzlík pedig ellene. 
A tárgyalást 2013. február 25-re tűzték ki. 
Képviselői interpelláció: J. Hanzlík   mér-
nök   kérte   a    Duslo   anilingyártással   
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A községi képviselőtestület 17. üléséről 



kapcsolatos   terveinek kiegészítését a kö-
vetkező módon:

a/ a  Duslo a.s. 2012. 11.27-én kérte 
a  Tornóci Községi Hivatalt egy kötelező 
álláspont kiadására a szándék megjelölé-
sével kapcsolatban

b/ a  környezetvédelmi bizottság 
2012.12.7-i ülésén megtárgyalta ezt a té-
mát és álláspontjuk elutasító volt.

c/ 2012.12.10-én a község negatív  ál-
láspontot adott ki az anilingyártás ügyé-
ben, ezt továbbították is a  Duslo-nak és 
a  Környezetvédelmi Minisztériumnak, 
2013.1.21-én a  képviselőtestület határo-
zatot hozott, mellyel elfogadta, megerősí-
tette ezt az elutasító álláspontot.
A  község 2013-tól 2015-ig terjedő költ-
ségvetési programja: A  község polgár-
mestere röviden ismertette a  képvise-
lőkkel a  2013-as év költségvetési tervét, 
melyet az általános érvényű rendelettel 
összhangban dolgoztak ki, s melyet a köz-
ségben a  szokásos módon és a  törvény 
által megszabott időben tettek közzé. Az 
előterjesztett költségvetést a  pénzügyi-
tervező bizottság is megtárgyalta, s nem 
volt ellenvetése. Ing. Fülöpová, a  község 
ellenőre megállapította, hogy a  2013-as 
év költségvetési tervét  a   költségvetési 
törvény, a helyi adók és a szemétszállítási 
illeték, a  kerületi önkormányzat adóbe-
vételei és az iskolák fenntartási szabálya-
ival összhangban dolgozták ki. Javasolta, 
hogy a  község 2013-as költségvetését 
hagyják jóvá és a 2014-2015-ös javaslatot 
is vegyék tudomásul. Minden képviselő 
mellette szavazott.

Községi rendőrség – a 2012-es évi te-
vékenységről szóló jelentés: A 2012-es év 
utolsó negyedévéről szóló jelentést a KR 
parancsnoka terjesztette elő. Elmondta, 
hogy az esetek felderítése a kihágások te-
rén 84 százalékos, a  magántulajdon     el-
leni   vétség   terén pedig   65 %. A rend-
őrök ez idő alatt 31 esetben számláztak 
ki büntetést. Több volt a vagyon  és a bé-
kés együttélés ellen elkövetett kihágás, 
s  a  községben megfigyelték, hogy na-
gyobb volt az idegenek mozgása is.

A  rendőrség munkáját kielégítőként   
értékelte. Láng úr megemlítette,  több 
lakos panaszkodott arra, hogy a  fiatal 
romák molesztálják, zaklatják őket, Dr. 
Suba az ingatlanok mellett, az utakon és 
a  járdákon parkoló járművekre hívta fel 
a figyelmet. Ezt a problémát figyelni kell, 
és megoldást kell találni rá.
A  község vagyonának leltározása: 
A központi leltárbizottság gazdasági esz-

közök leltározásáról szóló jelentését Láng 
úr terjesztette elő. Nem állapítottak meg 
semmilyen hiányt és fölösleget sem. Az 
albizottságok  indítványai alapján javasla-
tok érkeztek a már nem használt tárgyak 
selejtezésére.
Az 1/2013. számú általános érvényű 
rendelet javaslata, mellyel meghatároz-
ták Tornóc község területi fejlesztési ter-
vének kötelező részét: A  község területi 
fejlesztési terve beszerzési folyamatáról 
szóló jelentést Ing. Motolíková terjesz-
tette elő. A  dokumentációt az építkezési 
törvény határozatai értelmében szerez-
ték meg, a  jogosult, illetékes személy 
Derevenec építészmérnök volt. A  be-
szerzés öt szakaszban valósult meg, az 
érintett szervek és szervezetek, valamint 
a nyilvánosság minden észrevételét tudo-
másul véve. A területi fejlesztési terv ki-
dolgozásával és beszerzésével kapcsolatos 
munkamenet alapján a  községi képvise-
lőtestületnek a dokumentáció elfogadását 
javasolták, beleértve a  kötelező részt is. 
Hanzlík mérnök megemlítette, hogy a te-
rületi fejlesztési tervbe nincs belefoglalva 
annak az útnak a javaslata, mely a Király 
család kertjén vezetne keresztül, Láng úr 
a vasúti átjáróra kérdezett rá.  Végül mind 
a 8 képviselő az általános érvényű rende-
let elfogadására szavazott.
Bérlakások: Megtárgyalták Lýdia 
Blahová-Feketeová és férje, Daniel Fekete 
kérvényezők beadványát a  79. lakásegy-
ség egyszobás, akadálymentesített laká-
sának újbóli használatba vételére, melyet 
a képviselők egyhangúlag jóvá is hagytak.
A  község 2013-as kulturális rendez-
vényei a  900. évforduló alkalmából: 
A sport-, kulturális-, oktatási-, ifjusági- és 
szociális bizottság elnöke javaslatot nyúj-
tott be ezen jelentős évforduló aktivitásai-
ra vonatkozóan. A bizottság azt javasolta, 
hogy az ünnepség keretében lépjen fel 
a Horkýže slíže  együttes, de az anyagi és 
főleg az igényes műszaki követelmények 
miatt a javaslatot elutasították. A képvise-
lők  a Bukasový masív, Zoči-voči, Poison 
Candy, Fragile stb.  együttesek megszólí-
tását vetették fel. Hanzlík mérnök javasol-
ta, hogy jelöljenek ki valakit, aki a faluna-
pok szervezéséért fog felelni. A képviselők 
a  község referenseit,  Edita Bócsovát és 
Iveta Mesárošovát javasolták. Láng  úr is-
mertette a képviselőkkel a június 1-i, saját 
farmján rendezett gyermeknap előkészü-
leteit. Lesz itt gyermek-horgászverseny, 
lovasnap, kísérőprogramként íjjal való 
lövészet, trampolin, sok más gyermekatt-

rakció, valamint country-zene.
A  község jelentős évfordulója meg-

ünneplésére több javaslat is érkezett, pl. 
ünnepi felvonulás a  községben, emlék-
tábla leleplezése,   ünnepi képviselőtestü-
leti ülés stb.
Egyéb, beérkezett posta: A  beérkezett 
posta keretében megtárgyalták Vágsellye 
Város kérelmét a  Vágsellyei Szabadidő-
központot látogató gyeremekek részére 
folyósított pénzekkel kapcsolatban. Az 
egy gyermekre fordított kiadások 108 eu-
rót tesznek ki, a centrumot 32 gyerek láto-
gatja. A képviselők a kérvényt tudomásul 
vették. A Tornóci AI és Óvoda pénzt kért 
a pedagógusok és nem pedagógiai dolgo-
zók bérének 5 %-os emelésére 2013.1.1-
től. A községnek a pénzügyminisztérium 
számlájáról 2013. első negyedévére  1.482 
Є-t   utaltak át.  Az elnöklő tájékoztatta 
továbbá a képviselőket az iskola volt igaz-
gatója végkielégítésére és lelépőjére be-
nyújtott kérvényéről. A képviselők meg-
szavazták a  kölcsön folyósítását a  kért  
összeg megtérítésére.
A  község  kapott még  két kérvényt 
a  348-as telekszámú ingatlan és a  hozzá 
tartozó telkek megvásárlására. A  képvi-
selőtestület ezt nem hagyta jóvá, ezeket 
a  telkeket utak létrehozására használják 
fel. A  község polgármestere tájékoztatta 
a  képviselőket a  MOST-HĺD kéréséről, 
hogy a  vasútállomásra magyar feliratot 
is helyezzenek el, tájékoztatott az Új-
Tornóci buszmegállók elhelyezéséről, 
valamint a  Galántai Járásbíróság ülnö-
kei  funkciós időszakának befejeződésé-
ről   és a Tornóci AI és Óvoda újonnan 
megválasztott igazgatónőjének, Mgr. 
Srňánekovának a beiktatásáról.
Vita: R. Čelítko úr rákérdezett, folytató-
dik-e a 497. számú ház előtti járda felújítá-
sa, rámutatott az útra és járdákra ráhajoló 
fák és bokrok gondozásának szükségessé-
gére, valamint a  megállók, közterületek 
és gyalogátkelőhelyek felületes karban-
tartására a  téli időszakban. Figyelmez-
tetett, hogy jobban kell propagálni a  fa-
lunapot, javasolta a  hangszóró hirdetési 
időpontjainak összehangolását. Rámu-
tatott a halottasház kihangosításának hi-
ányosságaira, valamint arra, hogy irányt 
mutató  táblát kell elhelyezni a falu elejére 
Vágsellye felől.
Határozati javaslat: Mivel több vita-
felszólalás nem volt, Erika Fülöpová 
előterjesztette a  határozati javaslatot, 
melyet a  képviselők egyhangúlag el is 
fogadtak.
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Kedves horgászkollégák, tisztelt polgá-
rok!

Mivel a Tornóci Újság tavalyi utolsó 
számában nem volt  semmilyen hozzá-
szólásunk, engedjék meg, hogy mind-
járt  bevezetőben köszönetet mondjak 
tagjainknak, a  szponzoroknak, a  község 
vezetésének és nem utolsó sorban a köz-
ség dolgozóinak, akik anyagi és technikai 
hozzájárulásukkal vagy kétkezi munká-
jukkal segítették szervezetünket.

A múlt év utolsó két hónapja a hor-
gászidény befejezésének jegyében zajlott. 
A halászok, akik ragadozók és menyhalak 
fogásával foglalkoznak, a  szezon utolsó 
zsákmányait fogták ki. Ezekben a hóna-
pokban a  halászat tényleg csak a  buzgó, 
lelkes horgászoknak való.

A  téli hónapokban többségünk 
a  horgászfelszerelés javításával, karban-
tartásával foglalkozik, esetleg kibővíté-
sét tervezgeti akár vásárlással, akár saját 
ötletekkel. Azok, akik tavalyi fogásaikat 

lefotózták, vagy videófelvételt készítettek, 
most otthon, lakásuk melegében emlé-
keznek élményeikre. Szervezetünkben is 
értékeltük a múlt évet, az évzáró gyűlés-
re február 16-án került sor. A  gyűlésen 
a tagokkal ismertettük múlt évi eredmé-
nyeinket és a 2013-as évre vonatkozó ter-
veinket. Az ülést Belovič mérnök, szerve-
zetünk gazdasági felelőse nyitotta meg és 
vezette. Az ülés elején egy perces néma 
csenddel elhunyt kollégáink emlékének 
adóztunk.

Köszöntöttük vendégeinket, Bekő 
Gábort, a vágsellyei városi szervezet titká-
rát, Mário Pospišt, a vágsellyei gazdasági 
felelős helyettesét  és a halőrök vezetőjét, 
valamint Ján Hrabovský mérnököt, köz-
ségünk polgármesterét. Utána ismertet-
tük az ülés programját és megválasztottuk 
a szükséges bizottságokat. A mandátum-
bizottság bejelentette a  résztvevők szá-
mát, s a jelenléti íven szereplő szám alap-
ján  megszavaztuk a  gyűlés folytatását. 
A 154 felnőtt tagból 60 volt jelen.

A  tevékenységről szóló beszámolót 
Ferdinand Vančík úr, a  szervezet elnöke 
terjesztette elő. Értékelte múlt évi tevé-
kenységünket, rendezvényeinket, beszá-
molt a  telepítésről, a  horgászterületek 
gondozásáról és  szezon alatti védelméről. 
A  ráfordított összeg szerinti haltelepítés:

VízáLLás 4332,01 Є 
VerMek  654,00 Є 
AMerIkA 11264,96 Є 
Összesen 16250,97 Є 
Ebben az összegben benne van az 

orvosságok és fertőtlenítőszerek vásárlása 
is. Részletesebb információt újonnan ala-
kított weboldalunkon, a www.srztrnovec.
sk –n  találhatnak majd, kb. április elején.

Ezekből az adatokból következik, 
hogy a  múlt év viszonylag sikeres volt, 
főleg ami az AMERIKA III-at és a Vágot  
illeti. A  Vízállás-ban kevesebb a  fogás, 
de a  vágsellyei városi szervezet kereté-
ben végzett összesítés után ez az arány 
kiegyenlítődött, mert ezt a  területet is 
sokszor látogatták más szervezetek hor-
gászai.

A  továbbiakban megtárgyaltuk 
a  sókszelőcei szervezet egyesítését a mi-
énkkel. Az ide vezető okok ismertetése 
után az egyesítést egyhangúlag elfogad-
ták. Egyidejűleg a  vezetőségi tagok szá-
mának kettővel való bővítését is meg-
szavazták /Arpáš Ivan, Frivolt radek, ők  

továbbra is a  sóki halőrségben fognak 
tevékenykedni/.

A  javaslóbizottság a  vágsellyei szer-
vezet évzárójára küldötteket javasolt  
Vančík Ferdinand, Ing. Jozef Belovič, 
Arpáš Ivan és Frivolt radek személyében, 
őket a  résztvevők  egyhangúlag meg is 
szavazták.

Az ülés  a   vitával folytatódott. Az 
élénk vitába több tag is bekapcsoló-
dott. Érdeklődtek a Vág két partján épí-
tett halászkunyhók legális voltáról és 
a  vizijárművek  ellenőrzéséről a  szezon 
idején. A  kérdésekre Bekő úr válaszolt, 
aki ezt az aktivitást, mint a horgászterület 
kisajátítását, elítélte, hiszen ez a horgász-
törvény szerint nem megengedett. A vizi 
járművek, ha nem folyik éppen halászat, 
a halőrség által nem ellenőrizhetők. Mivel 
vizirendőrség itt nincs, ezek ellenőrzésére 
csak az Állami Vízügyi Igazgatóság hi-
vatott, melynek székhelye Komáromban 
van. A távolságra való tekintettel a rend-
szeres ellenőrzésekre nincs mód.

Vančík úr a   horgászengedélyek ki-
adásáról tájékoztatott, s  figyelmeztetett 
a helyes kitöltésre. Ismertette a versenyek 
időpontját, melyekre 5.4-én illetve a gyer-
mekversenyre 6.29-én kerül sor.

- idén is adnak ki engedélyeket az er-
dőbe való belépésre

- Žilinsky úr az Amerika III.  „fogd 
meg és engedd vissza“ revírré  való átala-
kításának módja felől  érdeklődött.

Erről a témáról már többször beszél-
tünk, de ezt még meg kell tárgyalni és 
jóvá kell hagyatni a vágsellyei városi szer-
vezet évzáró gyűlésével.

- Mirt úr a vágsellyei városi szervezet 
horgászterületein a pontyok minimális és 
maximális nagyságának meghatározására 
tett javaslatot, min. 45 cm/max. 60 cm. ez 
a javaslat a határozat része, s a vágsellyei 
szervezet évzáró gyűlésén tárgyalják meg.

- Rotek úr és Csizmadia úr érdeklő-
dött a  halőrségben végzett tevékenység-
ről.  Ha meglesz az iskolázás időpontja, 
részt vehetnek rajta, és sikeres elvégzése 
után a halőrség tagjai lehetnek.

- Belovič úr elmondta, hogy idén 
a  társadalmi munkát individuálisan ter-
vezzük, ez azt jelenti, hogy  eddigi klasz-
szikus brigádok már nem lesznek, de 
mindenki, akinek ideje lesz ledolgozni 
a  kötelező órákat, jelentkezzen Vančík 
vagy Belovič úrnál, akik elosztják a mun-

Értékeltek a horgászok

db/kg

ponty 495/1522
amúr 7/31,5

harcsa 3/17
csuka 9/27
fogas -
dévér -
balin 2/4,6
ponty 268/509
amúr 1/7,5

harcsa -
csuka 1/2
fogas -
dévér -
balin -
ponty 408/1263
amúr 22/132

harcsa 7/79,5
csuka 7/18,1
fogas 9/25,3
dévér 197/189
balin 8/18

Forgalom

Amerika III 2852 x
Vízallás 815 x

Vág 2792 x
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Tisztelt lakosok!

A köszégi rendörség értesítti fa-
lunk lakóságát, hogy megkezdte uj 
szolgaltatását a vagyon védelme terén. 
Most van lehetoséguk kedvezmínyes 
áronn rákotodni a távfelugyeleti rend-
szerre, ami 24 oras vedelmet nyujt az 
on vagyonának. A rendszer szerelését 
magasan képzett technikusok bizto-
sítják be. Kozelebbi információt kér-
hetnek rendöreinktol, vagy az ismert 
telefonszámonn: 0905 479 859.

Köszégi rendörség 

KöZlEmény

Tisztelt lakosok, mivel véget ért 
a 2012-es esztendő, eljött az idő a köz-
ségi rendőrség munkájának mérlegelé-
sére. A KR kollektívája az év minden na-
pján szolgálta a lakosságot , foglalkozott 
panaszaikkal, kezdeményezéseikkel.

 A múlt évben a községben a lakos-
ság hathatós segítségének köszönhetően 
sikerült javítani a vagyonnal kapcsolatos 
bűnözés helyzetén, csakúgy, mint a tár-
sadalomellenes jelenségek terén is, és 
sikerült jelentősen csökkenteni a  roma 
lakosság bűnözését, a  roma gyermekek 
viselkedésére vonatkozó problémát, 
mely egy volt azok közül, amelyek meg-
keserítették lakosaink életét. Hozzá kell 
azonban tennünk, hogy a bűnözés öss-
zességét tekintve nem csak a roma lako-
sok követnek el kihágásokat, sok olyan 
esettel is foglalkoztunk, melyeket a nem 
roma polgárok, főleg a helyi fiatalság kö-
vetett el.  Épp azért, mert a múlt évben 
nagy százalékban fordult elő fiatalok ál-
tal elkövetett kihágás, itt szeretnék apel-
lálni a szülőkre, hogy a jövőben jobban 
ügyeljenek gyermekeik viselkedésére, 
előzzék meg a  kihágások fölösleges el-

követését és az ezt követő felelősségre 
vonást.

Az utóbbi időben a KR feljegyezte, 
hogy nagyobb számban jelennek meg 
idegenek a községben, s jó néhány lopás 
is előfordult, amit idegen személyek kö-
vettek el – akár a családi házakban, azok 
udvarán vagy közterületeken.  Gépkoc-
silopási kísérletről is érkezett bejelentés. 
Éppen ezért szeretném fokozottabb óva-
tosságra inteni a lakosságot, s figyelmez-
tetni főleg az idősebbeket, hogy házuk-
ba ne engedjenek be idegen személyt. 
Felhívnám még a lakosok és vállalkozók 
figyelmét a  cégek és a  tulajdon közpo-
nti védelmének lehetőségére, mely a KR 
által működtetett riasztórendszerrel va-
lósul meg és biztosítja a  családi házak 
valamint a  cégek állandó védelmét, fo-
kozva ezzel a községben a biztonságot.

Mivel tél van, szeretném felhívni 
a lakosság figyelmét a közrenddel kapc-
solatos rendelet betartására s arra, hogy 
tartsák rendben a járdákat a családi há-
zak előtt, takarítsák el a  havat és jeget, 
hogy megelőzzék az esetleges balesete-
ket.

Végezetül szeretnék köszönetet 
mondani a  lakosságnak a  községi ren-
dőrség tagjaival való aktív együttmű-
ködésért. Remélem, a  jövőben ez még 
szorosabb, jobb minőségű lesz, s  ezzel 
sikerül a  lakosság társadalmi életén is 
javítanunk.

A KR kollektívájának nevében Jozef 
Orosz százados

kát és szükség esetén biztosítják a megfe-
lelő technikát.

Kérjük a  tagokat, hogy ha észlelik 
a  horgásztörvény megsértését, telefonon 
vagy személyesen jelentsék  szervezetünk 
vezetőségi tagjainak vagy a városi szerve-
zetnek, a halőrség vezetőjének vagy köz-
vetlenül a  községi-  illetve állami rend-
őrségnek. Ugyanígy jelentsék, ha a halak 
természetellenesen viselkednek.

- Hrabovský mérnök, községünk 

polgármestere pozitívan értékelte a szer-
vezet tevékenységét és a  községgel való 
együttműködést, megköszönte a  tiszta-
ság megtartásával kapcsolatos segítséget, 
s  felajánlotta, hogy a  falu lehetőségeihez 
mérten anyagilag és műszaki dolgokkal, 
technikával is segíteni fog.

A  vita után frissítőt szolgáltak fel, 
tombolahúzásra került sor és elfogadták 
a határozati javaslatot is.

Az évzárót Vančík úr rekesztette be, 

aki megköszönve a részvételt, az elkövet-
kező időszakra mindenkinek sok hor-
gászsikert és élményt kívánt.

A  horgászidényig még van egy kis 
idő. Használjuk ezt ki környezetünk, hor-
gászterületeink felvirágoztatására, hogy 
aztán zavartalanul, tiszta környezetben 
horgászhassunk.

PETROV   ZDAR                                        
a halászszervezet vezetősége

2013. január 29-én végső búcsút vettünk barátunktól, egy különleges, nem mindennapi embertől,  

Juraj Bögi mérnöktől, 

a természet nagy rajongójától, aki testben-lélekben nagy vadász és halász volt, s aki 2013. január 25-én 
rövid ideig tartó, súlyos betegség után életének 67. évében örökre itthagyott bennünket.
Hosszú évekig tagja volt a vadászszövetségnek, a Družba Šaľa vadászegyesületnek és 
a horgászszövetségnek, ahol a vágsellyei helyi szervezet elnöki tisztségét töltötte be 1972-től 1980-ig. 
1978-ben ott volt a vágsellyei helyi szervezet városi szervezetté való transzformálódásánál. Két választási 
időszak után kérte felmentését az elnöki poszt alól,  de 2006-ben újraválasztották. Ezt a tisztséget élete 

végéig ellátta.Bögi úrban egy áldozatkész funkcionáriust, kiváló kollégát és szakembert veszítettünk el, aki mindig kész volt dolgozni 
a horgászok érdekében, segített, tanácsot adott, ahol csak tudott. Akik ismerték, szenteljenek néhány néma percet emlékének.

Utolsó  „Lovu zdar” és „Petrov zdar”

Tornóci hírek január-február 2013

8

Értékel a községi rendőrség



 A  MY nitrai újság Moget társaság 
serlegéért folyó karácsonyi tornájának 21. 
körzeti fázisa 3 napig tartott. A tornán 49 
csapat vett részt. Tornóc az első nap cso-
portgyőztesként a  kvalifikációba jutott. 
Ott azonban kevésnek bizonyult a  tová-
bbjutó Dolné krškany-val szemben.

Patán a multifunkciós pályán a mi-
nifutball 8. évfolyama zajlott. A  ren-
dezvényen  nyolc csapat vett részt 
Trenčínből, Dvorníkyból, Tornócról 
és Patáról. A  győztes a  trenčíni Exoti 
B csapat lett.

A TIBI firma serlegéért folyó torna 
13. évfolyama

2013. január 5-én a Vágsellye-Vecsei 
Egyesített Iskola csarnokában már tizen-
harmadszor rendezték meg a TIBI serle-
géért folyó teremfoci-bajnokságot.  

A  tizenkét csapat 3  csoportra volt 
osztva, a selejtezőbe mindegyik bejutott. 
Becses vendégük is volt Michal Hipp, 
a szlovák válogatott edzőjének személy-
ében.

Tornóc a C csoportban Tešedíkovo, 
Dolné Saliby és Žihárec csapatával mér-
kőzött.

A győztes Pered az első két mérkő-
zésben megszenvedte a  három pontot, 
a harmadikban viszont már túltett ellen-
felén. A „vendéglátó” D. Saliby úgy, mint 
egy évvel korábban is, jó fényben tűnt fel, 
bár gólarányuk passzív volt. Tornóc Zsi-
gárd legyőzésével 3. lett, az utolsó helyen 
Zsigárd végzett.

D. Saliby - Tornóc 2:1
Harsányi, Szabó - Legner.

Tešedíkovo - Tornóc 3:2
Bende 2, Ge. Takács - kučera, Očenáš.

Tornóc - Žihárec 4:2
Žigárdy 2, kuman, Očenáš - szöcs 2. 

NYOLC  KÖZÉ  JUTÁS
Kráľová n/V. - Tornóc 7:2
Ivan 3, Moťovský, Šíma, Srňan, Dvorský 
- Očenáš, Legner. 

Vágkirályfa szakszerű kezdése már 
a  4. percben 3:0-ás vezetést eredmény-
ezett, a tornóci játékosok ezt követően 
reményt vesztettek.

A legmagasabb fokra a legfiatalab-
bak, a vágsellyei idősebb ificsapat játé-
kosai kerültek, akik a fináléban győztek 
Alsószelivel szemben. A tavalyi elsőnek, 
Vágkirályfának a 3. hellyel kellett mege-
légednie.

TORNÓC: Turóci - Bleho, Kuman, 
Novák, Štipský, Legner, Hrebík, Žigárdy, 
Očenáš, kučera, Vričan.

feldolgozta: Štefan Kočiš

labdarúgás  Csapatunk a tornákon

Tanulók 
A Klokočina-i sportcsarnokban sor került a nitrai körzeti futballszövetség 
vándorserlegéért folyó diák-focitorna 14. évfolyamára.
B csoport
V. zálužie – Lukáčovce 4:0
Pohranice – Tornóc 3:2 (slíška, sztojka)
V. Zálužie – Tornóc 2:1 (Marček)
Pohranice – Lukáčovce 0:4
Lukáčovce – Tornóc 2:1 (Marček)
Pohranice – V. Zálužie 1:2

1. V. Zálužie 3 3 0 0 8:2 9
2. lukáčovce 3 2 0 1 6:5 6
3. Pohranice 3 1 0 2 4:8 3
4. Tornóc  3 0 0 3 4:7 0  

Döntő Alekšince – H. kráľová 6:2
Felállás – zsille, Hovorka, Švajda, Varga, káras, Biháryová, slíška, Gaálová, Telkesi, 
Marček, Sztojka, Čerhák

Ifjúsági 
A PP Invest Cup ifitornájának 15. évfolyama 2013.2.10-én kvalifikációval kezdődött. 
Tornóc csoportjába Beladice, Jelenec és Jarok tartozott.
Tornóc – Jarok 2:2 (Čapičík, starko)
Tornóc – Jelenec 4:5 (Čapičík 4)
Tornóc – Beladice 2:6 (Planko kun)

Végeredmények
1. Jelenec 3 3 0 0 10:5 9
2. Jarok 3 1 1 1  6:7 4
3. Beladice 3 1 0 2  8:8 3
4. Tornóc  3 0 1 2  8:13 1

Játékosok – r. zsille – Farkaš, krupa, Michal keszeli, k. zsille, eremiáš, Vajda, Végh, 
szabo, Čapičík, Planko, szitáš, Mil. keszeli, karkuš, starko, kun  
Előkészítő mérkőzések, Šaľa ifi – Tornóc 4:5, Tornóc – kráľov Brod 1:9 (1:4) – Takáč, 
Pata – Tornóc 2:1 (1:0) – A. Očenáš

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 január-február 2013
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 Az alapiskola tornatermében 
2012.12.22-én került sor a TJ Dynamo 
Tornóc asztalitenisz szakosztálya 
regisztrált játékosainak tornájára, 
ahol az A,B,C,D csapatok játékosai 
versenyeztek. 

Az egyéni verseny eredményei:

1.hely: Marian Machálik 
2.hely: Peter Bízik
3 hely: Lubomír Ježo

A vigaszdíjban elért eredmények:

1.hely Jozef Kukan ml.
2.hely Július Rábek ml.
3.hely Jozef Jaroš

TJ Dynamo Tornóc asztalitenisz szakosztály

A torna négyesben is zajlott. Megegyezés alapján csak az 1. helyért folyt a verseny, melyet Marian Machálik és Peter Bízik nyert meg.
Ezúton szeretnénk gratulálni minden győztesnek, és a részvételért köszönetet mondani minden játékosnak.

Miroslav Ševčík, asztalitenisz szakosztály

...s  most ugorjunk vissza pár hetet 
az időben...

2012. december. A  karácsonyi elő-
készületek csúcspontja. A  gyerekek 
örülnek a  hónak és az ajándékoknak. 
Iskolánkban, a  Tornóci Alapiskolában 
és Óvodában karácsonyi vásárral egy-
bekötött fenyőünnepet rendezünk, me-
lynek tavaly nagy sikere volt. A  szeredi 
utászoktól kértünk segítséget, akik sátrat 
bocsátottak a  rendelkezésünkre, mely-
et fel is állítottak. Ez évben az időjárás  
nekünk kedvezett. A  látogatók vásárol-
hattak ostyát, különféle mézet, cukorkát, 
könyveket és megvehették tanulóink 
kézimunkáit. Aki megéhezett, zsíros ke-
nyeret kapott hagymával vagy pogácsát, 
a szomjazókra pedig forró puncs, a fia-
talabbakra tea várt. A Mikulás is meglá-

togatott minket egy ördög és egy angyal 
kíséretében.

A  szervezők nevében mondhatom, 
hogy az akció jól sikerült, s  ennek na-

gyon örültünk. Ez úton köszönjük min-
denkinek, aki hozzájárult a  rendezvény 
megvalósításához. 

Katarína Tusková
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