
Deň učiteľov

Úspešný stolný tenista

Začiatok sezóny

Určite už aj malé dieťa vie, že mesiac 
marec je mesiacom kníh. Práve preto 
sme v škole venovali pozornosť tomuto 
mesiacu a  pripravili pre našich žiakov 
množstvo aktivít. 

Navštívili sme obecnú knižnicu, kde 
žiaci besedovali s  pani knihovníčkou 

o obľúbených knihách, o ich čitateľských 
zážitkoch, o autoroch, ktorí píšu detskú 
literatúru a ešte oveľa viac. Deti odchá-
dzali spokojné s  prísľubom, že sa do 
knižnice vrátia a vyberú si peknú knihu 
na čítanie.

Z  množstva aktivít vyberáme 
najzaujímavejšie:
- Čítanie nonstop
- Čítanie s porozumením
- Súťaž o najkrajšiu záložku do knihy
- Dramatizovanie rozprávok
- Nástenka a výstavka najkrajších kníh
- Slovenskí spisovatelia a ich tvorba

Aktivít sa zúčastnili všetci žiaci I. 
aj II. stupňa ZŠ. Okrem iného si mohli 
žiaci vybrať aj z ponúk Fragmentu, KMČ 
a zakúpiť si nové knihy. 

Deti knihy obdivujú, majú dobrý 
vzťah k nim a aby ich čítali s radosťou, je 
na nás všetkých.

Mgr. Mária Marčeková

Kráčali sme v jedno piatkové ráno do 
našej milovanej školičky a  hovorili sme, 
čo nás asi dnes čaká. To sme ešte netušili, 
aké prekvapenie si pre nás pán starosta 
Ing. Hrabovský a  naša pani riaditeľka 
Mgr. T. Srňáneková pripravili. Školské 
triedy sme vymenili za kultúrny dom, kde 
nás čakal cirkus. Nie taký, ako keď mama 

robí krik za neporiadok v detskej izbe, ale 
naozajstný. Cirkus s klaunmi, zvieratami, 
brušnými tanečnicami a  kopou iných 
úžasných vecí. Obdivovali sme cvičené 
holuby, hady a  dokonca aj krokodíla. 
Prežili sme krásny piatkový deň, za ktorý 
ešte raz ĎAKUJEME.       

Žiaci ZŠ s MŠ

Matematický klokan je medziná-
rodná matematická súťaž pre žiakov 
základných a stredných škôl. Vyhlaso-
vateľom súťaže je asociácia Kangourou 
sans frontiéres so sídlom v Paríži. Orga-
nizátorom súťaže v Slovenskej republike 
je Talentída, n. o.

Na našej skole sa matematická súťaž 
konala 25. marca 2013 a zúčastnilo sa jej 
45 žiakov. Výsledky súťaže budú známe 
v priebehu mesiaca apríl 2013.                    

Katarína Tusková

Matematický
klokan

Trnovecké Noviny
Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom

RočníkXVIII.   Číslo2   Marec-Apríl 2013

Ročník XVIII
Číslo 2

Marec - Apríl 2013

Z
ák

la
d
n
á 

šk
ol

a
S
R

Z
 T

rn
ov

ec
Š
p
o
rt

1

knižné okienko zo školy

Variete karlson



Brezinová Ajrin     
Lakatoš Oliver
Hrabovská Vanda
Marček Martin
Stojka Octavio
Fekeč Filip
Abrahámová Lea
Turian Martin

Rác Jozef, 90-ročný
Kebová Anna, 74-ročná
Blahová Anna, 82-ročná
Patácsová Margita, 77-ročná

 Kováčiková Zlatica
 Nudli Eduard
 Pócsová Irena
 Zubková Juliana

 Varsányi Michal
 Zelenka Ladislav

 Bartolenová Alžbeta
 Boženíková Helena
 Oláhová Mária
 Résö Ondrej

 Belovičová Helena

Ľudovít Čičmiš a Júlia Sevcsíková  
Jozef Galbavý a Cecília Marčeková

p. starostovi, pracovníkom OÚ, p. Gabriele Melegovej
za ochotu, ústretovosť a vysokú  odbornosť pri úprave okolia školy.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 touto cestou vyjadruje 

poďakovanie

Vážení občania, konečne prišla jar 
a  každý začína s  údržbou svojho oko-
lia, najmä záhrad a  dvorov po uplynu-
lej zime. Mnohí občania nahromadený 
odpad spaľujú a  suchú trávu vypaľujú, 
pričom vypaľovanie trávy je nielen pro-
tizákonné, ale aj nebezpečné a  mnoho 
ľudí naň doplatilo životom.

Vypaľovaním sa rozumie plošné 
spaľovanie napr. trávy a  porastov, nao-
pak zapálenie pohrabanej trávy na hro-
made sa nazýva spaľovaním. Občania by 
v žiadnom prípade nemali spaľovať trá-
vu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie 
ohňa. Spaľovať by sa nemalo v blízkosti 
horľavých materiálov ako suchá tráva, 
seno, či v blízkosti lesa.

Za neoznámenie požiaru hrozí 
občanovi pokuta do 99,- Eur, za nepo-
skytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru 
pokuta do 165,- Eur. Za vypaľovanie po-
rastov, za spôsobenie požiaru alebo ne-
dodržania príkazov na zabránenie vzni-
ku požiarov pokuta do 331,- Eur.

V  prípade vzniku už rozšíreného 
požiaru je potrebné:
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na 
ohlasovňu požiarov – telefónne číslo 
150, resp. 112 alebo zabezpečiť jeho 
ohlásenie.
Je potrebné uviesť:
1. Kde horí (presnú adresu a  tel. číslo), 
čo horí, kto volá.
2. Podrobnejšie informácie o  požiari. 

Vyčkať na spätný telefonát ohlasovne 
požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
3. Ak je to možné, uhasiť požiar 
dostupnými hasiacimi prostriedkami 
(voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, 
ručné hasiace prístroje a  pod.), alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia na 
zamedzenie jeho šírenia.
4. Vykonať nevyhnutné opatrenia na 
záchranu ohrozených osôb, evakuovať 
najmä deti a chorých ľudí.
5. Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu 
osobnú a  vecnú pomoc jednotke 
požiarnej ochrany – napr. dopravné 
prostriedky, zdroje vody, spojovacie 
zariadenia a iné veci na zdolanie požiaru.

Upozornenie
pre čitateľov obecnej knižnice

Obecná knižnica Trnovec nad Váhom upozorňuje čitateľov, že od 1. júna 
2013 sa nebudú za prekročenie výpožičnej doby posielať upomienky. 
Každý, kto prekročí výpožičnú dobu, ktorá je u kníh jeden mesiac, bude 
automaticky platiť upomienku podľa platného Knižničného a výpožičného 
poriadku. 

Ceny upomienok sú:
I. upomienka – 1,- €

II. upomienka – 1,50 €
III. upomienka – 2,- €

Výpožičnú lehotu kníh možno pred jej uplynutím 1 x predĺžiť osobnou 
návštevou v knižnici. Čitateľom, ktorí nevrátia knihy, nebude knižnica 
poskytovať žiadne služby, kým tieto  knihy knižnici nenahradia podľa 
knižničného a výpožičného poriadku a nezaplatia za upomienky. Po 
nahradení nevrátených kníh knižnici a zaplatení poplatku za upomienky im 
budú služby znova poskytnuté. 

Otváracie hodiny knižnice:
pondelok, streda a piatok 14.oo – 17.oo hod.

Čitatelia, ktorí sa chcú vyhnúť platbe za oneskorené vrátenie kníh, môžu 
počas celého mesiaca máj vrátiť knihy bez akejkoľvek sankcie za prekročenie 

výpožičnej lehoty.

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Zlatásvadba
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Obec Trnovec nad Váhom ďakuje a.s. Slovenská pošta, 
Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, ktorá 
sponzorským darom prispela k prípravám osláv  900. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci.

poďakovanie

Už samotný názov prezrádza, že 
ústrednou témou bola JAR a zachovanie 
veľkonočných tradícií. V dňoch 25. a 26. 
3. 2013 deti spolu s rodičmi, starými ro-
dičmi, ale aj so súrodencami sa stretli už 
na tradičných dielničkách.  Z  rôzneho 
výtvarného materiálu zhotovovali jarné 
dekorácie, veľkonočné kraslice, veľko-
nočných zajkov, jarné kvety. Všetci mali 
možnosť rozvíjať svoju zručnosť a fantá-
ziu. Na záver tvorivých dielní sme všetky 
výrobky detí a rodičov využili na výzdo-

bu priestorov MŠ, aby sme sa mohli tešiť 
z pekne vyzdobenej škôlky. Záver dielni-
čiek sme spestrili spevom. Deti zaspievali 
veľkonočné piesne a  zarecitovali „šibač-
kové“ veršovačky. Za tvorivosť, usilovnosť 
a snahu sme deti odmenili veľkonočnou 
vymaľovánkou a sladkou odmenou. 

     Všetkým zúčastneným ďakujeme 
a tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnie 
v priestoroch našej MŠ.

Beata Kováčová, učiteľka MŠ

 Dňa 13. marca 2013 sa uskutoč-
nilo celoslovenské testovanie žiakov 9. 
ročníka základných škôl ( okrem žia-
kov s  mentálnym postihnutím ) pod 
názvom Testovanie 9  - 2013. Žiaci boli 
testovaní z predmetov -  slovenský jazyk 
a matematika. Cieľom testovania je zís-
kať obraz o výkonoch žiakov na výstupe 
zo základnej školy, porovnať ich výko-
ny v testoch a poskytnúť školám spätnú 
väzbu a  komplexnejší obraz o  testova-
ných predmetoch, ktorý môže pomôcť 
pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok 
žiaka slúži ako podklad pre prijímacie 
skúšky na stredné školy. 
Obsah testovania 9
V I. časti - testu z matematiky žiaci riešili 

prvých desať úloh s  krátkou otvorenou 
odpoveďou - vpisovanie číselných 
výsledkov a ďalších desať úloh s výberom 
správnej odpovede zo štyroch možností 
A, B, C, D. Správne odpovede zapisovali 
do samoprepisovacích hárkov podľa 
pokynov. Je dôležité, aby výsledok žiak 
zapísal až potom, čo si je istý správnou 
odpoveďou! Vo všetkých odpovediach je 
možnosť opravy - o nej boli žiaci presne 
informovaní koordinátorom. V  II. 
časti - testu z  vyučovacieho jazyka bolo 
20 úloh s  výberom správnej odpovede 
zo štyroch správnych možností A, B, 
C, D. Aj tu  žiaci odpovede zapisovali 
do samoprepisovacích hárkov a  mali 
možnosť opravy podľa presných pokynov.

Slovenský jazyk a literatúra 
Úspešnosť našich žiakov:

64,47 %

Matematika     
Úspešnosť našich žiakov:

37,94 %

Za prípravu a metodické riadenie 
priebehu testovania zodpovedá NÚ-
CEM. Za organizačné zabezpečenie tes-
tovania zodpovedá riaditeľ školy

                           Katarína Tusková

Morena, staroslovanská bohyňa 
zimy a  smrti. Mala aj iné mená: Baba, 
Smrtka, Kyselica, Hejhana. Je zosob-
nená zimou a  na jar končí jej vláda. 
Bola krásna, ale jej srdce bolo studené 
ako ľad, spájali ju so zlom a  s  choro-
bou. Tradičným rituálom je vynášanie 
Moreny, jej zapálenie a  utopenie, aby 
vládu mohla v prírode prevziať jar. S od-
plavením horiacej Moreny odchádza 
zima a všetko zlé.

Morena, Morena,
do vody si hodená,

plávaj si len v šíry kraj
a jar nám tu zanechaj!

S Morenou šla zima spať,
už sa ku nám nenavráť!
Posledný sneh pije zem,

poď slniečko, poď už sem!

Ty poplávaš do Dunaja
cez Slovenské zeme,

zdochni, skap a vypadni,
Veľkú noc už chceme!

Morena
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Upozorňujeme občanov, že Roz-
hlas a televízia Slovenska v súvislosti so 
zmenou zákona o úhrade za služby ve-
rejnosti predĺžil termín na predkladanie 
žiadostí na rôzne typy úľav z  platenia 
z úhrad tzv. koncesionárskeho poplatku.

Ide predovšetkým o držiteľov preu-
kazu ZŤP – občanov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, pričom občan s  ta-
kýmto postihnutím má adresu trvalého 
bydliska totožnú s  adresou odberného 
miesta. Takýto občan je oslobodený 
platiteľ.
Viacnásobný odber

Úhradu neplatí odberateľ elektriny za 
ďalšie odberné miesto, ak platí za jedno 
odberné miesto. Odberateľom musí byť 
jedna a tá istá osoba – nie je možné uplat-
niť si viacnásobný odber v rámci rodiny.

Zníženie sadzby úhrady
Dôchodca: Platiteľ, teda odberateľ elektri-
ny, ak je poberateľom dôchodku a  nemá 
príjem zo zárobkovej činnosti a  nežije 
s osobou s príjmom zo zárobkovej činnos-

ti, má zníženú sadzbu úhradu na 2,32 Eur.
Poberateľ dávky v hmotnej núdzi:
Odberateľ elektriny, ktorý je poberate-
ľom dávky v hmotnej núdzi alebo je oso-
bou spoločne posudzovanou, má nárok 
na zníženie sadzby úhrady na 2,32 Eur.

Doklady preukazujúce nárok
Oslobodenie: Kópia preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
rozhodnutie o  uznaní za občana s  ťaž-
kým zdravotným postihnutím, meno 
odberateľa elektriny v danom odbernom 
mieste, evidenčné číslo SIPO a  rodné 
číslo, ak nie je uvedené v dokladoch
Viacnásobný odber: Kópia dokladov od 
dodávateľa elektriny za všetky odberné 
miesta, v  ktorých je uvedený odbera-
teľ elektriny a adresa odberného miesta 
elektriny (nie platobné doklady SIPO)
Polovičná sadzba
Dôchodca: kópia rozhodnutia o  pobe-

raní dôchodku a  čestné vyhlásenie, že 
dôchodca nemá príjem zo zárobkovej 
činnosti a nežije s osobou s príjmom zo 
zárobkovej činnosti
Hmotná núdza: potvrdenie z  ÚPSVaR, 
ktoré obsahuje údaj, odkedy je poberate-
ľom dávky a poberanie dávky naďalej trvá.

Povinnosť predložiť doklady
Doklady predkladá platiteľ najneskôr do 
30. júna 2013 na adresu:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská 
dolina, 845 45  Bratislava
alebo na e-mailovú adresu: úhrady@
rtvs.sk. RTVS zriadila infolinku, ktorá 
funguje 7 dní v týždni od 8.oo do 20.oo 
hod. až do 30. 6. 2013.

Upozorňujeme občanov, že invalidní 
dôchodcovia, ktorí nie sú držiteľmi ZŤP 
preukazu, nie sú oslobodení od povinnosti 
platiť úhradu.

Dňa  7. apríla 2013, t. j. v  nedeľu, 
o  15.00 hodine sa v  Miestnom kultúr-
nom stredisku konalo vystúpenie diva-
delného súboru DESAŤ pri MKS Horná 
Kráľová. Mladí divadelníci sa predstavili 
našim občanom s divadelnou hrou Wal-
tera Hasenclevera „Lepší pán“.

Mladý, pekný a mocný, tak sám seba 
vidí Möbius, úspešný sobášny podvodník. 
Zatiaľ mu všetko dokonale klapalo. Lenže 
teraz sa zamiloval do Lie, dcéry priemy-
selného magnáta Compassa. Tento ma-
jiteľ koncernu a  utešiteľ vdov Möbius sú 

založení prakticky a lásku pokladajú iba 
obchodnú záležitosť. Toto je prekážkou 
vzťahu medzi Liou a Möbiom. Našťastie, 
opustené nevesty sobášneho podvodníka 
sa rozhodnú, že nebudú stáť v ceste jeho 
šťastiu, takže Möbius sa môže stať zaťom 
a partnerom pána Compassa... 

Táto svieža, vtipná a  úspešná ko-
média nemeckého autora sa niekoľkým 
desiatkam divákov, ktorí si v toto krásne 
nedeľné popoludnie našli čas na trocha 
kultúry, mimoriadne páčila.

Aj poľovníci PZ Nimród Trnovec 
nad Váhom sa zapojili do brigády 
„ODSTRÁŇME VŠETKO, ČO SEM 
NEPATRÍ“, ktorá sa konala 23. marca 
2013. Brigádovalo 10 členov PZ. Po 
ukončení bolo pohostenie.
Fotografie znázorňujú niektorých členov 
pri brigáde, konzumácie pečeného 
diviaka, ale aj rozhádzané pneumatiky a 
nábytok v priestoroch revíru, ktorý sme 
vyupratovali.

S pozdravom predseda PZ Kňažko

upratovanie
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19. zasadnutie OZ sa konalo dňa 15. 
4. 2013, predsedajúcim bol starosta obce 
Ing. Hrabovský, prítomných bolo všet-
kých 9  poslancov, hlavná kontrolórka 
obce Ing. Mária Fülöpová a  zapisovate-
ľom bola určená Ing. Alžbeta Motolíko-
vá. Za overovateľov zápisnice boli určení 
poslanci Jaroslav Čerhák a Rastislav Hra-
bovský. Návrhová komisia bola schvále-
ná v zložení Róbert Láng, Ing. Jozef Han-
zlík, PaedDr. Imrich Suba.
Kontrola plnenia uznesení. 

Predsedajúci informoval poslancov 
o  plnení uznesení z  predchádzajúceho 
OZ. Pripomienky k tomuto bodu neboli.
Správa o  činnosti Komisie životného 
prostredia, výstavby, poľnohospodár-
stva a dopravy

Správu podala predsedníčka komisie 
Ing. Mária Gašpieriková. Informovala 
o náplni práce členov komisie – podaní 
stanoviska k  výrubu stromov, investič-
ným zámerom, projektovým dokumen-
táciám a  pod. Poďakovala členom ko-
misie za prístup k  riešeniu problémov 
a  všetkým, ktorí sa zúčastnili marcovej 
akcie „Odstráňme všetko, čo sem ne-
patrí“.
Zámer navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa 
„Výroba anilínu“ – stanovisko obce

Ing. Hrabovský uviedol, že dňa 11. 
marca a  5. apríla sa konalo spoločné 
pracovné rokovanie predstaviteľov obce 
a  Duslo, a.s. Výsledkom malo byť spo-
ločné memorandum, ktoré bolo zaslané 
poslancom k pripomienkovaniu. Poslan-
ci žiadali zmenu, resp. úpravu niektorých 
častí memoranda, rovnako žiadali zapra-
covať svoje pripomienky do textu memo-
randa. Ing. Hlavatý: je potrebné zahrnúť 
do požiadavky, aby Duslo a.s. prostred-
níctvom trnoveckých novín v  predstihu 
informovalo  občanov o svojom zámere, 
aby mediátor p. Bielik na verejné prero-
kovanie zabezpečil odborníka, aby Duslo 
každoročne prispievalo žiakom ZŠsMŠ 
na pobyt v škole v prírode. Poslanci pri-
jali uznesenie o  schválení memoranda 
po zapracovaní pripomienok hlasmi 8:1. 
Proti hlasoval Ing. Jozef Hanzlík. Po-
slanci prijali aj návrh Ing. Gašpierikovej 
o tom, aby obec podala stanovisko k zá-
meru „Anilín“ až po jeho verejnom pre-
rokovaní.
Obecná polícia – správa o  činnosti za 
I.Q. 2013

Správu podal náčelník OP kpt. Jozef 

Orosz. Bolo zaznamenané zvýšenie ma-
jetkových priestupkov, priestupkov voči 
občianskemu spolunažívaniu a  verejné-
mu poriadku, zistený bol aj väčší pohyb 
neznámych osôb v  obci. Prácu OP ná-
čelník ohodnotil ako uspokojujúcu. Ing. 
Hlavatý sa dotazoval, či je OP dostatočne 
zabezpečená po personálnej stránke, či je 
technický stav služobného vozidla na po-
trebnej úrovni. Podľa náčelníka by bolo 
ideálne zvýšiť počet členov OP na 6, stav 
služ. vozidla označil za nie najlepší.

PaedDr. Suba poukázal na potrebu 
naďalej monitorovať parkovanie vozi-
diel pri nehnuteľnostiach, na miestnych 
komunikáciách a  chodníkoch. Spytoval 
sa na zriadenie pultu ochrany. Náčelník 
OP: na vytvorenie 1 pracovného miesta 
a  zriadenie pultu bola poskytnutá dotá-
cia. R. Hrabovský upozorniť na naklada-
nie kamiónov na autobusovej zastávke. 
Kpt. Orosz – sleduje sa, a je v štádiu rie-
šenia. R. Láng sa spytoval na požiadav-
ky OP. Náčelník OP – nie sú prehnané, 
obmedziť fotopasce, zakúpiť infraďaleko-
hľad a zvýšiť počet členov OP.

Ing. Hrabovský informoval poslan-
cov, že žiadosť o dotáciu na merače rých-
losti, ako aj na zriadenie výcvikového 
strediska služobných psov boli neúspeš-
né. Merače rýchlosti v  počte 2  ks budú 
zakúpené z obecného rozpočtu.
Informácia o priebehu verejného obsta-
rávania na Opravu miestnych komuni-
kácií a Nový stavebný obvod pre IBV – 
technická infraštruktúra

O vysvetlenie požiadal zástupca sta-
rostu R. Láng. Žiadal informáciu o prie-
behu výberových konaní na jesenné 
opravy miestnych komunikácií. Starosta 
obce uviedol, že ohlásil tri firmy a jednu 
vybral na opravu výtlkov v obci a asfalto-
vobetónovú pokládku pri školskej druži-
ne, práce vykonali. Obec uplatnila rekla-
máciu prác pri oprave výtlkov, závady sa 
budú odstraňovať v máji 2013. 

Poslanec Láng poukázal na nespráv-
ny spôsob výberu dodávateľa (máme ko-
misiu), technológie (v  cenovej ponuke 
bola uvedená pneumotrysková metóda, 
ktorá nebola použitá), fakturácia prác, 
ktoré neboli realizované, napriek tomu 
bol preberací protokol podpísaný staros-
tom. Starosta uviedol, že reklamácia je 
uznaná, závady budú odstránené. Posla-
nec Láng namietol, že komisia verejného 
obstarávania nebola zvolaná, rovnako 

ani pri vypísaní veľkej verejnej súťaže 
na opravu miestnych komunikácií obce 
a výstavbu technickej infraštruktúry No-
vého stavebného obvodu. Neboli zadané 
vhodné kritériá na hodnotenie ponúk, je-
diným kritériom je najnižšia cena. Odpo-
rúčal obidve súťaže zrušiť. Starosta upo-
zornil, že obálky na obidve súťaže sa pod 
dozorom odborne spôsobilej osoby budú 
otvárať 19. apríla, je potrebná aj účasť po-
slancov. R. Láng poukázal na to, že ak sa 
v súťaži pokračuje, je potrebné zabezpečiť 
na výkon prác kvalitný odborný dozor.
Rôzne, došlá pošta

Poslanec J. Čerhák požiadal o vysvet-
lenie na zmenu dodávateľa vývozcu od-
padu, keďže poslanci neboli o tejto zme-
ne vôbec informovaní. Spytoval sa, kto 
vybral nového dodávateľa. Starosta obce 
uviedol, že firme SITA skončila zmluva 
31. 3. 2013 a  obec požiadala túto firmu 
o predloženie cenovej ponuky, ktorá bola 
extrémne vysoká. Boli oslovení ďalší do-
dávatelia, najpriaznivejšiu cenu ponúkla 
firma ENVI-GEOS Nitra. Poslanci vyjad-
rili nesúhlas a žiadali výpoveď zmluvy na 
vývoz odpadu. PaedDr. Suba uviedol, že 
uvedený stav odnaučí ľudí separovať. R. 
Láng odporučil komisii ŽP, aby prehod-
notila systém zberu a  zvážila možnosť 
prejsť na paušálny poplatok.

Ing. Hanzlík požiadal starostu obce 
o  vyjadrenie k  dlžníkom obce. Starosta 
obce informoval, že k  31. 12. 2013 bolo 
8 dlžníkov právnických osôb, u fyzických 
osôb 39 dlžníkov. Rozprúdila sa debata, 
z  ktorej vyplynulo, že najväčší dlžník, 
Prereal s.r.o. prerozdelil majetok medzi 
pôvodných majiteľov (Horváth, Schultz, 
Suba, Takács), a  obci zostala nesplatená 
pohľadávka v sume cca 80.000,- Eur.

Ďalej sa prerokovali žiadosti na pre-
dĺženie nájmu bytov, keďže všetci žiada-
telia majú záväzky voči obci vyrovnané, 
poslanci schválili predĺženie nájomných 
zmlúv do 30. 6. 2013. Rodina Slíšková 
požiadala o ukončenie nájmu 3-izbového 
bytu v č. 78 k 15. 5. 2013, preobsadenie 
bytu bude prerokované na pracovnom 
zasadnutí 29. apríla 2013.

Ing. Motolíková informovala poslan-
cov o upozornení prokurátora pri uplat-
ňovaní normotvornej právomoci obce na 
úseku ochrany vôd. Podľa zákona o verej-
ných vodovodoch a  kanalizáciách obec 
vydá nariadenie o  spôsobe náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvá-
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dzania odpadových vôd a zneškodňova-
ní obsahu žúmp podľa miestnych pod-
mienok. Obec pripraví návrh nariadenia 
na ďalšie zasadnutie. Starosta pripome-
nul potrebu vypracovať prevádzkový 
poriadok na prevádzkovanie kanalizácie 
a nutnosť zabezpečiť odborne spôsobilú 
osobu.

Na základe podnetu občanov bola 
Veolii Nitra zaslaná požiadavka o  vý-
menu zastávky zrýchlených autobuso-
vých spojov, namiesto zastávky Trnovec 
– Jednota zriadiť zastávku rázcestie pri 
železničnej stanici z dôvodu bezpečnosti 
občanov pri prechode cez koľajnice. Po-
slanci výmenu odsúhlasili.

Pani Alena Rudická požiadala o jed-
norazovú sociálnu výpomoc pre syna 
Dominika, obeť vážneho úrazu. Poslanci 
schválili výpomoc v sume 100,- Eur, kto-
rá je viazaná na riadne vyúčtovanie ces-

tovných výdavkov.
Príprava programu obecných dní: 

program je zverejnený na webe obce, 
poslanci sa prípravou budú zaoberať na 
pracovnom zasadnutí 29. apríla 2013.
Diskusia

Interpelácia Ing. Hanzlíka – Na 
stretnutí zástupcov Dusla a  obce Ing. 
Mako k  stanovisku obce „Výroba anilí-
nu“ povedal, že stanovisko bolo zaslané 
neskoro po termíne. Duslo žiadalo o vy-
danie stanoviska 27. 11. 2012, komisia 
životného prostredia zasadala 7. 12. 2012 
a zamietavé stanovisko bolo doporučene 
zaslané 10. 12. 2012 na Ministerstvo ži-
votného prostredia i  Duslo a.s. Starosta 
potvrdil, že Ing. Mako nehovoril pravdu, 
ale zákonom stanovenú dobu na zaslanie 
zákonného stanoviska sa Ing. Hanzlík 
nedozvedel, len starosta uviedol, že štan-
dardne je to 14 dní. Ing. Hanzlík požado-

val uviesť do uznesenia v bode „Anilín“ 
vetu: Odsúhlasenie memoranda nie je 
totožné so súhlasným stanoviskom obce 
k výrobni anilínu. Starosta odpovedal, že 
nie je.

Odznela aj požiadavka na zapies-
kovanie multifunkčného ihriska. Ing. 
Hlavatý navrhol, aby obecný úrad raz 
v týždni predĺžil stránkové dni. Zároveň 
poukázal na stav rodinného domu (vlast-
níctvo obce), ktorý ohrozuje susedný po-
zemok. 

Poslanci sa zhodli na tom, že strán-
kové hodiny na obecnom úrade budú 
v stredu do 17.00 hod. Ďalšie príspevky 
neodzneli. PaedDr. Suba predniesol ná-
vrh na uznesenie, ktorý poslanci jedno-
hlasne schválili.

Podrobnejšie informácie sa nachá-
dzajú v zápisnici zo zasadnutia OZ zo dňa 
15. 4. 2013, ktorá je verejne dostupná.

Dnešné deti trávia čoraz viac času 
pri počítačoch. Preto sa naša škola sna-
ží uskutočňovať pre deti rôzne aktivity, 
ktorými by sa mohli zabaviť a spríjem-
niť si deň. Takou bola aj popoludňajšia 
„LEGO súťaž“ dňa 14. marca. Popolud-
nie sa deťom veľmi páčilo, zo stavebníc 
vznikli krásne diela. Dom, bager, autíč-
ko, drak a mnohé iné súťažili medzi se-
bou. Najkrajšie práce boli ocenené hod-
notnými cenami. Každý súťažiaci dostal 
sladkú odmenu.

Najšikovnejší boli: 1. P. E. Schlager, 2. L. Boháč, M. Moravanský, 3. J. Molnárová, K. Pipišová.                              Mgr. I. Garčárová

súťaž

Deň učiteľov na našej škole prebie-
hal 27. marca 2013. Žiaci si uctili peda-
gogických aj nepedagogických pracovní-
kov na začiatku vyučovania rozhlasovou 
reláciou a  darovaním kvetov. Pri príle-
žitosti  Dňa učiteľov sa spoločne peda-
gogickí a nepedagogickí  pracovníci zú-
častnili posedenia, ktoré sa konalo v Šali 
G&G  restaurante. 28. marec sa u  nás 
pokladá za sviatok všetkých učiteľov. 
Je spätý s  menom učiteľa národov Jána 
Ámosa Komenského. 

Ján Amos Komenský, ktorý bol jed-
ným z  historikov nazvaný „najpamät-
nejším mužom všetkých čias“, túžil už 

počas života naprávať nedostatky, ke-
dykoľvek sa s nimi v živote stretol. Táto 
túžba po ich náprave charakterizovala 
Jana Amosa už ako študenta, neskoršie 
ako učiteľa a  kazateľa Jednoty bratskej, 
neskôr jej biskupa, spisovateľa, refor-
mátora škôl a  reformátora celej ľudskej 
vzdelanosti a spoločenského života.

V súvislosti s učením popisuje Ko-
menský veľmi dôležitý fakt, a to, že uče-
nie iných prebieha tak, že všetko to, čo 
sme pochopili, porozprávame zasa spo-
lužiakom, alebo tým, s ktorými sa stret-
neme, lebo je veľmi pravdivý výrok: 

„Kto učí iných, vzdeláva seba samého 
nielen preto, že opakovaním potvrdzuje 
v sebe svoje pojmy, ale i preto, že dostáva 
príležitosť hlbšie preniknúť do vecí.“

Neodmysliteľnou súčasťou tohto 
posedenia je aj ocenenie pedagogických 
a  nepedagogických pracovníkov za ich 
doterajšiu prácu Plaketou J.A.Komen-
ského. 

Tohtoroční ocenení pracovníci:
B. Kováčová

Mgr. M. Grešová,
Mgr. S. Boženíková

J. Ivániová
Katarína Tusková

Deň učiteľov „Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“   (J.Á.Komenský)     
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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

V poslednom prípravnom zápase 
pred jarnou sezónou 2012/2013 zvíťazili 
hráči Trnovca v Žihárci.

Žihárec – Trnovec 1:2 (1:1)
Szücs, Baricza

14. kolom sa otvorili brány jarnej sezóny 
II. A triedy

14. kolo
Diakovce – Trnovec 0:6 (0:1)
Diváci boli po dlhej zimnej prestávke 
zvedaví, ako sa predstavia obidve 
mužstvá. Lepšie to vyšlo hosťom, ktorí 
po vedúcom góle Legnera viedli po 
polčase 0:1. Keď Kučera parádne trafil, 
bolo o zápase rozhodnuté. Ďalšie góly 
pridali Kuman, Szücs dvakrát a poltucet 
dokončil Novák.
V zostave kola – Hrebík.
Rozhodca Kamenický, 100 divákov.
Zaujalo JAROK – Cabaj-Čápor 2:1 (2:0)

Ďalšie kolo (Svätoplukovo – Trnovec) 
pre zlé počasie odložili.

15. kolo 
Trnovec – Lužiaky 2:1 (1:0)
Za nepríjemného vetra videli diváci 
dobrý futbal. V 32. min. peknou strelou 
otvoril skóre Kučera. Po prestávke 
mali viac z hry hostia, ale svoje šance 
nevedeli premeniť. V 80. min. Žigárdi 
po rohu zvýšil vedenie na 2:0. Hostia v 
nadstavenom čase po brvne znížili, ale 
tri body zostali doma.

futbal  Úspešný začiatok jari

Dorast  1.b trieda
Selice – Trnovec 0:1 (0:0)
vlastný

Predaj osív,
pesticídov a hnojív

1. Nové Sady 15 11 1 3 45:20 34 (+10)
2. Lužianky 16 10 1 5 39:24 31 (+7)
3. Rumanová 15 8 4 3 33:18 28 (+7)
4. Selice 14 8 2 4 40:18 26 (+2)
5. Rišňovce 16 7 4 5 28:32 25 (+1)
6. Hájske 16 7 1 8 30:28 22 (-2)
7. Trnovec 16 6 4 6 33:32 22 (-2)
8. Cabaj-Čápor 15 6 4 5 24:23 22 (-2)
9. Mojmírovce 14 6 3 5 34:31 21 (+3)

10. Svätoplukovo 16 6 3 7 33:38 21 (0)
11. V. Opatovce 15 6 1 8 24:27 19 (-2)
12. Jarok 15 3 2 10 30:44 11 (-13)
13. Čakajovce 15 3 2 10 16:40 11 (-13)
14. Diakovce 16 3 2 11 18:52 11 (-13)

Tabuľka II.A trieda  2012/2013

1. N. Hrnčiarovce 12 9 3 0 45:13 30
2. Vinodol 12 8 2 2 61:12 26
3. Nové Sady 12 7 1 4 53:26 22
4. Trnovec 12 6 1 4 27:19 22
5. Cabaj-Čápor 12 6 2 4 32:16 20
6. H. Kráľová 12 6 2 4 40:25 20
7. Výčapy-Opatovce 12 6 1 5 51:31 19
8. Rumanová 11 5 1 5 29:36 16
9. Kráľová nad Váhom 11 5 0 6 26:28 15
10. Jarok 12 2 1 9 12:43 7
11. Mojmírovce 12 1 1 10 13:45 4
12. Selice 12 1 1 10 10:105 4

Tabuľka I.B trieda  2012/2013

16. kolo
Selice – Trnovec 1:2 (1:0)
V opatrnom prvom polčase vynikla len 
akcia v piatej minúte, keď Czaník dal 
vedúci gól domácich. Potom sa hralo 
len medzi šestnástkami. V záverečnej 

desaťminútovke hostia otočili skóre, keď 
sa presadil striedajúci „žolík“ Novák I. V 
zostave kola – Legner Z.
Rozhodoval Kompas, 80 divákov
Zaujalo – Jarok – Diakovce 10:0 (6:0)
Hrali – Franko – Bleho, Baricza, Mesároš, 
Székházi M., Kuman, Herceg, Žigárdi, 
Legner, Hrebík, Očenáš, Bartuš T., Janáč 
P., Novák I., Székházi J.

Spracoval: Š. Kočiš
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Slávnostné otvorenie 
1. júna 2013

Využite trošku voľna a strávte chvíle so svojou rodinou a priateľmi u nás 
v príjemnom prostredí gazdovstva “Lángov Dvor”.

Pri tejto príležitosti prídu predviesť svoje umenie jazdy na koňoch
• Čikóši z Hortobágyu,

• Lukáš Tomšík (kaskadér, účinkoval vo filme Narnia - Princ Caspian)
a Miroslava Kytková - kaskadérka,

• Ján Francisci - furman,
• István Vermes - ľukostreľba,

• Boris Budaj a Veronika Almanová - westernové jazdenie
• ako aj miestni chovatelia koní.

Otvorením zároveň oslávime deň detí, takže pre ne pripravujeme zaujímavý 
program vrátane súťaží. Ste srdečne vítaní, navštívte nás v Trnovci nad Váhom. 

Viac na www.langovdvor.sk

 Radosť z hry a chuť súťažiť neopúš-
ťajú Ing. Jozefa Kukana, úspešného člena 
TJ Dynamo Trnovec nad Váhom, oddiel 
stolného tenisu, ani vo vyššom veku.

V zimných mesiacoch dosiahol vy-
nikajúce výsledky na troch prestížnych 
turnajoch.

• Vianočný turnaj neorganizova-
ných hráčov, kategória nad 70 rokov 
(športová hala Močenok dňa 15.12.2013) 
– I. miesto

úspešný stolný tenista
vzor mladých hráčov

Lyons C. J. – Slepá viera
Clareová C. – Mechanický anjel                             
Bachman S. – Vyvolený
Fordová J. – Za hranicou strachu
Jóriová V. – Za múrom
Cross E. – Pastier
Christie – Schôdzka so smrťou
Robardsová – Neodolateľná Claire
Coulterová C. – Farárova nevesta
Baloghová M. – Najprv sa vezmeme
Silva D. – Padlý anjel
Hockingová A. – Prímerie
Lindseyová J. – Tajomný dar
Němcová B. – Z klenotnice našich 
rozprávok

nové knihy 
v knižnici

• Turnaj venovaný 20. výročiu vzni-
ku Slovenskej republiky (Dom Matice 
slovenskej v Nitre 4.1.2013) – I. miesto

• Veľkonočný turnaj veteránov pri 
príležitosti 900. výročia prvej písomnej 
zmienky obce Močenok (športová hala 
Močenok 3.4.2013) – I. miesto

Jeho výsledky dokazujú, že vek 
a zdravotné problémy nie sú prekážkou, 
ak človek ozaj chce niečo dosiahnuť.

   JH
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Vážení kolegovia rybári, vážení spo-
luobčania!

Mesiace marec a apríl je pre väčšinu 
rybárov ešte pokojným obdobím, keď si 
chystáme, prípadne dopĺňame výbavu 
a plánujeme taktiku, ktorá bude „zaru-
čene“ úspešná na ulovenie kapitálnych 
úlovkov. V tomto roku sme si jarný lov 
za pekného teplého počasia veľmi neuži-
li z  dôvodu pretrvávajúceho chladného 
počasia s výnimkou niekoľkých pekných 
dní začiatkom marca, kedy sa podarilo 
uloviť ešte niekoľko kaprov do uzatvore-
nia rybníkov z dôvodu hájenia druhov. 
Lov na Váhu bol úspešný hlavne v záto-
ke pod vodným dielom Kráľová, kde si 
každý mohol zachytať do sýtosti. Na te-
čúcich úsekoch bol lov kvôli stále chlad-
nej vode menej úspešný, ale rybári, ktorí 
sú vyznávačmi jarného lovu, dokážu aj 
v takejto vode úspešne loviť.

Je to však aj obdobie prípravy re-
vírov a  ich okolia na novú sezónu. Za-
čiatkom marca sa pri rybníku Amerika 
III uskutočnilo stretnutie zo zástupcami 
Dusla Šaľa, Obvodného úradu životné-
ho prostredia Šaľa, Mestskej organizácia 
SRZ Šaľa a  Poľnohospodárskeho druž-
stva Šaľa, aby  sme na mieste prejednali 
možnosť  vyčistenia a  prerezávky lesa 
priľahlého k  rybníku Amerika III, aby 
aj širšie okolie zapadalo do upraveného 
pobrežia. Ďalej sa jednalo aj o vybudo-
vaní oficiálnej spevnenej poľnej cesty 
od násypu pri rybníku k Váhu tak, aby 
sa počas sezóny nevytvárali cesty cez  
vysiate poľnohospodárske kultúry. Po 
vysvetlení dôvodov prerezávky a  vybu-
dovania poľnej cesty bola prisľúbená 
súčinnosť všetkých strán. Budovanie 
cesty sa začne po  vypracovaní potrebnej 
dokumentácie a  prerezávka po ukon-
čení vegetačného obdobia po vybavení 
potrebného povolenia od prenajímateľa 
(Duslo a.s., Šaľa) a Obvodného úradu ži-
votného prostredia Šaľa. 

V dňoch 9. a 10. marca sa naskyt-
la pri zvýšenej hladine Váhu príležitosť 
na napustenie vody z  Váhu do rybníka 
Amerika III. Hladina vody sa zvýšila cca 
o 80 cm. O tomto sme Vás už informo-
vali v článku „Viac vody v Amerike“ na 
našej webstránke www.srztrnovec.sk.

23. marca sa naši členovia zúčastni-
li už tradičnej akcie organizovanej obec-
ným úradom ku „Dňu zeme“ na upra-

tovanie okolitej prírody. Je len smutné, 
že aj napriek propagácii tejto akcie sa 
brigády zúčastnilo len niekoľko členov 
našej organizácie. Aj napriek minulo-
ročnému upratovaniu a vyzbieraniu od-
padu všetkého možného druhu sa znova 
vyzbierala plná traktorová vlečka odpa-
du. V rámci brigády bolo okolo rybníka 
vysadených cca 30 ks stromčekov gle-
díčie trojtŕňovej (Gleditsia triacanthos), 
ktoré zabezpečili naši členovia Ladislav 
Bujdoš a Ľudovít Žilinský. Všetkým  zú-
častneným členom ďakujeme za aktívnu  
účasť. Veľké ďakujeme si zaslúži poľov-
nícke združenie DRULES, ktoré zabez-
pečilo brigádnikom občerstvenie vo for-
me chutného gulášu.

Do začiatku sezóny ešte zostáva 
poupratovať okolie rybníka Vízallás 
a  dočistiť pobrežie chovného rybníka 
Vermek. V  prípade záujmu odpracovať 
si brigádu sa môžete prihlásiť u predse-
du  alebo hospodára. Odborne zdatných 
členov budeme potrebovať aj na ulože-
nie dlažby pred vchodom do rybárske-
ho domu a  dokončenia úpravy fasády. 
Aj touto cestou Vás žiadame, aby ste sa 
prihlásili, keď budete mať čas tieto práce 
vykonať.

25. marca bolo na schôdzi Výboru 
MsO SRZ Šaľa prijaté rozhodnutie o zá-
kaze akejkoľvek činnosti nesúvisiacej 
s výkonom rybárskeho práva na pobreží 
rybníka Amerika III a priľahlom území 
ochrannej zelene. Rozhodnutie a  text 
nájomnej zmluvy na užívanie rybníka 
Amerika III na základe ktorej bolo toto 
rozhodnutie vydané nájdete na webovej 
stránke www.srztrnovec.sk v sekcii info.

26. marca sa uskutočnilo zarybne-
nie chovného rybníka Vermek násadou 

kapra K1 v množstve 100 kg (1kg je cca 
14 kusov  kapríkov). Násada  dodaná ry-
bárstvom „ZÚGOV“ Nové Zámky bola 
následne ošetrená prípravkom rupín.

Z  iniciatívy našich členov Gabriela 
Sedláka, Jozefa Bugyiho st. a  ml. a  Šte-
fana Torišku sa na rybníku Amerika III 
uložilo 15 neresových hniezd pre výter 
zubáčov. Úspešnosť výteru sa skontroluje 
a hniezda sa potom premiestnia do časti 
rybníka, kde nebudú počas začiatku se-
zóny prekážať pri love, aby poslúžili aj na 
výter ostatných druhov rýb.

6. apríla sa uskutočnilo jarné za-
rybnenie, o ktorom sme Vás informovali 
tiež na našej webovej stránke. Pre tých, 
ktorí nemajú prístup na internet uvá-
dzame, že zarybnenie bolo nasledovné: 
VÍZALLÁS: 1.200 kg a  AMERIKA III 
850 kg + 950 kg (Selice + Šaľa +Obecný 
úrad Trnovec n/V). Zarybnenie bolo vy-
konané kaprom K3. Násada bola dodaná 
rybárstvom Kolter–Bohelov a  na oboch 
rybníkoch ošetrená prípravkom rupín. 
Zároveň bolo vykonané zarybnenie na 
rieke Váh pre Selice pri vodnom diele  zo 
strany od Vlčian kvôli zlému prístupu zo 
strany od Selíc pre rozmočený terén.

4. mája sa na začiatok sezóny usku-
točnia tradičné rybárske preteky, na 
ktoré srdečne pozývame rybárov, ale aj 
ostatných spoluobčanov. Pre súťažiacich  
sú pripravené zaujímavé ceny a pre širo-
kú verejnosť občerstvenie vo forme „ha-
lászlé“ a pečenej ryby a tombola. 

Do začiatku sezóny prajeme všetkým 
veľa zdravia a  veľa loveckých úspechov 
a príjemných chvíľ prežitých na brehoch 
našich revírov.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

Pred otvorením novej rybárskej sezóny
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Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVIII
Szám 2

Pedagógusnap

Sikeres asztaliteniszező 

Új horgászidény

Még a  kisgyermekek is tudják, hogy 
március a  könyv hónapja. Éppen ezért 
iskolánkban fokozott figyelmet szentel-
tünk a  könyvhónapnak, és ennek jegyé-
ben számos rendezvényt szerveztünk. 
Ellátogattunk a  községi könyvtárba, ahol 
a  gyerekek elbeszélgettek a  könyvtárossal 

kedvenc könyvükről, olvasási élményeik-
ről, a gyermekirodalom szerzőiről és egyéb 
dolgokról. A  gyerekek elégedetten távoz-
tak, s megfogadták, hogy visszatérnek még 
a könyvtárba, hogy válasszanak maguknak 
egy szép könyvet. Az aktivitások közül 
csak a legfontosabbakat említjük:
- Nonstop olvasás
- Értő olvasás
- Ki készíti a legszebb könyvjelzőt - verseny
- Mese dramatizálása
- Faliújság és könyvkiállítás
- Szlovák írók és műveik

A rendezvényeken minden alsó- és 
felsőtagozatos tanuló részt vett. A gyere-
kek többek közt a  Fragment és a  KMČ 
kínálatából válogathattak, és új köny-
veket is vásárolhattak. A  gyerekek cso-
dálják a  könyveket, jól viszonyulnak 
hozzájuk, s az, hogy szívesen olvassanak, 
mindannyiunk érdeke.

Mgr. Mária Marčeková

Egy péntek reggel szeretett iskolánk-
ba menet arról beszélgettünk, mi is vár 
ránk a mai napon. Nem is sejtettük, hogy 
Hrabovský mérnök úr, községünk pol-
gármestere és Mgr. Srňáneková, iskolánk 
igazgatónője milyen meglepetést tartogat 
számunkra. Az osztályokat kultúrházra cse-
réltük, ahol cirkusz várt bennünket. Nem 

olyan, mint amilyet anyu rendez, ha feje te-
tejére állítjuk a gyerekszobát, hanem igazi. 
Bohócokkal, állatokkal, hastáncosnőkkel és 
egyéb csodálatos dolgokkal. Betanított ga-
lambokat, kígyókat és krokodílust is láthat-
tunk. Gyönyörű volt ez a pénteki nap, még 
egyszer  KÖSZÖNJÜK!

az iskola és óvoda tanulói 

A  Kenguru egy nemzetközi mate-
matikaverseny az alap- és középiskolás 
tanulók részére. A versenyt a Kangourou 
sans frontiéres hirdette meg, melynek 
székhelye Párizsban van. Szlovákiában 
a verseny szervezője a Talentída.

Iskolánkban a versenyt 2013. márci-
us 25-én rendeztük meg 45 tanuló rész-
vételével. Az eredmények 2013 áprilisá-
ban válnak ismertté.                    

Katarína Tusková

kenguru 
matematikaverseny
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könyvhónap az iskolában
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Brezina Ajrin
Lakatos Oliver
Hrabovsky Vanda
Marček Martin
Stojka Octavio
Fekeč Filip
Abrahám Lea
Turian Martin

Rác József, 90-éves
Blaho Anna, 82-éves
Patács Margit, 77-éves
Keba Anna, 74-éves

 Kováčik Aranka
 Nudli Ede
 Pócs Irén
 Zubek Juliana

 Varsányi Mihály
 Zelenka László

 Bartolen Erzsébet
 Boženík Ilona
 Oláh Mária
 Réső András

 Belovič Ilona

Čičmiš Lajos és Sevcsík Júlia
Galbavý József és Marček Cecília

a polgármester úrnak, a községi hivatal dolgozóinak és Melegová Gabriellának
azért a segítőkészségért és magas színvonalú munkáért,
  melyet az iskola területének rendbetételénél végeztek.

A Tornóci Alapiskola és Óvoda igazgatónője ezúton mond
 köszönetet

Tisztelt polgárok, végre itt a tavasz, 
s mindenki megkezdi környezetének 
rendezését, főként a kertek és udvarok 
takarítását a tél után. Sokan meggyújtják 
az összegyűlt szemetet és a száraz füvet 
is kiégetik, miközben a fű égetése nem 
csupán törvényellenes, hanem veszélyes 
is, sokan életükkel fizettek már érte.

Kiégetés alatt a fű, növények bizo-
nyos területen történő égetését értjük, 
míg az összegereblyézett fű meggyújtá-
sát elégetésnek nevezzük. A lakosságnak 
szélben semmi esetre sem lenne szabad 
meggyújtania a füvet, mert így gyorsab-
ban terjed a tűz. Az égetést nem szabadna 

gyúlékony anyagok mellett -  pl. széna, 
száraz fű, vagy erdő környéke - végezni.

Ha a lakos nem jelenti a tüzet, 99 
Є büntetést fizethet, ha nem segít a tűz 
megfékezésében, 165 Є-t fizet. A növé-
nyek kiégetéséért 331 Є a büntetés.

A már elterjedt tűznél fontos:
Azonnal jelenteni a tüzet a tűzoltóknak 
a 150-es telefonszámon, /esetleg  112/, 
vagy biztosítani annak bejelentését.

Szükséges adatok:
1. hol van a tűz /pontos cím, telefon-
szám/, mi ég, ki telefonál
2. részletes információ a tűzről. Meg kell 
várni a tűzbejelentő telefonos visszajelzé-

sét és betartani annak utasítását
3. Ha  lehetséges , a meglévő eszközök-
kel /víz, homok, nedves takaró, lapát, kézi 
tűzoltóberendezés/ oltani a tüzet, vagy   
mindenképpen megakadályozni annak 
terjedését
4. Intézkedéseket foganatosítani a veszé-
lyeztetett személyek 
megmentése érdekében, evakuálni főleg a 
gyerekeket  és a betegeket
5. A beavatkozás parancsnokának fel-
hívására személyi és tárgyi  segítséget 
nyújtani a tűzoltóknak – pl. közlekedési 
eszköz, vízforrás, összekötő berendezés 
és egyéb, a tűz megfékezéséhez szükséges 
tárgyak.

Felhívás
a községi könyvtár olvasóihoz

A tornóci községi könyvtár figyemezteti az olvasókat, hogy 2013. június 
1-től a kölcsönzési idő túllépéséért nem fog felszólításokat küldeni. 
Mindenki, aki túllépi az egy hónapos kölcsönzési időt, az érvényes 

kölcsönzési rend értelmében automatikusan  fizetni fog.

Árak:
I. figyelmeztetés - 1  Є

II. figyelmeztetés - 1,50  Є
III. figyelmeztetés - 2  Є

A könyv kölcsönzési idejét annak letelte előtt  a könyvtárban tett személyes 
látogatáskor 1 x meg lehet hosszabbítani. Azoknak az olvasóknak, akik 

nem hozzák vissza a könyvet, a könyvtár addig, míg ezt meg nem teszik és 
nem fizetik meg a késedelmet, semmilyen szolgáltatást nem fog nyújtani. 

A visszaszolgáltatás és a pénz megfizetése után újból kölcsönözhetnek 
könyveket. 

A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfő, szerda, péntek  14.00 – 17.00  óra között

Azok az olvasók, akik el szeretnék kerülni a késedelem miatti pénzbüntetést, 
egész május folyamán visszaszolgáltathatják a könyveket anélkül, hogy 

a késedelemért szankcionálnák őket.

Társadalmi 
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Elhalálozás

Jubilánsok
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A Nitrai Tűzoltó és Mentési Testület járási 
igazgatóságának figyelmeztetése



Tornóc község köszönetet mond a Szlovák Posta  rész-
vénytársaságnak /Partizánska 9., 975 99  Banská 
Bystrica/, mely szponzori ajándékával hozzájárult 
a község első írásos emléke 900. évfordulója megünnep-
lésének előkészületeihez.

köszönet

Már maga a  cím is arról árulko-
dik, hogy a  központi téma a  TAVASZ és 
a  húsvéti szokások megőrzése volt. 2013. 
március 25-26-án a  gyerekek szüleikkel, 
nagyszüleikkel és testvéreikkel találkoztak 
e  hagyományos rendezvényen. Különféle 
anyagokból tavaszi dekorációkat, hímes 
tojásokat, nyuszikat, tavaszi virágokat ké-
szítettek. Mindenkinek lehetősége nyílt 
arra, hogy bemutassa ügyességét, ráter-
mettségét, szabadjára engedje a fantáziáját.

Az alkotóműhely végén a gyerekek és 

a szülők alkotásai az óvoda folyosóját és 
helyiségeit díszítették, mindenki örömét 
lelte a  díszbe öltözött óvodában. A  ren-
dezvény énekszóval ért véget. A gyerekek 
húsvéti dalokat énekeltek, locsolóverseket 
szavaltak. Szorgalmukért, igyekezetükért, 
alkotókészségükért húsvéti kifestőkkel és 
édességgel jutalmaztuk őket.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, 
és előre örülünk a további közös délutá-
noknak.

Beata Kováčová, učiteľka MŠ

 2013. március 13-án „Testovanie 9   
- 2013” címmel került sor a 9. osztályo-
sok országos tesztelésére /kivéve a sérült 
tanulókat/. A  gyerekek tudását szlovák 
nyelvből és matematikából mérték fel. 
A  cél az alapiskolát elhagyó diákok tu-
dásszintjének felmérése, az iskolák tel-
jesítményeinek összehasonlítása volt, 
továbbá az, hogy az iskolák a visszajelzés 
során komplett képet kapjanak a tesztelt 
tantárgyakról, mely segít az oktatás mi-
nőségének javításában. A  tanuló ered-
ményét a középiskolai felvételi vizsgák-
nál is figyelembe veszik. 
A tesztelés tartalma
I. rész – a  matematikai felmérés első 
részében a  tanulók rövid feleleteket 

adtak, számoltak, és 10 feladatban az 
A,B,C,D  lehetőségek közül választhat-
tak. A  helyes választ az utasítás szerint 
kopírpapíros ívekre írták. Fontos volt, 
hogy a  tanuló azután írja be az ered-
ményt, miután annak helyességéről 
meggyőződött. Minden kérdésben ott 
volt a  javítás lehetősége – erről a  tanu-
lóknak a koordinátor adott pontos tájé-
koztatást.

II. rész – az oktatási nyelv tesztjében 20 
feladatot kellett megoldani, A,B,C,D le-
hetőségekből kellett választani. A  tanu-
lók itt is az előírt papírokra dolgoztak és 
az utasítások alapján javíthattak is vála-
szaikon.

Szlovák nyelv és irodalom 
Tanulóink teljesítménye:

64,47 %

Matematika     
Tanulóink teljesítménye:

37,94 %

A  tesztelés előkészítéséért és elvé-
gzéséért az Oktatás Certifikált Mérésé-
nek Nemzeti Hivatala /NÚCEM/ felel. 
A szervezésért az igazgató a felelős.

                           Katarína Tusková

Morena, a tél és halál ószláv 
istennője

Más néven is előfordul: Baba, 
Smrtka, Kyselica, Hejhana /a magyar 
megfelelője kisze, női ruhába öltöztetett 
szalmabáb/.

A tél megtestesítője, uralmának a 
tavasz vet véget.

Gyönyörű volt, de szíve hideg volt, 
mint a jégcsap, a rosszal és a betegséggel 
hozták összefüggésbe.

Hagyományos rituálé, hogy a kiszét 
kiviszik a folyóhoz, meggyújtják és vízbe 
dobják, hogy a természetben a tavasz 
vehesse át a hatalmat. Az égő Morena 
elúszik, s így végleg megszabadulunk 
a téltől és minden bajtól. S  végül egy 
mondóka:

„Haj ki, kisze, kiszőce,
A másik határba,
Gyere be, sódar

A mi kis kamránkba!
Kivisszük a betegséget,
Behozzuk az egészséget,

Haj ki, kisze, haj!”

Morena
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Felhívjuk a  lakosság figyelmét, hogy 
a Szlovák Rádió és Televízió a hatályos tör-
vény értelmében meghosszabbította a kon-
cessziós díj fizetésében kedvezményre jo-
gosultak kérvényének benyújtási idejét.
Elsősorban a  „súlyosan egészségkárosult” 
igazolvánnyal rendelkező személyekről van 
szó, ha ezen személyek lakhelye megegye-
zik a  fogyasztási hely címével. Ezek a sze-
mélyek mentesülnek a díj befizetése alól.
Többszörös fogyasztás
Nem fizet díjat a villanyfogyasztó  további 
fogyasztási helyekért, ha egy ilyenért már 
fizet. A  fogyasztónak egy és ugyanazon 
személynek kell lennie – nem lehet több-
szörös fogyasztás a családon belül.
A térítés csökkentése
Nyugdíjas Ha a fizető személy, tehát ener-
giafogyasztó nyugdíjas és nincs más jöve-
delme, továbbá nem él egy háztartásban 
olyan személlyel, akinek rendszeres mun-
kavégzésből származó jövedelme van, tari-
fája 2,32 euróra csökken. 
Anyagi szükséghelyzetben élők
Ha a  fogyasztó anyagi szükséghelyzetben 

van vagy közösen megítélt személynek 
számít, szintén joga van a tarifa 2,32 euró-
ra való csökkentésére.
Jogosultságot  igazoló okmányok
Felmentés A  „súlyosan egészségkárosult” 
igazolvány illetve  ezt elismerő határozat, 
a  villanyszámlát fizető neve az adott fo-
gyasztási helyen, a SIPO-szám, a születési 
szám, ha nincs benne az okmányokban.
Többszörös fogyasztás A villamosenergia-
szolgáltató okmányainak másolatai  mind-
egyik fogyasztási helyről, ahol nyilvántart-
ják a fogyasztót és a fogyasztási hely címét 
/nem a SIPO fizetéséről szóló  igazolás/
Félár
Nyugdíjas – a  nyugdíj jóváhagyásáról 
szóló határozat másolata, valamint egy 
becsületbeli nyilatkozat arról, hogy nem 
dolgozik és a vele egy háztartásban élő sze-
mélyeknek sincs bevételük.

Anyagi szükséghelyzet: A  szociális ügyi 
hivatal igazolása, mely tartalmazza, hogy 
mikortól van szükséghelyzetben, s a jutta-
tás folyósítása még tart.

Az okmányok leadása
A fizető legkésőbb 2013. június 30-ig juttat-
hatja el az igazolásokat a következő címre:
RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská do-
lina, 845 45 Bratislava
vagy erre az e-mail címre:
úhrady@rtvs.sk

A  Szlovák Rádió és Televízió infovonalat 
hozott létre, mely a  hét 7  napján reggel 
8-tól este 20 óráig él, egészen 2013. 6. 30-ig.
Felhívjuk a  lakosság figyelmét, hogy 
a rokkantnyugdíjasok, akiknek nincs súlyos 
egészségkárosodásról szóló  igazolványuk, 
nem mentesülnek a fizetés alól.

2013. április 7-én vasárnap 15 óra-
kor a kultúrházban fellépett a felsőki-
rályi kultúrközpont DESAŤ színjáts-
zócsoportja. Az ifjú színészek Walter 
Hasendever „Lepší pán” színjátékával 
mutatkoztak be.

Fiatal, szép és gazdag, így látja ma-
gát Möbius, a sikeres házasságszédelgő. 
Eddig mindig sikerrel járt. Most azonban 
beleszeretett Liába, Compass iparmágnás 
leányába. A konszern tulajdonosa és az 
özvegyek vigasztalója, Möbius gyakor-

latias beállítottságúak, és a szerelmet is 
üzletnek tekintik. Ez gördít akadályt Lia 
és Möbi szerelme elé. Szerencsére a há-
zasságszédelgő elhagyott menyasszonyai 
elhatározták, hogy nem állnak Möbius 
boldogságának útjába, így hát Möbius 
Compass úr veje és partnere lehet.

A német szerző eme vicces, pörgős, 
sikeres vígjátéka mindenkinek nagyon 
tetszett, aki ezen a gyönyörű délutánon 
időt talált a kultúrára.

A Tornóci Nimród Vadászegyesület 
tagjai is bekapcsolódtak a „Távolítsunk el 
mindent, ami nem tartozik ide” akcióba. 
A társadalmi munkára 2013. március 23-
án került sor. A brigádmunkában a VE 10 
tagja vett részt. A munka után megvendé-
gelés következett. 

A fényképeken néhány tagot látunk 
a brigádmunka után,  a képek megörökí-
tették továbbá a vaddisznósült fogyasztá-
sát és a kitakarított vadászterületen talált 
szétdobált gumikat, bútorokat.

Üdvözlettel  Kňažko úr, a VE elnöke

tisztítás
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2013. április 15-én zajlott. Az elnöklő 
Ing. Hrabovský, a  község polgármestere 
volt. Részt vett rajta mind a  9  képviselő, 
valamint Ing. Mária Fülöpová, a  község 
főellenőre. A jegyzőkönyv vezetésével Ing. 
Alžbeta Motolíkovát bízták meg. A hitelesí-
tő Jaroslav Čerhák és Rastislav Hrabovský 
volt. A  javaslóbizottság Róbert Láng, Ing. 
Jozef Hanzlík és PaedDr. Suba Imre össze-
tételben dolgozott.
A határozatok teljesítése

Az elnöklő tájékoztatta a képviselőket 
az előző ülés határozatainak teljesítéséről. 
Senkinek nem volt hozzászólása.
A  környezetvédelmi, építészeti, mezőgaz-
dasági és közlekedési bizottság jelentése

A  jelentést a  bizottság elnöke, Ing. 
Mária Gašpieriková tejresztette elő. Tájé-
koztatott a  bizottság tagjainak mukaköri 
leírásáról – beszélt a fák kivágásáról, a be-
fektetési tervekről, a projektdokumentáció-
ról stb. Megköszönte a tagok és mindenki 
problémamegoldáshoz való hozzáállását, 
aki részt vett a  márciusi „Távolítsunk el 
mindent, ami nem tartozik ide” akcióban.
A Duslo a.s. Šaľa javaslata  az anilingyár-
tással kapcsolatban – a község állásfogla-
lása

Ing. Ján Hrabovský elmondta, hogy 
március 11-én és április 5-én került sor 
a Duslo és a község képviselőinek közös ta-
nácskozására. Az eredménynek egy közös 
memorandumnak kellett volna lennie, me-
lyet a képviselőkhöz véleményezésre küld-
tek el. A képviselők változtatásokat kértek, 
mint a  memorandum néhány részének 
kiegészítését, s kérték, hogy javaslataikat és 
hozzászólásaikat foglalják bele a memoran-
dum szövegébe. Ing. Hlavatý: a  kérésekbe 
be kell építeni, hogy a Duslo a.s. a Tornóci 
Újság segítségével jó előre informálta szán-
dékáról  a lakosságot, hogy Bielik úr, a me-
diátor a  tanácskozásra szakembert bizto-
sított, és hogy a  Duslo évente hozzájárul 
az iskola és óvoda erdei iskolájának meg-
valósításához. A  képviselők 8:1  arányban 
elfogadták a  határozatot a  memorandum 
javaslatokkal való kiegészítéséről , Ing. Jozef 
Hanzlík ellene szavazott. A képviselők jóvá-
hagyták Ing. Gašpieriková javaslatát arról, 
hogy a   község az aninlingyártás terveivel 
kapcsolatban csak a nyilvános tárgyalások 
után adjon ki állásfoglalást.
Községi Rendőrség – a  2013-as év I. ne-
gyedévének tevékenységéről szóló jelentés

A  jelentést a  KR parancsnoka, Jozef 
Orosz százados terjesztette elő. Növekedett 

a vagyon elleni kihágások száma, több volt 
az együttélés és a közrend ellen elkövetett 
szabálysértés, s  több idegen fordult meg 
a  faluban. A  parancsnok a  KR munkáját 
kielégítőnek tartja. Ing. Hlavatý rákérde-
zett, hogy a KR személyzetileg biztosított-e, 
s hogy kellő szintű-e a szolgálati kocsi mű-
szaki állapota. A parancsnok szerint ideális 
lenne 6-ra növelni a községi rendőrök szá-
mát, s a kocsi műszaki állapota sem a leg-
jobb. Dr. Suba rámutatott, hogy továbbra 
is figyelni kell az ingatlanok, utak és járdák 
melletti parkolást. Rákérdezett a  központi 
riasztórendszer létrehozására. A  KR pa-
rancsnoka elmondta, hogy a rendszer létre-
hozására és 1 munkahely létesítésére dotáci-
ót kaptak. R. Hrabovský szerint foglalkozni 
kell a  kamionok buszmegállóban való ra-
kodásával. Orosz százados elmondta, hogy 
figyelik, de a dolog még a megoldás szaka-
szában van. R. Láng a KR kérései felől ér-
deklődött. A parancsnok szerint ezek nem 
eltúlzottak, sem a  mérőberendezést, sem 
az infratávcsövet, sem a  tagjai számának 
növelését illetően. Ing. Hrabovský tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy a sebességmérők 
vásárlására beadott kérvény, csakúgy, mint 
a  szolgálati kutyák gyakorlatozó-központ-
jának létesítése, sikertelen volt. 2 mérőbe-
rendezést a falu pénzéből vásárolnak.
Információ a közbeszerzés állásáról a helyi 
utak javítására és az új építkezési körze-
tekre vonatkozóan

R. Láng, a polgármester helyettese ma-
gyarázatot kért a helyi utak őszre esedékes 
javításának versenytárgyalásával kapcso-
latban. A  polgármester elmondta, hogy 
három cég jelentkezett, egyet kiválasztottak 
a faluban lévő kátyúk és a napközi otthon 
melletti asztfaltbeton javítására, a  munká-
kat el is végezték. A község reklamálta a ká-
tyúk javítását, a  hibákat 2013. májusában 
fogják kijavítani. Láng képviselő rámutatott 
a kivitelező és a technológia kiválasztásának 
helytelen módszerére ( van ugyan bizottsá-
gunk, de az árajánlatban más módszer volt 
megjelölve, mint amit alkalmaztak ), a fak-
túrázásra, mely nem valósult meg, s  arra, 
hogy a polgármester ennek ellenére aláírta 
az átvételi jegyzőkönyvet. A  polgármester 
elmondta, hogy a  reklamációt elfogadták, 
és a hibákat eltávolítják. Láng képviselő ki-
fogásolta, hogy a közbeszerzési bizottságot 
nem hívták össze, hasonlóan, mint a köz-
ség útjainak javítására- és az új építkezési 
körzet műszaki infrastruktúrájának kiépí-
tésére szóló versenytárgyalás kiírásánál 

sem.  Nem voltak meg a kellő feltételek a ja-
vaslatok értékelésére, az egyetlen kritérium 
a legalacsonyabb ár volt. Javasolta mindkét 
versenytárgyalás megszüntetését.        A pol-
gármester figyelmeztetett, hogy a borítéko-
kat április 19-én szakmai rátermettséggel 
rendelkező személy felügyelete alatt nyitják 
ki, itt a képviselők jelenlétére is szükség lesz. 
R. Láng rámutatott, hogy ha folytatódnak 
a  versenytárgyalások, a  munkavégzéshez 
szükség lesz jó minőségű felügyelő-szakem-
ber biztosítására.
Egyéb, beérkezett posta      

Čerhák képviselő úr magyarázatott 
kért a szemételszállító cég megváltoztatásá-
val kapcsolatban, ugyanis a képviselőket er-
ről egyáltalán nem értesítették. Érdeklődött, 
hogy ki választotta ki az új szállítót. A község 
polgármestere elmondta, hogy a SITA cég 
szerződése 2013.3.31-ével lejárt, a  község 
kérte őket egy új árajánlat előterjesztésére, 
de az extrémül magas volt. Más szállítókat 
is megszólítottak, a  legkedvezőbb ajánlatot 
az ENVI-GEOS Nitra adta. A  képviselők 
nem egyeznek bele, s kérik a szemétszállítá-
si szerződés felbontását. Dr. Suba elmondta, 
hogy a vázolt állapot a szeparálás beszünte-
tésére fogja sarkallni a  lakosságot. R. Láng 
javasolta a környezetvédelmi bizottságnak, 
hogy értékelje át a gyűjtési rendszert és mér-
legelje az átalánydíra való áttérés lehetősége-
it.  Hanzlík mérnök kérte a polgármestert, 
hogy foglaljon állást a  falu adósaival kap-
csolatban. A polgármester elmondta, hogy 
2013.12.31-ig 8 jogi- és 39 fizikai személy-
nek volt adóssága. Vita keletkezett, mely-
ből kitűnt, hogy a Prereal kft, a legnagyobb 
adós, szétosztotta a vagyont az eredeti tulaj-
donosok  ( Horváth, Schultz, Suba, Takács 
) között, a  községnek pedig maradt a  ki 
nem fizetett követelés 80. 000 Є  értékben. 
A  továbbiakban megtárgyalták a  lakások 
bérleti szerződéseinek meghosszabbítását, 
s mivel minden kérvényező rendezte a  fa-
luval szembeni kötelezettségeit, a  képvise-
lők elfogadták a  szerződések 2013.6.30-ig 
történő meghosszabbítását. A Slíško család 
kérte a 78. számú 3 szobás lakás bérletének 
felmondását 2013. május 15-i  dátummal, 
a  lakás újbóli bérbeadását a  2013. április 
29-i  munkaértekezleten fogják megtár-
gyalni. Motolíková mérnöknő tájékoztatta 
a  képviselőket az államügyész figyelmez-
tetéséről a falu vízvédelmi jogkörének sza-
bályozása érvényesítésében. A  nyilvános 
vízvezetékekről és a  kanalizációról szóló 
törvény alapján a  község rendeletet ad ki 
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a pót-vízellátásról, pót-szennyvízelvezetés-
ről és a  pöcegödrök tartalmának eltávolí-
tásáról a helyi körülmények között. A köz-
ség a  következő ülésre elkészíti a  rendelet 
javaslatát. A  polgármester megemlítette, 
hogy ki kell dolgozni a  kanalizációra vo-
natkozó működtetési rendet, s egy szakmai 
rátermettséggel bíró személyt is találni kell. 
A lakosság  kezdeményezése alapján kérés-
sel fordultak a Veolia Nitrá-hoz, hogy vál-
toztassák meg a gyorsított autóbuszjáratok 
megállóját, s  a  Trnovec-Jednota megálló 
helyett a  vasútállomás kereszteződésénél 
hozzanak létre megállót, hogy biztonságo-
sabb legyen a lakosok síneken való átkelése. 
A változást a képviselők jóváhagyták.  Alena 
Rudická egyszeri szociális támogatásért fo-
lyamodott Dominik fia számára, aki egy 
komoly baleset áldozata. A képviselők  100 
eurós segélyt szavaztak meg, melyhez be 
kell mutatni az utazással kapcsolatos kiadá-

sok számláit. A  falunapok programjának 
előkészítése: a  programjavaslatot feltették 
a weboldalra, a képviselők az előkészítéssel 
a 2013. április  29-i munkaértekezleten fog-
lalkoznak majd.  
Vita          

Ing. Hanzlík interpellációja – a  falu 
és a  Duslo képviselőinek találkozóján 
Ing. Mako a  falu anilingyártással kap-
csolatos állásfoglalása kapcsán elmondta, 
hogy az állásfoglalást későn, a  határidő 
után küldték el. A  Duslo 2013.11.27-hez 
kérte annak kiadását, a  környezetvédel-
mi bizottság 2012.12.7-én ült össze és az 
elutasító állásfoglalást ajánlott levélben 
2012.12.10-én küldte el a  Környezetvé-
delmi Minisztériumnak és a  Duslo-nak. 
A polgármester elmondta, hogy Ing. Mako 
nem mondott igazat, de Ing. Hanzlík a tör-
vényes álllásfoglalás elküldésének pontos 
időpontját nem tudta meg, csak a polgár-

mester mondta, hogy ez általában 14 nap 
szokott lenni. Hanzlík mérnök a határozat 
„Anilin” pontjába kérte belefoglalni, hogy 
a  memorandum elfogadása nem azonos 
a falu anilingyártásba való beleegyezésével. 
A polgármester azt felelte, hogy nem.

Elhangzott egy kérés  a multifunkciós 
pálya homokkal való befedésére is.

Ing. Hlavatý javasolta, hogy a  közsé-
gi hivatal egyszer egy héten hosszabbítsa 
meg az ügyfélfogadást. Rámutatott továbbá 
a község tulajdonában lévő családi ház ál-
lapotára, mely veszélyezteti a szomszéd tel-
ket. A képviselők megegyeztek abban, hogy 
a  községházán szerdán 17 óráig lesznek 
hivatalos órák. További hozzászólás nem 
volt. Dr. Suba előterjesztette a  határozati 
javaslatot, melyet a képviselők egyhangúlag 
elfogadtak. Részletes információk az ülés 
2013.4.15-i  jegyzőkönyvében, mely a nyil-
vánosság számára is hozzáférhető.

A mai gyerekek egyre több időt tölte-
nek a számítógépek előtt. Ezért iskolánk 
különféle aktivitásokat rendez a  gyere-
keknek, melyek során szórakoznak és 
kellemesebbé teszik a napjukat. Ilyen volt 
a  délutáni „LEGO verseny” is, melyre 
március 14-én került sor. A  rendezvény 
nagyon tetszett a  gyerekeknek, akik az 
építőelemekből csodálatos dolgokat ké-
szítettek. Ház, kotrógép, autó, sárkány és 
sok más mű versenyzett egymással. A leg-
szebb alkotások készítőire értékes jutalom 
várt. Minden versenyző édességet kapott.
A legügyesebbek: 1. P.E. Schlager, 2. L. Boháč, M. Moravanský, 3. J. Molnárová, K. Pipišová.                              Mgr. I. Garčárová

verseny

Iskolánkban a tanítók napját 2013. 
március 27-én ünnepeltük. A tanulók 
a pedagógusokat és az iskolai alkalma-
zottakat a tanítás kezdetén az iskolai 
hangszóróban műsorral, majd virággal 
köszöntötték. A pedagógusnap alkalmá-
ból a tanítók és a nem pedagógiai dol-
gozók a vágsellyei G&G vendéglőben 
ünnepeltek.

Március 28. nálunk minden peda-
gógus ünnepe. Szorosan kapcsolódik Ján 
Ámos Komenský nevéhez.

Komenský minden idők egyik le-
gjelentősebb személyisége, a „nemzetek 
tanítója” volt. Élete során szerette volna 

kiküszöbölni azokat a hiányosságokat, 
melyekkel élete során találkozott. Ez az 
igyekezete már diákkorában is megmu-
tatkozott, később mint tanító, a Morva 
Testvérek gyülekezetének lelkésze, majd 
püspöke, író, iskolareformer és az embe-
ri tudás, a társadalmi élet reformátora 
volt.

Komenský fontos tényt írt le, még-
pedig azt, hogy mások tanítása úgy za-
jlik, hogy mindazt, amit megértettünk, 
elmondjuk osztálytársainknak vagy 
azoknak, akikkel találkozunk. Mert na-
gyon igaz, hogy „Aki másokat tanít, ma-
gát is műveli, nem csak mert ismétléssel 

megerősíti tudását, hanem azért is, mert 
alkalma nyílik elmélyülni az ismeretek-
ben.”

Az ünnepség elválaszthatatlan rés-
zét képezi, hogy Komenský érdemren-
ddel tüntetnek ki pedagógusokat és al-
kalmazottakat.

 
Az idei kitüntetettek:

B. Kováčová
Mgr. M. Grešová,

Mgr. S. Boženíková
J. Ivániová

Katarína Tusková

Pedagógusnap „Ha az ember emberré akar válni, művelődnie kell.“   (J.Á.Komenský)     
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A 2012/2013-as tavaszi idény előtti 
utolsó előkészítő mérkőzésben Tornóc 
játékosai Zsigárdon győztek.

Žihárec – Trnovec 1:2 (1:1)
Szücs, Baricza

A 14. fordulóval megkezdődött a II.A 
osztály tavaszi szezonja

14. kolo
Diakovce – Tornóc 0:6 (0:1)
A  nézők a  hosszú tavaszi szünet után 
kíváncsiak voltak, hogy mutatkozik be 
a  két csapat. A  vendégek sikeresebbek 
voltak, Legner vezertő góljával az 1. 
félidő után 0:1-re vezettek. Kučera 
parádés találata után eldőlt a mérkőzés. 
További gólszerzők: Kuman, Szűcs 2x, 
a hatodikat Novák szerezte.
A  forduló legjobbja – Hrebík, bíró 
Kamenický, 100 néző
További eredmények: Jarok  Cabaj-
Čápor 2:1 (2:0)
További forduló (Svätoplukovo – 
Trnovec)   a rossz idő miatt elhalasztották

15. kolo 
Tornóc – Lužiaky 2:1 (1:0)
A  kellemetlen, szeles időben a  nézők 
szép focit láthattak. A  32. percben 
Kučera szép góllal nyitott. A  szünet 
után a vendégek voltak jobbak, de nem 
tudtak élni a  lehetőségekkel. A  80. 
percben Žigárdi szögletrúgása után 
2:0-ra növelték előnyüket. A  vendégek 
hosszabbításban szereztek gólt, de 
a 3 pont otthon maradt.

Labdarúgás Sikeres tavaszi kezdés

Ifik  1.b osztály 
Selice – Tornóc 0:1 (0:0)
öngól

Predaj osív,
pesticídov a hnojív

1. Nové Sady 15 11 1 3 45:20 34 (+10)
2. Lužianky 16 10 1 5 39:24 31 (+7)
3. Rumanová 15 8 4 3 33:18 28 (+7)
4. Selice 14 8 2 4 40:18 26 (+2)
5. Rišňovce 16 7 4 5 28:32 25 (+1)
6. Hájske 16 7 1 8 30:28 22 (-2)
7. Tornóc 16 6 4 6 33:32 22 (-2)
8. Cabaj-Čápor 15 6 4 5 24:23 22 (-2)
9. Mojmírovce 14 6 3 5 34:31 21 (+3)

10. Svätoplukovo 16 6 3 7 33:38 21 (0)
11. V. Opatovce 15 6 1 8 24:27 19 (-2)
12. Jarok 15 3 2 10 30:44 11 (-13)
13. Čakajovce 15 3 2 10 16:40 11 (-13)
14. Diakovce 16 3 2 11 18:52 11 (-13)

Táblázat II.A osztály 2012/2013

1. N. Hrnčiarovce 12 9 3 0 45:13 30
2. Vinodol 12 8 2 2 61:12 26
3. Nové Sady 12 7 1 4 53:26 22
4. Tornóc 12 6 1 4 27:19 22
5. Cabaj-Čápor 12 6 2 4 32:16 20
6. H. Kráľová 12 6 2 4 40:25 20
7. Výčapy-Opatovce 12 6 1 5 51:31 19
8. Rumanová 11 5 1 5 29:36 16
9. Kráľová nad Váhom 11 5 0 6 26:28 15
10. Jarok 12 2 1 9 12:43 7
11. Mojmírovce 12 1 1 10 13:45 4
12. Selice 12 1 1 10 10:105 4

Táblázat I.B osztály 2012/2013

16. kolo
Selice – Tornóc 1:2 (1:0)
Az óvatos első félidő után csak az ötödik 
perc érdemel említést, amikor Czanik 
belőtte a hazaiak vezető gólját. Aztán 
már csak mezőnyjáték folyt. Az utolsó 
tíz percben a vendégek megfordították 

a gólarányt, mikor a csereként beállt 
Novák gólt lőtt. A forduló legjobbja: 
Legner Z.
Bíró Kompas, 80 néző
További eredmények – Jarok – Diakovce 
10:0 (6:0)
Játékosok – Franko – Bleho, Baricza, 
Mesároš, Székházi M., Kuman, Herceg, 
Žigárdi, Legner, Hrebík, Očenáš, Bartuš 
T., Janáč P., Novák I., Székházi J..

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

feldolgozta: Š. Kočiš

Tornóci hírek március-április 2013

8



Ünnepi megnyitó
2013. június elsején

Töltsék hasznosan és kellemes környezetben szabadidejüket, látogassanak el 
családjukkal, barátaikkal a „Lángov dvor”  gazdaságba.

Ez alkalomból bemutatják lovaglóművészetüket a:
- hortobágyi csikósok

- Lukáš Tomšík kaszkadőr / aki a Narnia – Caspian hercege filmben is 
  szerepelt / és Miroslava Kytková kaszkadőr

- Ján Francisci - fuvaros
- Vermes István  - íjász

- Boris Budaj és Veronika Almanová – westernlovaglás,
továbbá a helyi lótenyésztők

A megnyitóval egyúttal a gyermeknapot is ünnepeljük, a kicsiknek érdekes 
programokat, versenyeket szervezünk.

Szeretettel várjuk Önt is, látogasson el hozzánk Tornócra!  . 
Részletek a www.langovdvor.sk weboldalon.

Új könyvek
a könyvtárban

 A játék öröme és a versenyszellem 
még idősebb korban sem hagyta  el Ing. 
Jozef Kukant, a TJ Dynamus Tornoc si-
keres asztaliteniszezőjét. A téli hónapo-
kban három rangos versenyen is kiváló 
eredményt ért el.

A nem regisztrált játékosoknál a 70 
év felettiek kategóriájában az I.  helyet 
szerezte meg / močenoki sportcsarnok, 
2013.12.15. /

A Szlovák Köztársaság megala-

Sikeres asztaliteniszező 
a fiatal játékosok példaképe

Lyons C. J. – Slepá viera
Clareová C. – Mechanický anjel                             
Bachman S. – Vyvolený
Fordová J. – Za hranicou strachu
Jóriová V. – Za múrom
Cross E. – Pastier
Christie – Schôdzka so smrťou
Robardsová – Neodolateľná Claire
Coulterová C. – Farárova nevesta
Baloghová M. – Najprv sa vezmeme
Silva D. – Padlý anjel
Hockingová A. – Prímerie
Lindseyová J. – Tajomný dar
Němcová B. – Z klenotnice našich 
rozprávok

kulásának 20. évfordulója tiszteletére   
rendezett versenyben szintén az I. he-
lyen végzett / a Matica slovenská Háza, 
Nitra, 2013.1.4 /

A veteránok húsvéti tornája Moče-
nok község első írásos emléke  900. év-
fordulója alkalmából – I. hely.

Eredményei azt bizonyítják, hogy 
a kor és az egészségi problémák nem 
akadályozhatják az embert, ha igazán el 
akar érni valamit.

   
JH

A Tornóci Dynamo Futballklub csapatainak szétírása, tavasz 12/13
Ford. Időpont „A“ felnőt „D“ Ifik „Ž“diákok
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Március és április a horgászok több-
ségénél még nyugodt időszaknak szá-
mít, amikor előkészítjük és szükség ese-
tén felújítjuk a  felszerelést, „taktikákat” 
tervezünk, melyek biztos sikert hoznak 
majd a  tekintélyes zsákmány megszer-
zésében. Idén szép tavaszi időben nem 
igazán sokat horgászhattunk, hiszen 
a  március eleji néhány kellemes tavaszi 
napot leszámítva sokáig tartotta magát 
a  hideg. Ekkor még kifogtunk néhány 
pontyot a halászati tilalom beállta  előtt. 
A  Vágon a  horgászás főként a  királyfai 
víztározó öblében volt sikeres, ahol min-
denki kedvére horgászhatott és gazdag 
zsákmányt  tudott szerezni. A  folyás-
nál  a tartósan hideg víz miatt a fogások 
gyérebbek voltak, de azok a  halászok, 
akik szeretik a  tavaszi halászást, ebben 
a vízben is képesek sikerrel járni. Ez az 
időszak viszont a  horgászterületek és 
környékük új idényre való felkészítésé-
vel telik. Március elején az Amerika III. 
halastónál találkoztunk a  Duslo Šaľa és 
a  Vágsellyei Körzeti  Környezetvédel-
mi Hivatal, valamint a vágsellyei városi 
horgászszervezet és az ottani mezőgaz-
dasági szövetkezet képviselőivel, hogy 
helyben tárgyaljuk meg az Amerika III. 
halastóhoz tartozó erdős rész kitisztítá-
sának és ritkításának lehetőségeit, hogy 
a  szélesebb környék gondozottnak has-
son. Tárgyaltunk továbbá a szilárd mezei 
út kiépítéséről a  Vághoz vezető halastó 
töltése mellett úgy, hogy az idény alatt ne 
hozzanak létre utakat a  bevetett mező-
gazdasági területeken. A ritkítás okainak 
és a mezei út megépítésének megokolása 
után minden fél támogatásáról, együtt-
működéséről biztosított minket. Az út 
építése a szükséges dokumentáció kidol-
gozása után, a ritkítás pedig a vegetáci-
ós időszak befejeztével és az engedélyek 
elintézését követően kezdődik / a bérbe-
adó a Duslo és a Vágsellyei Körzeti Kör-
nyezetvédelmi Hivatal /.

Március 9-én és 10-én a Vág szint-
jének emelkedésével lehetőség nyílt 
arra, hogy a Vágból vizet vezessenek az 
Amerika III. halastóba. A víz szintje kb. 
80 centiméterrel növekedett. Erről a  „ 
Több víz az Amerikába” című cikkben 
tájékoztattuk önöket a www.srztrnovec.
sk weboldalon. Március 23-án tagjaink 
részt vettek a  községi hivatal által már 

hagyományosan megrendezett „Föld 
napja” akción, mely a   környező termé-
szet takarítására irányult . Csak az a szo-
morú, hogy a rendezvényen a propagálás 
ellenére csak néhány tagunk jött el. A ta-
valyi takarítás és szemétszedés ellenére 
újból egy egész traktorpótkocsira való 
különféle szemét gyűlt össze. A brigád-
munka során a  halastó környékére kb. 
30 db lepényfát /Gleditsia triacanthos/ 
ültettek ki, melyeket tagjaink, Ladislav 
Bujdoš és Ľudovít Žilinský biztosítottak. 
Minden részt vevő tagunknak köszön-
jük az aktív munkát. Egy nagy „köszön-
jük! ” jár a DRULES vadászegyesületnek 
is, mely a  társadalmi munkában részt 
vevőknek ízletes gulyás formájában fris-
sítőt biztosított.

 A szezon kezdetéig még ki kell taka-
rítanunk a  Vízállás halasó környékét és 
befejezni a Vermek ivadéknevelő halastó 
partjának tisztítását. A  brigádmunkára  
az elnöknél vagy a  gazdasági felelősnél 
lehet jelentkezni.

Tagjaink közül jó szakembereket 
keresünk a vadászház bejárata előtti ta-
lajlapok lerakásához és a homlokzat ja-
vításának befejezéséhez. Kérjük, jelent-
kezzenek, ha lesz idejük elvégezni ezeket 
a munkálatokat.

Március 25-én a  HSz Vágsellyei   
Városi Szervezetének vezetőségi ülésén 
elfogadtak egy határozatot az Amerika 
III. halastó partjára és az ahhoz tartozó 
zöldterületekre vonatkozóan, miszerint 
itt meg van tiltva mindennemű olyan 
tevékenység, mely nem egyeztethető 
össze a  horgászattal.  A  határozatot és 
a kölcsönös szerződés szövegét az Ame-
rika III. használatáról, mely alapján ezt 
a rendeletet kiadták, megtalálják a web-

oldalunkon az információk címszó alatt.
Március 26-án zajlott a Vermek ha-

lastó betelepítése 100 kg K1 ponttyal 
/1 kg cca 14 db ponty/. A rupínnal kezelt 
állományt az érsekújvári „ZÚGOV” hal-
gazdaság szállította.

Gabriel Sedlák, id. és ifj. Jozef Bu-
gyi és Štefan Toriška tagok jóvoltából az 
Amerika   III.   halastóba 15 db   ívófészket   
helyeztek el   a fogasok ívására. Az ívás si-
kerességét ellenőrzik és azután a  fészket 
áthelyezik  a  halastó azon részére, ahol 
szezonkezdéskor nem lesznek útban 
a halászásnál, és így más halfajták ívását 
is szolgálhatják.

Április 6-án zajlott a tavaszi haltele-
pítés, melyről szintén a weboldalunk által 
tájékoztattuk önöket. Azoknak, akiknek 
nincs internetes hozzáférésük, elmond-
juk, hogy a  telepítés a következőképpen 
alakult: VĺZÁLLÁS:1.200 kg és Amerika 
III. 850 kg+950 kg /Selice+Šaľa+Tornóci 
Községi Hivatal/. A  telepítés K3 pon-
tyokkal történt. Az állományt a  Kolter-
Bohelov halgazdaság adta, s  mindkét 
halastóban rupínkezelés is folyt. Egyúttal 
a Vágon is végeztek telepítést Selice szá-
mára a  víztárolónál Vágfarkasd irányá-
ból, mert a szétázott terület miatt ez Sók 
felől nehezen megközelíthető volt.

Május 4-én, az idény kezdetén kerül 
sor a  hagyományos horgászversenyre, 
melyre szeretettel meghívjuk a horgászo-
kat, de a többi lakost is. A versenyzőket 
érdekes díjakkal, a  nagy nyilvánosságot 
pedig frissítővel, halászlével, sült hallal és 
tombolával várjuk. Az idényhez minden-
kinek jó egészséget, sok horgászsikert, 
a horgászterület partjain pedig  kellemes 
időtöltést kívánunk

PETROV ZDAR

Az új horgászidény megnyitása előtt
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