
900 rokov obce

Deň detí

Začiatok sezóny

Obec Trnovec nad Váhom sa 
po prvýkrát spomína v  písomných 
prameňoch pod názvom Durmuz. 
V Zoborskej listine z roku 1113 uhorský 
kráľ Koloman potvrdil zoborskému 
opátovi Godofredovi hranice majetkov 
patriacich tomuto opátstvu.

Územie, na ktorom dnes leží naša 
obec, bolo však využívané od počiatkov 
osídlenia Slovenska. Zatiaľ najstaršie 
dôkazy osídlenia sú doložené z  doby 
kamennej, to znamená, že najmenej 
päťtisíc rokov je toto územie obývané. 
Nevieme mnoho o  tých, ktorí tu žili 
v  dobe bronzovej, rovnako len pár 
nálezov pripomína keltské kmene, 
ktoré počas svojich výbojov sa usadili 
aj na tomto kúsku zeme. Svoje stopy tu 
zanechali Rimania, Germáni, postupne 
sa tu usadili slovenské a  staromaďarské 
kmene. 

Bohatá história obce, alebo skôr to, 
čo o nej vieme dnes, bude sprístupnená 
širokej verejnosti v  monografii, ktorú 

obec v  spolupráci s  renomovanými 
historikmi pripravuje a  ktorá vyjde 
v  tomto roku. Priblíži všetkým našim 
občanom nielen najstaršie dejiny, ale celú 
jej históriu až po súčasnosť. Mnohých 
z  nás postaví zoči-voči jednoduchému 
faktu, že mnoho iných ľudí chodilo 
pred nami po tejto pôde, mnohé ruky 
obrábali túto zem, venovali jej lásku, 
prácu, vložili do nej nádeje a sny. Žili tu 
svoj prostý, každodenný život, ale čelili 
aj ťažkým skúškam.

Dnes tu žijeme my. Žijeme 
v modernej obci, ktorá má vybudovanú 

komplexnú občiansku vybavenosť, 
inžinierske siete. Máme dobré 
podmienky na nákup, zdravotné 
stredisko s  lekárňou, 65 nájomných 
bytov, zrekonštruovanú základnú 
i  materskú školu, telocvičňu i  školský 
klub. Svoj voľný čas môžu milovníci 
športu tráviť na multifunkčnom ihrisku, 
rybárom slúžia tri rybníky či rieka Váh. 
Dopravné spojenie, či už železnicou 
alebo autobusové, je jednou z výhod, za 
ktoré vďačíme polohe našej obce. 

Toto významné jubileum 
pripomínajú aj mnohé akcie, ktoré 
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900. výročie prvej písomnej zmienky
o obci trnovec nad Váhom



Matej Éleš      
Matúš Fehervary
Kristián Hrdý
Zuzana Miháliková
Sára Polkorábová

Ján Fehér, 85 rokov
Juraj Lisický, 83 rokov
Jozef Mihálik, 66 rokov
Mária Miškolciová, 92 rokov    
Antónia Nováková, 88 rokov, H.J.
Július Rábek, 80 rokov
Lýdia Ráczová, 82 rokov

 František Éleš
 Irena Emberová
 Juliana Keselyová

 Helena Hajtmanová
 Irena Kosztanková
 Jozef Láng
 Magdalena Tabačeková, H.J.

Erika Bírócziová  a Andrej Krátky 
Lucia Sýkorová  a Peter Braun

Vyvrcholením podujatí a osláv by mali byť X. obecné dni, ktoré sa budú konať 28. 
a 29. júna 2013. Obec pripravila takýto program:

Piatok 28. júna 2013
18:00 - TALENT 2013 - okresná spevácka súťaž

Sobota 29. júna 2013
  7:00 - Rybárske preteky detí na rybníku Vermek
10:00 - Jazda zručnosti osobných automobilov pred železničnou stanicou
      Trnovec nad Váhom a prehliadka motocyklov
17:00 - Príhovor starostu obce
17:15 - Vystúpenie žiakov základnej školy Trnovec nad Váhom
17:30 - Vystúpenie víťazov speváckej súťaže
17:45 - Jesenné ruže
18:00 - Poison Candy (dievčenská rocková skupina)
19:00 - Bukasový masív (country - folk)
20:00 - ABBA Show (piesne obľúbenej švédskej skupiny)
21:00 - Alma – art – maďarský rock (piesne skupiny Omega)
22:00 - 05:00 - Tanečná zábava (hrá skupina Atlantik)

Sprievodné programy
14:00 súťaž v lukostreľbe amatérov (ženy, deti, muži) na futbalovom ihrisku
16:00 stolnotenisové popoludnie pre širokú verejnosť
          (telocvičňa základnej školy)
živá socha
historické tance
ohňová show
22:00 na parkovisku MKS – DJ Slížo, diskotéka pre mládež
22:30 Laser beam

Srdečné poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí prispeli sponzorským darom 
k  tomu, aby sa táto slávnostná udalosť 
navždy zapísala do histórie našej obce 
– Poľnohospodárske družstvo Progres 
Selice, Merkant Nitra, Slovenská pošta 
Banská Bystrica, Farma Majcichov, 
COOP Jednota Galanta, pani Helena 
Ábrahámová, J&T banka Bratislava, 
Komunálna poisťovňa Bratislava, 
Autoškola Ing. Hlavatý. Ďakujeme aj 
tým, ktorí prispeli, ale požiadali nás, aby 
sme ich medzi sponzormi neuvádzali.

sa už v  tomto roku uskutočnili, či už 
to bol fašiangový ples pod záštitou 
spoločenskej organizácie Csemadok 
alebo vystúpenie cirkusu Karlsson pre 
žiakov základnej školy. S  pomocou 
detí z  turistického krúžku, poľovníkov, 
rybárov, ale aj dobrovoľníkov vyčistili 
sa brehy našich rybníkov a  rieky Váh. 
Brigáda bola spojená s pálením Moreny. 
V  miestnom kultúrnom stredisku sa 
konalo divadelné predstavenie „Lepší 
pán“, na strelnici Hubert súťaž v  3D 
lukostreľbe. Rybári usporiadali rybárske 

preteky, kultúrnym programom 
pozdravili svoje mamičky a  babičky 
deti zo základnej školy pri príležitosti 
Dňa matiek. Deti ZŠsMŠ oslávili sviatok 
detí koncertom modernej hudby, ale 
aj futbalovým zápasom. So záujmom 
si pozreli ukážky hasičskej techniky, 
vyšantili sa na diskotéke. Dňa 1. júna 
otvoril svoje brány Lángov dvor. 
V náhradnom termíne 9. 6. sa uskutočnil 
florbalový turnaj za účasti 10 mužstiev 
a  konala sa aj detská olympiáda žiakov 
základnej školy.

Spoločenská 
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji
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V mene všetkých obyvateliek Zariadenia opatrovateľskej služby v Trnovci 
nad Váhom srdečne ďakujem pani Darine Seemannovej, rod. Matúšovej, 

ktorá pri príležitosti Dňa matiek potešila ich srdiečka krásnymi kvetmi.

Adriána Baraníková, zástupca vedúcej ZOS

poďakovanie

V nedeľu 14.4. 2013 sa v okolí športovej strelnice Hubert 
konala prvá tohtoročná súťaž v  3D lukostreľbe (lukostrelecká 
disciplína, pri ktorej sa v terénnych podmienkach strieľa na re-
alistické figuríny zvierat). Za slnečného počasia sa tu zišla elita 
z celého kraja aby si zmerala sily v boji o pohár Južnej päťky. Sú-
ťaže sa zúčastnilo vyše 90 lukostrelcov rozdelených do šiestich 
vekových kategórií a  podľa typu luku do siedmich divízií. Po 
rozohriatí na cvičných terčovniciach, príhovore organizátorov 
a  pána starostu sa strelci vydali v  6-7  členných skupinách na 
súťažnú trať dlhú ca 3 km, pozostávajúcu z 24 terčov. Po šty-
roch hodinách strávených na trati každému dobre padol chutný 
obed a po ňom nasledovali “špeciality” našej strelnice: streľba 
na bežiaci terč a po nej streľba špeciálnymi šípmi na lietajúce 
terče. Po vyhodnotení sa všetci príjemne unavení vydali na ces-
tu domov. 

Pretek sa uskutočnil pod záštitou sponzora - lukostreleckej 
predajne www.LUKaŠÍP.sk za výdatnej pomoci miestnych lu-
kostreleckých nadšencov L.Bujdoša, R.Horvátha a M.Horvátha, 
ktorí tejto záľube venujú každú voľnú chvíľu. Ak máte záujem 
sa pridať, alebo si lukostreľbu vyskúšať, prihláste sa na info@
lukasip.sk, stretávame sa takmer každú nedeľu popoludní na 
strelnici Hubert.

Ing. Dušan Horváth

    V  dnešnej dobe, keď je životné 
prostredie veľmi znečistené a  príroda 
volá na poplach si všetci uvedomujeme 
dôležitosť a  nutnosť už od útleho veku 
prebúdzať v  deťoch enviromentálne 
cítenie, učiť ich spoznávať krásy prírody 
a  potrebu chrániť ju. Iba častým 
pozorovaním a  poznávaním príčin 
a  následkov je možné priviesť deti 
k  určitému ucelenejšiemu, globálnemu, 
ekologickému uvažovaniu, na základe 
ktorého začnú i  deti samostatne konať 
v  rámci ich rozumových schopností 
a možností.

     
Deň 22. apríl je už tradičný ako DEŇ 

ZEME. Máme radi našu planétu Zem, 
našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme 
a preto nám leží na srdci čistota a pori-
adok nášho okolia. Tento deň je veľmi 

významný pre všetkých ľudí, pretože si 
pripomíname, ako je dôležité chrániť 
prírodu, a že rovnováha všetkého živého 
na tejto planéte je vzácna a obdivuhod-
ná. 

DEŇ ZEME 22. apríl.
Je to deň, ktorý patrí našej krásnej 

planéte Zem. Zemi, ktorú by si mal každý 
z nás vážiť a niečo pekné a užitočné pre ňu 
urobiť. 

Možno by stačilo, keby sme jeden deň 
išli pešo, keby nebol vyťatý jeden strom, 
zašliapnutý jediný chrobáčik. Dali by sme 
tak šancu na prežitie ľuďom, rastlinám 
a zvieratám.

Na zemi je dosť miesta pre všetkých.

Deti z  našej materskej školy si pri-
pomenuli DEŇ ZEME výtvarným a pra-
covným stvárnením prírody, poukázali 
na nebezpečenstvo znečistenia prírody 
a dôležitosť starostlivosti o našu ZEM.

     Rozprávali sa o prírode, rastlinách, 
zvieratách a  živočíchoch. Kreslili, lepili, 
maľovali dúhenkový strom. Vyjadrili svoj 
postoj ako sa správať k  prírode. Neskôr 
sme boli „MALÍ OCHRANÁRI  PRÍRO-
DY“. Zapojili sme sa do čistenia nášho 
školského dvora. Zbierali sme rôzne 
nečistoty a  aby bola naša planéta nielen 
čistá, ale aj krásna vysadili sme kvety ako 
symbol radosti. 

     Cieľom nášho podujatia bolo 
rozvíjať enviromentálne povedomie detí, 
tvorivým a  hravým spôsobom chrániť 
prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať 
životné prostredie.

Deň Zeme v našej materskej škole bol 
dňom veselej nálady, rôznych hier a pra-
covných aktivít.

Za kolektív
Beata Kováčová, učiteľka MŠ
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lukostrelecká
súťaž

deň zeme v materskej škole



Csikósi z Hortobágyu

Alexander Majer zabáva deti

István Vermes a lukostrelci

Alexander Majer

Miroslava Kytková

Hlavní kuchári a obetaví priatelia

Lukáš Tomšík

Csikósi

Ján Francisci a jeho ťažné kone

Víťazi detských rybárskych pretekov

Ďakujeme  sponzorom: MIKULÁŠ LÁNG, JOŽKO ŠILÁK, ALEXANDER SZIJARTÓ, ALOJZ A EVA ČELITKOVÍ,  FRANTIŠEK 
VÉGFALVI, ANKA BÓRIKOVÁ, OBECNÝ ÚRAD TRNOVEC NAD VÁHOM, VÍNO JANO-LIMBACH, TOPVAR a.s., 
KOFOLA a.s., KRISTÍNA KUNOVÁ, JÁN KŇAŽKO  A  VŠETKÝM  ČO  NÁM  NEZIŠTNE  POMOHLI  A  OBETOVALI  SVOJ  
ČAS  A  ENERGIU  PRE NÁS.
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1. júna sme videli tieto nádherné vystúpenia: 



Hypotekárne centrum HYPO 
Consulting – partner pre banky 
oznamuje, že našu kanceláriu 
nájdete v  kultúrnom dome 
v Trnovci nad Váhom.

Pre našich klientov sme 
vyjednali množstvo výnimiek na 
úrokových sadzbách a poplatkoch, 
ušetrili sme hodiny času správnym 
výberom banky, vyriešili sme 
zdanlivo neriešiteľné a preto sme sa 
stali odporúčaným hypotekárnym 
centrom.

Dúfame, že aj Vy sa stanete 
našim klientom a  pomôžeme 
Vám ušetriť, stačí, ak si prídete 
dať vypracovať ponuku. Ďalšie 
výhody, ktoré môžete získať, sú 
napr. viac úverov spojiť do jedného 
(refinanc úveru), následný servis, 
vypracovanie ponuky do banky, 
dohliadanie na schválenie úverov.

Tel. č. 0918/039050 p. Jobbágyová

Určite Vás všetkých poteší správa 
o úspechu nášho rodáka pána Jozefa Hu-
bera, ktorý v týchto dňoch vydal krásnu 
knihu Štrbské Pleso na dobových po-
hľadniciach a  fotografiách. Srdečne mu 
blahoželáme a  sme radi, že túto knihu 
daroval našej obecnej knižnici, kde si ju 
môžu záujemcovia požičať a  pokochať 
sa krásnou publikáciou, ktorá zachytáva 
premeny miesta, kde jej autor našiel svoj 
nový domov.

Milý pán Jozef Huber, prajeme Vám 
veľa úspechov aj do budúcnosti! 

Rovnako ako v minulom roku, aj tento rok sa pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí rozšírili rady čitateľov obecnej knižnice. Jej členmi sa stali žiaci predškolské-
ho ročníka materskej školy i žiaci prvej a druhej triedy základnej školy. Všetky deti 
boli zapísané bezplatne, bez úhrady členského poplatku. 

Milé deti, ak si chcete požičať niektorú z mnohých krásnych kníh, ktoré na vás 
čakajú v obecnej knižnici, stačí, keď navštívite knižnicu v sprievode rodičov či sta-
rých rodičov. Naša knižnica svoj knižný fond neustále doplňuje, napokon, počas me-
todickej porady knihovníkov Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v rámci okresu 
Šaľa spomedzi všetkých obecných knižníc s profesionálnymi zamestnancami splnili 
najviac štandardov, čo sú výsledky plnenia štatistických ukazovateľov za rok 2012. 
Samozrejme, stále je čo skvalitňovať a  zlepšovať.  Okrem iného čakajú na svojich 
čitateľov tieto novinky:

Červenák – Bohatýr 3 – Bílá věž
Červenák – Zlato Arkony II.

Canavan – Novicka
Taylorová – Dni krvi a trblietavých hviezd

Jeffriesová – S diablom v posteli
Michaelsová – Ako zviesť vojvodu

Connelly – Kvapka
Gardnerová – Chyť ma

Mead – Upírska akadémia 2 – Mrazivý bozk

Naša knižnica získala dotáciu z  rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v sume 400,- Eur, takže aj v tomto roku môžeme zakúpiť o niekoľko pekných knižiek 
viac. Budeme radi, keď vás medzi jej čitateľmi privítame.

Pre čitateľov
obecnej knižnice

Kniha o
štrbskom plese
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20. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva v Trnovci nad Váhom sa konalo 10. 
júna 2013. Zúčastnili sa ho starosta obce 
Ing. Ján Hrabovský, všetci poslanci OZ, 
kontrolórka obce Ing. Mária Fülöpová, 
prednostka OcÚ Ing. Alžbeta Motolíko-
vá a náčelník OP kpt. Jozef Orosz. Zapi-
sovateľka Katarína Zalubelová.

I. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a  viedol staros-

ta Ing. Hrabovský. Za overovateľov boli 
určení Ing. Jozef Hanzlík a  A. Čelítko. 
Do návrhovej komisie boli navrhnu-
tí a  schválení Ing. M. Gašpieriková, E. 
Fülöpová a Ing. J. Hlavatý. Predsedajúci 
predložil na schválenie program zasad-
nutia, ktorý Ing. Hanzlík navrhol dopl-
niť v bode 2 o stanovisko k hodnotiacej 
správe činnosti výroby anilínu. Program 
bol doplnený a schválený. 

O  stanovisku informovala poslan-
cov Ing. Motolíková, ktorá informovala 
poslancov, že obec stanovisko vypra-
covala a  zaslala v  požadovanom termí-
ne. Stanovisko sa vypracovalo k správe, 
nie k zámeru. P. Láng sa v nitrianskych 
novinách dočítal, že starosta ako občan 
sa vyjadril. Hodnotiaca správa je v pro-
spech Dusla, doteraz sa anilín len do-
vážal, teraz sa má tu aj vyrábať. V obci 
je veľa prípadov rakoviny. Starosta mu 
odpovedal, že ním uvádzané príklady 
úmrtí vzhľadom na životný štýl postih-
nutých asi vôbec nesúvisia s Duslom a že 
v  listoch z decembra 2012 a  júna 2013, 
zaslaných dotknutým orgánom vo veci 
anilínu je uvedené stanovisko obce, že 
nesúhlasí s touto výrobou. P. Hrabovský 
sa vyjadril, že starosta obce je aj súkrom-
ná osoba a má tak isto právo aj na svoj 
názor. Obec mala vypísať referendum. 

P. Čelítko: nikto z občanov na verej-
nom prerokovaní nepovedal, že anilín 
nechceme, len p. Láng a  Hanzlík. Ing. 
Hanzlík poznamenal, že jednoduchý 
človek vie len ťažko upozorniť na nega-
tíva na zdravie občanov, spýtal sa, kedy 
bude vypracovaný záznam, do ktoré-
ho by rád nahliadol. PaedDr. Suba bol 
prekvapený hlasovaním poslancov, je 
bezpečnejšie ak sa anilín v Dusle vyrá-
ba ako keď sa vozí cez koľajisko v našej 
obci, je zvedavý aké bude stanovisko 
ministerstva Životného prostredia SR. 
Ďalej poznamenal na argument, že Dus-
lo je stále zodpovedné za znečistenú 
vodu vo Váhu, že sa situácia za posledné 

obdobie rapídne zmenila, objavil sa na 
našom úseku Váhu bobor, ktorý je jed-
ným z indikátorov čistoty vody. V okolí 
máme dve rodiny. Je to neklamný vzťah, 
že voda vo Váhu nie je znečistená. Mali 
sme dobrú východiskovú pozíciu pre 
obec a je ŽP cestou Dusla niečo vybaviť 
čo sme nevyužili a prejavil obavu, že po 
negatívnom stanovisku sa nám to poda-
rí. Láng potvrdil, že spolupráca viazne, 
podľa neho je anilín svinstvo, a  bude 
u nás, rovnako suroviny budú dodávané 
cez našu obec. Prínos je to pre Duslo po 
stránke finančnej, obec nie je schopná 
zabezpečiť bezpečnosť prevádzky suro-
vín. Ing. Hrabovský povedal, že suroviny 
a prísady sa dovážať nebudú.

Ing. Hanzlík sa spytoval, či je možné 
do záznamu nahliadnuť. P. Hrabovský 
sa spýtal Ing. Hanzlíka, že ako mladý sa 
podieľal na výstavbe Inhibítora, či mu to 
vtedy nevadilo. P. Láng sa zaujímal o to, 
aký vplyv má hodnotiaca správa, keď 
poslanci sa rozhodli už v decembri 2012. 
Skonštatoval, že najväčším zamestnáva-
teľom v obci nie je Duslo. Podľa PaedDr. 
Subu 10-12% financií do rozpočtu je daň 
z Dusla, plynú nám odtiaľ peniaze,  za-
mestnáva našich ľudí, zabezpečme my  
našim občanom zamestnanie v obci, ďa-
lej bola šanca napraviť viaznucu komu-
nikáciu s Duslom, mohli sme niečo vy-
ťažiť z  navrhnutého memoranda a  mať 
písomný prísľub pre riešenia v obci.

Ing. Hanzlík zopakoval, že anilín je 
jed, karcinogén a mutagén. P. Láng a p. 
Fülöpová sa spýtali, čo bude s prevádz-
kou za 20 rokov. Odpoveď Dusla znela, 
že pri výstavbe je zakotvená aj likvidácia.

II. Kontrola uznesenia z  predchá-
dzajúceho OZ

S  kontrolou oboznámil starosta, 
správa je prílohou zápisnice, poslanci ju 
vzali na vedomie.

III. Hospodárenie obce za rok 2012 
– záverečný účet, stanovisko hlavného 
kontrolóra obce a  správa nezávislého 
audítora.

S  hospodárením obce za rok 2012 
oboznámil poslancov starosta obce, 
prečítal aj stanovisko audítora. Materiál 
bol doručený spolu s  pozvánkou. Pri-
pomienku mala kontrolórka obce, kto-
rá žiadala kozmetické úpravy v bilancii 
aktív a  pasív. Rezervný fond vo výške 
12.824,39 Eur sa použije na kanalizáciu. 
Správa o hospodárení obce za rok 2012 

bola schválená bez výhrad. Záverečný 
účet za rok 2012 bol jednohlasne schvá-
lený – bez výhrad.

IV. Hospodárenie obce za I. Q. 2013
Správu predniesol starosta obce, 

ktorý konštatoval, že hospodárenie mož-
no vcelku hodnotiť kladne. Oboznámil 
poslancov s  tým, že obec sa neriadila 
memorandom vlády a  ZMOS o  skráte-
ní miezd a  tovarov. Zatiaľ obci sankcie 
nehrozia. Kontrolórka poznamenala, že 
obec hospodárila podľa zákona, nepo-
rušila žiadny predpis. Keďže plnenie vý-
davkov niektorých položiek je na 109%, 
treba uvažovať nad úpravou rozpočtu. 
Ďalej oboznámila prítomných, že podľa 
nového zákona platby nad 5.000,- Eur by 
obec nemala uhrádzať v  hotovosti. Od-
poručila hospodárenie za I. Q. 2013 vziať 
na vedomie.

V. VZN Obce 2/2013 o  spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a  ná-
hradného odvádzania odpadových vôd

Poslancov s týmto VZN oboznámila 
prednostka OcÚ, neboli k nemu žiadne 
pripomienky. Návrh bol jednohlasne 
schválený.

VI. VZN 3/2013 o udeľovaní ocene-
ní obce Trnovec nad Váhom

Prednostka poslancov informovala, 
že VZN bolo zverejnené na stránkach 
i na úradnej tabuli, starosta poznamenal, 
že možno predkladať návrhy na ocene-
nie. Poslanci návrh jednohlasne schválili.

VII. VZN 4/2013 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v  ško-
lách a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad 
Váhom a  určenie miesta a  času zápisu 
detí na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole.

O  návrhu informovala prednostka 
Ing. Motolíková, poznamenala, že návrh 
na vypracovanie VZN dala ZŚsMŠ, zvý-
šenie stravného bude o  6-7  centov. Ná-
vrh bol jednohlasne schválený.

VIII. Správa bytovej komisie (pre-
obsadenie bytov, predĺženie náj. zmlúv)

Správu bytovej komisie o  preobsa-
dení bytov predniesla Ing. Motolíková. 
Ide o pridelenie trojizbového bytu v by-
tovom dome 78 manželom Feketeovým 
do 30. 4. 2015, pridelenie 1-izbového 
bytu v č. 79 M. Klinkovi do 30. 4. 2014. 
Predĺžené boli nájomné zmluvy v  byt. 
domoch 303 a 304 do 30. 6. 2014.  V byt. 
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dome 584 nájomníkovi L. Boháčovi 
bola predĺžený nájomná zmluva do 30. 
6. 2014, ostatným nájomníkom do 30. 
6. 2015. Rovnako nájomníkom v  byt. 
domoch č. 78 a 79, 993, 994 a 995 bola 
predĺžená zmluva do 30. 6. 2015. Tým 
nájomníkom, ktorí platili nepravidelne, 
boli zmluvy predĺžené na 6 mesiacov.

Poslanec R. Hrabovský sa spýtal na 
problémy s  rod. Pákozdyovou, či boli 
riešené. Odpoveď: rodina bola napome-
nutá, bol urobený záznam na obecnej 
polícii, ak budú spôsobovať problémy, 
nájomná zmluva sa im nepredĺži. Tejto 
rodine bola zmluva predĺžená do 30. 9. 
2013.

IX. Správa o činnosti obecnej polí-
cie (apríl – máj 2013)

Správu podal náčelník kpt. Orosz. 
Boli k  nej tieto návrhy a  pripomienky: 
Starosta obce – členovia majú viac cho-
diť po obci peši, je to efektívnejšie, p. 
Čerhák – na florbalovom turnaji mla-
diství ukradli veci zo školskej šatne. Kpt. 
Orosz odpovedal, že polícia o turnaji ani 
nevedela. PaedDr. Suba sa vyjadril, že 
polícia by o každej akcii vedieť mala.

Ing. Hlavatý sa sťažoval na problé-
my s vozidlami parkujúcimi na cestách, 
bolo to prednesené už na minulom za-
stupiteľstve (problém sa rieši).

P. Láng sa spytoval na požiadavky 
OP na skvalitnenie a  zlepšenie ich čin-
nosti. Kpt. Orosz uviedol, že auto sa ne-
ustále opravuje, možno by bol čas zvážiť 
kúpu lepšieho auta, fotopasce a bateriek 
pre členov OP. Poslanci navrhli stanoviť 
podmienky kúpy a kúpnej ceny.

P. Hrabovský sa spýtal, či sa našiel 

páchateľ krádeže auta na Jatovskej ulici. 
Kpt. Orosz: Na krádeži pracuje obecná aj 
štátna polícia.

P. Láng sa informoval, ako je to s ka-
merovým systémom. Kpt. Orosz odpo-
vedal, že na poslednej etape sa pracuje, 
dorieši sa použitie infražiaričov. PaedDr. 
Suba poznamenal, že použitie starých 
kamier je neúčelné, vynaložili sa už 
značné finančné prostriedky (centrálny 
pult a pracovník pri ňom), bola by ško-
da, keby sa niečo stalo a kamery by svoj 
účel neplnili. P. Láng sa spytoval na ka-
meru na vodárni – kamera tam už nie 
je, je v Novom Trnovci. Poslanci správu 
vzali na vedomie.

X. Správa o činnosti Komisie špor-
tu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí 
a zdravotníctva

Správu predniesol predseda komisie 
p. Čerhák. P. Fülöpová sa spýtala, aká 
bola spolupráca pri florbalovom turnaji, 
keď neboli na ihrisku otvorené šatne ani 
toalety, súťažiaci behali do školy. Požia-
dala škola o  spoluprácu, nedostatky je 
potrebné tlmočiť rade školy. Poslanci 
potom vzali správu na vedomie.

XI. Rôzne, došlá pošta
- verejné obstarávanie na opravu 

cesty: čaká sa na podklady
- infraštruktúra NSO: otváranie 

obálok bude 19. 6. 2013
- zber a  odvoz TKO: podklady sa 

zhromažďujú
• žiadosť na výstavbu cesty – bytov-

ky 914, 915, 916 a 917: je potrebné overiť 
vlastnícke vzťahy

• žiadosť Csemadok o  poskytnutie 
dotácie na letný tábor: poslanci jedno-

hlasne schválili dotáciu vo výške 300,- 
Eur

• žiadosť rímskokatolíckeho farské-
ho úradu o poskytnutie 5 vriec stavebné-
ho materiálu na opravu kostola v  Hor-
nom Jatove: jednohlasne schválená

• žiadosť ZŠsMŠ o  výmenu PVC 
v družine a školskom klube,ktorú uložil 
Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva Nitra: žiadosť bola vzatá na vedomie

• ponuka na kúpu nehnuteľnosti 
Agneša Izsófová – poslanci vzali na ve-
domie, nehnuteľnosť vvšak nie je majet-
kovo vysporiadaná

• detský domov Nitra žiada tvorbu 
úspor na mal. deti Kevina a Perlu Sztoj-
kové: poslanci vzali na vedomie

XII. Diskusia
p. Láng sa zaujímal o chodník v No-

vom Trnovci: rieši sa úprava projektu 
na základe pripomienok ŽSR. P. Čelít-
ko žiadal osadiť stĺp a predĺžiť elektric-
kú sieť v  Píšťalovej ulici. P. Hrabovský 
upozornil na nebezpečnú neosvetlenú 
križovatku na ulici Vážskej. P. Čerhák 
informoval, že na cintoríne v  Hornom 
Jatove sa nachádza na hroboch siláž: sta-
rosta riešil, prostredníctvom OP budú 
spoluobčania upozornení na porušenie 
VZN o odpadoch. P. Láng žiadal zabez-
pečiť poriadok na obecných dňoch naj-
mä u  marginalizovaných komunít. Ing. 
Hanzlík sa spýtal poslancov, či má nie-
kto záujem o prečítanie záznamu z ver. 
prerokovania anilínu.

Týmto bodom sa program OZ vy-
čerpal a  predsedníčka návrhovej komi-
sie prečítala a potvrdila správnosť prija-
tého uznesenia.

Pod záštitou nadácie Pontis sa dňa 
14. júna 2013 uskutočnila aj v našej obci 
akcia pod názvom „Naše mesto“. Cieľom 
tohto podujatia bolo upraviť a  skrášliť 
verejné priestranstvá v  obci. Akcie sa 
zúčastnilo 17 dobrovoľníkov z  firmy 
Samsung  Galanta a  13 pracovníkov 
obecného úradu s  koordinátormi. 
V rámci akcie vykonali kus dobrej práce, 
za ktorú im patrí naša vďaka, ale...

Našli sa vandali, ktorým sa zrejme 
nepáčili kvety vysadené pri kultúrnom 
dome, takže sa rozhodli ich vytrhať. 
Tým nielen znevážili vykonanú prácu, 
ale dokázali aj to, že im vôbec nezáleží 
na tom, ako vyzerá miesto, v ktorom žijú.

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

 !!! NAJlePšIA ceNA V okolí !!!
MoŽNoSŤ PlATIŤ NA SPlÁTkY BeZ NAVÝšeNIA!

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

:-) najmodernejší trenažér na slovensku
s rozšíreným programom výuky!

II. A trieda Nitra – šaľa
17. kolo
Selice – Trnovec 1:2 (1:0)
P. Janáč 2

18. kolo
Trnovec – Hájske  3:0 (1:0)
Kučera, Žigárdi 2

19. kolo
Cabaj-Čápor – Trnovec  3:4 (2:0)
Kuman, Herceg, Novák 2

20. kolo
Trnovec – Čakajovce  4:1 (1:0)
Baricza – hattrick, Žigárdi

21. kolo
Nové Sady – Trnovec  1:2 (1:1)
Očenáš, Hrebík

22. kolo
Trnovec – Jarok  3:0 (1:0)
Hrebík, Kučera, Očenáš

23. kolo
V. Opatovce – Trnovec 5:2 (3:1)
Hrebík, Očenáš

24. kolo
Trnovec – Mojmírovce 3:5 (0:1)
Novák, Kučera, Baricza

25. kolo
Rišňovce – Trnovec 3:3 (3:1)
Kučera, Hrebík, Legner

futbal

Dorast  1.b trieda
19. kolo
Cabaj-Čápor – Trnovec 5:0

20. kolo
Trnovec – Vinodol 2:4

21. kolo
Nové Sady – Trnovec 5:1

22. kolo
Trnovec – Jarok 5:0

23. kolo 
V. Opatovce – Trnovec 7:1

24. kolo
Trnovec – Mojmírovce 3:1

25. kolo
N. Hrnčiarovce – Trnovec 3:0 (2:0)

1. Lužianky 25 17 2 6 58:35 53 (+17)
2. Selice 25 14 3 8 64:41 45 (+9)
3. Nové Sady 25 14 3 8 61:42 45 (+6)
4. V. Opatovce 25 13 3 9 66:37 42 (+3)
5. Rumanová 25 12 5 8 55:41 41 (+2)
6. Mojmírovce 25 12 4 9 68:56 40 (+1)
7. Svätoplukovo 25 11 5 9 63:56 38 (+2)
8. Trnovec 25 11 5 9 59:59 38 (+2)
9. Rišňovce 25 10 4 11 44:55 34 (-5)
10. Hájske 25 10 3 12 44:48 33 (-3)
11. Cabaj - Čápor 25 8 6 11 50:54 30 (-6)
12. Jarok 25 8 3 14 56:60 27 (-12)
13. Čakajovce 25 7 2 16 30:62 23 (-16)
14. Diakovce 25 3 2 20 22:94 11 (-25)

Tabuľka II.A trieda  2012/2013

1. N. Hrnčiarovce 21 15 5 1 78:26 50 (+17)
2. Vinodol 21 15 4 2 104:17 49 (+16)
3. V. Opatovce 21 12 3 6 86:44 39 (+6)
4. Nové Sady 21 10 3 8 74:47 33 (0)
5. Cabaj - Čápor 21 10 3 8 55:40 33 (+3)
6. Rumanová 21 10 3 8 64:50 33 (0)
7. Kráľová n.V. 21 11 0 10 53:45 33 (+3)
8. Horná Kráľová 21 10 2 9 55:47 32 (+2)
9. Trnovec 21 10 1 10 42:48 31 (+1)
10. Mojmírovce 21 3 2 17 28:79 11 (-22)
11. Jarok 21 3 2 17 29:94 11 (-22)
12. Selice 21 3 2 16 20:151 11 (-19)

Tabuľka I.B trieda  2012/2013

zdroj: Oblastný futbalový zväz Nitra

Trnovecké noviny máj-jún 2013
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Vážení kolegovia rybári, vážení spo-
luobčania!

Po chladnej jari sa rybárskymi pre-
tekmi, ktoré sa konali 4.mája na rybníku 
AMERIKAIII sa konečne začala dlhoo-
čakávaná rybárska sezóna.

Pred tým došlo po zarybnení 6.aprí-
la k pomerne veľkému úhynu rýb, hlav-
ne na rybníku AMERIKA III. Priebežne 
uhynulo približne 200 ks kaprov z jesen-
ného a  jarného zarybnenia, ktoré boli  
z rybníka odstránené a zakopané. Úhyn 
iných druhov rýb nebol zistený a  zo 
starších rýb bolo nájdených uhynutých 
5 ks. Na základe tohto zistenia sme pros-
tredníctvom MsO SRZ Šaľa reklamovali 
u dodávateľa tento úhyn. Ten na základe 
našich informácií, ale aj osobného šet-
renia uznal reklamáciu a na základe ro-
kovania zo dňa 16.5. bola následne dňa 
23.5. dodaná násada v množstve 300 kg.

Po konzultáciach s  viacerými od-
borníkmi bolo konštatované, že úhyn 
bol s  najväčšou pravdepodobnosťou 
spôsobený  žiabrovou nekrózou, ktorá 
sa vyskytuje u  kaprov po dlhotrvajúcej 
zime a  následnej manipulácii pri za-
rybnení, kedy sú ryby v  slabej kondícii 
stresované a  tým majú zintenzívnené 
dýchanie kedy dochádza ku vzniku toh-
to ochorenia. Na zastavenie úhynu bolo 
zabezpečené liečivo, ktoré sa aplikovalo 
6.5. Za pomoc pri miešaní a aplikácii lie-
čiva týmto ďakujeme p. Jozefovi Bugyi-
mu staršiemu a  mladšiemu a  Patrikovi 
Hambalkovi.

Ako už bolo na úvod spomenuté 
4.5. sa uskutočnili za príjemného poča-
sia rybárske preteky. Aj napriek prob-

lémom, ktoré boli s  úhynom sa počas 
pretekov ulovilo 156 ks kaprov. Pretekov 
sa zúčastnilo 85 pretekárov. Víťazom 
pretekov sa stal František Szabo s úlov-
kom o hmotnosti 2,94 kg, na 2. mieste sa 
umiestnil  Ivan Vágo na 3.mieste Ernest 
Durza. Ďakujeme vedeniu obce a  všet-
kým sponzorom za podporu pri organi-
zovaní tohoto podujatia.

15.5. za otvorila sezóna na lov 
kaprov na rybníkoch, pričom pokračo-
vala ochrana druhov podľa zákona do 
1.6. Prvé dni boli bohaté na úlovky, čo 
bolo zrejmé aj z návštevnosti, keď sa po-
čas dňa vystriedalo na rybníku Amerika 
III aj viac ako 80 loviacich. V súvislos-
ti s návštevnosťou je však žiaľ potrebné 
spomenúť aj negatívnu stránku tejto 
skutočnosti a  to množstvo odpadkov 
čo tu po sebe „rybári“ zanechali. Po 10 
dňoch od otvorenia rybníka tu bolo zo-
zbieraných 16 plných 120 litrových vriec 

komprimovaného odpadu. Je to na  za-
myslenie pre tých, ktorí tu tieto odpadky 
zanechávajú. Prichádzajú sem väčšinou 
autami, ktorými si privezú plné fľaše 
nápojov a  tašky jedla, tak prečo to ne-
môžu prázde zobrať preč a zliklidovať so 
svojim domácim odpadom. A nielen to, 
sú medzi nimi aj takí, ktorí z domu pri-
nesú komunálny odpad a  tu ho vhodia 
do rozmiestnených odpadových vriec. 
Vrcholom tejto nehoráznej činnosti tzv. 
“rybárov“ bolo, že sa vo vreci našla plná 
taška popola a  sadzí z  čistenia kachiel, 
alebo sporáka. Týmto upozorňujeme, že 
keď  bude niekto prichytený pri takejto 
činnosti bude mu zakázaný lov na tom-
to rybníku prípadne odobraté povolenie 
na lov. Aj touto cestou Vás žiadame, aby 
ste do vriec vkladali postláčané plastové 
fľaše a  plechovky bez obsahu a  nevkla-
dali sem odpad, ktorý podlieha rozkladu 
a láka psov, ktorí tieto vrecia trhajú. Pred 
vložením odpadkov  do  rozmiestnených 
vriec sa zamyslite nad tým, že to odtiaľ 
musia niektorí vaši kolegovia ručne vy-
zbierať, odviesť a  za likvidáciu zaplatiť 
z peňazí, ktoré by sa mohli využiť na ro-
zumnejšie veci ako je likvidácia odpadu.

Lov na rybníku Vízallás bol tiež za-
hájený s menšími či väčšími úspechmi tu 
loviacich rybárov. U  niekoľkých ulove-
ných kusov kaprov bolo zistené pomerne 
veľké poškodenie „vodnatieľkou“. Takto 
poškodené ryby sa  pustili späť. Pravidel-
ná  úprava pobrežia žiaľ zatiaľ nie je vy-
konaná z toho dôvodu, že sa kvôli novele 
zákona o premávke na komunikáciách sa 
nemôže potrebná technika premiestniť 
na rybník ako ani na pretekársku trať pri 

rybárska sezóna začala
Trnovecké noviny máj-jún 2013
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Váhu. Budeme hľadať možnosť, ako tieto 
miesta pokosiť iným spôsobom. 

Na rybníku Vermek prebieha pra-
videlné kŕmenie násady kaprov K1, ale 
aj ostatných rýb, ktoré tu ešte zostali  
po  minuloročnom jesennom výlove. 
PaedDr. Imrich Šuba nám prostredníc-
tvom zmluvy medzi obchodným reťaz-
com Tesco a  Slovenskou poľovníckou 
komorou zabezpečil pravidelnú dodáv-
ku pekárenských prebytkov na kŕmenie 
rýb v chovnom rybníku. Aj touto cestou 
mu ďakujeme.  

Chceme opätovne požiadať odbor-
níkov, aby sa prihlásili na dokončenie 
obloženia vstupu do rybárskeho domu 
a dokončenie úpravy fasády. Prihláste sa, 
keď to bude vám časovo vyhovovať, aby 
sme to dokončili ešte za dobrého poča-
sia. Vopred ďakujeme.

Počas záplav na Dunaji bola spätný 
tlakom vody v dňoch 6. až 10.6. zvýše-
ná aj hladina  Váhu na úroveň 300-320 
cm (vodomerná stanica Šaľa). Tento stav 
však neznamenal rozliatie Váhu do zá-
topového územia a  teda ani ohrozenie 
rýb tým, že by po poklese hladiny zostali 
v  jamách a  tam uhynuli. Hladina a  čas 
bol postačujúci na to, aby sa z  zbytku 

starého ramena mohol prebehnúť výter 
kaprov. Následný prudký pokles hladiny 
po znížení hladiny Dunaja však nedáva 
veľkú nádej, že sa z naložených ikier vy-
liahne aj poter. Je to daň za protipovod-
ňovú ochranu, ktorú fungujúca vážska 
kaskáda zabezpečuje. Keby zazemnené 
staré ramená boli prehĺbené a pravidel-
ne čistené nemuselo by dochádzať ani 
k týmto stratám a rieky by sa prirodzene 
zarybňovali ako kedysi.

1.6. skončilo hájenie druhov pod-
ľa zákona a  od 15.6. je povolený aj lov 
dravcov. Vyznávači všetkých druhov 
lovu si už teraz môžu v plnej miere uží-
vať svoju záľubu. Obraciame sa na všet-
kých, aby sa k uloveným rybám, ktoré si 
neponechajú správali šetrne a vrátili ich 
späť do revíru. A ešte jedna skôr prosba, 
aby sa hlavne trofejné ryby vracali po 
zdokumentovaní do revíru. Fotografia, 
prípadne videozáznam  a pomyslenie na 
to, že môžete vy, alebo niekto iný túto 
rybu znova chytiť má určite väčšiu hod-
notu, ako je hodnota získaného mäsa. 
Budúcnosť a  atraktivita revírov spočíva 
práve v  tomto. Do budúcna sa budeme 
zamýšlať nad možnosťou určitého oce-
nenia takéhoto počínania.

Tí, ktorí sa už prihlásili s kapitálny-
mi úlovkami do súťaží časopisov o  ry-
bárstve Vám potvrdia, že získané oce-
nenia ozaj stáli za to, že takýto úlovok 
vrátili späť do revíru.

Činnosť rybárskej stráže bude na-
ďalej pokračovať aj napriek určitým ťaž-
kostiam, ktoré vznikli po organizačných 
zmenách vo výbore MsO SRZ Šaľa. Ve-
liteľom rybárskej stráže je Ivan Arpáš 
z našej Obvodnej organizácie.

Opätovne Vás aj touto cestou žia-
dame, aby ste akúkoľvek činnosť , ktorá 
je v   rozpore so zákonom o  rybárstve 
a  vykonávacou vyhláškou bezodkladne 
nahlásili členom výboru, členom rybár-
skej stráže, obecnej, alebo štátnej polícii 
a zároveň nahlásili akékoľvek znečistenie 
vody a neprirodzené správanie sa rýb či 
na rieke, alebo v rybníkoch.

Do pokračujúcej sezóny prajeme 
všetkým veľa loveckých úspechov a  zís-
kanie nového pohľadu na rybárstvo, aby 
sa do popredia dostávali skôr prvé dva 
aspekty a to ochrana a chov a ako odme-
na za snahu v tejto oblasti aj úspešný  lov 
rýb.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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900. évfordulója

Gyermeknap

Kezdetét vette a horgászidény

Tornócot írásos formában elsőként 
Durmuz néven említik. Az 1113-as  Zo-
bori levélben Kálmán király megerősí-
tette Godofred zobori apátnak az apát-
sághoz tartozó birtokok határait.

A terület azonban, melyen ma köz-
ségünk fekszik, ősidők óta lakott volt. A  
legrégibb bizonyítékok a  kőkorszakra 
nyúlnak vissza, tehát ez a terület legalább 
ötezer éve lakott. Nem sokat tudunk 
azokról, akik a  bronzkorszakban éltek 
itt, s a kelta törzsekről is – akik hódítá-
saik során e  földterületen telepedtek le 
– csupán néhány leletünk van. Nyomot 
hagytak itt a rómaiak, a germánok, aztán 
fokozatosan telepedtek le a szlovák és az 
ősmagyar törzsek is.

Községünk gazdag történelme, vagy 
inkább az, amit ma tudunk róla, egy mo-
nográfia által jut el a nagy nyilvánosság-
hoz, melyet a  falu neves történészekkel 
együtt készít, s még ebben az évben kiad. 

Mindenki számára közelebb hozza majd 
a legrégebbi történelmi korokat, s a köz-
ség történetét egészen napjainkig. Sokan 
szembesülnek közülünk azzal a ténnyel, 
hogy sok más ember járt előttünk ezen 
a földön, sok munkáskéz dolgozott rajta, 
neki áldozta szeretetét, munkáját, belé 
fektette álmait, reményeit. Itt élték egy-
szerű, mindennapi életüket, de itt kerül-
tek szembe a megpróbáltatásokkal is.

Ma mi élünk itt. Korszerű, komplex 
módon kiépített, közművesített köz-
ségben lakunk. Jó az üzlethálózat, van 

egészségügyi központ és gyógyszertár, 
65 bérlakás, felújított óvoda, iskola, tor-
naterem és iskolai klub. A sport kedvelői 
multifunkciós pályán tölthetik szabad-
idejüket, a horgászoknak ott a halastavak 
és a Vág. A vasúti- és autóbuszközlekedés 
egyike azoknak az előnyöknek, melyet 
községünk földrajzi fekvésének köszön-
hetünk.

Eme jelentős évfordulóra ebben az 
évben számos rendezvénnyel emlékez-
tünk, gondolunk itt a  Csemadok égi-
sze alatt megrendezett farsangi bálra, 
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tornóc első írásos emlékének 
900. évfordulója

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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Éles Mátyás
Fehervary Matus
Hrdý Kristián 
Mihálik Zuzana     
Polkoráb Sára

Fehér János, 85 éves
Lisický György, 83 éves
Mihálik József, 66 éves
Miškolci Mária, 92 éves   
Novák Antónia, 88 éves ,F.J.
Rábek Gyula, 80 éves
Rácz Lýdia, 82 éves

 Éles Ferenc
 Ember Irén
 Kesely Julianna

 Hajtman Ilona
 Kosztanko Irén
 Láng József
 Tabaček  Magdalena, F.J.

Bíróczi Erika és Krátky András  
Sýkora Lucia és Braun Péter

Az események tetőpontja a X. falunap lesz, melyre 2013. június 28-29-én kerül sor. 
Községünk a következő programmal készült:

péntek, 2013. június 28.
18.00 - TALENT  2013 – járási énekverseny

szombat, 2013. június 29.
7.00  -   horgászverseny gyermekeknek a Vermek halastónál
10.00  -  ügyességi autóverseny a tornóci vasútállomás előtt
            -  motorkerékpár-bemutató
17.00  -  a község polgármesterének beszéde
17.15  -  a tornóci alapiskola tanulóinak műsora
17.30  -  az énekverseny győzteseinek fellépése
17.45  -  Őszirózsák
18.00  -  Poison Candy / leány rockegyüttes /
19.00  -  Bukasový masív /country folk/
20.00  -  ABBA Show / a közkedvelt svéd együttes dalai /
21.00  -  Alma-art -  magyar rock / az Omega együttes dalai / 
22.00 - 05.00  -  táncmulatság az Atlantik együttessel

kísérőprogramok
14.00 amatőr íjászverseny /nők, gyermekek, férfiak/ a sportpályán
16.00 asztalitenisz-délután a nagy nyilvánosság számára /az alapiskola   
           tornaterme/
élő szobor
történelmi táncok
tűzshow
22.00 a kultúrház parkolójában disco a fiataloknak, DJ Slížo
22.30 Laser beam

Köszönet mindenkinek, aki támoga-
tásával hozzájárult ahhoz, hogy ez az 
ünnepi esemény bekerüljön a község 
történelmébe:  Progres Mezőgazdasá-
gi Szövetkezet Selice, Merkant Nitra, 
Szlovák Posta Banská Bystrica, Farma 
Majcichov, COOP Jednota Galanta, 
Helena Abrahámová, J&T Banka Bra-
tislava, Komunálna poisťovňa Bratisla-
va, Autoškola Ing. Hlavatý. Köszönjük 
azoknak is, akik támogattak minket, de 
kérték, hogy nevük a szponzorok közt ne 
jelenjen meg.

a  Karlsson cirkusz iskolai fellépésére. 
A  turisztikai szakkör tanulói, a  vadá-
szok, a halászok és az önkéntesek segít-
ségével megtisztítottuk halastavaink és 
a Vág partját. A munkát a Morena ége-
tésével kötöttük össze.  A kultúrházban 
„Lepší pán” címmel színházi előadásra 
került sor, a Hubert lövöldében 3D íjász-
verseny zajlott. A horgászok versenyeket 
rendeztek, az iskolások anyák napi mű-
sorral köszöntötték az édesanyákat és 

nagymamákat. Az iskola és óvoda nem 
csak modernzene-koncerttel, hanem fo-
cimeccsel is ünnepelte a gyermeknapot. 
Érdeklődéssel figyelték a  tűzoltótech-
nika bemutatóját, és discóban is szóra-
kozhattak. Június elsején nyitotta meg 
kapuit a  Láng-udvar. Pótterminusban 
június 9-én zajlott 10 csapat részvételé-
vel a  florbal-bajnokság és az alapiskola 
gyermekolimpiája.

Társadalmi 
 rovat

70

80
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Elhunytak
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A   tornóci gondozói szolgáltatások létesítményének  lakói nevében
köszönetet mondunk Darina Seemannová szül. Matúšová asszonynak, aki 
anyák napja alkalmából gyönyörű virágokkal örvendeztetett meg bennünket.

Adriána Baraníková, a létesítmény helyettes vezetője

köszönet

2013. 4. 14-én vasárnap a Hubert sportlövölde környékén 
sor került az idei első 3D íjászversenyre /olyan verseny, ahol a 
terénben állatfigurákra lőnek/. A szép napos időben az egész 
kerület elitje összegyűlt, hogy összemérje erejét a Déli ötös 
kupáért folytatott harcban. A versenyen több mint 90 íjász 
vett részt, akiket hat korcsoport és az íj típusa szerint 7 divízi-
óba soroltak. Miután a versenyzők bemelegítettek, s elmond-
ták beszédüket a szervezők és a polgármester úr is, az íjászok 
6-7 tagú csapatokban abszolválták a 3 km hosszú távot, mely 

24 célpontból állt. Az útvonalon töltött 4 óra után minden-
kinek jólesett az ízletes ebéd. Ezután következtek lövöldénk 
„specialitásai”: mozgó célpontra lövés, speciális íjakkal repülő 
célpontra lövés. Értékelés után mindenki kellemesen kifárad-
va indult haza.

A verseny szponzora a www.LUKaŠĺP.sk  íjász-szaküzlet 
volt, s a helyi íjászok, L. Bujdoš,  R. Horváth és M. Horváth - 
akik minden szabadidejüket ennek a hobbinak szentelik – is 
sokat segítettek. Ha kedvük van csatlakozni és kipróbálni az 
íjlövészetet, jelentkezzenek az info@lukasip.sk címen, szinte 
minden vasárnap találkozunk a Hubert lövöldében.

Ing. Dušan Horváth

Ma, amikor környezetünk foko-
zottan szennyezett s  a  természet riadót 
fúj, mindnyájan tudatosítjuk, meny-
nyire fontos már gyermekkorban is az 
enviromentlis érdeklődés felkeltése, 
a  természet szépségeinek megismerése 
és védelme. Csak gyakori megfigyelés-
sel, valamint az okok és következmé-
nyek megismerésével lehet a gyerekeket 
komplex globális ökológiai gondolko-
dásra ösztönözni, melynek alapján ér-
telmi képességeikhez és lehetőségeikhez 
mérten ők  is megtanulnak önállóan cse-
lekedni.

 Április 22. a FÖLD NAPJA, ez 
már hagyomány. Szeretjük Földünket, 
vidékünket, környezetünket, ahol élünk, 
s  ezért szívügyünknek tekintjük annak 
tisztaságát, rendezettségét. Ez a  nap 
minden ember számára nagyon fontos, 
hiszen megemlékezünk arról, mennyire 

fontos a  természet védelme, és milyen 
csodálatos bolygónk élővilága. A  Föld 
napját a  kicsikkel a  mi óvódánkban is 
megünnepeltük, hiszen bolygónk szép-
sége nekünk is fontos. Először egy hatal-
masa színes földgömböt készítettünk az 
osztályban a szülőknek szóló üzenettel. 

ÁPRILIS 22.  a FÖLD NAPJA
Ez a nap gyönyörű bolygónk, a Föld 

napja. Azé a Földé, melyet mindnyájunk-
nak tisztelnünk kellene, s tennünk kellene 
érte valami szépet és hasznosat.

Lehet, hogy elég lenne, ha egy nap 
gyalog járnánk, ha nem kellene kivágni 
egyetlen fát, eltaposni egyetlen bogarat 
sem. ĺgy esélyt adnánk a túlélésre ember-
nek, állatnak, növénynek.

A  földön mindnyájuknak van elég 
hely.

A kis ovisok képzőművészeti és ké-
zimunka jellegű alkotásokkal emlékeztek 
a Föld napjára, rámutattak a környezet-
szennyezésre és a  Földről való gondos-
kodás fontosságára. Beszélgettek a  ter-
mészetről, a  növényekről, az állatokról. 
Rajzoltak, ragasztottak, szivárványfát 
festettek. Kifejezték álláspontjukat, ho-
gyan viselkedjenek a  természetben. 
Később IFJÚ TERMÉSZETVÉDŐK  
lettünk. Bekapcsolódtunk iskolaudva-
runk tisztításába. Gyűjtöttük a szemetet, 
s  hogy bolygónk ne csak tiszta, hanem 
szép is legyen, jókedvet jelképező virágo-
kat ültettünk.

 Rendezvényünk célja a  gyere-
kek enviromentális tudatának fejleszté-
se, a természet játékos, alkotó formában 
való védelme volt, s  a  kicsik megtanul-
ták, hogyan törődjünk a természettel, és 
hogyan tegyük széppé környezetünket. 
A Föld napja óvodánkban vidáman, játé-
kos hangulatban és munkálkodással telt. 

A kollektíva nevében
B. Kováčová óvónő
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föld napja az óvodában



Hortobágyi csikósok

Alexander Majer a gyerekeket szórakoztatja

Vermes István és az íjászok

Alexander Majer

Miroslava Kytková

A főszakácsok és áldozatkész barátaik

Lukáš Tomšík

Csikósok

Ján Francisci igáslovaival

A gyerekek horgászversenyének eredményhirdetése

Köszönjük a szponzoroknak: MIKULÁŠ    LÁNG,   JOŽKO  ŠILÁK,  
ALEXANDER  SZIJARTÓ,  ČELÍTKO ALOJZ és EVA, FRANTIŠEK VÉGFALVI, ANKA BÓRIKOVÁ, KRISTÍNA KUNOVÁ, 
JÁN KŇAŽKO, a TORNÓCI  KÖZSÉGI HIVATAL, VÍNO JANO-LIMBACH,  TOPVAR  a.s.  KOFOLA  a.s., 
ÉS  MINDENKINEK, AKI  NEM  SAJNÁLVA  IDŐT  ÉS  ENERGIÁT, SEGÍTETT  NEKÜNK. Köszönet.
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június elsején ezeket a csodálatos produkciókat láthattuk: 



HYPO Consulting jelzálog-
centrum – a  bankok partnere ne-
vében közöljük, hogy irodánkat 
a  tornóci kultúrházban találják. 
Klienseinknek számos kedvez-
ményt adunk a kamatlábak és ille-
tékek terén, időt takarítottunk meg 
a  megfelelő bank kiválasztásával, 
megoldottuk a  megoldhatatlannak 
látszó eseteket, ezért népszerű jel-
zálog-központ lettünk. 

Reméljük, Ön is ügyfelünkké 
válik, s  akkor segítünk takarékos-
kodni, elég,  ha eljön ajánlatot ké-
szíttetni. További előny a több hitel 
egybevonása, az utószervíz, a banki 
ajánlatok kidolgozása és a  hitelek 
jóváhagyásának felügyelete.

Telefon:
0918/039050
p. Jobbágyová

Bizonyára mindannyian örülnek an-
nak a hírnek, hogy földink, Jozef Huber 
milyen sikereket ért el. A napokban adta 
ki a „Csorba tó a korabeli képeslapokon és 
fényképeken” című gyönyörű könyvét.

Szívből gratulálunk, és örülünk, 
hogy ezt a könyvet községi könyvtárunk-
nak adomyányozta, ahol az érdeklődők 
kikölcsönözhetik és gyönyörködhetnek 
a kiadványban, mely annak a helynek a 
változásait tükrözi, ahol a szerző otthon-
ra talált.

Kedves Huber úr, a jövőben is továb-
bi sok sikert kívánunk Önnek! 

A  tavalyihoz hasonlóan a  nemzetközi gyermeknap alkalmából idén is bővült 
a községi könmyvtár olvasóinak száma. Az új tagok a nagycsoportos óvodások és az 
iskola 1. és 2. osztályosai köréből kerültek ki. Minden gyermek ingyen iratkozhatott 
be, nem kellett tagdíjat fizetniök.

Kedves gyerekek, ha a sok gyönyörű könyv valamelyikét ki szeretnétek kölcsö-
nözni, elég, ha szüleitekkel, nagyszüleitekkel ellátogattok a könyvtárba. Könyvtárunk 
állandóan frissíti állományát, sőt a könyvtárosok módszertani megbeszélése folya-
mán kiderült, hogy a Nitrai kerületben a Vágsellyei járáson belül a professzionális 
alkalmazottak közül a legtöbb feltételt itt teljesítették, mint ezt a 2012-es év statisz-
tikája is mutatja. Természetesen még mindig van mit javítani. Többek közt ezek az 
újdonságok várják az olvasókat:

Červenák – Bohatýr 3 – Bílá věž
Červenák – Zlato Arkony II.

Canavan – Novicka
Taylorová – Dni krvi a trblietavých hviezd

Jeffriesová – S diablom v posteli
Michaelsová – Ako zviesť vojvodu

Connelly – Kvapka
Gardnerová – Chyť ma

Mead – Upírska akadémia 2 – Mrazivý bozk

Könyvtárunk a Nitrai kerület költségvetéséből 400,- Є dotációt kapott, így ebben 
az évben is tudtunk néhány szép könyvet vásárolni. Örülünk, ha Önöket is olvasóink 
között üdvözölhetjük.

A községi könyvtár
olvasóinak

Csorba tó
könyvét
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A  tornóci községi hivatal képvise-
lőtestületének 20. ülésére 2013. júni-
us 10-én került sor. Az ülésen részt vett 
Ing. Ján Hrabovský, a  község polgár-
mestere, az összes képviselő, Ing. Mária 
Fülöpová, a község ellenőre, Ing. Alžbeta 
Motolíková, a  községi hivatal elöljárója 
és Jozef Orosz százados, a községi rend-
őrség parancsnoka. A jegyzőkönyvvezető 
Katarína Zalubelová volt.

I. Megnyitás
Az ülést Ing. Hrabovský pol-

gármester nyitotta meg és vezet-
te. A  hitelesítő Ing.Jozef Hanzlík és 
A.Čelítko lett. A  javaslóbizottságba Ing. 
M.Gašpierikovát, E. Fülöpovát és Ing. 
Hlavatýt jelölték és választották meg.

Az elnöklő elfogadásra terjesztet-
te elő az ülés programját, melyben Ing. 
Hanzlík az anilingyártásról szóló érté-
kelő jelentés 2  ponttal való kiegészítését 
javasolta, ezt el is fogadták. Az álláspont-
ról a  képviselőket Ing. Motolíková tájé-
koztatta, aki elmondta, hogy a  község 
álláspontját a  kért időpontban dolgozta 
ki és küldte el. Az álláspontot a  jelentés-
hez készítették.Láng úr a nitrai újságban 
azt olvasta, hogy a  polgármester mint 
polgár fejtette ki véleményét. Az értéke-
lő  jelentés a Duslo javára szolgál, eddig 
az anilint csak behozták, most itt kellene 
gyártani is. A  községben számos rákos 
megbetegedés fordul elő. A polgármester 
azt felelte, hogy az általa felhozott elha-
lálozási példák, tekintettel az érintettek 
életstílusára, bizonyára nem hozhatók 
összefügésbe a Dusloval, és a 2012. dec-
emberi valamint a 2013. júniusi levelek-
ben, melyeket elküldtek az anilin ügyben 
érintetteknek, benne van a  község állás-
pontja, hogy nem egyezik bele az anilin-
gyártásba. Hrabovský úr elmondta, hogy 
a polgármester egyúttal magánszemély is, 
és joga van saját véleményt nyilvánítani. 
A  községnek népszavazást kellene kiír-
nia. Čelítko úr: a  nyilvános közgyűlésen 
a  lakosok közül senki se mondta, hogy 
nem akarjuk az anilint, csak Láng úr és 
Hanzlík úr. Hanzlík mérnök megjegyez-
te, hogy egy egyszerű ember nehezen tud 
figyelmeztetni az emberek egészségére 
vonatkozó negatívumokra, megkérdezte, 
mikor lesz kész a  jegyzék, mert szívesen 
belenézne. PaedDr. Subát meglepte a kép-
viselők szavazása, biztonságosabb az ani-
lint a Dusloban gyártani, mint a falun át 
vezető vasúti síneken szállítani – kíváncsi 

lesz az SZK Környezetvédelmi Minisztéri-
umának álláspontjára. Rámutatott továb-
bá, hogy a Duslo még mindig felelős a Vág 
szennyezett vizéért, s  hogy a  helyzet az 
utóbbi időben jelentősen változott, a Vág 
ezen szakaszán megjelent a  hód, mely 
a víztisztítás egyik indikátora . A környé-
ken két család is él. Ez megcáfolhatatlanul 
azt mutatja, hogy a Vág vize nem szeny-
nyezett. A Duslo életkörülmények javítá-
sára tett ajánlatát meg kellett volna fon-
tolni, de nem használtuk ki, s aggodalmát 
fejezte ki, hogy a negatív álláspont után ez 
sikerülne. Láng úr megerősítette, hogy az 
együttműködés kötelez, szerinte az anilin 
disznóság, mégis nálunk lesz, és a nyers-
anyagokat is községünkön keresztül fog-
ják szállítani. Ez a Duslonak anyagi szem-
pontból  jól jön, viszont a  község nem 
tudja garantálni a nyersanyagok biztonsá-
gos szállítását. Ing. Hrabovský elmondta, 
hogy nyersanyagokat és adalékokat nem 
fognak behozni. Ing.Hanzlík rákérdezett, 
hogy bele lehet-e  tekinteni a  jegyzékbe. 
Hrabovský úr megkérdezte Hanzlík mér-
nököt, hogy mikor fiatalként részt vett az 
Inhibítor építésében, akkor nem számí-
tott-e  neki? Láng úr afelől érdeklődött, 
milyen hatása van az értékelő jelentésnek, 
ha a képviselők már 2012. decemberében 
döntöttek. Megállapította, hogy a község-
ben nem a  Duslo a  legnagyobb munka-
adó. PaedDr. Suba szerint a költségvetés 
10-12 %-át a Duslóból érkező adó teszi ki, 
folyik onnan a pénz, foglalkoztatja az em-
bereket. Biztosítsunk mi munkát lakosa-
inknak. Lehetőség volt javítani a Dusloval 
való kommunikáción, ezáltal elérhettünk 
volna valamit a  javasolt memorandum-
ból, és lehetett volna írásbeli ígéret a falu 
problémáinak megoldására. Ing. Hanzlík 
megismételte, hogy az anilin méreg, rák-
keltő és mutagén. Láng és Fülöpová kép-
viselők azt kérdezték, mi lesz az üzemel-
tetéssel 20 év múlva. A Duslo válasza az 
volt, hogy az építés mellett a felszámolás 
is benne van.

II.Az előző képviselőtestületi ülés 
határozatainak ellenőrzése

Az ellenőrzéssel a képviselőket a pol-
gármester ismertette meg, a  jelentés 
a  jegyzőkönyv melléklete, a  képviselők 
tudomásul vették.

III. A  község 2012-es évi gazdálko-
dása – zárszámadás, a  falu főellenőré-
nek álláspontja és a  független audítor 
jelentése

A  2012-es gazdálkodásról a  polgár-
mester számolt be, felolvasta az audítor 
álláspontját is. Az anyagot a  meghívóval 
együtt kézbesítették. A  falu ellenőrének 
volt egy megjegyzése, kozmetikai javítá-
sokat kért. A 12.824,39 eurós tartalékala-
pot a  kanalizációra fordítják. A  község 
2012-es gazdálkodásáról szóló jelentést 
fenntartás nélkül elfogadták. A 2012-es év 
zárszámadását egyhangúlag, fenntartások 
nélkül jóváhagyták.

IV. A  község gazdálkodása 2013. I. 
negyedévében

A jelentést a polgármester terjesztette 
elő, aki megállapította, hogy a  gazdálko-
dás egészében véve pozitívan értékelhető. 
Ismertette a képviselőkkel, hogy a község 
nem gazdálkodott a kormány  és  a Szlo-
vákiai Városok és Falvak Társulásának me-
moranduma szerint. Eddig a községet nem 
fenyegeti szankció. Az ellenőr megjegyez-
te, hogy a község a törvény szerint gazdál-
kodott, semmilyen szabályt nem szegett 
meg. Mivel a  kiadások teljesítése 109 %, 
el kell gondolkodni a költségvetés átalakí-
tásán. Tudatta a jelenlévőkkel azt is, hogy 
az 5000 Є fölötti kiadásokat az új törvény 
szerint a községnek nem készpénzben kel-
lene térítenie. Javasolta az első negyedév 
költségvetésének tudomásul vételét. 

V. A  község 2/2013-as általános ér-
vényű rendelete a  pót-vízellátásról és 
a szennyvizek pót-elvezetéséről

A  képviselőkkel ezt a  rendeletet 
a községi hivatal elöljárója ismertette, nem 
volt hozzá semmi megjegyzés, a javaslatot 
egyhangúlag elfogadták.

VI. A  3/2013-as általános érvényű 
rendelet a  községi elismerések  kiutalá-
sáról

Az elöljárónő tájékoztatta a  képvi-
selőket, hogy a  rendeletet a  honlapon és 
a  hivatalos táblán is közzétették, a  pol-
gármester elmondta, hogy elő lehet ter-
jeszteni a  javaslatokat az elismerésekre. 
A képviselők a javaslatot egyhangúlag el-
fogadták.

VII. A község 4/2013-as számú álta-
lános érvényű rendelete a  községi fenn-
tartás alatt álló iskolák és iskolai intéz-
mények kiadásai egy részének térítésére 
és az iskolaköteles gyerekek beiratkozá-
sának helyére és idejére vonatkozóan 

A javaslatról Ing. Motolíková elöljáró 
tájékoztatott, elmondta, hogy a  rendelet 
kidolgozására az alapiskola és óvoda adott 
javaslatot, az étkezés díja 6-7 centtel emel-
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kedik. A  javaslatot egyhangúlag elfogad-
ták.

VIII. A  lakásbizottság jelentése /
lakások kiutalása, bérleti szerződések 
meghosszabbítása/

A  lakásbizottság lakások haszná-
latáról szóló jelentését Ing. Motolíková 
terjesztette elő. A  78-as lakásegység há-
romszobás lakásának kiutalásáról van 
szó. A lakást 2015.4.30-ig utalnák ki a Fe-
kete házaspárnak, a  79-es számút pedig 
M. Klinkonak 2012.4.30-ig. Meghosz-
szabbították a 303-as és 304-es lakásegy-
ségek bérleti szerződését 2014.6.30-ig. . 
Az 584-es lakás bérlőjének, Boháč úrnak 
2014.6.30-ig hoszabbították meg bérleti 
szerződését, a  többi bérlőét pedig 2015. 
6.30-ig. Hasonlóan a 78, 79, 993, 994 és 
995-ös lakásegységekben is meghosszab-
bították a  szerződéseket 2015.6.30-ig. 
Azoknak a  bérlőknek, akik nem fizettek 
rendszeresen, 6  hónapra lett meghosz-
szabbítva a  szerződésük. R. Hrabovský 
képviselő rákérdezett, vajon megoldód-
tak-e  a  problémák a  Pákozdy családdal. 
Felelet: a családot figyelmeztették, feljegy-
zés készült a  községi rendőrségen, s  ha 
további problémák lesznek, nem hosszab-
bítják meg bérleti szerződésüket, melyet 
nekik 2013.9.30-ig hosszabbítottak meg.

IX. A községi rendőrség tevékenysé-
géről szóló jelentés /2013. április, május/

A  jelentést Orosz parancsnok ter-
jesztette elő. A következő észrevételek és 
hozzászólások hangzottak el: Polgármes-
ter – a rendőrség tagjainak többet kellene 
gyalog járőrözniük a  faluban, ez hatáso-
sabb. Čerhák úr – a florbal-bajnokságon 
a fiatalok elloptak pár dolgot az iskolai öl-
tözőből. Orosz százados elmondta, hogy 
a  bajnokságról nem is tudtak. PaedDr. 
Suba megjegyezte, hogy a  rendőrségnek 
minden rendezvényről tudnia kellene. 
Hlavatý mérnök az úton parkoló autók-
kal kapcsolatos problémára panaszko-
dott, ezt már a  múltkori testületi ülésen 
is előterjesztették /a probléma megoldása 
folyamatban van/. Láng úr rákérdezett 
a  KR munkája javításának feltételeire. 
Orosz százados elmondta, hogy az autót 
állandóan javítani kell, talán el kellene 
gondolkodni jobb gépkocsi, fotócsap-
dák és elemlámpák vásárlásán a  községi 
rendőrök részére. A képviselők javasolták 
a  vásárlás és az árak feltételeinek meg-
határozását. Hrabovský úr megkérdezte, 
hogy megvan-e már a Jatai utcai autólo-
pás tettese. Orosz százados: az ügyet a KR 

és az állami rendőrség is vizsgálja. Láng  
úr a kamerarendszerről kérdezett. Orosz 
úr azt felelte, hogy az utolsó szakaszon 
még dolgoznak, az infrakamerák  hasz-
nálatát hamarosan megoldják. PaedDr. 
Suba megjegyezte, hogy az öreg kamerák 
használata nem célszerű, már jelentős 
pénzösszeget fordítottak rá /központi 
pult egy dolgozóval/, kár lenne, ha valami 
történne és a  kamerák nem teljesítenék 
küldetésüket. Láng úr rákérdezett a  víz-
műnél lévő kamerára – az már nincs ott, 
Újtornócon van. A képviselők a jelentést 
tudomásul vették.

X. A  sport-, kulturális., szociáis- és 
egészségügyi bizottság tevékenységéről 
szóló jelentés

A jelentést a bizottság elnöke, Čerhák 
úr terjesztette elő. Fülöpová megkérdezte, 
milyen volt az együttműködés a  florbal-
bajnokságon, ha nem voltak a  pályán 
nyitva sem az öltözők, sem a vécék,  a ver-
senyzők az iskolába  futkostak. Az isko-
la együttműködést kért, a  hiányosságo-
kat tolmácsolni kell az iskolatanácsnak. 
A képviselők a jelentést tudomásul vették.

XI. Egyéb, beérkezett posta
- közbeszerzés útjavításra : javaslatokra  
várnak
- az új építkezési körzetek infrastruktúrája  
: a borítékokat 2013.6.19-én nyitják ki
- a  hulladék elszállítása: gyűlnek 
a javaslatok
- útépítési kérvény – a  914, 915, 916, 
917-es lakásoknál: utána kell  nézni  
a tulajdonviszonyoknak
- a  Csemadok dotációt kért a  nyári 
táborra: a  képviselők egyhangúlag 300 
eurót szavaztak meg
- a  római katolikus plébánia 

5  zsák építőanyagot kért a  Horný 
Jatov-i  templom javítására: egyhangúlag 
elfogadták
- az AI és óvoda a  napközi és az iskolai 
klub PVC burkolatának kicserélését kérte, 
melyet a  Nitrai Közegészségügyi Hivatal 
rendelt el: a kérvényt tudomásul vették
- Agneša Izsófová ingatlanvásárlási 
kérvénye – a  képviselők tudomásul 
vették, de az ingatlan  tulajdonjoga nem 
rendezett               
- a  nitrai gyermekotthon  pénzbeli 
segítséget  kért a kiskorú Sztojka Kevin és  
Perla számára:  a  képviselők tudomásul 
vették

XII. Vita 
Láng úr az újtornóci járdák felől ér-

deklődött: a projekt módosítása a Szlovák 
Államvasutak észrevételei alapján töré-
nik. Čelítko úr  villanyoszlop felállítását 
és az elektromos vezeték meghosszabbí-
tását kérte a  Fütyülő sorban. Hrabovský 
úr a  Vági utcán lévő kivilágítatlan ke-
reszteződés veszélyére hívta fel a  figyel-
met. Čerhák úr arról tájékoztatott, hogy 
a Horný Jatov-i temetőben a sírokon siló 
található: a  polgármester megoldotta, 
a KR közreműködésével a polgárokat fi-
gyelmeztették a  szemétre vonatkozó ál-
talános érvényű rendelet megszegésére. 
Láng úr kérte a rend megtartásának biz-
tosítását a falunapokon, főleg a problémás 
közösségeknél. Hanzlík úr megkérdezte 
a képviselőket, hogy kéri-e valaki az ani-
lingyártás nyilvános tárgyalásáról szóló 
bejegyzés felolvasását.

Ezzel a  ponttal a  képviselőtestületi 
ülés programját kimerítették, a javaslóbi-
zottság elnöke felolvasta és megerősítette 
az elfogadott határozatok hitelességét.

A  Pontis Alapítvány védnöksége 
alatt községünkben 2013. június 14-én 
került sor „A mi városunk” című rendez-
vényre, melynek célja a község

közterületeinek rendezése és szé-
pítése volt. Az akción a Samsungból 17 
önkéntes, a községi hivatalból pedig 13 
dolgozó és koordinátor vett részt. Sok 
mindent elvégeztek, amiért köszönetün-
ket fejezzük ki, de...

Akadnak vandálok, akiknek bizo-
nyára nem tetszettek a kultúrház mel-
lé kiültetett virágok, s kitépték azokat. 
Ezzel nem csak hogy nem tisztelték az 
elvégzett munkát, de azt is bebizonyítot-
ták, hogy egyáltalán nem számít nekik, 
hogy néz ki a hely, ahol élnek.

A mi városunk
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Ing. Jaroslav Hlavatý autósiskolája, Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAJÁNLATA !!!
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

Gépkocsivezetői tanfolyamra hívjuk Önöket /B – személyautó/.
Az érdeklődők a 0903 888 164-es telefonszámon, illetve személyesen jelentkezhetnek.

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

:-) szlovákia legkorszerűbb vezetési
szimulátora bővített oktatási programmal!

II. A osztály Nitra – Šaľa
17. forduló
Selice – Tornóc 1:2 (1:0)
P. Janáč 2

18. forduló
Tornóc – Hájske  3:0 (1:0)
Kučera, Žigárdi 2

19. forduló
Cabaj-Čápor – Tornóc  3:4 (2:0)
Kuman, Herceg, Novák 2

20. forduló
Tornóc – Čakajovce  4:1 (1:0)
Baricza – hattrick, Žigárdi

21. forduló
Nové Sady – Tornóc  1:2 (1:1)
Očenáš, Hrebík

22. forduló
Tornóc – Jarok  3:0 (1:0)
Hrebík, Kučera, Očenáš

23. forduló
V. Opatovce – Tornóc 5:2 (3:1)
Hrebík, Očenáš

24. forduló
Tornóc – Mojmírovce 3:5 (0:1)
Novák, Kučera, Baricza

25. forduló
Rišňovce – Tornóc 3:3 (3:1)
Kučera, Hrebík, Legner

Labdarúgás

Ifjusági I.B osztály
19. forduló
Cabaj-Čápor – Tornóc 5:0

20. forduló
Tornóc – Vinodol 2:4

21. forduló
Nové Sady – Tornóc 5:1

22. forduló
Tornóc – Jarok 5:0

23. forduló 
V. Opatovce – Tornóc 7:1

24. forduló
Tornóc – Mojmírovce 3:1

25. forduló
N. Hrnčiarovce – Tornóc 3:0 (2:0)

1. Lužianky 25 17 2 6 58:35 53 (+17)
2. Selice 25 14 3 8 64:41 45 (+9)
3. Nové Sady 25 14 3 8 61:42 45 (+6)
4. V. Opatovce 25 13 3 9 66:37 42 (+3)
5. Rumanová 25 12 5 8 55:41 41 (+2)
6. Mojmírovce 25 12 4 9 68:56 40 (+1)
7. Svätoplukovo 25 11 5 9 63:56 38 (+2)
8. Tornóc 25 11 5 9 59:59 38 (+2)
9. Rišňovce 25 10 4 11 44:55 34 (-5)
10. Hájske 25 10 3 12 44:48 33 (-3)
11. Cabaj - Čápor 25 8 6 11 50:54 30 (-6)
12. Jarok 25 8 3 14 56:60 27 (-12)
13. Čakajovce 25 7 2 16 30:62 23 (-16)
14. Diakovce 25 3 2 20 22:94 11 (-25)

Táblázat II.A osztály 2012/2013

1. N. Hrnčiarovce 21 15 5 1 78:26 50 (+17)
2. Vinodol 21 15 4 2 104:17 49 (+16)
3. V. Opatovce 21 12 3 6 86:44 39 (+6)
4. Nové Sady 21 10 3 8 74:47 33 (0)
5. Cabaj - Čápor 21 10 3 8 55:40 33 (+3)
6. Rumanová 21 10 3 8 64:50 33 (0)
7. Kráľová n.V. 21 11 0 10 53:45 33 (+3)
8. Horná Kráľová 21 10 2 9 55:47 32 (+2)
9. Tornóc 21 10 1 10 42:48 31 (+1)
10. Mojmírovce 21 3 2 17 28:79 11 (-22)
11. Jarok 21 3 2 17 29:94 11 (-22)
12. Selice 21 3 2 16 20:151 11 (-19)

Táblázat I.B osztály 2012/2013

forrás: Nitrai körzeti labdarúgószövetség
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A  hűvös tavasz után május 4-én 
az Amerika III. halastónál rendezett 
horgászversennyel végre kezdetét vette 
a  horgászidény. Április 6-án sor került 
a  betelepítésre, s  még a  verseny előtt, 
főként az Amerika III. halastóban nagy 
halpusztulás következett be.

Az őszi és tavaszi betelepítésből kb. 
200 ponty pusztult el, ezeket eltávolítva 
a tóból elásták. Más halfajták pusztulását 
nem jelezték, öreg halakból öt  elpusztult 
darabot találtak. Ennek alapján a  HSZ 
Vágsellyei Városi Szervezete által rekla-
máltuk a szállítónál a halpusztulást. Ő az 
információk és a  személyes vizsgálat 
alapján elismerte a reklamációt és a má-
jus 16-i  tanácskozás értelmében május 
23-án 300 kg halat juttatott el hozzánk.

Több szakemberrel konzultál-
va megállapítást nyert, hogy a  pusz-
tulást legnagyobb valószínűséggel 
a kopoltyúnekrózis okozta, mely a hosz-
szan tartó tél és a betelepítési manipuláci-
ók után fordul elő a pontyoknál, amikor 
a  halak kondíciója gyenge, stresszben 
vannak, ezáltal szaporább a  légzésük. 
A  pusztulás megakadályozására gyógy-
szert biztosítottunk, melyet május 6-án 
kaptak meg. A keverésnél és az alkalma-
zásnál nyújtott segítségért köszönet illeti 
id. és ifj.J. Bugyit és Hambalko Patrikot.

Mint azt a  bevezetőben említettük, 
május 4-én kellemes időben került sor 
a  horgászversenyre. A  pusztulás okozta 
gondok ellenére a verseny alatt 156 da-
rab pontyot fogtak. 85-en versenyeztek, 
a  győztes    2,94 kg-os zsákmányával 
Szabó Ferenc lett, a 2. helyen Vágo Iván, 
a harmadikon  Durza Ernest végzett. 

Köszönjük a  község vezetésének és 
minden támogatónak a  rendezvényhez 
nyújtott segítséget.

Május 15-én megkezdődött a  ha-
lastavakon a pontyok halászása, közben 
június 1-ig a törvény szerint folytatódott 
a fajok védelme is.

Az első napokban gazdag volt 
a zsákmány, ez a látogatottságnak is kö-
szönhető, hiszen egy nap alatt az Ameri-
ka III. halastónál több mint 80 horgász 
fordult meg. Ezzel kapcsolatban sajnos 
egy negatívumot is meg kell jegyeznünk, 
ugyanis tetemes volt a  hátrahagyott 
szemétmennyiség, 10 nappal a  halastó 
megnyitása után 16 db 120 literes zsák 
sűrített  szemetet szedtünk össze. Ezen 
el kéne gondolkodniuk azoknak, akik 
mindezt itt hagyták. Többnyire autókkal 
érkeznek, teli üveg üdítőkkel, teli táska 

élelemmel, miért is nem tudják üresen is 
visszavinni, és otthon saját  szemetükkel 
együtt likvidálni. És nem csak ez, van-
nak köztünk olyanok is, akik otthonról 
hozzák ide a  kommunálius hulladékot, 
és itt dobják be az elhelyezett szemetes-
zsákokba. Az ún. „horgászok” eme te-
vékenységének kicsúcsosodása az volt, 
hogy a zsákban egy teli táska kályha- és 
tűzhelytisztításból származó hamu és 
korom volt. Ezúton figyelmeztünk  min-
denkit, hogy ha valakit e  tevékenység 
közben rajtakapnak, el lesz tiltva a hor-
gászástól ezen a halastavon, esetleg még 
a horgászengedélyét is bevonják.

Ezúton kérjük Önöket, hogy a  zsá-
kokba az összenyomott plasztüvegeket és 
pléhdobozokat üresen rakják,  ne tegye-
nek bele más szemetet, mely bomlásnak 
indul és idecsalogatja a kutyákat, akik az-
tán széttépdesik a zsákokat.

Mielőtt az elkészített zsákokba dob-
ják a szemetet, gondolkodjanak el azon, 
hogy onnét kollégáiknak kell kézzel ki-
szedni, elvinni és kifizetni érte a szemét-
díjat, ezt a  pénzt értelmesebb dolgokra 
is fel lehetne használni, mint a hulladék 
likvidálására. A Vízállás tavon is beindult 
a  horgászat, kisebb-nagyobb sikerrel. 
Néhány kifogott darabnál megállapítot-
ták, hogy a  pontyok eléggé károsodtak, 
ún.”vizenyősség” állt be náluk. Az így ká-
rosodott halakat visszaengedték. A  part 
rendszeres rendezése még nem valósult 
meg abból az okból, hogy a közúti  tör-
vény módosítása miatt a szükséges tech-
nikát nem lehet a  halastóhoz helyezni, 

Kezdetét vette a horgászidény
Tornóci hírek május-június 2013

9



s a Vág melletti versenypályára sem. Ke-
resni fogjuk a  lehetőséget, milyen más 
módon lehetne lekaszálni ezt a területet. 

A  Vermek halastóban folyik 
a K 1 pontyok és a  többi őszi halászat-
ból megmaradt hal rendszeres beetetése. 
PaedDr. Suba Imre a Tesco üzletlánc és 
a Vadászkamara közti szerződés segítsé-
gével biztosította a maradék pékáru szál-
lítását a halak etetése céljából. Ezúton is 
köszönjük.

Újra kérjük a  szakembereket, hogy 
jelentkezzenek a  halászház bejáratához 
tervezett talajcsempe lerakásának és 
a  homlokzat javításának befejezésére. 
Jöjjenek, amikor idejük engedi, hogy 
még jó időben be tudjuk fejezni a mun-
kálatokat. Előre is köszönjük.

A  Duna áradása miatt  visszafelé 
folyt a  víz, és június 6-tól 10-ig a  Vág 
vízszintje is 300-320 cm-re emelkedett 
/vágsellyei vízmérő állomás/. Ez azon-
ban nem jelentette a Vág szétömlését az 
árterületekre és a halak veszélyeztetését 
azáltal, hogy apadás esetén a gödrökben 
pusztulnának el. A vízszint és az idő elég 
volt arra, hogy a holtágban a halak ívása 

megtörténjen, viszont az utána jött je-
lentős dunai vízszintcsökkenés  nem ad 
nagy reményeket arra, hogy az ikrákból 
halivadék lesz. Ez  a vízlépcsők  által biz-
tosított árvízvédelem adója . Ha a holt-
ágak ki lennének mélyítve és rendsze-
resen takarítanák, nem lennének ezek 
a veszteségek, és a  folyókat természetes 
módon telepítenék be, mint régen. 

6.l-jén befejeződött a fajok védelme 
a  törvény értelmében és 6.15-től a  ra-
gadozók horgászása is engedélyezett. 
A horgászok most teljes mértékben hó-
dolhatnak kedvtelésüknek. Mindenkit 
kérünk, hogy a  kifogott halakkal, me-
lyeket nem tartanak meg, kíméletesen 
bánjanak és engedjék vissza a  horgász-
területre. És még egy kérés, hogy főleg 
a  kapitális halakat dokumentálás után 
helyezzék vissza. Egy kép, egy video-
felvétel és az a tudat, hogy maguk vagy 
mások is újra kifoghatják ezt a halat, bi-
zonyára értékesebb, mint a megszerzett 
hús. Éppen ebben rejlik a  horgászterü-
letek jövője és attraktivitása. A  jövőben 
fontolóra vesszük e  tett jutalmazásának 
lehetőségét is.

Azok, akik már értékes fogásaikkal 
a  horgászmagazin versenyébe is bene-
veztek, biztosan igazolják, hogy a  meg-
szerzett elismerés miatt megéri, ha ezt 
a  zsákmányt visszaengedik a  horgászte-
rületekre.

A  halőrök munkája tovább folyta-
tódik, még azon nehézségek ellenére 
is, melyek a  vágsellyei városi szervezet-
ben történt változások során álltak be. 
A  halőrség parancsnoka Ivan Arpás, 
a  mi körzeti szervezetünk tagja. Ismé-
telten kérjük önöket, hogy ha bármilyen 
törvényellenes  tevékenységet tapasztal-
nának, jelentsék a  vezetőségi tagoknak, 
a  halőröknek, a  községi vagy állami 
rendőröknek és jelentsék a vizek bármi-
lyen szennyeződését és a  halak termé-
szetellenes viselkedését , akár a  folyó-
ban akár a  halastavakban. A  folytatódó 
idényhez mindenkinek horgászsikereket 
és a horgászathoz kapcsolódó új szemlé-
letet kívánunk, hogy a  két fontos néző-
pont, a védelem és a tenyésztés kerüljön 
előtérbe. Jutalmul pedig e  téren gazdag 
zsákmányt kívánunk!.

PETROV ZDAR,
a halászszervezet vezetősége
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