
Memorandum o spolupráci

Jazda zručnosti

Detské rybárske preteky

Ako všetci veľmi dobre vieme, obec 
Trnovec nad Váhom sa po prvýkrát 
spomína v  písomných prameňoch 
v  Zoborskej listine z  roku 1113. Toto 
významné jubileum sme si pripomínali 
na mnohých spoločenských akciách, 
ktoré sa už v  tomto roku v  obci 
uskutočnili. Vyvrcholením osláv 900. 
výročia boli X. obecné dni, ktoré sa 
konali 28. a  29. júna 2013. Zahájením 
bola okresná spevácka súťaž TALENT 
2013, ktorú už tradične organizuje p. 
Klincko v spolupráci s obcou. 

Krásne slnečné sobotné ráno priví-
talo deti na rybárskych pretekoch. Pred 
železničnou stanicou sa konala prehliad-
ka motocyklov a  jazda zručnosti osob-
ných automobilov. Súťažiaci mali mož-
nosť si vyskúšať nový automobil Suzuki 
a overiť si svoje vodičské umenie. 

Na futbalovom ihrisku prebiehala 
súťaž v  lukostreľbe amatérov a  v  telo-
cvični základnej školy stolnotenisové 
popoludnie pre širokú verejnosť.

Hlavný program sa konal v  areáli 
Miestneho kultúrneho strediska, kde sa 
nám po príhovore starostu obce svojim 
milým vystúpením predviedli deti zo 
základnej školy. Po nich predviedli svoj 
talent víťazi speváckej súťaže a tradične 
nechýbali ani Jesenné ruže.

Program pokračoval vystúpením 
dievčenskej rockovej skupiny Poison 
Candy, country-folk predviedol Buka-
sový masív, piesne obľúbenej švédskej 
skupiny sme si vypočuli v ABBA Show, 
maďarské rockové piesne skupiny Ome-
ga zakončili náš dlhý kultúrny program, 
kedy už sa naplno rozprúdila tanečná 
zábava pod taktovkou skupiny Atlantik.

Spestrením bola aj živá socha, his-
torické tance, ohňová show, laser beam, 
šmýkalka, trampolína, maľovanie na tvár 
a  diskotéka na parkovisku pre mládež. 
Stánky so suvenírmi či občerstvením spes-
trili atmosféru a prispeli k dobrej zábave.

Srdečné poďakovanie patrí všet-
kým, 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 spon-
zormi neuvádzali. Poďakovanie patrí aj 
úseku zelene za úpravu areálu a pracov-
níkom technického úseku za prípravu 
sedenia a následné spratanie tej „spúšte“, 
ktorá spravila bodku za tohtoročnými 
obecnými dňami.                 E. B.

Trnovecké Noviny
Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom

RočníkXVIII.   Číslo4   Júl-August 2013

Ročník XVIII
Číslo 4

Júl - August 2013

Ž
iv

o
t 

ob
ce

S
R

Z
 T

rn
ov

ec
Ž
iv

o
t 

ob
ce

1

x. obecné dni



Peter Balogh           
Sebastián Krištof    
Daniel Fekete 
Vanessa Kissová

Ing. Anton Lifka, 78 rokov 
Ondrej Résö, 80 rokov
Gabriela Nováková, 73 rokov
Juliana Krišková, 86 rokov
Helena Hatalová, 95 rokov

 Iľjič Štibrány

 Margita Keszeliová
 Anna Lisická           
 Alžbeta Mandáková

 Magdaléna Bartolenová  
   Vojtech Szijartó              
 Františka Tóthová          
 Michal Zalubil

 Helena Hátašová            
 Oľga Hrabovská

Miroslava Molnárová  a Zoltán Mitlík  
Gabriela Pákozdyová a František Poós 
Mgr. Juraj Zalúbel a Mgr. Silvia Pagáčová

Dňa 28.6.2013 sme sa stretli už na 
VII. ročníku speváckej súťaže s  názvom 
Talent 2013, ktorá je organizovaná v spo-
lupráci obce Trnovec nad Váhom a  ZŠ 
s  MŠ Trnovec nad Váhom 302, pod ve-
dením pána Antona Klincka. Do VII. 
ročníka sa prihlásilo 24 mladých spevá-
kov súťažiacich v 3 kategóriách. Nádejní 
speváci boli hodnotení trojčlennou po-
rotou, ktorej predsedom bola Mgr. Mária 
Mészárosová. Porota nemala vôbec ľahkú 
úlohu, pretože prihlásení speváci boli vo 
vynikajúcej forme a  každý jeden by si 
zaslúžil diplom s umiestnením. Žiaľ, dip-
lom mohli dostať len tí najlepší. Dúfame, 
že sa stretneme v nasledujúcom ročníku 
aspoň v takom počte ako tento rok.

Víťazi speváckej súťaže TALENT 2013:

1.kategória:  
1. Diana Szarková
2. Nina Félixová
3. Dominik Sedlák

2.kategória:
1. Scarlet Slatinová
2. Viktória Szabová
3. Vivien Szabová
Čestné uznanie : Katrin Kisová

3.kategória:
1. Adriana Herenčárová
2. Mária Hasprová
3. Michaila Majorová
                                                                                                          

Mgr. Beáta Kislerová

Obecná knižnica oznamuje čitateľom, že od 1. júla 2013 sa otváracie hodiny 
knižnice menia. Otvorené je v  pondelok, stredu a  piatok od 13.00 do 17.00 hod. 
a v utorok od 12.30 do 15.30 hod. S  radosťou oznamujeme čitateľom, že knižnica 
v  tomto roku opäť získala dotáciu z  rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja 
v sume 400,- Eur. Do knižnice sme zakúpili tieto knihy:

Pre čitateľov
obecnej knižnice

náučná literatúra                                 
Buston – 101 whisky

beletria
Kinsella – Závislá od nákupov     
Lindseyová – Láska príde sama
Kenyonová – Nočný bozk
Krausová – Sukničkár
Linková – Ozveny viny
Dán – Kráska a netvor
Duranová – Zvrhlosť ti pristane
Keleová-Vasilková – Liek na smútok
Harris – Imperium-Boj o Rím

Martin – Střet králů
Kateová – Vykúpenie
Jamesová – Veľa kriku pre teba
Christer – Tajomstvo Turínskeho plátna
Young – Bratrstvo
Young – Tažení
Young – Rekviem
Williamsová – Cudzinec, ktorého hľadáš
Brown – Čierne slnko
Baloghová – Potom ťa zvediem
Reichs – Vražedné tajomstvá
Michaelsová – Ako skrotiť dámu
Adler – Dom na vidieku

Dotácia Nitrianskeho     
samosprávneho kraja Becnelová – Naučím ťa milovať

Featherová – Dlhá cesta k oltáru
Burrowesová – Načúvaj môjmu srdcu
McIntosh – Babylonská bosorka

náučná literatúra pre deti mládež
Spoznaj svet
Detská encyklopédia – zvieratá
Winston – Čo sa deje v mojej hlave

beletria pre deti a mládež
Barborka a jej rodina
Reichs – Viróza
Clare – Mechanický princ
Wendelkenová – Boj o korunku
Stiefvaterová – Triaška
Brezina – Kam zmizol čarodejný králik?
Brooks – Svetová vojna Z
Šulajová – Ako z románu
Futová – Hľadám lepšiu mamu
Džerengová-Nagyová – Klára a mátohy
Gehmová – Tá blondínka mi pije krv!
Wendelkenová – Podozrivé zmiznutie

Spoločenská 
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Autoškola Ing. Jaroslava Hlavatého v Trnovci nad Váhom 
pripravila v  rámci tohtoročných obecných dní nultý ročník 
jazdy zručnosti. Akcia dopadla veľmi dobre. Zúčastnilo sa 20 
súťažiacich. Autá značky Suzuki zapožičala spoločnosť Panónia 
s.r.o. Súbežne prebehol aj zraz motorkárov spojený s prehliad-
kou motoriek a jazdou cez našu obec, ktorý zorganizoval staros-
ta Trnovca Ing. Ján Hrabovský.
Víťazmi sa stali:
Muži – Ľuboš Jaroš – odjazdil aj najlepší čas, druhé miesto Tibor 
Gál, tretí Jozef Kun ml.
Ženy – Darinka Seemannová, druhá najlepšia Alexandra 
Hazuchová, tretia najlepšia Jasmína Hlavatá.

Pre každého prihláseného súťažiaceho boli pripravené 
malé darčeky. Poháre pre víťazov zabezpečil majiteľ autoškoly 
a hodnotnú cenu pre toho najlepšieho vodiča venoval Ambróz 
Körös zo spoločnosti Panónia s.r.o. Jazda zručnosti sa tešila zá-
ujmu zo strany verejnosti, súťažiaci nielen súperili medzi sebou, 
ale hlavne si jazdu užívali a tešili sa z nej. Organizátor, Autoško-
la Ing. Jaroslava Hlavatého ďakuje ŽSR, obci Trnovec nad Vá-
hom za pomoc pri organizácii podujatia, spoločnosti Panónia 
s.r.o. Ambrózovi Körösovi, Antonovi Klinckovi za ozvučenie, 
Róbertovi Lángovi za občerstvenie, obecnému hasičskému zbo-
ru, ktorý navaril guláš, sponzorom a každému, kto bol ochotný 
urobiť niečo pre radosť a dobrú náladu. 

Už teraz sa všetci tešia na budúci prvý ročník trnoveckej 
Jazdy zručnosti.

Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý.

Základná škola s materskou školou 
sa obrátila na obecné zastupiteľstvo 
so žiadosťou o  prevedenie opráv 
v školskom klube detí.

Pracovníci technického úseku 
obecného úradu preto v  mesiacoch 
júl a  august vykonali rozsiahle práce – 
opravili stropy, omietky, dlažby. Na záver 
bol školský klub nanovo vymaľovaný. 
Firmou F. Végfalvi ml. bola prevedená 
výmena podlahovej krytiny.
V  septembri sa deti môžu vrátiť do 
zrekonštruovaných priestorov a s chuťou 
sa pustiť do práce.

sa konalo  17. 7. 2013. Návrhová ko-
misia pracovala v zložení Ing. Jozef Han-
zlík, Róbert Láng, Ing. Jaroslav Hlavatý. 
Zaoberalo sa naliehavými investíciami 
v škole a vzalo na vedomie:
- stav výmeny podlahovej krytiny
  v školskom klube
- stav pitnej vody v základnej škole

- požiadavku na realizáciu vstupnej brá-
ny do areálu školy
a schválilo:
- predbežné výdavky na opravu podlaho-
vej krytiny v školskom klube detí
- realizáciu vstupnej brány pri škole
- zmenu účelu nevyčerpaných finanč-
ných prostriedkov na zriadenie týžden-

ného letného tábora pre základnú školu
Obecné zastupiteľstvo ďalej vzalo 

na vedomie hodnotenie obecných dní, 
správu o  výsledku finančnej kontroly 
hlavnej kontrolórky zo dňa 3. júna 2013, 
žiadosť o  riešenie situácie s  problémo-
vými občanmi. Obecné zastupiteľstvo 
schválilo účasť obce na dražbe rodin-
ných domov v Trnovci nad Váhom.

Mimoriadne obecné zastupiteľstvo

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

 !!! NAJLEpšIA A NAJNIžšIA 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!
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21. zasadnutie OZ sa konalo 19. 8. 
2013 za účasti 8  poslancov. Zasadnutie 
otvoril starosta Ing. Hrabovský. 

Návrh na doplnenie programu 
o  bod „Správa o  činnosti obecnej polí-
cie“ dal starosta obce, tento návrh bol 
jednohlasne schválený.

V  rámci kontroly plnenia uzne-
sení z  predchádzajúcich zasadnutí in-
formoval starosta: použitie rezervného 
fondu na stavbu kanalizácie, pridele-
nie obecných bytov a  predĺženie náj. 
zmlúv, pridelenie 300 Eur dotácie pre 
Csemadok na letný tábor, oprava pod-
lahovej krytiny v  jedálni a  školskom 
klube detí, zhotovenie vstupnej brány do 
školy. Zároveň informoval o účasti obce 
na dražbe bytu v byt. dome 502. Dražba 
bola pre obec úspešná, byt sa vydražil za 
22.100 Eur. 

Zasadnutie pokračovalo informá-
ciou o  plnení rozpočtu, materiály ob-
držali poslanci aj členovia finančnej 
komisie i  kontrolórka obce, predseda 
finančnej komisie p. Láng k plneniu roz-
počtu za sledované obdobie nemá pripo-
mienky, odporučil poslancom vziať ho 
na vedomie. Správu k plneniu rozpočtu 
predložila hlavná kontrolórka obce, kto-
rá odporučila:

- sledovať výšku príjmov a výdavkov 
v kapitole nakladania s odpadovými vo-
dami, resp. prijať opatrenia, aby sa roz-
diel medzi príjmami a výdavkami mini-
malizoval;

- poskytovanie preddavkov na ná-
kup tovarov a  služieb len na základe 
uzatvorenej zmluvy, sledovať ich vyúčto-
vanie. Odporučila OZ čerpanie príjmov 
a výdavkov vziať na vedomie.

OZ poverilo kontrolórku obce vyko-
nať kontrolu evidenciu stočného a podať 
správu na najbližšom OZ.

Ďalším bodom bola zmena rozpoč-
tu – plnenie Memoranda ZMOS a Vlády 
SR. Podľa návrhu na zmenu rozpočtu 
bežných výdavkov obec znížila výdavko-
vú časť rozpočtu o 60.000 Eur. Táto zme-
na bola jednohlasne schválená.

Správa o činnosti obecnej polície – 
podal ju náčelník Bc. kpt. Jozef Orosz. 
V rámci diskusie k tomuto bodu sa pri-
hlásil občan J.M., ktorý žiadal vysvetle-
nie od OP ohľadne zákroku počas Dňa 
obce a  zvládnutia situácie počas osláv. 
Podľa náčelníka hliadky svoju povinnosť 
vykonávali. Hliadka bola prítomná pri 

výtržnostiach, zasahovala včas. Podľa 
pána M. situácia nebola zvládnutá, ne-
bola súčinnosť so štátnou políciou, zná-
my výtržník napadol nevinných ľudí, 
nie je prevencia, obecná polícia nemá 
rešpekt ani výsledky. Náčelník OP – keď 
nie je oznamovateľ, OP nemôže konať 
v  zmysle zákona. Poslanec J. Čerhák sa 
spytoval na funkčnosť kamier v  obci, 
keďže napr. na istom hrobe boli uložené 
cudzie vence, ďalej neznámy páchateľ 
poškodil pokladňu pri futbalovom šta-
dióne v obci a keď si chcel pozrieť zábe-
ry, náčelník OP sa vyjadril, že príslušná 
kamera bola nefunkčná. Náčelník OP – 
porušený bol optický kábel, cintorín sa 
riešil blokovou pokutou. Poslanci Suba 
a  Láng poukázali na to, že obec inves-
tovala do kamerového systému hodne 
peňazí, situáciu je nutné riešiť. Obecná 
polícia si musí vybudovať rešpekt, riešiť 
situáciu s problémovými občanmi a po-
znať svoje právomoci.

Obyvatelia sa spytovali, ako sa rieši-
li úlohy z mimoriadneho zastupiteľstva. 
Starosta – riešia sa priebežne.

V ďalšom bode boli poslanci infor-
movaní o ukončení funkčného obdobia 
dvoch prísediacich na okresnom súde 
Galanta, návrh na určenie nových príse-
diacich nepredniesli.

Návrh na zvýšenie stravného v ZOS 
– dodávateľ stravy p. Láng podal žiadosť 
na zvýšenie stravného, zástupkyňa ve-
dúcej ZOS nesúhlasila vzhľadom na níz-
ke dôchodky klientov. P. Láng navrhol 
urobiť výberové konanie na dodávateľa 
stravy.

Nájomné byty – p. Pákozdyová po-
dala žiadosť o  predĺženie náj. zmluvy, 
bolo odsúhlasené jednohlasne. Ďalšie 
žiadosti bude riešiť bytová komisia.

Starosta informoval poslancov 
o predloženej Zmluve o budúcej zmluve 
na zriadenie vecného bremena na obec-
ný pozemok – ide o nový stavebný ob-
vod pre IBV.

Základná škola s  materskou školou 
žiadala nákup zariadenia do školskej je-
dálne. K tomuto bodu kontrolórka obce 
poukázala na to, že obec musela zní-
žiť bežné výdavky, škola by mala využiť 
vlastné príjmy. PaedDr. Suba odporučil 
starostovi rokovať s vedením školy o kon-
cepčnosti riadenia školy. Starosta oznámil 
poslancom, že nezávislý rozbor nepreu-
kázal výskyt olova vo vode v škole.

V  rámci diskusie odznelo niekoľko 
príspevkov: riešiť pohyb bezdomovcov 
v  obci, osadiť značku zákaz státia pri 
vstupe do areálu školy, riešiť situáciu 
s odpadom, pri cestách skrátiť kríky z dô-
vodu zlej viditeľnosti, rozšíriť úzke cesty.

Poslanec Čerhák upozornil, že me-
rač rýchlosti ukazuje vyššiu rýchlosť a na 
nutnosť deratizovať dvor separovaného 
zberu.

Starosta obce – ak budú refundova-
né finančné prostriedky na opravu ko-
munikácií, môžu sa opraviť ďalšie cesty.

Ing. Hanzlík sa sťažoval, že slama 
stále znečisťuje ulice, spytoval sa na po-
čet a funkčnosť kamier, silný zápach pri 
hnojení, zápisnicu z mimoriadneho OZ, 
čerpanie dovolenky starostu obce a jeho 
vyjadrenia pre Nitrianske noviny. Podľa 
neho optický kábel v  zemi je zbytočný, 
nebude sfunkčnený.

Starosta mu odpovedal, že zamest-
nanci obec priebežne čistia, kamier je 7, 
po oprave kábla sú funkčné všetky, hno-
jivo je ekologické a certifikované, zápis-
nice sú prístupné. Pokiaľ ide o  jeho do-
volenku, čerpá ju priebežne a pre článok 
v Nitrianskych novinách uviedol len to, 
že Duslo má 55 rokov a namiesto Čpavku 
3 bude Čpavok 4. 

P. Čelitko navrhol umiestniť kameru 
pred predajňu COOP Jednota, kvôli kon-
tajnerom na separovaný zber a poriadku 
pri nich.

Ďalšie príspevky neodzneli, predseda 
návrhovej komisie predložil návrh na uzne-
senie, ktorý bol jednohlasne schválený.

výzva
Vážení spoluobčania,

obraciame sa na Vás s  touto 
prosbou: ak je niekto z  Vás 
vlastníkom fotografie, ktorá 
zachytáva židovskú modlitebňu 
– synagógu v  našej obci, prineste 
ju, prosím, na obecný úrad. 
Fotografiu si naskenujeme, keďže 
podľa archívnych prameňov podoba 
tejto modlitebne nie je nikde 
zachytená. Pôvodnú fotografiu 
okamžite vrátime majiteľovi. 
V  prípade súhlasu bude použitá 
v pripravovanej monografii obce.
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Tabuľka „A“                                             kapitán
1. Opitory 5    4    1    0    13:4    12    O. Gál  
2. JG Mont 4    3    1    0    14:4      9     J. Gaál
3. TMA  5    3    0    2    12:9      9    B. Krupa
4. Darebáci 5    1    1    4      6:15    4    T. Vajda
5. Fox  5    1    0    4    11:15    3    T. Žigárdi
6. Barcelona 4    1    0    3      8:14    1    L. Sztojka

konečné poradie - žiaci
1. Old Stars 2    2    0    0    14:5      6
2. Kartuše 2    1    0    1    13:12    3
3. Kindermafia 2    0    0    2      7:17    0

Tabuľka „B“             kapitán
1. Schalke 5    5    0    0    38:2    12   M. Žigárdi
2. Metropol 5    3    0    2      9:4      9   M. Boťanský
3. Tma dorast 5    3    0    2    14:14    9   T. Krupa
4. Red devils 5    2    0    3      5:9      6   A. Karkuš
5. FSK Peves 5    2    0    3      7:15    6   M. Motolík
6. Sparta  vylúčený z turnaja

 Tradične na sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda 
sa organizuje v spolupráci Obecného úradu a futbalového 
klubu minifutbalový turnaj o  pohár starostu obce. Tento 
ročník zapadol do rámca osláv 900 rokov od prvej písomnej 
zmienky o obci.

Družstvá boli rozlosované do dvoch skupín, žiaci 
vytvorili jednu skupinu. 

O poradí na 2 – 3 mieste rozhodol vzájomný zápas 3:2.
Jeden zápas nedohrali.

O poradí na 2 – 3 mieste rozhodol vzájomný zápas 3:0.

XVIII. ročník minifutbalového turnaja
o pohár starostu obce

V prestávke sa uskutočnil turnaj v streľbe z 11 m. Do tejto 
súťaže sa prihlásilo 67 strelcov. Medzi nimi aj strelkyne R. 
Véghová, E. Svíbová, C. Kmotríková, N. Gaálová, A. Lajčiová.
Prvé miesto obsadil J. Vričan, druhé P. Hrebík a  tretie M. 
Franko.

Semifinále: Opitory – Metropol 1:0
  JG Mont – Schalke 0:2
O 3.miesto: Metropol – JG Mont 4:0
Finále:  Opitory – Schalke 0:4 
Prekvapením je tretie miesto mužstva Metropol. Schalke 
obhájilo prvenstvo.
Schalke – M. Szitás, V. Klincko, P. Kováč, V. Baluška, T. 
Lencsés, M. Ölvecký, P. Slíška, J. Boženík, F. Kučera, M. Žigárdi
Opitory – O. Gál, M. Sztojka, T. Bartuš, P. Vincze, P. Morávek, 
A. Práznovský, P. Šesták, M. Gál, D. Vincze, N. Kántor
Metropol – M. Boťanský, M. Takács, M. Takács, J. Tóth, A. 
Royka, P. Jakubecová, Š. Keszeli, V. Vánik, J. Niregyhanský

V rámci osláv 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci sa 
konal aj futbalový turnaj dospelých.
Trnovec „A“ – Trnovec „výber“ 6:1 (1:1)
Očenáš 3, Hrebík 2, Baricza (11 m) – Ács M. (11 m)
Veče – Dlhá n/V 3:1 (2:0)
Prílepok, Takács 2 – Mészaroš

O tretie miesto
Trnovec „výber“ – Dlhá n/V 2:0 Ács, Žigárdi

Finále 
Trnovec „A“ – Veča 4:3 (1:1)
Kučera 2, Baricza (11 m), Hrebík. Domáci už viedli 4:1 

spracoval Štefan Kočiš

žiaci – výsledky
Kindermafia – Old Stars 1:8                                              
Kartuše – Old Stars 4:6
Kindermafia – Kartuše 6:9

Rozhodovali Mgr. P. Andel a J. Horváth.

Podujatie finančne podporil 
    Nitriansky samosprávny kraj.

Starosta obce venoval krásne poháre a  upomienkové 
predmety. Prítomní sa mali možnosť občerstviť a  zajesť si. 
Všetkým, ktorí priložili ruku k zorganizovaniu turnaja, patrí 
veľká vďaka.
Na záver do tanca zahrala skupina Old Boys. Toto podujatie 
finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj.

Spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa 
25.7.2013 slávnostne podpísala memo-
randum o  spolupráci s  obcou Trnovec 
nad Váhom. Tá patrí k najvýznamnejším 
obciam z  hľadiska spolupráce v  tesnej 
blízkosti podniku. Priamo sa jej dotý-
kajú procesy, ktoré v  chemickej fabrike 
prebiehajú. 

 „Memorandum zabezpečí spoluprá-
cu na oboch stranách. Naša spoločnosť 
môže prosperovať iba vtedy, keď budú 

prosperovať aj okolité obce,“ povedal ge-
nerálny riaditeľ Dusla, a.s. Petr Cingr.  

„Po desiatkach rokov, kedy spoloč-
nosť zanedbala komunikáciu s okolitými 
obcami, je toto krok vpred,“ zhodnotil 
starosta obce Trnovec nad Váhom Ján 
Hrabovský.

Originál memoranda je k  nahliad-
nutiu na obecnom úrade Trnovec nad 
Váhom.
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Vážení kolegovia rybári, vážení spo-
luobčania!

Dovoľte, aby sme Vás informovali 
o činnosti našej organizácie za posledné 
dva mesiace. Mesiac júl a august bývajú 
spravidla najúspešnejšie mesiace rybár-
skej sezóny, kedy mnohí rybári dosiahli 
svoje rekordné úlovky. Tohtoročná sezó-
na je však odlišná a aktivita rýb je veľmi 
sporadická a úlovky sú skôr náhodné, aj 
keď mnohí robia všetko možné, aby pri-
lákali ryby ku svojim návnadám. Príči-
nou boli pravdepodobne vysoké teploty 
a  tým spôsobené prehriatie vody a zní-
ženie obsahu kyslíka vo vode. Na šťastie 
tieto teploty nespôsobili na našich ryb-
níkoch žiaden úhyn.

Aj napriek tomu bolo na Váhu a na 
vodnom diele Kráľová ulovených niekoľ-
ko pekných  sumcov, ale aj kaprov. Zvýše-
ná hladina Dunaja pri záplavách spôso-
bila aj zdvihnutie hladiny Váhu na našim 
úseku, čo umožnilo rybám z  Dunaja 
a dolného toku Váhu prejsť cez vyrovná-
vací stupeň Selice do nášho revíru. Pre-
javilo sa to úlovkami pekných pleskáčov 
vysokých, ktoré sa stavbou tela trocha lí-
šia od pôvodného osadenstva pleskáčov.                                                                                                                            
Na chovnom rybníku Vermek sa násade 
kaprov aj ostatným rybám dobre darí 
a  pri pravidelnom kŕmení pekne rastú. 
Aj touto cestou ďakujeme kolegom po-
ľovníkom, ktorí sa s nami podelili o peči-
várenské prebytky z obchodného domu 
Tesco, ktorými ryby tiež prikrmujeme.

Začiatkom augusta bolo do rybní-
ka Vermek vysadených 1000 ks amura 

o veľkosti cca 2 cm, ktoré sem boli vy-
sadené z chovných žľabov z rybárskeho 
domu v  Šali, kde kvôli vysokým teplo-
tám bolo rizikové ich naďalej ponechať. 
Zvyšok bol vysadený do rieky Váh.

Na rybárskom dome potrebujeme 
ešte dokončiť fasádu a  vstup do domu 
ako sme už spomenuli aj v  minulom 
príspevku. Žiadame tých kolegov, ktorí 
vedia tieto práce vykonať, aby sa prihlá-
sili a  dokončili tieto práce. Vopred ďa-
kujeme.

Na rybníku Amerika III sa pokle-
som úlovkov znížila postupne aj návštev-
nosť a zostali tu loviť len „skalní“, ktorí 
občas nejakého kapríka, karasa, pleskáča 
či dravca  ulovia. Voda aj na tomto ryb-
níku vplyvom extrémnych teplôt značne 

poklesla. Vďaka  pohotovosti v  jarných 
mesiacoch, kedy sa podarilo pri zvýšenej 
hladine Váhu dopustiť vodu je vody ešte 
dosť na prekonanie tohto obdobia.

Upozorňujeme, že rybník Amerika 
III užíva MsO SRZ Šaľa na základe ná-
jomnej zmluvy s DUSLO-m a.s. a preto 
nie je dovolené využívať rybník a  jeho 
okolie inak, ako je v  zmluve uvedené. 
Nerybárom tu nie je dovolené stanovať 
a  organizovať „opekačky“. Podmienky 
prenájmu si môžete prečítať na webovej 
stránke www.srztrnovec.sk v sekcii Info.

Na rybníku Vízallás je našťastie tiež 
dostatok vody a ryby aj tu prekonali vy-
soké teploty bez úhynu. Určite k  tomu 
prispela poloha rybníka a to, že je pobre-
žie tienené stromami a vo vode rastúcou 
trstinou a pálkou.

Cestu k rieke Váh od rybníka Ame-
rika III sa podarilo čiastočne vyrov-
nať pomocou ťahaného grédera, ktorý 
svojpomocne vyrobili na Farme Jatov 
a používajú ho na úpravu poľných ciest. 
Ďakujeme zodpovedným, že túto úpra-
vu vykonali a tak umožnili ľahší prístup 
k rieke nielen rybárom, ale aj ostatným, 
ktorí  si chodia k  rieke oddýchnuť. Prí-
stupovú cestu budeme naďalej udržiavať 
a postupne spevňovať, aby bol umožnený 
prístup aj za daždivého počasia. 

Úlovky aj tu boli už okrem spome-
nutých úlovkov sumcov viac–menej ná-
hodné a  veľmi závislé od stavu hladiny 
a  pohybu vody. Z  dôvodu nedostatku 
vody je z vodného diela Kráľová prepúš-
ťané len sanitárne množstvo vody, čo 

Uprostred rybárskej sezóny
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značne vplýva na aktivitu rýb. Tohto-
ročné rojenie podeniek je tiež omeškané 
a menej intenzívne ako v minulých ro-
koch. V skorých ranných hodinách a po 
západe slnka sa pri troche šťastia môžete 
čoraz častejšie stretnúť s  rozrastajúcou 
sa populáciou bobra vodného.

Pri kontrolách vykonaných rybár-
skou strážou neboli zistené závažné 
porušenia zákona o  rybárstve a  vyko-
návacej vyhlášky. Pri kontrolách bolo 
skontrolovaných pomerne veľa rybárov 
aj zo vzdialenejších organizácií, ktorí si 
prišli vyskúšať lov aj na väčšej rieke. Žiaľ, 
aktivita rýb im nepriniesla veľa radosti 
z lovu a tak si užívali okolitú prírodu.

Podľa hlásenia rybárov došlo na 
Váhu od  polovice júla do polovice au-
gusta každodenne k  úhynu kaprov vo 
veľkosti 35-45 cm v  počte asi 30 ks. 
K  úhynu iných druhov rýb nedošlo 

Pri príležitosti osláv 900.-ho výročia 
prvej písomnej zmienky o  obci v  Zo-
borskej listine sa ako sprievodná akcia 
konali na rybníku Amerika III Detské 
rybárske preteky. 

Za pekného počasia sa na rybní-
ku zišlo z  12-stich organizovaných detí 
z  našej Obvodnej organizácie 6  detí - 
mladých rybárov v  doprovode svojich 
rodičov i starých rodičov.

O  8.oo hod. sa deti s  veľkou od-
hodlanosťou pustili do lovu. Ako sme 
predpokladali zábery od väčších rýb ne-
prichádzali,  lebo aj ich starší kolegovia 

sedeli pri udiciach bez úlovkov, tak sa na 
radu doprevádzajúcich rodinných prí-
slušníkov  pustili do lovu beličiek, kto-
rých je tohto roku v  rybníku pomerne 
veľké množstvo. Tu  sa už dostavili úlov-
ky a  deti s  radosťou vyťahovali jednu 
rybičku za druhou. Najviac zamestnaní  
sa v  tom momente stali doprevádzajú-
ci, ktorí  museli odháčkovávať chytené 
rybky a navliekať nové nástrahy. Občas 
sa “neposlušná udica“ zachytila na stro-
me, čo bola ďalšia práca pre tetu, strýka, 
dedka či babku.

Počas pretekov deti doplnili strate-

nú energiu chutnými, čerstvo upečený-
mi špekáčikmi a sladkosťami. O 12.00 sa 
preteky ukončili, odvážili sa nachytané 
beličky a vyhlásili sa výsledky.

Poradie víťazov: 
1. Damián Ostrožanský
2. Patrik Lendel
3. Jaroslav Baraník, ktorý súčasne obdržal 
aj cenu za najväčšiu chytenú rybu, čo bol 
zubáč veľkoústy s dĺžkou  25 cm.

Víťazi boli odmenení soškami 
s rybárskou tematikou s popisom miesta 
a  roku konania pretekov, čo im bude 
pripomínať pekné chvíle z  detstva pri 
získavaní prvých  rybárskych skúseností.

Všetky zúčastnené deti boli odme-
nené balíčkom rybársky potrieb a upo-
mienkových predmetov od našich spon-
zorov. Sponzorsky preteky podporili: 
Obecný úrad, Rybárske potreby- PEMA 
Šaľa, Rybárske potreby-BALZER,  Bra-
tislava, p. Marek Durza a  p. Roman 
Takáč. Srdečne im aj touto cestou ďa-
kujeme.

Záverom chceme v prvom rade po-
ďakovať rodičom a starým rodičom detí, 
ktorí neváhali obetovať svoj čas  a trpez-
livosť, aby pomáhali  deťom pri prvých 
krokoch k tej krásnej záľube ktorou ry-
bárstvo je. 

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

a jednoznačná príčina úhynu sa nedala 
zistiť, lebo uhynuté ryby boli nájdené 
nafúknuté alebo v  pokročilom štádiu 
rozkladu.

Pekné počasie a  teplé večery pri-
lákali do prírody nielen rybárov, ale aj 
tých, ktorí prišli k rieke stanovať, alebo 
si s rodinou a priateľmi opekať  alebo sa 
v  horúčavách okúpať. Je smutné sa po 
odchode takto relaxujúcich zastaviť na 
týchto miestach a vidieť , čo všetko  po 
sebe zanechali. Odpadky všetkého dru-
hu až po výsledky svojich biologických 
potrieb roztrúsených v  širokom okolí 
táborísk, polámané a vyrúbané porasty, 
atď...

Žiaľ, odpadky v  revíroch zanechá-
vajú aj rybári, lebo na rybník Vízallás 
a  Amerika III chodia len rybári a  to 
množstvo odpadkov, čo tu po sebe za-

nechajú, je skutočne na zamyslenie, 
či majú vôbec nejaký vzťah k  prírode 
okrem toho, aby si odniesli čo najviac 
rýb a ostatné ich nezaujíma. Je skutoč-
ne zarážajúce, že dokážu mnohí hodiny 
presedieť pri hromade odpadkov a čakať 
na úlovok. Poďakovanie patrí však tým, 
ktorí nielen svoje, ale aj odpadky zane-
chané na brehoch rieky pozbierajú a od-
nesú preč od vody a tak zabránia tomu, 
aby sa tieto odpadky dostali pri zvýšení 
hladiny, alebo prudkom vetre do vody.

Do ďalších mesiacov sezóny praje-
me všetkým kolegom lepšie úlovky, aby 
si svojho koníčka ešte dostatočne užili 
a  tým, ktorí chodia do prírody za rela-
xom viac  pozornosti a citu k okoliu, aby 
sa aj  v budúcnosti sem mohli opätovne 
vrátiť.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

Trnovecké noviny júl-august 2013
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Zdarma

II. A trieda Nitra – šaľa
26. kolo
Trnovec - Rumanová  3:0 (2:0)
Domáci výhrou potvrdili dobrú jarnú 
formu. Do polčasu padli dva góly. Strelci 
Očenáš, Herceg. Posledný gól strelil I. 
Novák.
R. Süttó, 100 div. V  zostave kola T. 
Kuman, D. Herceg

Bilancia
Doma 13     7   3    3    32:20   24
Vonku 13    5   2    6    30:39   17

Strelci: Kučera-12, Novák-8, Žigárdi-7, 
Legner-5, Hrebík, Herceg, Očenáš, 
Baricza-4, Kuman, Szücs-3, Kukla, T. 
Bartuš, Štípsky, Z. Bartuš, Dymák, Janáč, 
Stojka, Vríčan po 1.

štart futbalu jeseň 2013/14
1. kolo
Trnovec – Rumanová 2:0 (1:0)
Za horúceho počasia sa domáci ujali 
vedenia gólom Žigárdiho M. Keď hostia 

futbal

Dorast  1.b trieda
Trnovec – Rumanová 2:3 (1:1)
T. Krupa, M. Keszeli

Dorast skončil v tabuľke na konečnom 9. 
mieste s 31 bodmi.

žiaci
Tešedíkovo – Trnovec 2:3 (1:1)
P. Markech 2, N. Stojka

Žiaci skončili sezónu na peknom piatom 
mieste s 27 bodmi.

Prípravné stretnutia pred otvorením 
nového ročníka
Selice – Trnovec 3:5 Diakovce – Trnovec 
3:8 Kráľov Brod – Trnovec 7:5 Trnovec 
– Šaľa dor. 3:3  Horné Saliby – Trnovec 
8:1 Trnovec – Topoľnica 4:3

1. Lužianky 26 17 2 7 59:38 53
2. Selice 26 15 3 8 66:41 48
3. Nové Sady 26 15 3 8 64:44 48
4. Mojmírovce 26 13 4 9 71:57 43
5. Výčapy Opatovce 26 13 3 10 66:39 42
6. Svätoplukovo 26 12 5 9 69:58 41
7. Rumanová 26 12 5 9 55:44 41
8. Trnovec 26 12 5 9 62:59 41
9. Hájske 26 11 3 12 46:49 36
10. Rišňovce 26 10 4 12 46:61 34
11. Cabaj - Čápor 26 8 6 12 52:57 30
12. Jarok 26 8 3 15 57:62 27
13. Čakajovce 26 8 2 16 35:64 26
14. Diakovce 26 3 2 21 24:99 11

Tabuľka II.A trieda  2012/2013

hrali bez vylúčeného hráča. V  druhom 
polčase Herceg upravil 2:0. Po vylúčení 
Očenáša sa sily vyrovnali, no ďalší gól 
nepadol. Roz. Gajan 70 div. V  zostave 
kola D. Herceg
Hrali – Turoci, Baricza, Zsille, Kuman, 
Székhácz M., Mesároš, Herceg, Žigárdi, 
Legner, Hrebík, Očenáš, Bleho, Fečík, 
Novák, Székházi J.

Ostatné výsledky: Rišňovce – Žihárec 
5:2, Selice – Kynek 5:1, Svätoplukovo 
– Cabaj-Čápor 4:3  (hostia viedli 1:3), 
Čakajovce – Mojmírovce 3:2, Nové Sady 
– Výčapy-Opatovce 2:5, Hájske – Jarok 
odložili

Dorast
Trnovec – Rumanová 5:0 (2:0)
N. Bencz 2, J. Rábek, T. Krupa, Š. Čapičík
2. kolo
Trnovec – Svätoplukovo 4:3 (1:2)
Diváci hnali domácich dopredu 
a tí zvrátili zápas. 
Góly: F. Kučera, P. Hrebík, M. Žigárdi, D. 
Herceg.
R. Bernát, 120 divákov
V zostave kola T. Kuman, F. Kučera
3. kolo
Hájske – Trnovec

spracoval Štefan Kočiš

Srdečne Vás pozývame na futbalový 

TurNAJ o poHÁr fIrMY JG MoNT s.r.o., 
ktorý sa uskutoční dňa 14. 9. 2012 na futbalovom štadióne Trnovec nad Váhom. 

Zápisné za mužstvo je 20,- Eur. Informácie: 0911829 757

Bohatá tombola, živá hudba (METrock).
Ide o zábavu, nie o výhru !!!
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Együttműködési memorandum

Ügyességi verseny

Gyermekek horgászversenye

Mint azt mindnyájan tudjuk, 
Tornóc községről az írásbeli források 
elsőként 1113-ban, a  Zobori Levélben 
tettek említést.

Erről a  jelentős évfordulóról a köz-
ség ebben az évben számos rendezvény-
nyel emlékezett meg. A  900. évfordu-
lós ünnepségek csúcsát a  X. falunapok 
képezték, ezekre 2013. június 28-29-
én került sor. Elsőként megrendezték 
a  TALENT 2013 járási énekversenyt, 
melyet a hagyományokhoz híven a köz-
séggel karöltve Klincko úr szervezett.

Gyönyörű napos szombat reggel 
várta a  gyerekeket a  horgászversenyen 
is. A vasútállomás előtt motorkerékpár-
bemutató és autós ügyességi verseny 
zajlott. Az érdeklődők kipróbálhatták az 
új Suzukit és meggyőződhettek vezetői 
képességeikről is.

A  focipályán amatőr íjászver-
senyre került sor, az iskola tornater-
mében pedig a  nyilvánosság számára 
asztaliteniszdélutánt tartottak.

A  program fő része a  helyi kultu-
rális központban zajlott, ahol a  község 
polgármesterének beszéde után kultúr-
műsorukkal az iskolások kedvesked-
tek a  nézőknek. Utána az énekverseny 
győzteseit hallhattuk, de nem hiányoz-
tak az Őszirózsák sem. Ezután a  mű-
sor a  Poison Candy leány-rockegyüttes 
fellépésével folytatódott, ezt követte a   
Bukasov masív country-folk műsora, 
utána pedig a közönség az ABBA Show-
ban a népszerű svéd együttes dalait hall-
hatta. A terjedelmes kultúrműsor a ma-
gyar Omega együttes dalaival zárult, 
s  ekkor már javában folyt a  disco is az 
Atlantik együttessel.

A  rendezvény színvonalát élő szo-
bor, történelmi tánc, tűzshow, leaser 
beam, csúszda, trampolin, arcfestés és 
disco emelte. Az emléktárgyakat és fris-
sítőket árusító sátrak szintén  a jó hangu-
latot fokozták.

Köszönet illet mindenkit, aki szpon-
zorálta a rendezvényt és hozzájárult ah-
hoz, hogy az ünnepség mindörökre be-
kerüljön a község történelmébe:

Progres Földművesszövetkezet  
Sókszelőce, Merkant Nitra, Szlovák Pos-
ta, Banská   Bystrica, Farma Majcichov, 
COOP Jednota Galanta,  Helena 
Ábrahámová, J&T  bank Bratislava, 
Kommunális Biztosító Bratislava, Ing. 
Hlavatý autósiskolája.

Köszönjük azoknak is, akik nem 
kívántak szerepelni a  felsorolásban. Kö-
szönjük továbbá a zöldterületnél dolgo-
zóknak és a műszaki részleg 

munkásainak  az ülőalkalmatossá-
gok biztosítását, valamint a  rendezvény 
utáni takarítást.                 

E. B.

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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x. falunapok



Balogh Péter
Krištof Sebastián
Fekete Daniel
Kiss Vanessa

Lifka Antal  mérnök, 78 éves
Résö András, 80 éves
Novák Gabriela, 73 éves
Kriško Juliana, 86 éves
Hatala Ilona, 95 éves

 Štibrány Iljič

 Keszeli Margit
                  Lisicky Anna
                  Mandák Erzsébet

 Bartolen Magda
                  Szijartó Béla
                  Tóth Františka
  Zalubil Mihály

 Hátas Ilona
                  Hrabovsky Olga

Molnár Miroslava és Mitlík Zoltán
Pákozdy Gabriela és Poós Ferenc
Mgr. Zalúbel György és Mgr. Pagáč Silvia

2013. 6. 28-án  került sor  a  Talent 
2013  énekverseny VII. évfolyamára, me-
lyet Tornóc község a  helyi alapiskolával 
és óvodával karöltve  Anton Klincko úr 
vezetésével évente megrendez. A  ver-
seny VII. évfolyamába 3  kategóriában 
huszonnégy ifjú énekes nevezett be. A re-
ményteljes énekeseket háromtagú zsüri 
értékelte, melynek elnöke Mgr. Mária 
Mészárosová. A bíráló bizottságnak nem 
volt könnyű dolga, hiszen akik jelentkez-
tek, mind kiváló formában voltak, s bár-
melyikük helyezést és oklevelet érdemelt 
volna. Sajnos, diplomot csak a legjobbak 
kaphattak. Reméljük, hogy a  következő 
évfolyamban is  ilyen szép számban jö-
vünk össze, mint most.

TALENT 2013 győztesei:

1.kategória:  
1. Diana Szarková
2. Nina Félixová
3. Dominik Sedlák

2.kategória:
1. Scarlet Slatinová
2. Viktória Szabová
3. Vivien Szabová
Elismerő oklevél : Katrin Kisová

3.kategória:
1. Adriana Herenčárová
2. Mária Hasprová
3. Michaila Majorová
                                                                                                          

Mgr. Beáta Kislerová

A helyi könyvtár értesíti olvasóit, hogy 2013.július 1-től megváltozik a könyvtár 
nyitvatartási ideje. Ezentől hétfőn, szerdán és pénteken 13-tól 17 óráig, kedden pe-
dig 12.30-tól 15.30 óráig lesz nyitva. Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy ebben 
az évben könyvtárunk a Nitrai kerülettől ismét kapott támogatást  400 Є értékben, 
a könyvtárba ezeket a köteteket vásároltuk meg:

A községi könyvtár
olvasóinak

Tudományos irodalom                                 
Buston – 101 whisky

Szépirodalom
Kinsella – Závislá od nákupov     
Lindseyová – Láska príde sama
Kenyonová – Nočný bozk
Krausová – Sukničkár
Linková – Ozveny viny
Dán – Kráska a netvor
Duranová – Zvrhlosť ti pristane
Keleová-Vasilková – Liek na smútok
Harris – Imperium-Boj o Rím
Martin – Střet králů

Kateová – Vykúpenie
Jamesová – Veľa kriku pre teba
Christer – Tajomstvo Turínskeho plátna
Young – Bratrstvo
Young – Tažení
Young – Rekviem
Williamsová – Cudzinec, ktorého hľadáš
Brown – Čierne slnko
Baloghová – Potom ťa zvediem
Reichs – Vražedné tajomstvá
Michaelsová – Ako skrotiť dámu
Adler – Dom na vidieku
Becnelová – Naučím ťa milovať

Nyitrai kerület től
támogatást Featherová – Dlhá cesta k oltáru

Burrowesová – Načúvaj môjmu srdcu
McIntosh – Babylonská bosorka

Gyermek- és ifjusági
tudományos irodalom
Spoznaj svet
Detská encyklopédia – zvieratá
Winston – Čo sa deje v mojej hlave

Gyermek- és ifjusági szépirodalom
Barborka a jej rodina
Reichs – Viróza
Clare – Mechanický princ
Wendelkenová – Boj o korunku
Stiefvaterová – Triaška
Brezina – Kam zmizol čarodejný králik?
Brooks – Svetová vojna Z
Šulajová – Ako z románu
Futová – Hľadám lepšiu mamu
Džerengová-Nagyová – Klára a mátohy
Gehmová – Tá blondínka mi pije krv!
Wendelkenová – Podozrivé zmiznutie

Társadalmi 
 rovat

70
75

80

85
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Jaroslav Hlavatý mérnök autósiskolája Tornócon a faluna-
pok keretében megrendezte az ügyességi verseny nulladik év-
folyamát. A rendezvény nagyon jól sikerült. 20 versenyző állt 
rajthoz. A Suzuki autókat a Panónia kft kölcsönözte. Ezzel egyi-
dejűleg zajlott a motorosok bemutatóval egybekötött felvonulá-
sa is falunkon keresztül, melyet Ing. Ján Hrabovský, községünk 
polgármestere szervezett.
A győztesek:
Férfiak: - Ľuboš Jaroš – a legjobb időt vezette le, a második helyet 
Gál Tibor szerezte meg, a harmadik pedig ifj.Jozef Kun lett.
Nők:  - Darina Seemannová, a második legjobb Alexandra 
Hazuchová, a harmadik pedig Jasmína Hlavatá.

Minden bejelentkezett versenyzőnek kis ajándékot készítet-
tek. A győztesek serlegeit az autósiskola tulajdonosa biztosította, 
s a legjobb sofőrnek az értékes díjat Körös Ambróz ajánlotta fel a 
Panónia kft-ből. Az ügyességi verseny a közönség részéről nagy 
érdekődésnek örvendett, a benevezettek nem csak egymással 
versengtek, hanem elsősorban élvezték a vezetést és örömüket 
lelték benne. Ing. Hlavatý autósiskolája, a  szervező, köszönetet 
mond a Szlovák Államvasutaknak a rendezvény megszervezésé-
ben nyújtott segítségért, a Panónia kft-nek, Körös Ambróznak, 
valamint Anton Klinckonak a hangosításért, Róbert Lángnak 
a frissítőkért , továbbá a községi tűzoltótestület tagjainak, akik 
gulyást főztek,  a szponzoroknak és mindenkinek, aki hajlandó 
volt tenni valamit az öröm, a jókedv érdekében. Már most min-
denki örül a tornóci ügyességi verseny jövőre megrendezésre 
kerülő első évfolymának.

A helyi iskola és óvoda kérvényt 
nyújtott be a község önkormányzatához 
az iskolai klub felújítására.

A községi hivatal műszaki 
részlegének dolgozói ezért július és 
augusztus folyamán szélekörű javítási 
munkálatokat végeztek – megjavították 
a mennyezetet, a vakolatot, a padlót. 
Végezetül  az iskolai klubot újonnan 
kifestették. Az ifj. Végfalvi cég jóvoltából 
a talajburkolat cseréjére is sor került.
Szeptemberben a gyerekek a felújított 
helyiségekben örömmel láthatnak majd 
munkához.

2013.7.17-én zajlott. A  java-
slóbizottság Ing. Jozef Hanzlík, Róbert 
Láng és Ing. Jaroslav Hlavatý összetétel-
ben dolgozott. Főként az iskola sürgős 
beruházásaival foglalkoztak, tudomásul 
vették:
- az iskolai klub talajburkolat-cseréjét
- az iskolai ivóvíz minőségét
- az iskola főkapujának létrehozásával 

kapcsolatos kérvényt,
és jóváhagyták:
- az iskolai klub talajburkolata javításá-
nak előzetes költségvetését
- az iskola főkapujának létrehozását
- az iskola egyhetes tábora megszerve-
zésére szolgáló nem kimerített anyagi 
eszközök felhasználási céljának megvál-
toztatását.

A  községi képviselőtestület tudo-
másul vette továbbá a  falunapok kiér-
tékelését, a  falu főellenőre 2013. június 
3-i  pénzügyi ellenőrzése eredményei-
ről szóló jelentést és a  problémás lako-
sok helyzetének megoldására beadott 
kérvényt. A  képviselőtestület elfogadta 
a község részvételét a tornóci családi há-
zak árverésén.

A képviselőtestület rendkívüli ülése

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!
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A  képviselőtestület 21. ülésére 2013. 
8.19-én került sor 8 képviselő jelenlétében. 
Az ülést Ing. Hrabovský polgármester nyi-
totta meg. A programpontokhoz a polgár-
mester úr javasolt kiegészítést, mégpedig 
A  községi rendőrség tevékenységéről szó-
ló jelentést, ezt a  javaslatot egyhangúlag 
el is fogadták. Az előző ülések határozatai 
teljesítésének ellenőrzéséről a  polgármes-
ter tájékoztatott: a  kanalizációra rezervált 
alap felhasználása, a községi lakások bérleti 
szerződéseinek meghosszabbítása, 300 eu-
rós dotáció a Csemadok nyári táborára, az 
iskolai klub talajburkolatának javítása és az 
iskola bejárati kapujának elkészítése. Vége-
zetül tájékoztatott a község 502-es lakóház 
lakásának árverezésében való részvételé-
ről. Az árverés a falu számára sikeres volt, 
22.100 Є-ért került megvételre. Az ülés 
a költségvetés teljesítéséről szóló informá-
cióval folytatódott. Az anyagot a  képvise-
lők, a  pénzügyi bizottság tagjai és a  falu 
ellenőre is megkapta. Láng úrnak, a pénz-
ügyi bizottság elnökének a  költségvetés 
teljesítéséhez a megfigyelt időszakban nem 
volt megjegyzése, javasolta a képviselőknek 
a költségvetés teljesítésének tudomásul vé-
telét.  Ezzel kapcsolatban a jelentést a falu 
főellenőre terjesztette elő, aki javasolta:
-  a  bevételek és kiadások nagyságának 
megfigyelését a  szennyvizek kezelésével 
kapcsolatban, illetve határozat elfogadását 
arra vonatkozólag, hogy minimalizálják 
a kiadások és bevételek közti különbséget.
-  előleg folyósítása anyagvásárlásra és szol-
gáltatásokra csak a megkötött szerződések 
alapján, figyelni az elszámolást. Javasolta 
a  képviselőtestületnek a  bevételek és ki-
adások kimerítésének tudomásul vételét. 
A  képviselőtestület megbízta az ellenőrt 
a  falu csatornadíja nyilvántartásának el-
lenőrzésével, s  a  következő ülésre erről 
jelentést kértek. A további pont a költség-
vetés változását érintette – a  Szlovákiai  
Városok és Falvak Társulása és a  Szlovák 
Köztársaság kormánya memorandumának 
teljesítése. A község kiadásainak költségve-
tésére tett változással kapcsolatos javaslat 
szerint a  község 60.000 euróval csökken-
tette a  költségvetés kiadásokra vonatkozó 
részét. Ezt a változást egyhangúlag elfogad-
ták. A  községi rendőrség tevékenységéről 
szóló jelentést bc. Jozef Orosz százados, 
a KR parancsnoka terjesztette elő. A vitá-
ban felszólalt J.M. lakos, aki kérte, hogy 
a  községi rendőrség adjon felvilágosítást 
a falunapokon történt beavatkozással illet-

ve az ünnepségek helyzetének uralásával 
kapcsolatban. A parancsnok szerint a  jár-
őrök elvégezték munkájukat . Jelen voltak 
a garázdaságoknál és időben be is avatkoz-
tak. M.úr szerint nem voltak urai a helyzet-
nek, nem volt meg az állami rendőrséggel 
való együttműködés, a hírhedt rendbontó 
vétlen emberekre támadt rá, nincs kellő 
megelőzés, a  községi rendőrségnek nincs 
tekintélye és eredményeket sem tud fel-
mutatni. A  KR parancsnoka – ha nincs 
bejelentés, a KR a törvény értelmében nem 
cselekedhet. J. Čerhák képviselő a községi 
kamerák működésére kérdezett rá, ugyan-
is egy sírra pl. idegen koszorúkat helyez-
tek, ismeretlen elkövető tönkretette a  falu 
futballpályája melletti pénztárat, s amikor 
meg akarta nézni a felvételt, a KR parancs-
noka azt mondta, a  szóban forgó kamera 
nem működött. A KR parancsnoka  -  az 
optikai kábel hibásodott meg, a temetői ki-
hágást pénzbüntetéssel oldották meg. Suba 
és Láng képviselők rámutattak, hogy a köz-
ség sok pénzt fektetett a kamerarendszerbe, 
ezért a helyzetet meg kell oldani. A közsé-
gi rendőrségnek ki kell vívnia a tiszteletet, 
meg kell oldania a  helyzetet a  problémás 
lakosokkal, s  ismernie kell saját hatáskö-
rét. A lakosok érdeklődtek, hogy oldódtak 
meg a rendkívüli ülés feladatai. Polgármes-
ter – fokozatosan kerülnek megoldásra. 
A  további pontban a  képviselőket arról 
tájékoztatták, hogy a Galántai Járásbírósá-
gon mindkét ülnöknek lejár a megbizatási 
időszaka, az új ülnökök kinevezésével kap-
csolatban nem terjesztettek elő javaslatot. 
Javaslat az étkezési költségek emelésére 
a gondozói szolgáltatások létesítményében 
– az ételek szállítója Láng úr kérvényt adott 
be ezen költségek emelésére. Az intéz-
mény vezetőjének helyettese tekintettel az 
alacsony nyugdíjakra, nem egyezett bele. 
Láng úr pályázat kiírását javasolta az élel-
miszerszállítóra. Bérlakások – Pákozdyová 
kérvényt adott be a  bérleti szerződés 
meghosszabbítására, melyet egyhangúlag 
elfogadtak. A  további kérvényeket a  la-
kásbizottság fogja intézni. A  polgármes-
ter tájékoztatta a  képviselőket A  jövendő 
szerződésről írt szerződés előterjesztéséről 
a falu telkének leterhelésére, mely az új la-
kókörzetre  vonatkozik. Az alapiskola és 
óvoda berendezéseket kért az iskolai ét-
kezdébe. Ezzel kapcsolatban a falu ellenőre 
rámutatott, hogy a  községnek a  kiadásait 
csökkentenie kell, az iskolának saját forrá-
sait kellene felhasználnia. PaedDr. Suba ja-

vasolta a polgármesternek, hogy tárgyaljon 
az iskola vezetésével az iskola irányításának 
megfelelő koncepciójáról. A  polgármester 
elmondta a  képviselőknek, hogy egy füg-
getlen elemzés rámutatott arra, hogy az 
iskola vizében ólom nem fordul elő. A vi-
tában elhangzott néhány felszólalás: meg 
kell oldani a  községben a  hajléktalanok 
mozgását, „várakozni tilos” táblát kell  elhe-
lyezni az iskola főbejáratához, meg kell ol-
dani a szeméttel kapcsolatos helyzetet, az út 
mellett meg kell rövidíteni a bokrokat, mert 
az út nem belátható, szélesíteni kell a kes-
keny utakat. Čerhák úr figyelmeztetett, 
hogy a sebességmérő berendezés magasabb 
értéket mutat, s a szeparált gyűjtés udvarát 
deratizálni kell. A község polgármestere – 
ha lesz pénz az útjavításra, további utakat is 
rendbe fognak hozni. Ing. Hanzlík panaszt 
tett, mert a  szalma még mindig szennyezi 
az utcákat, rákérdezett a kamerák számára  
és működésére, elmondta, hogy trágyázás-
kor nagy a  bűz, rákérdezett a  rendkívüli 
ülés jegyzőkönyvére, a  polgármester sza-
badságára és a Nitrai Újságnak tett nyilat-
kozatára. Szerinte a földben az optikai kábel 
fölösleges, nem lesz működőképes.A  pol-
gármester kifejtette, hogy az alkalmazottak 
rendszeresen tisztítják a  falut, 7  kamera 
áll rendelkezésre, a  kábel megjavítása óta 
mind működik, a  trágya ökologikus és 
certifikált, a  jegyzőkönyveket pedig meg 
lehet tekinteni. Ami a szabadságát illeti, fo-
kozatosan meríti, a Nitrai Újságnak pedig 
csak azt nyilatkozta, hogy a Duslo 55 éves 
és az Ammónia 3 helyett Ammónia 4 lesz. 
Čelítko úr javasolta, hogy helyezzenek el 
kamerát a  Jednota COOP elé a  szeparált 
szemétgyűjtők és a  körülöttük lévő rend 
miatt. Több hozzászólás nem hangzott el, 
a  javaslóbizottság elnöke előterjesztette 
a határozati javaslatot, melyet egyhangúlag 
elfogadtak.

tisztelt lakosok!
Egy kéréssel fordulunk Önökhöz: 
ha bárkinek birtokában van olyan 
fénykép, mely a régi zsidó imaházat, 
községünk zsinagógáját ábrázolja, 
kérjük, hozza el a községi hivatalba. 
A fotóról fénymásolatot készítünk, 
mivel a levéltári források szerint 
ezen imaház sehol sincs megörökítve. 
Az eredeti fényképet azonnal vissza-
adjuk tulajdonosának. S ha ő bele-
egyezik, a fotót felhasználjuk a köz-
ség most készülő monográfiájához.
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Táblázat „A“                                           kapitány
1. Opitory 5    4    1    0    13:4    12    O. Gál  
2. JG Mont 4    3    1    0    14:4      9     J. Gaál
3. TMA  5    3    0    2    12:9      9    B. Krupa
4. Darebáci 5    1    1    4      6:15    4    T. Vajda
5. Fox  5    1    0    4    11:15    3    T. Žigárdi
6. Barcelona 4    1    0    3      8:14    1    L. Sztojka

Végső sorrend
1. Old Stars 2    2    0    0    14:5      6
2. Kartuše 2    1    0    1    13:12    3
3. Kindermafia 2    0    0    2      7:17    0

Táblázat „B“            kapitány
1. Schalke 5    5    0    0    38:2    12   M. Žigárdi
2. Metropol 5    3    0    2      9:4      9   M. Boťanský
3. Tma dorast 5    3    0    2    14:14    9   T. Krupa
4. Red devils 5    2    0    3      5:9      6   A. Karkuš
5. FSK Peves 5    2    0    3      7:15    6   M. Motolík
6. Sparta  kizárták

 Szent Cirill és Metód ünnepén a hagyományokhoz 
híven községünkben évente megrendezik a  polgármester 
serlegéért folyó minifutball-tornát. Ez évben  erre a  falu 
írásos emléke 900. évfordulójára rendezett ünnepség 
keretében került sor.

A  csapatokat két csoportba sorsolták, a  diákok egy 
csoportot alkottak. 

A 2-3. helyről az egymás elleni mérkőzés eredménye döntött:   
3:2. Az egyik meccset nem játszották le.

A  2-3 helyről az egymás elleni mérkőzés eredménye 
döntött:  3:0.

A község polgármesterének serlegéért folyó
minifutball-torna XVIII. évfolyama

A szünetben 11-esek rúgására került sor. Ebbe a versenybe 
67 játékos nevezett be, köztük   R. Véghová, E. Svíbová, C. 
Kmotríková, N. Gaálová, A. Lajčiová.

Az első helyet J. Vričan, a  másodikat P. Hrebík, 
a harmadikat M. Franko szerezte meg.

Elődöntő: Opitory – Metropol 1:0
  JG Mont – Schalke 0:2
A harmadik helyért: Metropol – JG Mont 4:0
Döntő:  Opitory – Schalke 0:4 
A  Metropol csapatának harmadik helye meglepetés volt. 
Schalke megőrizte elsőségét.
Schalke – M. Szitás, V. Klincko, P. Kováč, V. Baluška, T. 
Lencsés, M. Ölvecký, P. Slíška, J. Boženík, F. Kučera, M. Žigárdi
Opitory – O. Gál, M. Sztojka, T. Bartuš, P. Vincze, P. Morávek, 
A. Práznovský, P. Šesták, M. Gál, D. Vincze, N. Kántor
Metropol – M. Boťanský, M. Takács, M. Takács, J. Tóth, A. 
Royka, P. Jakubecová, Š. Keszeli, V. Vánik, J. Niregyhanský

Az első írásos emlék 900. évfordulója ünnepségeinek keretében 
községünkben megrendezték a felnőttek focitornáját.
Tornóc „A“ – Tornóc „válogatott“ 6:1 (1:1)
Očenáš 3, Hrebík 2, Baricza (11 m) – Ács M. (11 m)
Veče – Dlhá n/V 3:1 (2:0)
Prílepok, Takács 2 – Mészaroš

A harmadik helyért
Tornóc „válogatott“ – Dlhá n/V 2:0 Ács, Žigárdi

Döntő 
Tornóc „válogatott“ – Veča 4:3 (1:1)
Kučera 2, Baricza (11 m), Hrebík. A hazaiak már  4:1-re 
vezettek 

Feldolgozta: Štefan Kočiš

Diákok - eredmények
Kindermafia – Old Stars 1:8                                              
Kartuše – Old Stars 4:6
Kindermafia – Kartuše 6:9

Játékvezetők:  Mgr. P. Andel a J. Horváth.

Nyitrai kerület től
támogatást

A község polgármestere gyönyörű serlegeket és emléktárgyakat 
adott át. A jelenlévőknek frissítőket szolgáltak fel. Köszönet 
mindenkinek, aki részt vett a torna szervezésében.
Végezetül a tánchoz a zenét az Old Boys együttes szolgáltatta. 
Ezt a rendezvényt anyagilag a Nitrai Kerületi Önkormányzat 
támogatta.

A vágsellyei Duslo részvénytársaság 
és Tornóc község 2013. 7. 25-én ünnepé-
lyesen aláírta az együttműködési memo-
randumot. Tornóc a  vállalat közvetlen 
közelében fekvő község, s az együttmű-
ködés szempontjából a  legjelentősebb. 
Közvetlenül érintik a vegyi üzemben le-
játszódó folyamatok.

„A memorandum mindkét fél részé-
ről biztosítja az együttműködést. Vállala-
tunk csak akkor működhet jól, ha a kör-

nyező községek is prosperálni fognak” 
– mondta Petr Cingr, a Duslo részvény-
társaság igazgatója.

„Évtizedek elteltével, amikor a  vál-
lalat elmulasztotta a  környező falvakkal 
való kommunikációt, ez előrelépést jelent” 
–  értékelte a  helyzetet Ján Hrabovský, 
Tornóc polgármestere. 

A  memorandum eredeti példányát 
a Tornóci Községi Hivatalban tekinthe-
tik meg.
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Kedves kollégák, tisztelt polgárok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk 

önöket szervezetünk utóbbi két havi tevé-
kenységéről. Július és augusztus általában 
a  legsikeresebb horgászhónap, amikor 
számos horgász rekordfogásokkal di-
csekedhet. Az idei szezon azonban kissé 
különbözött a többitől, a halak aktivitása 
csak szórványos volt, a  fogásokat inkább 
a  véletlennek lehetett köszönni, még ha 
sokan mindent megtettek is azért, hogy 
a halakat csalétkükhöz csalogassák. A  fő 
ok valószínűleg a  hőség, s  ezáltal a  víz 
átforrósodása, oxigéntartalmának csök-
kenése volt. Szerencsére ezek a  melegek 
nem okoztak halastavainkban nagyobb 
pusztulást.

Ennek ellenére a Vágon a vágkirályfai 
víztározónál sikerült kifogni néhány szép 
harcsát és pontyot. A  Duna áradáskor 
megnövekedett  vízszintje a  mi szaka-
szunkon a  Vág vízszintjének emelkedé-
sét vonta maga után, mely lehetővé tette 
a halaknak a Dunától és a Vág alsó folyá-
sától a  sókszelőcei vízlépcsőn keresztül 
a mi horgászterületünkre jutását. Ez szép 
dévérpéldányok fogásában nyilvánult 
meg, melyek magasak és kissé más test-
felépítésűek voltak, mint a  dévérek álta-
lában A Vermek tenyészhalastónál a pon-
tyok és más halak is szépen növekedtek, 
ez a rendszeres etetésnek köszönhető. Ez 
úton is köszönönetet mondunk vadász-
kollégáinknak, akik megosztották velünk 
a  Tesco péksüteménymaradékait,  mivel 
ezzel is etetjük a halakat.

Augusztus elején a  Vermek halastó-

ba 1000 db kb. 2cm-es amúrt telepítettek, 
melyeket a vágsellyei halászház tenyésze-
téből hoztak ide, mivel ott a  magas hő-
mérséklet miatt veszélyes volt tovább ott 
tartani azokat. A maradékot a Vágba tele-
pítették.

A  horgászházban - mint ezt  múlt-
kor is említettük – még be kell fejeznünk 
a homlokzatot és a bejáratot. Kérjük azo-
kat a kollégákat, akik tudnak segíteni eb-
ben, jelentkezzenek és fejezzék be ezeket 
a munkálatokat. Előre is köszönjük.

Az Amerika III látogatottsága a fogá-
sok csökkenésének következtében meg-
csappant, csak a „hűek” maradtak itt, akik 
néha kifognak egy-egy pontyocskát, ká-
rászt, dévért vagy valamilyen ragadozót. 
Az extrém hőség következtében a halastó 

vízszintje jelentősen csökkent, a  tavaszi 
ügyeletnek ksözönhetően - amikor a Vág 
megemelkedett - sikerült valamennyi vizet 
ide engedni, s még van elég víz ennek az 
időszaknak az átvészelésére.

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
az Amerika III halastavat a Szlovák Hor-
gászszövetség Vágsellyei Városi Szervezete 
használja a Duslo-val kötött bérleti szerző-
dés alapján, épp ezért nem lehet a tavat és 
környékét másként használni, mint ahogy 
az a szerződésben benne foglaltatik. Nem 
halászok itt nem sátorozhatnak és „sütö-
getést” sem szervezhetnek. A bérleti felté-
teleket elolvashatják a  www.srztrnovec.sk 
weboldal info részében.

A Vízállás halastóban szerencsére van 
elegendő víz, a halak túlélték a magas hő-
mérsékleteket, nem volt pusztulás. Ehhez 
bizonyára a  tó fekvése is hozzájárult, va-
lamint az, hogy a partot fák árnyákolják, 
a vízben pedig nád és egyéb vizinövény nő.

Az Amerika III halastótól a Vág folyó-
hoz vezető utat sikerült némileg kiegyene-
sítni egy vontatott gréder segítségével, me-
lyet önerőből gyártottak a jatovi farmon, és 
mezőgazdasági utak javítására használják. 
Köszönjük a felelősöknek, hogy ezt a javí-
tást elvégezték és megkönnyítették a folyó 
megközelítését nem csak a horgászoknak, 
hanem a többi látogatónak is, akik a folyó-
hoz járnak pihenni. A bekötő utat tovább-
ra is karbantartjuk, erősíteni fogjuk, hogy 
esős időben is megközelíthető legyen.

Az említett harcsákon kívül itt is töb-
bé-kevésbé csak véletlen fogások voltak, 
melyek függtek a víz szintjétől és mozgá-

A horgászidény közepén
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sától. A vízhiány miatt a királyfai víztáro-
zóból csupán minimális vízmennyiséget 
engedtek a tóba, mely jelentős mértékben 
befolyásolja a halak aktivitását.

A  kérészek idei rajzása is késik, és 
kevésbé intenzív, mint az elmúlt években.  
A kora reggeli órákban és napnyugta után 
egy kis szerencsével egyre többször lehet 
találkozni  vizihódokkal.

A  halőrök ellenőrzéseik során nem 
állapítottak meg semmilyen komolyabb 
kihágást a  horgásztörvényt és a  rendele-
teket illetően. Az ellenőrzések során sok 
horgászt ellenőriztek más szervezetekből 
is, akik eljöttek kipróbálni a nagyobb fo-
lyón való halászást. Sajnos a  halak akti-
vitása nem sok örömet és fogást hozott 
nekik, így aztán élvezték a környező ter-
mészetet.  A  horgászok jelentése alapján 
a  Vágban július közepétől augusztus kö-
zepéig naponta elpusztult kb. 30 db 35-45 

A  község Zobori levélben említett 
első írásos emléke 900. évfordulója al-
kalmából, mint kísérő rendezvényre, az 
Amerika III halastónál sor került a gyer-
mekek horgászversenyére.

A gyönyörű időben a halászszerve-
zetünk által beszervezett 12 gyermeken 
kívül szülei, nagyszülei kíséretében még 
6 kis horgász vett részt.

A  gyerekek 8  órakor nagy elánnal 
kezdték meg a horgászást. Ahogy feltéte-
leztük is, nagy halak nemigen érkeztek, 
hiszen idősebb kollégáik is fogás nélkül 
üldögéltek botjaik mellett, így aztán csa-

ládtagjaik tanácsára küszök  horgászá-
sába kezdtek, melyekből idén a  tóban 
viszonylag sok található. Itt már sikerük 
volt, a gyerekek örömmel fogták ki egyik 
halat a másik után. A legtöbb dolguk kí-
sérőiknek volt, akik leakasztgatták a ho-
rogról a kifogott halakat és újabb csalikat 
raktak fel. Néha a  „szófogadatlan bot” 
beleakadt a  fába, s  ez újabb feladat elé 
állított  nagynénit, nagybácsit, nagyma-
mát, nagypapát.

A verseny alatt a gyerekek az elhasz-
nált energiát finom, frissen sült kolbász-
szal és édességekkel pótolták.

12 órakor véget ért a verseny, lemér-
ték a  kifogott halmennyiséget és kihir-
dették az eredményt.

A győztesek:
1. Damian Ostrožanský,
2. Patrik Lendel,
3. Jaroslav Baraník, aki egyúttal a  leg-
nagyobb halat fogta ki: ez egy 25 cm-es 
nagy szájú fogas volt.

A  győztesek horgász témájú szob-
rocskákat kaptak, melyekre ráírták 
a  verseny helyét és idejét, mely majd 
a gyermekkori szép emlékekre, horgász-
tapasztalataik megszerzésére emlékezte-
ti őket.

Minden résztvevő horgászkellékek-
ből álló csomagot kapott, s mellé szpon-
zoraink emléktárgyaiból is jutott.

A  verseny szponzorai: Községi Hi-
vatal, PEMA Šaľa – horgászkellékek, 
BALZER – horgászkellékek Bratislava, 
Marek Durza  és Roman Takáč úr. Szív-
ből köszönjük nekik. Végezetül köszö-
netet mondunk a  szülőknek, nagyszü-
lőknek is, akik nem sajnálták az időt és 
türelmet, hogy segítsenek gyermekeik-
nek,  unokáiknak e gyönyörű kedvtelés 
első lépéseinek megtételénél. 

PETROV ZDAR,
a halászszervezet vezetősége

cm-es ponty. Más halfajta nem pusztult el. 
Az okot egyértelműen nem sikerült meg-
állapítani, mert az elhullott halakat felfú-
vódva vagy oszlásnak indult állapotban 
találták meg.

A szép idő és a meleg nem csak a hor-
gászokat csalogatta a természetbe, hanem 
azokat is, akik sátorozni jöttek a folyóhoz,   
családjukkal, barátaikkal sütést szervez-
tek, vagy éppen csak fürödni vágytak 
a  nagy hőségben. Szomorú dolog látni, 
hogy amikor elmennek, mennyi mindent 
hagynak maguk után. Mindenféle szeme-
tet, a táborozás helyén ürüléket, kivágott 
növényeket, letördelt ágakat stb. Sajnos, 
szemetet a  horgászterületeken a  horgá-
szok is produkálnak, mert a  Vízállás és 
Amerika III halastóra csak ők járnak, és 
ami utánuk marad,  valóban elgondol-
kodtató. Van egyáltalán valami vonzal-
muk a  természethez? Azon kívül, hogy 

minél több halat vigyenek el, semmi más 
nem érdekli őket. Valóban döbbenetes, 
hogy képesek órákat üldögélni a szemét-
rakás mellett, és várni a fogásra.

Köszönet illet mindenkit, aki nem 
csak a saját, de a más szemetét is összesze-
di és elviszi a víz mellől, megakadályozva, 
hogy a  szemét a  vízszint emelkedésével 
vagy a széllel a vízbe kerüljön.

Az idény további hónapjaira min-
den kollégának jó fogásokat kívánunk, 
s  azt, hogy még hódolhassanak kedv-
telésüknek, élvezhessék a  természetben 
való relaxálást, de azt is, hogy több ér-
zéssel, figyelemmel viseltessenek kör-
nyezetünk iránt, hogy a  jövőben ismét 
vissatérhessenek ide.

PETROV ZDAR,
a halászszervezet vezetősége

Tornóci hírek július-augusztus 2013
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2012/13 utolsó fordulója
26. forduló
Tornóc - Rumanová  3:0 (2:0)
A hazaiak győzelmükkel megerősítették 
jó tavaszi játékukat. Az első félidőben 
két gólt lőttek:  Očenáš, Herceg. Az 
utolsó gólt I.Novák lőtte.
R. Süttó, 100 néző. A forduló legjobbjaT. 
Kuman, D. Herceg

Összesítés
Otthon           13     7   3    3    32:20   24
Idegenben  13    5   2    6    30:39   17

Góllövők: Kučera-12, Novák-8, 
Žigárdi-7, Legner-5, Hrebík, Herceg, 
Očenáš, Baricza-4, Kuman, Szücs-3, 
Kukla, T. Bartuš, Štípsky, Z. Bartuš, 
Dymák, Janáč, Stojka, Vríčan po 1.

A 2013/14-es őszi 
labdarúgás rajtja
1.  forduló
Tornóc – Rumanová 2:0 (1:0)
A nagy hőségben a hazaiak  M. Žigárdi 
góljával szerezték meg a  vezetést. 
A  vendégek tíz játékossal játszottak. 

Labdarúgás

Ifjusági
Tornóc – Rumanová 2:3 (1:1)
T. Krupa, M. Keszeli
Az ifjusági csapat a táblázat utolsó, 9. 
helyén végzett 31 ponttal.

Diákok
Tešedíkovo – Tornóc 2:3 (1:1)
P. Markech 2, N. Stojka
A diákok az idényt az előkelő 5. helyen 
zárták 27 ponttal.

Előkészítő mérkőzések az új évad 
megnyitása előtt
Selice – Tornóc 3:5, Diakovce – Tornóc 
3:8,  Kráľov Brod – Tornóc 7:5,  Tornóc 
– Šaľa  ifj. 3:3,  Horné Saliby – Tornóc 
8:1, Tornóc – Topoľnica 4:3

1. Lužianky 26 17 2 7 59:38 53
2. Selice 26 15 3 8 66:41 48
3. Nové Sady 26 15 3 8 64:44 48
4. Mojmírovce 26 13 4 9 71:57 43
5. Výčapy Opatovce 26 13 3 10 66:39 42
6. Svätoplukovo 26 12 5 9 69:58 41
7. Rumanová 26 12 5 9 55:44 41
8. Tornóc 26 12 5 9 62:59 41
9. Hájske 26 11 3 12 46:49 36
10. Rišňovce 26 10 4 12 46:61 34
11. Cabaj - Čápor 26 8 6 12 52:57 30
12. Jarok 26 8 3 15 57:62 27
13. Čakajovce 26 8 2 16 35:64 26
14. Diakovce 26 3 2 21 24:99 11

Táblázat 2012/2013

Herceg a  2. félidőben  2:0-ra szépített.  
Očenáš  kizárásával az erőviszonyok 
kiegyenlítődtek, de több gólt már nem 
lőttek. Bíró: Gajan 70 néző. A  forduló 
legjobbja D. Herceg
Játékosok – Turoci, Baricza, Zsille, 
Kuman, Székhácz M., Mesároš, Herceg, 
Žigárdi, Legner, Hrebík, Očenáš, Bleho, 
Fečík, Novák, Székházi J.

Egyéb eredmények: Rišňovce – Žihárec 
5:2, Selice – Kynek 5:1, Svätoplukovo – 
Cabaj-Čápor 4:3  (a vendégek vezettek  
1:3-ra), Čakajovce – Mojmírovce 3:2, 
Nové Sady – Výčapy-Opatovce 2:5, 
Hájske – Jarok elhalasztották

Ifjusági
Tornóc – Rumanová 5:0 (2:0)
N. Bencz 2, J. Rábek, T. Krupa, Š. Čapičík

2. forduló
Tornóc – Svätoplukovo 4:3 (1:2)
A  szurkolók hathatós segítségével 
a  játékosok fordítottak a  mérkőzés 
állásán. 
Góllövők: F. Kučera, P. Hrebík, M. 
Žigárdi, D. Herceg.
R. Bernát, 120 néző
A forduló legjobbjai: T. Kuman, F. Kučera

spracoval Štefan Kočiš

Szeretettel meghívjuk Önöket a 

JG MONT KFT SERLEGÉÉRT FOLYó FuTBALLTORNÁRA, 

melyre 2013. 9.14-én kerül sor a tornóci futballpályán. 
Egy csapat benevezése  20,- Є. Információk:  0911 829 757

Értékes tombola, élőzene /MET rock/.
A szórakozás a fontos, nem a győzelem !!!
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