
Otvorenie školského roka

Spätná väzba nás potešila

Blíži sa koniec sezóny

V sobotu 5.októbra sa na futbalo-
vom ihrisku uskutočnila šarkaniáda, 
ktorú organizovalo Združenie rodičov 
Základnej školy s materskou školou.  

Do posledných okamihov tím rodi-
čov, ktorý sa podujal na túto akciu tŕpol, 
či okrem krvného tlaku vyletí aj nejaký 
šarkan, keďže celý týždeň pred akciou 

vládlo takmer úplné bezvetrie. V deň D 
však zaduli také vetry, že lepšie si to nik-
to ani nemohol želať :) Lietalo to, jasalo 
to a v priebehu dvoch hodín sa nad plo-
chou ihriska vznášalo okolo 60 všako-
vakých šarkanov.  Vo chvíľach oddychu 
si deti vymaľovávali obrázky, vyvaľovali 
očiská nad niektorými rekordmi zo sve-
ta šarkanov a malé šarkaníky sa maľovali 
aj na červené vyfúkané líčka nadšených 
šarkanovníkov. 

Oznamujeme
všetkým záujemcom o 

pridelenie nájOmnéhO
alebO ObecnéhO bytu,

že Obec trnovec nad Váhom 
prevádza aktualizáciu zoznamu 

žiadateľov.

Žiadame preto každého záujemcu 
o  pridelenie obecného alebo 
nájomného bytu, aby do 30. 
novembra 2013 potvrdil svoj 

pretrvávajúci záujem.

u  žiadateľov, u  ktorých nebude 
aktualizácia vykonaná, budeme 
toto považovať za súhlas na 
vyradenie z  databázy žiadateľov 

o pridelenie bytu.

Teplý čaj pre deti a káva pre rodičov 
pomohli zohriať skrehnuté ruky, koláčik 
dodal energiu a lietalo sa zas ďalej.  K zú-
častneným deťom a rodičom, či starým 
rodičom, sa pridali aj deti zo školského 
turistického krúžku s pani učiteľkami. 
Atmosféra bola skvelá a účasť až nad 
očakávanie.

Veľké poďakovanie patrí všetkým 
ochotným maminkám, ktoré prispeli 
svojim pekárskym umením, ale aj mno-
hými inými hmotnými prostriedkami, 
tiež škôlke za zapožičanie varníc a v ne-
poslednom rade za zapožičanie ihriska 
na túto skvelú akciu. Bez zapojenia všet-
kých ochotných a štedrých jednotlivcov 
by nebolo možné zorganizovať podobnú 
akciu s celkovými nákladmi 7,43€! Opäť 
sa potvrdilo, že kde je vôla, tam je aj cesta.

za zrŠ Gabi povážayová
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šarkaniáda



Alžbeta Pešková   
Peter Šmátrala      
Vladimír Baluška 
Rita Mihalková    
Martin Mihálik    
Natália  Némethová  
Lea Chovančák
Roman Kiss

Ľudovít Čičmiš, 71 rokov  
Ivan Mrázik, 49 rokov         
RNDr. Ivan Seman, 62 rokov  
Ladislav Keszeli, 81 rokov 
Anna Szikorová, 88 rokov

 Terézia Csermáková
 Alžbeta Eremiášová, H.J.
 Hedviga Varsányiová

 Alžbeta Bartovicsová  
                  Štefan Novák

 Ján Boženík

Marián László a Radana Matějíčková  
Andrej Nagy a Daniela Mesárošová 
Ján Farkas a Dagmar Stanková
Juraj Šemrinec a Andrea Vodárová

Karol Slíška a Alžbeta Kováčová

Ján Boženík a Helena Kukanová 

 Školské dvory obyčajne počas 
letných prázdnin zívajú prázdnotou 
a  nenájdete v  nich ani žiačika. To ale 
neplatí pre našu školu.

Dňa 5. augusta sme pobozkali 
našich drahých rodičov a  hor sa 
spoločne stráviť týždeň v  rekreačnom 
zariadení Jedliny. Areál bol krásny. 
Okrem veľkej chaty, v  ktorej sme 
bývali, tu boli aj menšie chatky, ihriská, 
ohniská a  skvelý bazén. Bolo úžasne, 
nezabudnuteľne. Čo všetko sme 
prežili? Turistiku, športovú olympiádu, 
výtvarné  a  spevácke súťaže, karneval, 

tvorivé dielne, diskotéky, súboje v jedení 
piškót a  chrumiek, hľadanie pokladu 
a  samozrejme každodenné kúpanie 
sa v  bazéne.  Výlety do Zubrej obory 
Topoľčianky a  Arboréta Mlyňany boli 
súčasťou tábora. Starali sa o nás vzorovo. 
V  prvom rade pani  riaditeľka s  pani 
učiteľkami Mirkou a Oľgou. V druhom 
rade teta kuchárka, ktorá nám vyvárala, 
čo nám na očiach videla. Sľúbili sme si, 
že o rok ideme znova. Už teraz sa tešíme! 
Touto cestou by sme chceli poďakovať za 
sponzorský dar manželom Čelitkovým 
a p. Mgr. Batykovej.

Účastníci tábora

75

Dňa 17. septembra sa naši škôlkari 
a prváci zúčastnili Dňa otvorených 
dverí vo VÚ Nitra – Zobor. Vojaci 
si pre nich pripravili ukážky bojovej 
techniky, cvičených psíkov, maskovania 
na tvár, rôzne hry a súťaže. So zatajeným 
dychom sledovali pyrotechnikov, ktorí 
sa predviedli naozaj parádne a na ich 
farebné dymy spomínajú deti ešte 
teraz. Akcia bola zo strany vojakov 
veľmi dobre pripravená, bola pútavá 
a zaujímavá. Žiaci našej ZŠ s MŠ zase 
prežili jedno krásne dopoludnie plné 
neopakovateľných zážitkov.

Žiaci zŠ s mŠ trnovec nad Váhom 302

deň otvorených dverí vo VÚ Nitra - Zobor

Spoločenská 
 rubrika

70

85
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji

Zlatásvadba

Diamantovásvadba

Trnovecké noviny september-október 2013

Týždenný tábor jedliny



FK Dynamo ďakuje p. Čerhákovi za postrek na ihrisko.

poďakovanie

Dňa 2. septembra  2013 sme 
slávnostne otvorili nový školský rok 
2013/2014. Na slávnostnom otvorení 
sa osobne zúčastnil pán starosta Ing. 
Ján Hrabovský, predsedkyňa Rady ško-
ly Mgr. Iveta Batyková  a  predsedkyňa 
ZRŠ p. Eva Gašparíková. Do lavíc tento 
školský rok zasadlo 186 žiakov, z toho 35 
prváčikov, z  ktorých máme nesmiernu 
radosť. Opäť sme po dlhej dobe otvori-
li dve prvé triedy. Rady pedagógov po-
silnili 3 nové pani učiteľky. Naplnenosť 
materskej školy pre tento školský rok je 
64 detí. Školský klub detí má dve oddelenia, ktoré navštevuje spolu 50 žiakov. Sme veľmi šťastní, že počas letných prázdnin sa nám 
podarilo zrekonštruovať budovu ŠKD. Žiakov čakali nové podlahy, stropy, toalety, vymaľované steny. Areál školy skrášľuje a záro-
veň chráni nová vstupná brána. Za toto všetko ďakujeme p. starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva a v neposlednom rade 
aj všetkým pracovníkov Obecného úradu, ktorí  priložili ruky k dielu. Škola si sama financovala  zariadenie do školskej jedálne, 
stoly a stoličky pre ŠKD. Čo si zaželať do nového školského roka? Veľa chuti do práce, radosti z dosiahnutých výsledkov a šťastia 
z každého spoločne prežitého dňa.   

Riaditeľka ZŠ s MŠ veľmi srdečne ďakuje všetkým rodičom, ktorí sa v tomto školskom roku rozhodli zapísať  svoje dieťa do 
našej ZŠ s MŠ a vložili dôveru do rúk našich pedagógov. 

mgr.tatiana Srňáneková, riaditeľka školy

Milovaní farníci, čitatelia našich 
obecných novín!

Za krátky okamih vstúpime do 
dní ktoré nám dávajú v  myšlienkach 
a  srdci priestor „vrátiť“ čas. Posunúť 
hodiny a  dni smerom k  tým, ktorí už 
nie sú medzi nami, ktorí nás predišli 
na to miesto, o ktorom Kristus povedal, 
že tam už nebude ani plač, ani bolesť, 
ani smútok... Miesto, ktoré Boh nazval 
večnosťou, rajom.

Je prirodzené, že vždy pri strate 
milovaného človeka prežívame bolesť, 
smútok, hnev, stojí pred nami ľudské 
„Prečo...?“ Prečo, ktoré v  mnohých 
prípadoch nemá svoju odpoveď. Jedinou 
cestou je do ľudského prečo pustiť Boha 
s Jeho veľkonočným ránom a prázdnym 
hrobom, ktoré sú najväčším dôkazom, že 
Boh  neoklamal človeka. Dôkazom lásky 
a ponukou nádeje, že Jeho láska je väčšia 
ako ľudské zlyhania, omyly, hriechy. 
A preto keď budeme otvárať pomyselné 
dvere minulosti a vracať sa pri hroboch 
v  spomienkach k  tým, ktorí tu už nie 
sú, dajme popri vyzdobeným hrobom 
a množstve kahancov miesto aj modlitbe 
za spásu duší tých, o  ktorých veríme, 
že prosia za nás. Za nás, ktorí sme tu 

zostali, aby sme svoj život poznačili tým, 
čo nestarne, nemení sa a nezomiera a to 
sú ľudská láska, objatie, čas na stretnutie, 
chvíle obyčajné, všedné, ale predsa 
krásne. Kedy je človek človeku blízko.

V závere použijem slová básne brata 
Šavla, ktorá nech je motívom k modlitbe 
za našich drahých zosnulých.

Na dušičky je všetko trochu iné. 
Iná je jeseň,
inakšie sa na nás slnko pozerá. 
Na cintoríne to rozvoniava láskou,
až sa nám z toho podlamujú kolená. 

Sme ako po víne.
V omamnom objatí chryzantém 
je všetko zrazu iné.
Akoby zastal čas. 
To cintorín v nás dostal zelenú.
Až pokým nedohorí svieca na hrobe, 
všetko ostane iné.

Chvíľa, čo zmenila sa na večnosť,
zavolá nás zas o rok – na dušičky.

Nech i  tohtoročné dušičky sú pre nás 
časom nielen bolesti a nostalgie, ale ná-
dejou, že za všetkým čo nateraz nemá 
odpoveď, čaká Kristus ako konečný cieľ 
nášho života.

S úctou a láskou
p. Siard dušan Sklenka, O. praem, 

kanonik, správca farnosti
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Spomienky na 2. ročník csemadok tábora 2013
Penzión Tornok – deti s pani učiteľkami

Penzión Tornok – kúpanie v bazéneExpozícia krojovaných bábik v Búči

Kultúrny dom Trnovec nad Váhom- deti so svojimi prácami

Ďakujeme obecnému úradu,  ďalším sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli  k úspešnému priebehu tábora.

Kultúrny dom Trnovec nad Váhom – detské hry

Kultúrny dom Trnovec nad Váhom – 
ručné práce

Trnovecké noviny september-október 2013
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futbal

1. V. Opatovce 11 9 2 0 32:5 29
2. Selice 11 8 2 1 33:14 26
3. Žiharec 11 8 0 3 35:15 24
4. Čakajovce 11 6 1 4 25:10 19
5. Trnovec 11 5 4 2 18:20 19
6. Jarok 11 6 1 4 18:24 19
7. Rišňovce 11 5 2 4 29:22 17
8. Svätoplukovo 10 4 1 5 26:22 13
9. Nové Sady 11 3 2 6 21:31 11
10. Hájske 10 3 0 7 15:19 9
11. Mojmírovce 11 2 3 6 19:25 9
12. Kynek 11 2 2 7 11:31 8
13. Cabaj-Čápor 11 2 1 8 15:30 7
14. Rumanová 11 2 1 8 18:37 7

Aktuálna tabuľka II.A trieda  2013/2014II. A trieda Nitra – Šaľa 
3. kolo
Hájske – Trnovec 1:3 (0:1)
Domáci nastúpili na svoj prvý súťažný 
zápas. Do polčasu otvoril skóre agilný 
Hrebík E. Hneď po prestávke domáci 
vyrovnali, ale záver patril hosťom. 
Hrebík E. pridal hlavou druhý gól a tri 
body poistil tretím gólom Mesároš. R. 
Hirka, 100 divákov
V zostave kola P. Hrebík, E. Hrebík
Zaujalo: V.-Opatovce – Mojmírovce 1:1 (0:0)

4. kolo 
Trnovec – Rišňovce 1:1 (1:1)
Domáci narazili na húževnatého súpera. 
Po vedúcom góle hostí pred polčasom 
vyrovnal Očenáš. Po prestávke gól 
nepadol a tak sa body delili.

5. kolo
Selice – Trnovec 4:0 (1:0)
Domáci išli pevne za cieľom bodovať. 
V 25. min. sa ujali vedenia po 11-ke. Po 
druhom góle hostia rezignovali a tak po 
ďalšom pokutovom kope a samostatným 
nájazdom sa skóre zastavilo na štvorke.
R. Kompas, 100 div. 
Zaujalo V.-Opatovce – Žihárec 2:0 (0:0)

6. kolo 
Trnovec – Čakajovce 2:1 (2:1)
Už v piatej minúte sa hostia ujali vedenia. 
Domáci potom pridali a po góle Hrebíka 
P. z 11-ky a Očenáša A. otočili skóre ešte 
do polčasu. R. Bleho,  80 divákov. 
V zostave kola Zsille K. 
Zaujalo: Svätoplukovo – Selice 1:2 (1:1)

7. kolo 
Nové Sady – Trnovec 3:3 (0:3)
Hostia organizovanou hrou viedli po 
góloch Kučeru F. (2) a Mesároša M. 
pohodlne 3:0. Po prestávke zaúradovala 
rozhodcovská dvojica a po penaltách 
(druhá v 88. min.) a vylúčení Hercega 
D. sa v nervóznom závere skončil zápas 
nerozhodne. R. Hádek, 200 divákov.
V zostave kola – Kučera F.
Zaujalo: Kynek – Žihárec 1:0 (1:0)

8. kolo
Trnovec – V.-Opatovce 1:1 (1:0)
Domáci proti vedúcemu mužstvu 
tabuľky dlho viedli po góle Hrebíka P. po 
peknej akcii. V 75. min. striedajúci  hráč 

hostí vyrovnal. R. Kollárik, 100 divákov.
V zostave kola Z. Legner
Zaujalo: Svätoplukovo – N. Sady 3:4 (2:3)

9. kolo
Mojmírovce – Trnovec 1:2 (1:2)
V bojovnom zápase po rýchlych 
akciách viedli hostia po góloch Očenáša 
a Hercega. Potom si rozhodca vymyslel 
pokutový kop a  domáci znížili ešte do 
prestávky. Trnovčania aj po vylúčení Z. 
Legnera udržali víťazstvo.
R. Gajan, 100 divákov. V zostave kola P. 
Turoci, A. Očenáš
Zaujalo: Žihárec – Jarok 7:0 (3:0)

10. kolo
Trnovec – Kynek 0:0
Domáci zahrali veľmi slabo, nevedeli 
sa presadiť. Po obrátke sa snažili aspoň 
o  gól, ale brankár a  tyčky zabránili 
otvoriť gólový účet. R. Hamran, 70 div.

11. kolo
Žihárec – Trnovec 5:0 (2:0)
Do 40. min. boli hostia rovnocenným 
súperom. Po zbytočných chybách 
však domáci v závere polčasu išli do 
dvojgólového vedenia. Zaslúžene ešte 
pridali tri góly. R. Berec , 150 divákov

Putovný pohár firmy jg mont
Turnaj sa hral na malé bránky a zúčastnilo sa ho 5 mužstiev.

LegeNdy – kapitán M. Žigárdi
BACA – kapitán I. Novák
TMA – kapitán T. Krupa
dAreBáCI – kapitán T. Vajda
Jg MoNT – kapitán J. Gaál
Mužstvá zohrali zápasy medzi sebou a do semifinále sa dostali prvé štyri tímy.

Semifinále:  BACA – Legendy 3:1, Tma – JG Mont 1:2
O tretie miesto:  Legendy – Tma 0:3
O prvé miesto:  BACA – JG Mont 3:1

Organizátor ďakuje všetkým zúčastneným, sponzorom, ľuďom, ktorí prispeli do bo-
hatej tomboly aj za vynikajúce občerstvenie. Na záver príjemného večera zahrala hu-
dobná skupina.

Kultúrny dom Trnovec nad Váhom – detské hry

Trnovecké noviny september-október 2013
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futbal

spracoval Š. Kočiš

dorast
Trnovec – Kráľová n/V. 5:2 (3:2)
M. Keszeli 2, T. Krupa 2, A. Karkuš
Vinodol – Trnovec 1:0 (0:0)
Trnovec – Vlčany 2:2 (2:1)
Selice – Trnovec 2:2 (1:1)
N. Stojka, M. Keszeli
Trnovec – Alekšince 2:2 (2:1)
M. Végh, A. Karkuš
Branč – Trnovec 0:9 (0:4)
Starko 2, Čapičík 2, Karkuš, Keszeli, 
Rábek, Végh, Krupa
Trnovec – V. Opatovce 7:0 (3:0)
Keszeli 2, Karkuš 2, Čapičík, Krupa, Végh
Mojmírovce – Trnovec 0:5 (0:2)
Rábek 2, Karkuš, Végh, Vaško
Trnovec – H. Kráľová 4:0 (2:0)
Karkuš, Starko, Vajda, Vaško
Diakovce – Trnovec 0:5 (0:2)
Karkuš 2, Végh, Keszeli 2

Žiaci
Trnovec – Tešedíkovo 3:1
H. Kráľová – Trnovec 1:3 (0:2)
P. Marček 2, T. Petréč
Trnovec – Mojmírovce 0:2 (0:1)
Cabaj-Čápor – Trnovec 2:4 (1:2)
Ozaj 2, Bihariová, Petréč
Trnovec – Šaľa žiačky 0:4 (0:2)
Trnovec – Kráľová n/V 0:2 (0:2)
Selice – Trnovec 7:2 (3:2)
Kuruc, Ozaj
Trnovec – Vlčany 0:6 (0:3)

Oo SRZ v Trnovci nad Váhom týmto

O z n a m u j e,

že v dobe vegetačného kľudu november 2013 - apríl 2014 plánuje, po obdržaní potrebného rozhodnutia z Obvodného úradu 
životného prostredia v  Šali  a  vyznačení porastov určených na odstránenie, vykonať výchovný zásah do porastu drevín 
rastúcich v areáli priemyselného objektu DUSLA a.s. Šaľa v okolí rybníka AMERIKA III. Z okolitého porastu by sa pri tomto 
výchovnom zásahu mali odstrániť suché, chorobou napadnuté, zlomené porasty a porasty, ktoré prehrali konkurenčný boj 

v raste s ostatnými stromami a sú zaostalé v raste a deformované.

takto vyťažené drevo si záujemcovia o vykonanie týchto prác budú môcť ponechať ako odmenu za vykonanú prácu.

Povolenie a  podmienky , za akých sa budú práce vykonávať dostane každý záujemca písomne. Poplatok za vydanie 
povolenia sa určí podľa počtu záujemcov a bude spolu do výšky správnych poplatkov, ktoré budú potrebné na vybavenie 

Rozhodnutia z OÚŽP v Šali.

záujemcovia o vykonanie týchto prác sa môžu prihlásiť u ing. jozefa beloviča.

1. Alekšince 10 9 1 0 66:7 28
2. Vinodol 11 8 1 2 44:15 25
3. Trnovec 11 7 3 1 46:9 24
4. Vlčany 11 6 1 4 40:26 19
5. Cabaj-Čápor 11 6 1 4 26:26 19
6. Kráľová n. V. 8 6 0 2 33:12 18
7. V. Opatovce 10 5 1 4 40:26 16
8. Rumanová 11 5 1 5 35:33 16
9. Horná Kráľová 10 5 0 5 36:30 15

10. Mojmírovce 11 4 0 7 34:28 12
11. Jarok 11 2 3 6 11:33 9
12. Selice 11 2 1 8 13:41 7
13. Diakovce 11 1 1 9 8:73 4
14. Branč 11 1 0 10 11:84 3

1. Vlčany 8 8 0 0 33:10 24
2. Kráľová n. Váhom 7 6 1 0 23:7 19
3. Slovan Duslo Šaľa 6 5 0 1 23:3 15
4. Mojmírovce 8 5 0 3 26:20 15
5. Neded 8 2 3 3 34:22 9
6. Trnovec 8 3 0 5 12:25 9
7. Selice 7 2 1 4 25:40 7
8. Horná Kráľová 7 1 3 3 14:17 6
9. Cabaj-Čápor 7 0 1 6 9:30 1
10. Tešedíkovo 8 0 1 7 12:37 1

Aktuálna tabuľka B skupina  2013/2014

Aktuálna tabuľka A skupina  2013/2014
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 Po horúcich letných dňoch sa po-
merne rýchlo ochladilo a hlavne po zá-
pade slnka bolo ochladenie citeľné. Túto 
rýchlu zmenu teploty zaznamenali aj 
ryby. Poklesom teploty vody postupne 
ubúda aj prirodzená potrava rýb a dajú 
sa ľahšie nalákať na nami ponúknuté 
nástrahy a návnady. Stará skúsenosť ry-
bárov sa napĺňa a potvrdzuje, že najlep-
šie úlovky kaprov bývajú práve v tomto 
období. Tento rok je podľa väčšiny ry-
bárov jeden z  tých menej bohatých na 
úlovky. Napriek tomu však bolo na rieke 
Váh ulovených pomerne veľa pekných 
sumcov. Niektoré si lovci privlastnili, 
ale kapitálne kusy boli vrátené späť do 
revíru, aby spravili radosť z ulovenia aj 
ostatným rybárom.

Počas septembra sa aj v  rybníku 
Amerika III ulovilo 5 sumcov o veľkosti 
cca 100 cm, ale  sú u  aj väčšie jedince, 
ktorých redukcia bude potrebná, aby 
zarybňovanie menším kaprom, lieňom, 
zubáčom a  karasom nebolo zbytočné 
a  tieto násady neposlúžili ako krmivo 
pre týchto dravcov.

25. septembra bola do rybníka 
Amerika III dodaná z  firmy ZÚGOV 
s.r.o., NOVÉ ZÁMKY násada jednoroč-
ného zubáča  v  množstve 1.000 kusov. 
Spolu s  plôdikom z  úspešného jarného 
výteru dáva dobrú nádej na obohatenie 
revíru aj o tento atraktívny druh.

V  polovici septembra bola vyhlá-
sená brigáda na upratovanie rybníka 
Vermek. Aj napriek tomu, že bola  tri-
krát ohlásená miestnym rozhlasom, na 

brigádu neprišiel ani jeden z  členov. Je 
to prejavom nezáujmu o to, aby naše re-
víry vyzerali tak, ako má rybársky revír 
vyzerať. Väčšinu zaujímajú len množstvá  
nasadených rýb a termín otvorenia ryb-
níkov. Je však našťastie ešte zopár členov, 
ktorí sa ochotne zapoja  do prác oboha-
cujúcich  naše revíry. Týmto aj touto ces-
tou ďakujeme.

V  posledných dvoch príspevkoch 
sme Vás žiadali, aby ste sa prihlásili, 
kedy môžete dokončiť práce na fasáde 
a  uložení dlažby pri vchode do rybár-
skeho domu. Doteraz to nie je spravené. 
Verím, že sa niekto prihlási na ďalšiu 
výzvu.

Pri kontrolnom výlove na rybníku 
Vermek  bolo zistené, že väčšina ulove-
ných rýb mala na tele krvavé pľuzgieriky. 
Po konzultácii bolo zabezpečené liečivo, 

Blíži sa koniec sezóny

ktoré bolo následne aplikované s  krmi-
vom. Podľa odporúčania nie je vhodné 
tento rok odloviť ryby a premiestniť do 
iného revíru. V novembri podľa počasia 
plánujeme vykonať ešte jeden kontrolný 
výlov udicami, aby sme zistili účinok 
ošetrenia.

Pred zarybnením bol vykonaný od-
ber vody na rozbor z rybníkov Amerika 
III a  Vermek. Do uzávierky príspevkov 
do novín sme ešte nemali výsledky k dis-
pozícii, ale predpokladáme, že keby boli 
zlé výsledky, boli by sme telefonicky in-
formovaní ešte pred vypustením násady.

12. októbra sa vykonalo zarybne-
nie rybníka AMERIKA III kaprom K3 
v množstve 400 kg. Násada bola dodaná 
rybárstvom KOLTER s.r.o. BOHELOV 
z  priameho odlovu z  rybníka Kolíňany 
patriaceho Školskému poľnohospodár-
skemu podniku pri Poľnohospodárskej 
univerzite v  Nitre. Z  tohto odlovu bola 
do Váhu dodaná násada 2.300 kg zmesi 
kaprov K1 a K2. Článok o odlove a  za-
rybnení spolu s fotogalériou z výlovu si 
môžete prezrieť na našej webovej stránke 
www.srztrnovec.sk.

17. októbra bolo vykonané aj zaryb-
nenie kaprom K2 na rybníku AMERIKA 
III-200 kg a  VÍZALLÁS-500 kg. Nása-
da bola dodaná prostredníctvom  firmy 
KOLTER s.r.o.  z  Českej republiky.

Do posledných mesiacov tohto roka 
Vám prajeme ešte veľa loveckých zážitkov 
pri love v  našich revíroch a  nech myš-
lienka chovu a  ochrany rýb prevláda vo 
väčšine z Vás, aby naše revíry boli krajšie 
a bohatšie aj pre budúce generácie.

petrOV zdar, Výbor Oo Srz
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Dvadsiate druhé zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa konalo 14.10. 
2013 v  zasadačke obecného úradu. 
Predsedajúcim zasadnutia bol staros-
ta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítom-
ných bolo 8  poslancov, PaedDr. Suba 
sa ospravedlnil, z  dôvodu pracovnej 
zaťaženosti sa dostavil neskôr. Zasadnu-
tie bolo uznášaniaschopné vo všetkých 
bodoch programu. Návrh na doplnenie 
programu poslanci nepodali, predlože-
ný návrh bol odhlasovaný jednohlasne. 
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci 
určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov 
zápisnice boli určení  poslanci Alojz 
Čelítko a Rastislav Hrabovský. Návrho-
vá komisia bola zvolená v  zložení Ing. 
Jaroslav Hlavatý, Ing. Jozef Hanzlík, Ja-
roslav Čerhák. 

V  rámci kontroly plnenia uznese-
ní predsedajúci podal krátke zhrnutie 
o  plnení uznesení z  predchádzajúce-
ho zasadnutia: o  predĺžení nájomných 
zmlúv, o sfunkčnení kamerového systé-
mu, o výbere právnika na právne služby 
pre obec na základe cenových ponúk ( 
bola úspešná advokátska kancelária Be-
lovič a  Szikorová), o  riešení stravného 
v Zariadení opatrovateľskej služby, ďalej 
o  rokovaní s  riaditeľkou školy o  kon-
cepčnosti riadenia. Hlavná kontrolór-
ka podala správu z vykonanej kontroly 
evidencie a výberu poplatkov za stočné. 
Odporučila vytvoriť účinný systém od-
počtu a výberu stočného, stanoviť pra-
videlnú periodicitu odpočtu a  výberu, 
oboznámiť poplatníkov so systémom 
výberu poplatkov a  prijať opatrenia na 
zníženie nedoplatkov  na stočnom.

Materiál k plneniu rozpočtu k 30. 9. 
2013 bol doručený poslancom a kontro-
lórke obce. Informáciu o plnení rozpoč-
tu predniesol starosta obce. Predseda 
finančnej komisie nemal k plneniu žiad-
ne pripomienky. Stanovisko k rozpočtu 
podala hlavná kontrolórka obce. 

Konštatovala, že príjmy obce za 
sledované obdobie dosiahli sumu 1 130 
912, 77 eur, t.j. plnenie na 69,42 %, vý-
davky boli čerpané v sume 1 220 288,34 
eur, t.j. 82,98 %. Stav finančných pro-
striedkov k  30.9.2013 je  v  sume 770 
091,54 eur. Kapitálové výdavky sa úče-
lovo použili na úhradu nákladov na roz-

šírenie kamerového systému, kanalizač-
né prípojky, územný plán, nákup stavby, 
nákup motorového vozidla pre obecnú 
políciu, rekonštrukciu školskej jedálne, 
na opravu miestnych komunikácií. Od-
porúča zapojiť do rozpočtu časť zostatku 
finan. prostriedkov z predchádzajúceho 
roka tak, aby výsledok hospodárenia 
nevykazoval schodok, upraviť strán-
ku zverejňovania faktúr a  to číslovania 
poradovým číslom podľa knihy došlých 
faktúr a obecnému zastupiteľstvu zobrať 
plnenie za sledované obdobie na vedo-
mie. 

Rozsiahle zhrnutie k správam  o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti a  výsled-
koch ZŠ Trnovec nad Váhom  za šk. 
r. 2012/2013 a  výchovno-vzdelávacej 
činnosti a výsledkoch MŠ Trnovec nad 
Váhom za šk. rok 2012/2013 podala 
Mgr. Srňáneková,  riaditeľka školy a  p. 
Hippová, zástupkyňa materskej školy. 
Správy boli vypracované podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z..( 
základné údaje o škole, zamestnancoch, 
žiakoch, programoch a aktivitách školy 
a  materskej školy,  o  výsledkoch hod-
notenie žiakov). Predložené správy boli 
jednohlasne schválené. Za hlasovalo 
8 poslancov.

Obecná polícia- správu o  činnos-
ti za III.Q.2013 podal náčelník OP Bc. 
Orosz.

Diskusia k správe: 
Láng – ako sa rieši zakopávanie 

odpadu vo dvore niektorých rodinných 
domov, likvidácia divokých skládok od-
padu, sťažnosť na rušenie nočného kľu-
du na ul. Okružnej. 

Bc. kpt. Orosz- riešenie odpadu je 
náročné, nie sú dôkazy. Obťažovanie na 
Okružnej ulici sa monitoruje.

Láng- práca obecnej polície je ne-
postačujúca, sú rezervy v ich práci, tre-
ba to riešiť.

Ďalším bodom programu bolo pre-
jednanie návrhu na zmenu ceny strav-
ného v zariadení opatrovateľskej služby. 
Obec na základe prieskumu trhu vyko-
nala výberové konanie na dodávateľa 
stravy pre klientov v  zariadení opatro-
vateľskej služby. Najvýhodnejší bol do-
dávateľ – Reštaurácia Nitrianka Trnovec 

nad Váhom, cena s DPH na deň/klienta 
je 4,56 eura. Táto suma bola zapracova-
ná aj do VZN o sociálnych službách do-
datkom. Poslanci jednohlasne schválili 
návrh s  účinnosťou od 01.11.2013. Za 
hlasovalo 8 prítomných poslancov.

Následne sa pristúpilo k  ďalšiemu 
bodu - preobsadenie uvoľnených bytov. 
Na zasadnutí bytovej komisie n a zákla-
de splnenia kritérií bol pridelený obecný 
2-izbový byt v  bytovke č. 78 p. Mäsia-
rovej, v  bytovke č. 994 Anete Leidlovej 
a od 1.11.2013 3-izbový byt v bytovke č. 
994 manželom Chladným.

Zároveň zastupiteľstvo schválilo 
prepracované kritériá na prideľovanie 
nájomných bytov na základe návrhu by-
tovej komisie.

Komisia kultúry, športu, mládeže 
a  soc. vecí predložila návrh na vyrade-
nie zastaraných, opotrebovaných kníh 
z  miestnej knižnice. Tento bol predlo-
žený na základe vykonanej revízie kniž-
ného fondu. Poslanci schválili vyradenie 
588 kníh. 

V rámci došlej pošty boli prejedná-
vané žiadosti rodičov detí z obce, ktoré 
navštevujú Centrum voľného času v Šali 
a  žiadali o  poskytnutie finančného prí-
spevku na tento účel. Každá obec, ktorá 
má deti vo veku od 5-15 rokov s trvalým 
pobytom na území obce k 1.1.2012 do-
stane financie na záujmové aktivity detí 
a  mládeže v  roku 2013 v  rámci podie-
lových daní. Na tento rok táto finančná 
čiastka predstavuje cca 60 eur na rok na 
jedno dieťa. Obec ich môže použiť podľa 
zváženia na rôzne aktivity  v  obci, na-
koľko v  rámci fiškálne decentralizácie  
podielové dane obce nie sú účelovo via-
zané.  Ak obec na svojom území nemá 
zriadené CVČ, obecné zastupiteľstvo sa 
môže rozhodnúť financovať CVČ mimo 
svojho územia pre deti s trvalým poby-
tom v  obci. Obecné zastupiteľstvo roz-
hodlo poskytnúť finančné prostriedky 
na kalendárny rok pre Centrum voľného 
času v Šali vo výške 60 eur na každé die-
ťa z obce, ktoré toto centrum navštevuje.

V ďalšom informoval starosta obce: 
o  ponuke RRA Šaľa na aktualizáciu 
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Programu hospodárskeho a  sociálne-
ho rozvoja obce, o  vytvorení pamätnej 
izby pri Komunitnom centre v Hornom 
Jatove, o  príprave monografie o  obci, 
o ocenení občanov obce, o predstavení 
nového gener. riaditeľa Dusla a.s. Šaľa.

Láng- treba dosledovať požiadavky 
obce v rámci memoranda s Duslom,.

Pán Legner,  obyvateľ  obce- nie je 
uskutočnená náhradná výsadba stro-
mov na konci Zongorovej ulice, je treba 
zrekonštruovať miestnu komunikáciu 
k zbernému dvoru, a vytvoriť oddycho-
vú zónu v časti Ameriky, vybudovať na 
konci záhrad cestu pre peších, znížiť 
rýchlosť v ulici Zongorovej.

PaedDr. Suba – riešiť nelegálne vý-
vozy odpadu v obci, poukázal na vysy-
paný vyfrézovaný odpad z  miestnych 
komunikácii pri farme.

Po ukončení diskusie Ing. Hlavatý 
prečítal návrh na uznesenie, ktorý po-
slanci jednohlasne schválili. 

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!

V mene všetkých obyvateľov Zariadenia opatrovateľských služieb v Trnovci 
nad Váhom ďakujem tým občanom obce, ktorí našim klientom poskytli 

ovocie, zeleninu ale aj iné dary. Aj takouto formou prispeli k spríjemneniu 
ich pobytu v našom zariadení.

Adriána Baraníková, zástupca vedúcej ZOS

poďakovanie
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Milovníci prírody, ktorí sa zúčastnili 
na jarnej brigáde a následnom upálení 
a utopení Moreny si určite pamätajú, že 
okrem telesných pozostatkov tejto bohy-
ne zimy a smrti sme dolu Váhom poslali 
aj tri fľaše. 

Každá obsahovala pozdrav nezná-
memu priateľovi v jazyku slovenskom, 
maďarskom a anglickom a niekoľko pro-
pagačných predmetov o našej obci. Po 
polroku sa nám ozval pán Finta z Kra-
vian nad Dunajom, ktorý jednu z týchto 
fliaš našiel.

Tento pán si dal tú námahu a tele-
fonicky kontaktoval starostu obce. Táto 
spätná väzba v dnešnej uponáhľanej 
dobe nás všetkých veľmi potešila. 

spätná väzba
nás potešila 
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Voľby do orgánov
samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím  č. 191/2013 Z. z. zo dňa  03.07.2013 
vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 
09.novembra 2013. Voľba sa koná v určený deň od 7.00 do 22.00.hodiny.
Vo volebnom obvode číslo 5   - ŠAĽA  sa volia 4 poslanci. V našej obci sú zriadené 3 
volebné okrsky a to: 

volebný okrsok č. l – Kultúrny dom
pre voličov bývajúcich od č.d. 1-512, 918, 974, 976-977, 980, 981, 986, 987, 990, 992, 
998-999, 1011-1013, 1017, 1018, 1020 a Nový Dvor.

volebný okrsok č. 2 – Kultúrny dom
pre voličov bývajúcich od č.d.515-850,906-907,910-917,919-964,966-969,971-
973,982,985,988,989,991,993-997,1000-1002,1015  a občania prihlásení na OBEC.

volebný okrsok č. 3 Komunitné centrum Horný Jatov
pre voličov bývajúcich na Hornom Jatove a Kľučiarni.

Občania sa môžu v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30, v stredu do 17.00  hodiny  
presvedčiť na obecnom úrade, či sú zapísaní v zozname voličov. Obec  do 15.10.2013 
doručila  každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie o čase a mieste 
konania voľby. Ak  volič oznámenie nedostal,  prosíme ho, nech sa presvedčí na OcÚ,  
či je do zoznamu voličov zapísaný.

Druhú stranu oznámenia  tvorí upozornenie pre voliča. Volič, ktorý sa nemôže  
dostaviť do volebnej miestnosti, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vy-
konanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky najneskôr pred dňom volieb na 
obecnom úrade  alebo na tel. čísle 031 7781496.  

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov  na predsedu samospráv-
neho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, koná sa do 14 dní druhé kolo vo-
lieb. Do druhého kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet plat-
ných hlasov v prvom kole volieb.



A tanév ünnepélyes megnyitója

Örültünk a visszajelzésnek

Közeleg az idény vége

Október 5-én szombaton a  focipá-
lyán sárkányröptetésre került sor, melyet 
a  Tornóci AI és Óvoda melletti szülői 
szövetség szervezett. A  szülők csapata 
azon izgult, hogy a vérnyomásukon kívül 
egekbe emelkedik-e  valamilyen sárkány 
is, hiszen az akció előtt egy hétig szél-
csend uralkodott. A nagy napon azonban 

akkora  szél  támadt, hogy jobbat el se 
tudtak volna képzelni : )

Szállt, röpült, tündökölt minden, 
s két órán belül a pálya fölött csaknem 60 
színpompás sárkány szelte az eget.

A pihenés perceiben a gyerekek ké-
peket festettek, szemüket meresztgették 
a  sárkányokra, s  a  lelkes röptetők piros 
arcára is sárkányokat pingáltak.

A  meleg tea és felnőtteknek a  kávé 
felmelegítette a meggémberedett ujjakat, 

Értesítjük 
a községi- 

illetve bÉrlakások 
iránt Érdeklődőket, 

hogy a tornóci községi Hivatal 
aktualizálja a kérvényezők 
listáját. ezért kérünk minden 
érdeklődőt, aki községi- vagy 
bérlakást szeretne, hogy 2013. 
november 30-ig erősítse meg 

érdeklődését. 

amennyiben kérvényüket nem 
aktualizálják, ezt úgy tekintjük, 
mint a databázisból való 
kiiktatásra szóló beleegyezést.

a süti energiát adott, és folytatódott a re-
pülés.

A jelen lévő gyerekek, szülők, nagy-
szülők táborát a turisztikai szakkör tagjai 
és a tanító nénik is bővítették. Kiváló volt 
a  hangulat, s  a  részvétel is várakozáson 
felüli volt.

Köszönet illeti a  lelkes anyukákat, 
akik süteményeikkel járultak hozzá a ren-
dezvényhez, köszönet továbbá az anyagi 
segítséget nyújtóknak, az edényeket köl-
csönző óvodának, s  nem utolsó sorban 
azoknak, akik rendelkezésünkre bocsá-
tották a pályát. E  lelkes és bőkezű egyé-
nek nélkül nem tudtunk volna 7,43 Є be-
fektetéssel  hasonló nagyszabású akciót 
szervezni. Ismét bebizonyosodott, hogy 
mindent lehet, csak akarni kell.

Gabi Povážayová
                          a szülői szövetségből
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Sárkányröptetés

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVIII
Szám 5



Pleško Erzsébet
Šmátrala Péter
Baluška Vladimír 
Mihalko Rita
Mihálik Martin 
Németh Natália
Chovančák Lea
Kiss Roman

Čičmiš Lajos, 71 éves
Mrázik Ivan, 49 éves
RNDr. Seman Ivan, 62 éves
Keszeli László, 81 éves
Szikora Anna, 88 éves

 Csermák Teréz          
                  Eremiás Erzsébet  - Felsö Jató
                  Varsányi Hedviga

 Bartovics Erzsébet   
          Novák István

 Boženík János

László Marián és  Matějíček Radana
Nagy Andrej és  Mesároš Daniela
Farkas János és Stanko Dagmar
Šemrinec  György és Vodár Andrea

Slíška Károly és Kovács Erzsébet

Boženík János és Kukan Ilona 

 A nyári szünidő alatt az iskolák ud-
varai konganak az ürességtől, egy szem 
diákot sem találunk ott. De ez a  mi is-
kolánkra nem vonatkozik. Augusztus 
5-én búcsúpuszit adva szüleinknek ne-
kivágtunk, hogy egy hetet töltsünk el 
a  Jedliny-ben lévő rekreációs központ-
ban.Az üdülő területe gyönyörű volt. 
A  nagy víkendházon kívül, melyben 
laktunk, kisebbek is voltak, ezen kívül 
játszótér, tűztér és medence is rendelke-
zésünkre állt. Mindez csodás és felejt-
hetetlen volt. S hogy mi mindent éltünk 
át? Turisztika, sportolimpia, rajz- és 
énekverseny, jelmezbál, alkotóműhely, 

disco, piskóta- és ropievő verseny, kincs-
keresés, no és persze naponta lubickolás 
a  medencében. Topoľčianky-ban meg-
tekintettük az óriásbölényt, elmentünk 
a malonyai arborétumba is. Példás gon-
doskodásban volt részünk, elsősorban az 
igazgató néni, valamint Mirka és Olga ta-
nító néni -,  másodsorban a szakács néni 
jóvoltából, aki azt főzött, amit csak meg-
kívántunk. Megfogadtuk, hogy egy év 
múlva újra eljövünk. Már előre örülünk! 
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani 
a Čelítko házaspárnak és Mgr. Batyková 
szponzoroknak az ajándékokért.

a tábor résztvevői

75

Szeptember 17-én óvodásaink és 
elsőseink nyílt napon vettek részt a  Nitrai 
Zobor Katonai Alakulatnál. A  katonák 
harci technikákat, idomított kutyákat, 
arcmaszkírozást mutattak be a gyerekeknek, 
különféle játékokat, versenyeket szerveztek 
nekik. A kicsik lélegzetvisszafojtva figyelték 
a  pirotechnikusokat, akik valóban kitettek 
magukért, színes füstfelhőiket a  gyerkőcök 
még ma is emlegetik. A  rendezvényt 
a  katonák kiválóan előkészítették, vonzó 
és érdekes volt. Iskolásaink és az ovisok 
egy csodálatos délelőttön vettek részt, ahol 
felejthetetlen élményekben volt részük.

a tornóci ai és Óvoda diákjai

nyílt nap a Nitrai Zobor Katonai Alakulatnál

Társadalmi 
 rovat

70

85

2

Újszülöttek

Elhalálozás

Jubilánsok

Házasságot kötöttek

Aranylakodalom

Gyémántlakodalom

Tornóci hírek szeptember-október 2013

Egyhetes tábor jedliny



Az FK Dynamo köszönetet mond  Čerhák úrnak a pálya lepermetezéséért.

köszönet

2013. szeptember 2-án került sor 
a 2013/2014-es tanév  megnyitójára. Az 
ünnepségen Ing. Ján Hrabovský pol-
gármester úr, Mgr. Iveta Batyková, az 
iskolatanács elnöke és Eva Gašparíková, 
a  szülői szövetség elnöke is részt vett. 
Ez évben 186 gyermek ült be az iskola-
padba, ebből 35 elsős, aminek nagyon 
örülünk. Hosszú idő után ismét két első 
osztályt nyithattunk. A pedagógusok so-
rait 3 új tanítónő erősíti. Az óvodát idén 
64 gyermek látogatja. Az iskolai klubban 
két csoport működik 50 gyerekkel.

Nagyon örülünk, hogy a nyári szünidő alatt sikerült rendbehozni az iskolai klubot. A gyerekeket új parkett, mennyezet, to-
alettek és átfestett falak várták. Az iskola területét új kapu védi. Mindezért köszönetet mondunk a polgármester úrnak, a község 
képviselőtestületének, s nem utolsó sorban a községi hivatal valamennyi dolgozójának, aki hozzájárult a mű elkészüléséhez. Az 
iskola saját maga finanszírozta az ebédlő berendezését és az iskolai klub asztalait, székeit.

Mit is kívánjunk az új tanévre? Munkakedvet, az elért eredményekből és a közösen eltöltött  napokból adódó örömet.

Az iskola és óvoda igazgatónője köszönetet mond minden szülőnek, aki ebben a tanévben bizalmat adva pedagógusainknak 
ide íratta gyermekét.

Mgr. tatiana  srňáneková, az iskola igazgatója

Kedves híveim, kedves olvasók!
Nemsokára eljönnek azok a napok, 

melyek szívünkben és gondolatainkban     
lehetővé      teszik az idő „visszapergetését”. 
Visszatekerjük az órákat, a  napokat 
azokhoz, akik megelőztek bennünket 
ama helyen, melyről Krisztus azt 
mondta, hogy ott nem lesz sírás, nem 
lesz fájdalom, sem gyász...A  helyen, 
melyet az Úr örök paradicsomnak 
nevezett. Természetes, hogy szeretteink 
elvesztésekor fájdalmat, gyászt, haragot 
érzünk, élünk át, s feltesszük a „Miért?” 
kérdést. A miért-et, melyre sok esetben 
nincs válasz. Az egyedüli út, hogy az 
emberi „miért”-be beengedjük Istent 
a  húsvéti reggellel és az üres sírjával, 
mely a  legnagyobb bizonyítéka annak, 
hogy Isten nem csapta be az embert. 
A  szeretet bizonyítéka az arra való 
remény felkínálása, hogy az ő  szeretete 
nagyobb az emberi kudarcnál, 
tévedésnél, bűnöknél. Ezért ha majd 
kitárjuk a  múltba vezető képzelt ajtót, 
és a síroknál emlékeinkben visszatérünk 
azokhoz, akik már nincsenek, 
a  feldíszített sírok és égő mécsesek 
mellett adjunk helyet az imának is, 
mely mások lelki üdvéért szól,  akikről 

hisszük, hogy imádkoznak értünk. 
Értünk, akik itt maradtunk, hogy 
életünket megjelöljük azzal, ami nem 
öregszik, nem változik és nem hal ki, s ez 
az emberi szeretet, ölelés, a  találkozás 
ideje, az egyszerű, de mégis csodálatos 
mindennapi percek, pillanatok. Amikor 
az ember az emberhez közel áll. 

Végezetül Šavel barát gondolatait 
idézem, mely legyen motivációja a   
drága halottainkért szóló imádságnak.

Mindenszentekkor minden egy kicsit más.
Más az ősz, másképp tekint ránk a nap is.
A temető szeretettől illatos,
térdünk is szinte megrogyik.
Akár a bor után.
A krizantémok mámoros ölelésében egys-
zercsak minden olyan más.
Mintha megállt volna az idő.
S a temető zöldet kapott bennünk.
Míg el nem ég a síron a mécses, minden 
más marad.
A pillanat, mely örökkévalósággá változott,

Egy év múlva újra mindenszentekre hív 
bennünket.

Legyen számunkra az idei mindenszen-
tek is ne csupán a fájdalom, a nosztalgia, 
hanem a remény ideje is, hogy minden 
megválaszolatlan dolog mögött életünk 
végső célja, Krisztus vár.

szeretettel és tisztelettel P. siard 
dušan sklenka, o. Praem, kanonok, az 

egyházközség gondnoka.
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Kedves híveim!



Emlékek a Csemadok táborra 2013 - második évfolyam
Tornok Penzion – gyerekek tanítónénikkel

Tornok Penzion – fürdés medencébeKosztümös babák expozíció Búčon

Tornóci kultúrház – gyermekek munkájukkal

Köszönjük a községi hivatalnak, többi szponzornak és önkénteseknek, akik hozzá járultak a tábor sikerékez.

Tornóci kultúrház -  gyerek játékok

Tornóci kultúrház – kézmüvek

Tornóci hírek szeptember-október 2013

4



labdarúgásEmlékek a Csemadok táborra 2013 - második évfolyam
1. V. Opatovce 11 9 2 0 32:5 29
2. Selice 11 8 2 1 33:14 26
3. Žiharec 11 8 0 3 35:15 24
4. Čakajovce 11 6 1 4 25:10 19
5. Tornóc 11 5 4 2 18:20 19
6. Jarok 11 6 1 4 18:24 19
7. Rišňovce 11 5 2 4 29:22 17
8. Svätoplukovo 10 4 1 5 26:22 13
9. Nové Sady 11 3 2 6 21:31 11
10. Hájske 10 3 0 7 15:19 9
11. Mojmírovce 11 2 3 6 19:25 9
12. Kynek 11 2 2 7 11:31 8
13. Cabaj-Čápor 11 2 1 8 15:30 7
14. Rumanová 11 2 1 8 18:37 7

Aktuális táblázat II.A osztály 2013/2014

II.A osztály Nitra – Vágsellye 
3. forduló
Hájske – Tornóc 1:3 (0:1)
A hazaiak első bajnoki mérkőzésüket 
játszották. Az első félidő vége előtt az 
agilis Hrebík gólt lőtt. A  félidő után 
a hazaiak rögtön egyenlítettek, de a vége 
a vendégeké volt. Hrebík E. egy második 
gólt is befejelt, s a három pontot Mésároš 
biztosította be egy harmadik góllal. Bíró: 
Hirka, 100 néző. A forduló legjobbjai: P. 
Hrebík, E. Hrebík. További érdekesség: 
Výčapy-Opatovce – Mojmírovce 1:1 (0:0)

4. forduló 
Tornóc  – Rišňovce 1:1 (1:1)
A  hazaiak szívós ellenfélre akadtak. 
A  vendégek vezető gólja után a  félidő 
vége előtt Očenáš egyenlített. A második 
félidőben már nem esett gól, így 
a pontokat elosztották.

5. forduló
Selice – Tornóc  4:0 (1:0)
A hazaiak mindenképp pontot akartak 
szerezni. A 25. percben 11-essel 
megszerezték a vezetést. A második 
gól után a vendégek beletörődtek, így 
a következő büntetőrúgás és az egyéni 
akciók után 4:0 lett az eredmény. Bíró: 
Kompas, 100 néző. További érdekesség: 
Výčapy-Opatovce – Žihárec 2:0 (0:0)

6. forduló 
Tornóc  – Čakajovce 2:1 (2:1)
A vendégek már az ötödik percben 
megszerezték a vezetést. A hazaiak 
ezután rákapcsoltak, és Hrebík P. 
11-esből rúgott gólja, valamint Očenáš 
A. sikeres lövése után még az első félidő 
vége előtt megfordították a gólarányt. 
Bíró: Bleho,  80 néző. A forduló legjobbjai 
között: Zsille K. További érdekesség: 
Svätoplukovo – Selice 1:2 (1:1)

7. forduló 
Nové Sady – Tornóc  3:3 (0:3)
A vendégek F. Kučera /2/ és M. Mésároš  
góljaival kényelmesen 3:0-ra vezettek. A 
szünet után  a bírópáros egyoldalú döntései  
és a két 11-es miatt /a második a 88. 
percben/, valamint D. Herceg kizárása után 
az idegtépő végjátékban a meccs döntetlen 
lett. Bíró: Hádek, 200 néző. A forduló 
legjobbjai között – Kučera F. További 
érdekesség: Kynek – Žihárec 1:0 (1:0)

8. forduló
Tornóc  – V.-Opatovce 1:1 (1:0)
A hazaiak a tabellát vezető csapat ellen P. 
Hrebík szép gólja után sokáig vezettek. 
A  75. percben a  vendégek cserejátékosa 
egyenlített. Bíró: Kollárik, 100 néző. 
A  forduló legjobbjai között:   Z. Legner. 
További érdekesség: Svätoplukovo – N. 
Sady 3:4 (2:3)

9. forduló
Mojmírovce – Tornóc  1:2 (1:2)
A harcias mérkőzésen gyors akcióikkal 
Očenáš és Herceg gólja után a vendégek 
vezettek. Azután a bíró büntetőrúgást 
talált ki, s így a hazaiak még az első 
félidőben szépítettek az eredményen. 
A tornóciak Z. Legner kizárása után is 
megtartották győzelmüket. Bíró: Gajan, 
100 néző. A  forduló legjobbjai   P. Turoci, 

A. Očenáš. További érdekesség: Žihárec 
– Jarok 7:0 (3:0)

10. forduló
Tornóc  – Kynek 0:0
A hazaiak nagyon gyengén játszottak, 
a játékuknak nem volt átütő ereje. A 
második félidőben igyekeztek legalább 
egy gólt rúgni, de a kapus és a kapufák 
ezt megakadályozták. Bíró: Hamran, 70 
néző

11. forduló
Žihárec – Tornóc  5:0 (2:0)
A 40. percig a vendégek egyenrangú 
ellenfelek voltak. A felesleges hibák miatt 
a hazaiak az első félidő utolsó perceiben 
két gólos vezetést szereztek. Később 
megérdemelten még 3 gólt adtak. Bíró: 
Berec , 150 néző

A g mont cég vándorserlegey
A mérkőzést kis kapura játszották  5 csapat részvételével..

LegeNdy – kapitány M. Žigárdi
BACA – kapitány I. Novák
TMA – kapitány T. Krupa
dAreBáCI – kapitány T. Vajda
Jg MoNT – kapitány J. Gaál
A csapatok egymás közt mérkőztek, az elődöntőbe 4 csapat jutott be..

elődöntő:   BACA – Legendy 3:1, Tma – JG Mont 1:2
a harmadik helyért:  Legendy – Tma 0:3
az első helyért:   BACA – JG Mont 3:1

A szervező köszönetet mond minden résztvevőnek, szpon zornak  és annak, aki hoz-
zájárult a gazdag tombolához és a kiváló frissítőkhöz. A kellemes este végén egy ze-
nekar szórakoztatta a közönséget.

Tornóci kultúrház -  gyerek játékok

Tornóci hírek szeptember-október 2013
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labdarúgás

feldolgozta: Š. kočiš

Ifjusági
Tornóc – Kráľová n/V. 5:2 (3:2)
M. Keszeli 2, T. Krupa 2, A. Karkuš
Vinodol – Tornóc 1:0 (0:0)
Tornóc – Vlčany 2:2 (2:1)
Selice – Tornóc 2:2 (1:1)
N. Stojka, M. Keszeli
Tornóc – Alekšince 2:2 (2:1)
M. Végh, A. Karkuš
Branč – Tornóc 0:9 (0:4)
Starko 2, Čapičík 2, Karkuš, Keszeli, 
Rábek, Végh, Krupa
Tornóc – V. Opatovce 7:0 (3:0)
Keszeli 2, Karkuš 2, Čapičík, Krupa, Végh
Mojmírovce – Tornóc 0:5 (0:2)
Rábek 2, Karkuš, Végh, Vaško
Tornóc – H. Kráľová 4:0 (2:0)
Karkuš, Starko, Vajda, Vaško
Diakovce – Tornóc 0:5 (0:2)
Karkuš 2, Végh, Keszeli 2

Žiaci
Tornóc – Tešedíkovo 3:1
H. Kráľová – Trnovec 1:3 (0:2)
P. Marček 2, T. Petréč
Tornóc – Mojmírovce 0:2 (0:1)
Cabaj-Čápor – Tornóc 2:4 (1:2)
Ozaj 2, Bihariová, Petréč
Tornóc – Šaľa žiačky 0:4 (0:2)
Tornóc – Kráľová n/V 0:2 (0:2)
Selice – Tornóc 7:2 (3:2)
Kuruc, Ozaj
Tornóc – Vlčany 0:6 (0:3)

A Szlovák Horgászszövetség Tornóci Helyi Szervezete

É r t e s ĺ t i,

Önöket, hogy a „vegetációs nyugalom” idején, 2013. novembere és 2014. áprilisa között a Vágsellyei Körzeti Környezetvédelmi 
Hivatal szükséges döntésének megszerzése és a likvidálásra ítélt növényzet kijelölése után ritkítás elvégzését tervezi a Duslo 
Šaľa ipari objektumához tartozó Amerika III halastó környékén előforduló fáknál. A környező növényzetből ezáltal el kellene 

távolítani a száraz, beteg, törött fákat, s azokat, melyek elmaradtak a növésben,  illetve eldeformálódtak.

az így kivágott fákat a munkák iránt érdeklődők munkájuk jutalmaként megtarthatják.

Az engedélyt és a munka feltételeinek leírását minden érdeklődő írásban kapja meg. Az engedély kiadásának díja az 
érdeklődők számától függ, és azon közigazgatási díj magasságáig terjed, mely a Vágsellyei Körzeti Környezetvédelmi 

Hivatal döntésének elintézéséhez szükséges.

a munka elvégzése iránt érdeklődők jozef belovič mérnöknél jelentkezhetnek.

1. Alekšince 10 9 1 0 66:7 28
2. Vinodol 11 8 1 2 44:15 25
3. Tornóc 11 7 3 1 46:9 24
4. Vlčany 11 6 1 4 40:26 19
5. Cabaj-Čápor 11 6 1 4 26:26 19
6. Kráľová n. V. 8 6 0 2 33:12 18
7. V. Opatovce 10 5 1 4 40:26 16
8. Rumanová 11 5 1 5 35:33 16
9. Horná Kráľová 10 5 0 5 36:30 15

10. Mojmírovce 11 4 0 7 34:28 12
11. Jarok 11 2 3 6 11:33 9
12. Selice 11 2 1 8 13:41 7
13. Diakovce 11 1 1 9 8:73 4
14. Branč 11 1 0 10 11:84 3

1. Vlčany 8 8 0 0 33:10 24
2. Kráľová n. Váhom 7 6 1 0 23:7 19
3. Slovan Duslo Šaľa 6 5 0 1 23:3 15
4. Mojmírovce 8 5 0 3 26:20 15
5. Neded 8 2 3 3 34:22 9
6. Tornóc 8 3 0 5 12:25 9
7. Selice 7 2 1 4 25:40 7
8. Horná Kráľová 7 1 3 3 14:17 6
9. Cabaj-Čápor 7 0 1 6 9:30 1
10. Tešedíkovo 8 0 1 7 12:37 1

Aktuális táblázat B csoport  2013/2014

Aktuális táblázat A csoport  2013/2014

Tornóci hírek szeptember-október 2013
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 A forró nyári napok után viszony-
lag gyorsan lehűlt a  levegő, melyet fő-
leg a  naplemente után érezhettünk. 
E hirtelen hőmérsékletváltozást a halak 
is érzékelték. A  víz hőmérsékletének 
csökkenésével fokozatosan fogy a halak 
természetes tápláléka, s hamarabb csap-
dába tudjuk csalogatni őket az általunk 
készített csalétkekkel. A  horgászok régi 
tapasztalata azt igazolja, hogy ilyenkor 
vannak a  legjobb pontyfogások. Ez az 
év a zsákmányok tekintetében a kevésbé 
gazdagok közé tartozik. Ennek ellenére 
a  Vágon sok szép harcsát fogtak. Néhá-
nyat megtartottak a horgászok, de a ha-
talmas példányokat visszaengedték, hogy 
másoknak is örömet szerezhessenek.

Szeptember folyamán az Amerika 
III. halastóban is fogtak 5 kb. 100 cm-es 
harcsát, de nagyobb példányok is van-
nak, melyek redukciójára szükség lesz, 
hogy a kisebb pontyok, compók, fogasok 
és kárászok betelepítése ne legyen fölös-
leges, s  ezek a  kis egyedek ne váljanak 
a termetes ragadozók zsákmányaivá.

9.25-én az Amerika III. halastóba 
az érsekújvári Fy.ZÚGOV kft-ből 1000 
darab egyéves fogast hoztak. A  sikeres 
tavaszi ívás eredményeivel együtt ez re-
ményt ad a  halállomány ezen attraktív 
fajjal való gazdagítására eme horgászte-
rületen.

Szeptember közepén társadalmi 
munkát hirdettek meg a Vermek halas-
tó takarítására. Annak ellenére, hogy 
a helyi hangszóró három alkalommal is 
kijelentette, a  tagok közül egy se jött el 

a brigádra. Ez érdektelenségre vall. Nem 
szívügyük, hogy horgászterületeink úgy 
nézzenek ki, ahogy kell. A  többséget 
csak a  betelepített halak mennyisége és 
a horgászidény kezdete érdekli. Szeren-
csére akad néhány tag, aki szívesen segít 
a  területek szépítésében, gazdagításá-
ban. Nekik ez úton is köszönjük.

Az utóbbi két cikkünkben kértük 
Önöket, hogy jelentkezzenek, mikor 
tudnák befejezni a horgászház homlok-
zatán és a  bejárat talaján végzett mun-
kálatokat. Mindeddig eredménytelenül. 
Remélem, a  jövőben  jelentkezik valaki 
a felhívásra.

A Vermek ellenőrző fogásánál meg-
állapítást nyert, hogy a  kifogott halak 
többségének testén véres hólyagocskák 

Közeleg az idény vége

voltak. Konzultáció után beszereztük az 
orvosságot, melyet táplálékkal adtunk 
a halaknak. A szakértői vélemény szerint 
ez évben nem ajánlatos  kifogni illetve 
más területre vinni a halakat.

Novemberben az időjárástól függő-
en még egy ellenőrzést tervezünk, hogy 
megállapíthassuk a  kezelés hatékonysá-
gát. A betelepítés előtt az Amerika III. és 
Vermek halastavakból vízmintát vettek. 
Lapzártáig nem állt rendelkezésünkre az 
eredmény, de úgy gondoljuk, hogy ha az 
eredmény rossz lett volna, még az állo-
mány kiengedése előtt felhívtak volna.

Október 12-én az Amerika III halas-
tóba 400 kg K3-as pontyot telepítettek. Az 
állományt a  KOLTER s.r.o. BOHELOV 
adta a kolonyi halastóból való közvetlen 
kihalászásból, mely a  Nitrai Mezőgazda-
sági Egyetem iskolai mezőgazdasági vál-
lalatához tartozik. Ebből a  lehalászásból 
2.300 kg K1 és K2-es pontyot telepítettek 
a Vágba. A lehalászásról és betelepítésről 
web-oldalunkon / www.srztrnovec.sk/ 
olvashatnak részletes cikket.

Október 17-én az Amerika III. ha-
lastóba 200 kg-, a  Vízállásba pedig 500 
kg K2 pontyot telepítettek a csehországi 
Fy.KOLTER kft által.

     Az év utolsó hónapjaira mind-
nyájuknak sok szép horgászélményt, jó 
fogásokat kívánunk. A  haltenyésztés és 
halvédelem legyen mindannyiunk szív-
ügye, hogy horgászterületeink a  jövő 
nemzedékei számára is szépek és gazda-
gok legyenek.

Petrov Zdar,

Tornóci hírek szeptember-október 2013
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A  képviselőtestület 22. ülésére 
2013.10.14-én került sor a  községi hi-
vatal üléstermében. Az elnöklő Ing. 
Ján Hrabovský, a  község polgármestere 
volt. Az ülésen 8  képviselő jelent meg, 
PaedDr. Suba munkahelyi elfoglaltságá-
ra hivatkozva igazoltan később érkezett. 
Az ülés minden pontjában határozat-
képes volt. A  programpontokhoz nem 
hangzott el     kiegészítő   javaslat,  az    
előterjesztett    javaslatot   pedig egyhan-
gúlag  elfogadták. Az elnöklő a  jegyző-
könyv vezetésével Motolíková mérnök-
nőt bízta meg, a hitelesítő Alojz Čelítko 
és Rastislav Hrabovský volt. A javaslóbi-
zottság Ing. Jaroslav Hlavatý, Ing. Jozef 
Hanzlík és Jaroslav Čerhák összetételben 
dolgozott.

A  határozatok teljesítésének kere-
tében az elnöklő röviden összefoglalta 
az előző ülés határozatainak teljesítését: 
a  bérleti szerződések meghosszabbítá-
sáról, a kamerarendszer működőképessé 
tételéről, a  községi jogász megválasztá-
sáról az ajánlatok alapján ( a Belovič és 
Szikorová ügyvédi iroda volt sikeres ), 
a  gondozói szolgáltatások létesítménye 
étkezési díjairól, s  az iskola igazgató-
nőjével való tanácskozásról a  vezetési 
koncepcióval kapcsolatban. A  főellenőr 
előterjesztette a  csatornák nyilvántartá-
sára és a csatornadíj beszedésére irányu-
ló ellenőrzésről szóló jelentést. Javasolta, 
hogy a leolvasásra és beszedésre hatéko-
ny rendszert dolgozzanak ki, határozzák 
meg, milyen időközönként kerül rá sor, 
ismertessék meg a  lakosokat a  díj befi-
zetésének rendszerével és hozzanak in-
tézkedéseket az elmaradások  csökken-
tésére.

A  2013.9.30-ig terjedő költségvetés 
teljesítéséről szóló anyagot eljuttatták 
a  képviselőkhöz és a  falu ellenőréhez. 
A   kimerítésről szóló jelentést a község 
polgármestere terjesztette elő. A pénzü-
gyi bizottság elnökének ezzel kapcso-
latban nem volt észrevétele. A  költség-
vetéssel kapcsolatos állásfoglalást a  falu 
főellenőre ismertette. Megállapította, 
hogy a falu bevétele az eltelt időszakban 
elérte az 1  130 912,77 Є-t, tehát 69,42 
százalékos volt a  teljesítés, a  kiadások 
összege 1  220 288,34 euró, tehát 82,98 
százalékos volt. A  pénzügyi eszközök 

értéke 2013.9.30-hoz  770 091,54 Є volt. 
A pénzt célirányosan a kamararendszer 
bővítésére, a  kanalizációs bekötésekre, 
a  területfejlesztési tervre, építkezések 
megvételére, a  községi rendőrség gép-
kocsijának megvásárlására, az iskolai 
étkezde rekonstrukciójára és a helyi utak 
javítására fordították. Javasolták, hogy 
a költségvetésbe vegyék be az előző év-
ről megmaradt pénzösszegek egy részét 
úgy, hogy a gazdálkodás eredménye ne 
mutasson hiányt. Írják át a  nyilvános 
számlák oldalát, mégpedig a  beérkező 
számlák könyve szerinti számozás ala-
pján. Javasolták továbbá a képviselőtes-
tületnek, hogy vegye tudomásul az eltelt 
időszakról szóló jelentést. 

A Tornóci AI és Óvoda 2012/2013-
as tanévi oktatói-nevelői tevékenységéről 
és eredményeiről szóló jelentések részle-
tes összefoglalását Mgr. Srňáneková, az 
iskola igazgatója illetve p. Hippová, az 
óvoda igazgatóhelyettese terjesztette elő. 
A jelentéseket az SzK Iskolaügyi Minisz-
tériuma 9/2006 Z.z. rendelete alapján 
dolgozták ki ( az iskola, az alkalma-
zottak, a diákok legfontosabb adatai, az 
iskolai és óvodai programok, aktivitá-
sok, a tanulók értékelése). Az előterjesz-
tett jelentéseket egyhangúlag elfogadták. 
8 képviselő szavazott mellette.

A  községi rendőrség 2013. III. ne-
gyedévi tevékenységéről szóló jelentését 
Bc. Orosz százados, a  KR parancsnoka 
terjesztette elő.

Vita: Láng úr – hogyan oldják meg 
a  szemét elföldelését egyes családi há-
zakban, a  szemétlerakatok likvidálását, 
a Kör utca éjjeli nyugalmának megzava-
rásával kapcsolatos problémákat

Orosz úr – a szemétgondok megol-
dása időigényes, nincs bizonyíték sem. 
A Kör utcai rendbontásokat figyelik.

Láng úr – a KR munkájában hiány-
osságok észlelhetők, ezt orvosolni kell

A  következő programpont a  gon-
dozói szolgáltatások létesítménye étke-
zési díjának változtatására tett javaslat 
megtárgyalása volt. A  község a  piacku-
tatások alapján versenytárgyalást írt ki 
a  kliensek ételszállítójára. A  legelőnyö-
sebb ajánlatot a  Reštaurácia Nitrianka 
Tornóc tette, az ár áfával együtt napi 

4,56 Є egy emberre. Ezt az összeget be-
lefoglalták a  szociális szolgáltatásokról 
szóló általános érvényű rendeletbe is. 
A képviselők egyhangúlag megszavazták 
a javaslatot, mely 2013.11.1-től lép érvé-
nybe. Igennel 8 képviselő szavazott.

A  következő pont a  megürült laká-
sok elfoglalása volt. A lakásokkal foglal-
kozó bizottság ülésén a feltételek teljesí-
tése alapján egy 2 szobás lakást adtak ki 
a  78-as lakóházban (p. Mäsiarovának), 
a 994-esben Aneta Leidlovának, és 2013. 
november 1-től egy 3  szobásat a 994-es 
lakóházban a Chladný házaspárnak.

A képviselőtestület elfogadta a laká-
sok kiutalásának átdolgozott feltételeit, 
melyet az említett bizottság javasolt.

A  kulturális-, sport- , ifjusági- és 
szociális bizottság javaslatot tett a  helyi 
könyvtár idejemúlt könyveinek selejte-
zésére. Erre a  könyvállomány revíziója 
alapján került sor. A képiselők 588 könyv 
kiselejtezését hagyták jóvá.

A  beérkezett posta keretében me-
gtárgyalták azon szülők kérvényét, 
akik gyermekei a  Vágsellyei Szabadidő-
központot látogatják és e  célra kértek 
pénzbeli támogatást. Minden község, 
melyben az 5-15 év közti gyerekeknek 
2012.1.1-ig állandó lakhelye volt, kap 
pénzt a  gyerekek és az ifjuság szakköri 
tevékenységére 2013-ban, mégpedig 
a  részesadó keretében. Ez évben ez az 
összeg kb. 60 Є gyermekenként. A köz-
ség ezt az összeget saját megfontolása 
alapján a  községben más aktivitásokra 
is felhasználhatja, mivel a   decentra-
lizáció keretében a  részesadó konkrét 
felhasználása nincs előírva. Ha a község 
területén nincs szabadidőközpont, a ké-
pviselőtestület dönthet úgy, hogy a köz-
ség területén kívüli központot támogat-
ja, ahová a községből járnak a gyerekek. 
A  képviselőtestület úgy határozott, erre 
az évre a  Vágsellyei Szabadidőközpont-
nak minden tornóci gyermek után, aki 
ide jár, 60 eurót fizet.

A  polgármester úr a  továbbiakban 
tájékoztatott a  RRA Šaľa ajánlatáról, 
mely a község gazdasági és szociális fej-
lődésének aktualizálására vonatkozik, 
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a  Felső Jatói közösségi központ emlék-
szobájának kialakításáról, a falu készülő 
monográfiájáról, a község lakóinak me-
gjutalmazásáról, a  Duslo a.s. új vezéri-
gazgatójának bemutatásáról.

Láng úr – figyelni  kell a község kö-
veteléseit a  Dusloval kötött memoran-
dum keretében.

Legner úr, községünk lakosa – nem 
valósult meg a  Zongor utca végén lévő 
fák kiültetése, ki kell javítani a  gyűj-
tőudvarhoz vezető utat, az Amerika 
egy részén pihenőzónát kell kialakítani, 
a  kertek végében sétálóutat kell építe-
ni a  gyalogosoknak, a  Zongor utcában 
csökkenteni kell a sebességet.

PaedDr. Suba:  meg kell oldani 
a  község illegális szemétlerakataival 
kapcsolatos gondokat -  rámutatott 
a  farmnál lévő, útmarásból származó 
hulladékra is.

A vita végén Ing. Hlavatý felolvasta 
a határozati javaslatot, melyet a képvise-
lők egyhangúlag jóváhagytak.

A tornóci Gondozói Szolgáltatások Háza valamennyi lakójának nevében 
köszönetet mondok községünk azon polgárainak, akik klienseinknek 

gyümölcsöt, zöldséget és egyéb ajándékokat ajánlottak fel, s ily módon is 
hozzájárultak a létesítményünkben töltött idő kellemessé tételéhez.

Adriána Baraníková, a létesítmény helyettes vezetője

köszönet
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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!

Márton-napi fénysugár
A Tornóci Alapiskola és Óvoda melletti szülői szövetség

lampionos felvonulásra és töklámpás-ünnepre hívja Önöket

Mikor: 2013.11.9-én szombaton 16.30 és 17.00 óra között
 az iskola előtt  1 Є belépő ellenében elektromos
 gyertyával ellátott lampiont és hordozópálcát kaphatnak.
 Aki saját lampiont hoz, nem  fizet részvételi díjat.

Útvonal: 17 órakor a menet az iskolától a kultúrház
     udvara felé veszi útját

Program: A célnál, vagyis  a kultúrház udvarán
      kiállítás lesz faragott tökökből, töklámpásokból.
     A menet résztvevőinek alkoholmentes puncsot
                és nyalánkságokat kínálnak

Azok, akik saját töklámpással járulnának hozzá a kiállításhoz, előre jelentkezzenek a 0915-21 60 
22-es telefonszámon. a és töklámpás-ünnepre hívja Önöket



Azok a  természetkedvelők, akik 
részt vettek a tavaszi brigádon és az ezt 
követő kiszeégetésen, bizonyára emlé-
keznek arra, hogy a tél és halál istennőjé-
nek „testi maradványain” kívül a folyóba 
küldtünk három palackot is.

Mindegyik egy ismeretlen barátnak 
szólt, és szlovák, magyar valamint angol 
nyelvű üdvözletet és néhány propagációs 
anyagott tartalmazott községünkről. Fél 
év után jelentkezett a karvai Finta úr, aki 
az egyik ilyen palackot megtalálta.

Ez az úr vette a fáradságot és telefo-
non felhívta községünk polgármesterét. 
A mai rohanó világban ezzel  a vissza-
jelzéssel mindnyájunknak nagy örömet 
szerzett.

Örültünk a 
visszajelzésnek

A Tornóci Alapiskola és Óvoda mellett működő szülői szövetség

    Szülői bált – Katalin bált szervez,

melyre 2013.11.30-án kerül sor
a kultúrház dísztermében.

A bálról hamarosan bővebb tájékoztatást is
olvashatnak az iskola- és a község web-oldalán, 

valamint a  plakátokon, röplapokon.
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megyei választások
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke 2013.7.3-i, 191/2013 Z.z. 

számú rendeletével meghirdette a megyei választásokat, és ennek időpontját 2013. 
november 9-re határozta meg. A választásokra a kijelölt napon 7.00-tól 22.00 óráig 
kerül sor.
Az 5. számú választási körzetben – VágSeLLye, 4 képviselőt választanak. 
Községünkben 3 szavazókörzetet alakítottunk ki: 

l. számú szavazókörzet – Kultúrház a következő házszámok alatt lakó  
választóknak: 1-512, 918, 974, 976-977,980,981, 986, 987, 990, 992, 998-999, 1011-
1013, 1017, 1018, 1020 és  Nový Dvor.

2. számú szavazókörzet – Kultúrház  a következő házszámok alatt lakó  válasz-
tóknak: 515-850,906-907,910-917,919-964,966-969,971-973, 982, 985, 988, 989, 991, 
993-997, 1000-1002, 1015  és a KÖZSÉGRE bejelentkezett választók.

3. számú szavazókörzet: Közösségi centrum, Felső Jató, Felső Jató és Kľučiareň 
lakói számára

A polgárok munkanapokon a községi hivatalban 7.30-tól 15.30-ig, szerdán 17 
óráig győződhetnek meg arról, hogy szerepelnek-e a választók jegyzékében.

A község 2013.10.15-én minden nyilvántartásban szereplő választónak kézbesí-
tette a választás helyéről és idejéről szóló értesítést.

Ha a választópolgár nem kapott értesítést, kérjük, győződjön meg a községi hiva-
talban, szerepel-e neve a választási jegyzékben.

Az értesítés másik oldalán tudnivalók, utasítások láthatók.   
Az a választó, aki nem tud eljönni a szavazóhelyiségbe, legkésőbb egy nappal a 

választások előtt a községi hivatalban kérheti meg a választóbizottságot, hogy hordo-
zható urnában szavazhasson, de hívhatja a 

031 7781496-os telefonszámot is.
Ha az első körben egyik megyeelnökjelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint 

a felét, 14 nap múlva sor kerül a második fordulóra. 
    A második fordulóba az a két jelölt kerül, aki az 1. forduló érvényes szavazatait 

tekintve a legtöbb szavazatot szerezte meg.
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