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Jesenné dielničky

Mikuláš

Každoročné stretnutie dôchodcov 
nad 70 rokov sa konalo dňa 22. októbra 
2013 o 14.00 hod. Vo veľkej sále kultúrne-
ho domu sa stretli na krátkom posedení. 
Stretnutie otvoril starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský krátkym príhovorom, ktorým 
privítal všetkých prítomných a poďakoval 
im za ich dlhoročnú prácu. V kultúrnom 
programe vystúpili žiaci Základnej školy 
s  materskou školou, zaspieval supersta-
rista Peter Šrámek i Jesenné ruže, zahralo 
a zaspievalo Roma Duo. Pri malom občer-
stvení a poháriku vínka si seniori posede-
li, zaspomínali, porozprávali sa, potešili sa, 
že sa po roku opäť stretli v takom hojnom 
počte. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca 
a. s. Duslo Šaľa, ktorá podujatie sponzo-
rovala. Rovnako sa zúčastnil RNDr. Peter 
Gomboš, riadiaci pracovník Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Šaľa

Na tradičný príchod sv. Mikuláša sa 
naše deti,  tešili už niekoľko dní vopred. 
Ten deň nastal tentokrát 7. decembra, 
kedy sa očká detí rozžiarili  pri pohľade  na 
Mikulášov  sprievod, ktorý tvorili anjeli a 
čerti , na koňoch, ale aj v koči, ktorý ovlá-
dal  František Végfalvi. 

Táto , už tradičná akcia sa uskutočnila  
vďaka sponzorského prispenia  Róberta 
Lánga, Alojza  Čelítka a Alexandra Szií-
jarta. Veľká vďaka patrí  Pavlovi Andelovi, 
Barborke Jakubecovej, Laure Hadnaďovej, 
Lucke Hlavatej, Monike Matušekovej, Vla-
dimíre Lenčéšovej, Emke Dudonovej, Pet-
rovi Malkovi, Róbertovi Lángovi a Alene 
Madayovej.

Nakoľko sv. Mikulášovi sa medzi 
nami páčilo, sľúbil , že príde aj na budúci 
rok. A tu je sv. Mikuláš a jeho sprievod.

pokojná
jeseň života...mikuláš 2013

Vážení spoluobčania,
už sú tu tie krásne chvíle vianočné,

prežite ich v láske, šťastí, harmónii spoločne.
Nie sú dôležité dary,

ale v novom roku nech sa Vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti

a dom aby ste mali vždy plný hostí.

Krásne Vianoce chcem Vám priať,
aby mal človek človeka rád,

aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok zato stál. 

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce 
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Dávid Kóňa
Martin Madro
Lucas Matějíček
Andrej Berecz
Viktória Nagyová

Milan Kulina, 58-ročný 
Oto Kesely, 76-ročný
Ida Lencsésová, 86-ročná
Zoltán Kaprinay, 34-ročný
Ing. Štefan Meleg, 72-ročný

 Anna Rábeková
 Irena Rakovská
 Julianna Kürthiová
 Anna Csikósová

 Július Kráčala

 Izabela Orisková

Marek Kysučan a Eva Gašparíková 

Ján Beke  a Irena Keszeliová

Aj týmito slovami sa prihovárali 
deti z našej MŠ svojim starým rodičom, 
ktorých privítali pri príležitosti –„ÚCTY 
K STARŠÍM“ – v mesiaci október. 

Deti s radosťou a potešením dňa 25. 
10. 2013 na znak vďaky a úcty pripravili 
pre svojich najmilších kultúrny program 
– plný piesní, básní a  tancov s  poďa-
kovaním za lásku, vďaku, starostlivosť 
a všetko krásne a dobré.

V nejednom oku sa zaleskla slzička 
pri pohľade na šťastné usmiate tváre svo-

jich vnúčat, keď im vyjadrili svoju lásku 
a  vďačnosť darčekom, bozkom a  obja-
tím. Na záver nasledovala spoločná pie-
seň so starými rodičmi „Keď si šťastný...“

Ďakujeme vám, že ste strávili prí-
jemné popoludnie s  Vašimi vnúčatami 
a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia 
a  veľa pekných spoločných zážitkov so 
svojimi najbližšími. 

B. Kováčová, učiteľka MŠ

75

NAŠA BABKA A NÁŠ DEDKO
MILÍ SÚ NÁM NADOVŠETKO.

VŽDY KEĎ PRÍDU NA NÁVŠTEVU
VESELO JE S NIMI VERU.

Piatok ...6.12.2013...a je to tu. Na Základnej škole s materskou školou Trnovec 
nad Váhom 302 v tento deň majú deti sviatok. Už každoročne k nám prichádza Sv. 
Mikuláš s anjelikom a s čertom, ktorí obdarúvajú deti sladkosťami. Tento rok bol 
trošku iný. Čertov sme mali dvoch :-) Žiakov štvorica navštívila vo svojich triedach, 
a veru, deti nelenili. Triedami zaznieval spev a básne. Všetci si chceli zaslúžiť sladkú 
odmenu. Čertíkovia sa aj snažili zobrať niekoho do vreca, ale nepodarilo sa im to, 
lebo anjelik rozprestrel nad nim ochranné krídla. 

Mikuláš s  anjelikom a  čertíkmi 
zavítali aj do materskej školy. Po veselom 
programe každé z detí dostalo svoj malý 
balíček sladkostí . Prísľubom Mikuláša, že 
príde aj na budúci rok, sa s deťmi rozlúčil 
a nasmeroval svoje kroky na obecný úrad 
a  do Zariadenia opatrovateľskej služby  
Trnovec nad Váhom potešiť aj našich 
starších spoluobčanov a  spríjemniť im 
trošičku tento deň sv. Mikuláša.

Katarína Tusková

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji

Zlatásvadba
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Červené stužky celoslovenská súťaž na tému : „Živá“ červená 
stužka 2013
Názov a adresa školy: Základná škola s materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302, Školská 302, 925 71 Trnovec nad 
Váhom. Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Marčeková. Počet 
zapojených osôb: 80 žiakov. Email: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.
sk. Tel.: 031/7781290
Popis: Dňa 29.11.2013 sme sa v ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 
pokúsili vytvoriť živú červenú stužku : na dolnej chodbe základnej 
školy sme si vytvorili predlohu červenej stužky z papiera. Žiaci 
I. a II.stupňa sa zoradili okolo stužky, čím chceli podporiť  a 
vyjadriť svoj postoj k boju proti AIDS. Pani zástupkyňa školy 
urobila fotografie, ktoré Vám spolu s popisom zasielame.

Aj tento rok sa deti v našej MŠ stretli spolu s rodičmi, aby 
pozdravili pani jeseň a poďakovali sa jej za dary, ktoré so sebou 
prináša v podobe ovocia a zeleniny. 
     Ukázali spolu s rodičmi svoje zručnosti v tvorivých diel-
ňach, kde skladali, strihali, zhotovovali svetlonosov z tekvíc. 
Zaspievali, zarecitovali a za svoju šikovnosť dostali sladkú od-
menu a medailu tekvičky, ovocia.
     Chceme sa poďakovať rodičom za ich tvorivosť a fantáziu 
pri zhotovovaní svetlonosov a rôznych predmetov zo zeleni-
ny, z ktorých sme nainštalovali výstavku, a bude skrášľovať 
interiér našej MŠ. Pani jeseň, ďakujeme za všetky dary.

Za kolektív B. Kováčová

Obec Trnovec nad Váhom s radosťou 
oznamuje občanom, že vyšla dlho očaká-
vaná monografia obce pod názvom „Tr-
novec nad Váhom 900 rokov“.

Podnetom k vydaniu knihy bola ini-
ciatíva poslanca R. Lánga, ktorý aj oslo-
vil pracovníkov Štátneho archívu v Šali. 
Pod odborným vedením PhDr. Veroniky 
Novákovej, PhD., riaditeľky archívu, bola 
zostavená aj táto kniha, ktorá nám pribli-
žuje minulosť našej obce od najstarších 
archeologických nálezov po dnešok.

Dielo bolo vytvorené v súčinnos-
ti s pracovníkmi obecného úradu, ale aj 
mnohými občanmi, ktorí odpovedali na 
otázky, týkajúce sa života v obci od šty-
ridsiatych rokov dvadsiateho storočia. Za 
túto pomoc všetkým srdečne ďakujeme. 

Nasledoval preklad do jazyka maďarské-
ho, ktorý zabezpečili pracovníci Štátneho 
archívu v Šali. Prílohou je niekoľko foto-
grafií, aj z nich nám časť zapožičali oby-
vatelia obce. Polygrafické a grafické práce 
na monografii previedla firma Kanovits 
media s.r.o. Dunajská Streda. 

Milí spoluobčania, kniha vyšla v ob-
medzenom počte 300 kusov, z ktorých 
sme poskytli autorské a povinné výtlač-
ky. Niekoľko kusov poslúži ako dary pre 
významných návštevníkov obce, jeden 
výtlačok bude k dispozícii pre čitateľov 
miestnej knižnice. Ostatné knihy chce 
obec ponúknuť záujemcom za sumu 15,- 
Eur. Záujemcovia si môžu knihy zakúpiť 
v kancelárii prvého kontaktu na prízemí 
obecného úradu.

3

Trnovecké noviny november-december 2013

Živá červená stužka

Jesenné dielničky v mš

Vyšla monografia obce



INZERCIA
HYPOCONSULTING
hypotekárne centrum 0918 039 050 Jobbágyová Valéria, 1. poschodie COOP Jednota Trnovec nad Váhom

Máte spotrebný či hypotekárny úver? Pamätáte si výšku vašich úrokových sadzieb?
Dnešné úrokové sadzby v bankách od 3,4% (úver pre mladých od 0,89%)
Výhody refinancovania úveru: -  možnosť ušetrenia fin. prostriedkov na splátky

- možnosť ušetrenia v dĺžke rokov splácania
- získať finančné prostriedky navyše

Výhody refinancovania leasingu na Vaše motorové vozidlo: - získanie finančných prostriedkov navyše
 - znížená mesačná splátka
 - majiteľom vozidla sa stávate Vy nie leasingová spoločnosť

Navštívte nás a radi Vám bezplatne poradíme, ako tieto výhody získať.
ČSOB poisťovňa – kampaňové zvýhodnené ceny na Povinné zmluvné poistenie. Zabezpečte si kampaňovú cenu na ďalšie 
poistné obdobie aj rok vopred.

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 kurzu

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

Oznamujeme obyvateľom, že zberný 
dvor separovaného odpadu bude od 
23.12.2013 do 7.1.2014  zatvorený.

Oznamujeme obyvateľom, že vývoz 
komunálneho odpadu zo smetných 
nádob nebude v piatok 27.12.2013, 
ale v sobotu 28.12.2013. Ďalšie ter-
míny vývozov komunálneho odpa-
du sa budú prevádzať podľa harmo-
nogramu, t.j. každý piatok.

Pozor, zmena zastávky! Obec Tr-
novec nad Váhom upozorňuje ob-
čanov, že od 15. decembra 2013 pla-
tí nový cestovný poriadok na trase 
Nitra – Šaľa a Šaľa – Nitra. Upozor-
ňujeme občanov na zmenu zastáv-
ky pri zrýchlených spojoch, ktoré 
doteraz zastavovali na zastávke Tr-
novec nad Váhom, Jednota. Od 15. 
decembra 2013 budú tieto spoje v 
záujme väčšej bezpečnosti občanov 
zastavovať na zastávke Trnovec nad 
Váhom, rázcestie pri žel. stanici (pri 
rampách).

knižnica počas vianočných sviat-
kov a v roku 2014: Milí čitatelia, 
obecná knižnica bude v dňoch 23. 
decembra 2013 až 8. januára 2014 
pre dovolenku zatvorená. Aj v no-
vom roku nastanú v otváracích 
hodinách zmeny a otvorené bude 
opäť v pondelok, stredu a  piatok od 
14.00 do 17.00 hodiny. 

OZNAMY

Trnovecké noviny november-december 2013
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futbal  Dynamo štvrté

1. Selice 13 10 2 1 35:14 32
2. V. Opatovce 13 9 3 1 33:7 30
3. Žiharec 13 8 0 5 40:22 24
4. Čakajovce 13 7 2 4 30:22 23
5. Trnovec 13 6 5 2 29:22 23
6. Svätoplukovo 13 7 1 5 38:27 22
7. Rišňovce 13 6 2 5 34:26 20
8. Jarok 13 6 1 6 19:26 19
9. Hájske 13 5 0 8 20:24 15
10. Nové Sady 13 4 2 7 30:37 14
11. Kynek 13 3 2 8 14:36 11
12. Rumanová 13 3 1 9 22:46 10
13. Mojmírovce 13 2 3 8 20:29 9
14. Cabaj-Čápor 13 2 2 9 18:34 8

1. Alekšince 13 12 1 0 95:11 37
2. Vinodol 13 10 1 2 63:16 31
3. Kráľová n. V. 13 10 0 3 51:18 30
4. Trnovec 13 8 3 2 50:11 27
5. Cabaj-Čápor 13 8 1 4 34:28 25
6. Vlčany 13 7 1 5 45:29 22
7. V. Opatovce 13 6 1 6 51:35 19
8. Rumanová 13 6 1 6 42:40 19
9. Horná Kráľová 13 6 0 7 39:34 18
10. Mojmírovce 13 5 0 8 39:33 15
11. Jarok 13 2 3 8 12:41 9
12. Selice 13 2 1 10 14:51 7
13. Diakovce 13 1 1 11 8:98 4
14. Branč 13 1 0 12 12:110 3

1. Vlčany 9 9 0 0 35:11 27
2. Kráľová n. V. 9 7 1 1 25:9 22
3. Slovan Duslo 9 6 1 2 31:11 19
4. Mojmírovce 9 5 0 4 26:22 15
5. Neded 9 3 3 3 38:23 12
6. Horná Kráľová 9 2 4 3 19:20 10
7. Selice 9 3 1 5 36:48 10
8. Trnovec 9 3 0 6 13:29 9
9. Tešedíkovo 9 1 1 7 13:37 4
10. Cabaj-Čápor 9 0 1 8 12:38 1

Aktuálna tabuľka II.A trieda  2013/2014

Aktuálna tabuľka I.B trieda  2013/2014

Jesenná tabuľka Žiaci  2013/2014

II. A trieda Nitra – šaľa 

12. kolo
Trnovec – Jarok 9:0 (5:0)
Domáci po prehre v Žihárci (0:5) 
pristúpili k zápasu zodpovedne. Už do 
polčasu viedli päťgólovým rozdielom. 
Súper pôsobil odovzdane, ale desiatka 
neprišla.
A. Očenáš 4, D. Hercegf, M. Mesároš, 
T. Kuman, P. Janáč, F. Kučera. 
Rozhodoval Andrášik, 70 divákov. 
V zostave kola: Herceg, Očenáš. Zaujalo:  
Selice - Výčapy-Opatovce 1:0  (0:0), 
Svätoplukovo - Žihárec 5:4 (3:2)

13. kolo
Cabaj–Čápor – Trnovec 2:2 (0:2)
Hostia sa pohodlne dostali do 
dvojgólového vedenia, keď strelcom 
bol A. Očenáš. V druhom polčase sa 
domácim podarilo vyrovnať. Rozh. 
Hirka,  80 divákov. Zaujalo: Výčapy-
Opatovce – Čakajovce 1:1 (1:1) 500 div., 
Mojmírovce – Selice 0:1 (0:0).

Dorast i.b trieda

Trnovec – Jarok 3:0 (1:0)
Mi. Keszeli, M. Keszeli, B. Vaško
Cabaj-Čápor – Trnovec 2:1 (1:1)
M. Keszeli

žiaci – i.a trieda

Neded – Trnovec 4:1 (2:0)
D. Ozaj

Halové turnaje
aj s účasťou nášho mužstva:

• Vianočný turnaj Nitra, 26. – 28. 
decembra 2013 v mestskej hale.

• Halové majstrovstvá okresu o Pohár 
firmy TIBI 4. januára 2014 vo Veči.

Výbor futbalového klubu ďakuje všetkým 
hráčom, futbalistom, sponzorom, 
divákom a všetkým, čo podporili chod 
futbalu. Do nového roku 2014 želá veľa 
úspechov.

    
 spracoval Š. Kočiš

Trnovecké noviny november-december 2013
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Počas celého roka sme Vás pros-
tredníctvom Trnoveckých novín infor-
movali o  činnosti našej organizácie. Aj 
v  tomto poslednom tohtoročnom čísle 
Vás chceme informovať o  činnosti za 
posledné dva mesiace.

Začiatkom novembra sa zarybnilo 
ešte do chovného rybníka Vermek 30 
ks lieňa o  veľkosti cca 25 cm. Dúfame, 
že sa im tu bude dariť a pri najbližšom 
výlove sa budú môcť do lovných revírov 
preniesť už odrastenejšie kusy.

V  polovici novembra sa aplikova-
la  do rybníka Vermek 2.časť liečiva na 
preliečenie choroby, ktorá bola zistená 
pri kontrolnom odlove 14.9. Úhyn ne-
bol zistený žiadny. V jarných mesiacoch 
budúceho roka urobíme čo najskôr kon-
trolný výlov na zistenie účinku liečenia.

V poslednom novembrovom týžd-
ni prebehlo konanie na rybníku Ame-
rika III ohľadom už avizovanej prere-
závky priľahlého lesa a  následne boli 
odborne vybraté a  označené porasty, 
ktoré by bolo z lesníckeho hľadiska po-
trebné odstrániť ,aby les lepšie prospe-
roval.Za  ochotu a odvedenú prácu pri 
vyznačovaní jednej časti lesa týmto ďa-
kujeme Ing. Antonovi Molnárovi. Ča-
káme na rozhodnutie OÚŽP v  Šali na 
základe ktorého sa potom bude môcť 
zrealizovať táto prerezávka. O  násled-
nom postupe budeme záujemcov o vy-
konanie týchto prác informovať cestou 
obecného rozhlasu.

Na rybníku Vízallás sa vykonalo 
upratovanie jednej časti pobrežia, pri 
ktorom boli zozbierané a  vyvezené od-
padky. Žiaľ tu sa nemôžeme na nikoho 

vyhovárať, že tam zanechávajú odpadky 
rekreanti, lebo sem ozaj chodia len a len 
rybári. Je to na zamyslenie, čo sme už 
viackrát povedali.Za vykonanú prácu 
ďakujeme kolegom  Lubošovi Keszelimu 
a Milanovi  Lobodášovi.

V  reviri Váh došlo pri výrube lesa 
k  ďalšiemu zaneseniu starého ramena 
konármi z  vyrúbaných stromov. Toto 
rameno je pre nás dôležité z  hľadiska 
možného napustenie vody do rybníka 
Amerika III a  preto by bolo potrebné 
ho udržať v  takom stave, aby sme túto 
možnosť nestratili a neohrozili existen-
ciu rybníka.

Postupným úbytkom svetla a  tepla 
sa vody v  revíroch zbavili zákalu spô-
sobeného životom mikroorganizmov 
a  v  čírej vode sú ešte pokiaľ neprídu 
mrazy vhodné podmienky na lov drav-
cov a mieňa. Vyznávačom zimného lovu 
prajeme ešte úspešný lov.

v revíroch nastal pokoj

Bilancovaním výsledkov sa budeme 
zaoberať na členskej schôdzi v  budú-
com roku. žIADAME VÁS,ABY STE 
ZÁZNAMY O  ÚLOVkOCH ODO-
VZDALI p. VANČíkOVI NAJNESkôR 
DO 15.1.2014.

Záverom chceme poďakovať všet-
kým členom, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom pričinili o úspešnú činnosť našej 
organizácie, ale aj vedeniu obce a zvlášť 
p. starostovi a sponzorom, ktorí podpo-
rili naše aktivity či už finančne , alebo 
technickou pomocou.

A  keďže je Vianočný čas prajeme 
všetkým , aby sa pokoj , ktorý sa ukrý-
va v  tichu zimnej prírody preniesol do 
rodín, pracovných kolektívov ale aj do 
každého z  Vás a  sprevádzal  Vás počas 
celého nasledovného roka.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

Stalo sa už tradíciou, že s blížiacim 
sa koncom roka robíme akúsi bilanciu, 
hodnotíme, čo sa vydarilo, v  čom je 
potrebné pridať. Na stretnutí s  novým 
predsedom Oblastného futbalového zvä-
zu Nitra Štefanom Kormanom sa zúčast-
nili aj funkcionári miestneho futbalové-
ho klubu Dynamo Trnovec nad Váhom.

Tajomník FK Dynamo Mgr. Juraj 
Boženík  pokladá štvrté miesto „A“ muž-
stva za veľmi dobrý odrazový mostík do 
ďalšieho pokračovania súťaže. Podľa jeho 

slov funkcionári sa pokúšajú vytvoriť čo 
najlepšie podmienky hráčom i divákom.  

V našej obci hrajú žiaci, dorast i do-
spelí, snažia sa hráči, funkcionári i perso-
nál na ihrisku. Horšie je to s diváckou účas-
ťou, ktorá je veľmi slabá. Vedenie mužstva 
i funkcionárov mrzí nezáujem divákov.

Tréner Gabriel Vrba, bývalý výborný 
hráč a držiteľ UEFA B licencie odovzdá-
va svojim zverencom vlastné bohaté skú-
senosti. Vie, kde sú rezervy jeho mužstva 
a prezradil aj plány na najbližšie obdobie.

Ani počas prestávky v  súťaži muž-
stvo nebude odpočívať, chystá sa na Via-
nočný turnaj do Nitry, na tradičný turnaj 
o  pohár firmy TIBI, prihlásili sa aj na 
ďalší halový turnaj v Šali.

Želáme funkcionárom, hráčom i ce-
lému kolektívu okolo futbalu, aby sa im 
rovnako dobre darilo aj na jar. Verme, že 
sa splní ich želanie a na našej tribúne pri-
budnú aj spokojní a slušní fanúšikovia.

 zdroj: MY Nitrianske noviny
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Dotácia z rozpočtu Ministerstva
kultúry SR na akvizíciu obecnej knižnice

V tomto roku získala obecná knižnica aj dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v celkovej sume 500,- Eur. Keďže knižnica sa stále snaží získavať 
nových čitateľov, pravidelne dopĺňa a skvalitňuje svoj fond. 

Nakupujeme knihy, ktoré by mali zaujať čo najširší okruh čitateľov, či už ide o deti 
a mládež, alebo dospelých. Verím, že aj tieto knihy sa budú páčiť tým, ktorí knižnicu už 
navštevujú, a možno oslovia aj ďalších, aby sa jej členmi stali čo najskôr.

Náučná literatúra:
Lengyelová:  Báthory Život a smrť
Exley: Priskoro na krízu stredného veku
Eliáš: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov
Price: Najslávnejšie záhady v dejinách
Grann: Stratené mesto Z
Ducretová: Ženy diktátorov
Latinčina ešte žije

Beletria:
Orwell: 1984
Jamborová: Ja ti to vrátim
Gerritsenová: Čas lovcov
Beaton: Agatha Raisinová a otrávený koláč
Jeffriesová: Pred láskou neujdeš
Joyce: Oheň vášne
Proctor: Polnočná spoveď

Christie: Vražda je zvyk
Börjlind: Skočný príliv
Läckberg: Morská panna
Gaiman: Oceán na konci uličky
Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Connelly: Prípad s čiernou skrinkou
Kenyonová: Nočná hra
Jonasson: Storočný starček, ktorý

vyliezol z okna a zmizol
Čuperková: Klamár
Rowlingová: Prázdne miesto
Kepler: Hypnotizér  
Nesbo: Časovaňa doktora Proktora
Brown: Mrazivý chlad
Foley: Môj škandalózny vikomt
Cornwell: 1356
Trussoniová: Angelopolis

Neuhausová: Hlboké rany
Collinsová: Hollywoodske prvé milovanie
Warrenová: Krásna pokušiteľka
Carrisi: Našepkávač
Grisham: Podfuk
Fieldingová: Potok tieňov
Tolkien: Silmarilion
Dušak: Slečna s výsledkami
Christie: Smrť v oblakoch
Christopher: Templársky kríž

Krásna literatúra pre mládež:
Furjelová: Squelé babenky
Futová: Nejdem a basta!
Wendelken: Prázdninové záhady
Hoffman: Pod krídlami smrti
Thomas: Karanténa Samotári
Martin: Hra o trůny
Martin: Bouře mečů
Martin: Hostina pro vrány
Carroll: Čierna labuť vzlieta
Grattonová: Strážkyňa krvi
Riordan: Bohovia Olympu Proroctvo
Carroll: Krajina večného leta

Výsledky volieb do nsk
Výsledky hlasovania vo voľbách do Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konali 9.novembra 2013, sú nasledovné:
Počet zapísaných voličov:    2253            Volieb sa zúčastnilo              242 voličov  
Počet odovzdaných platných hlasov pre voľby do zastupiteľstva :      234  hlasov
Počet odovzdaných platných hlasov pre kandidátov na  predsedu :   229  hlasov

Milan Belica, doc. Ing. PhD. 82 hlasov  Stanislav Kováč, Mgr.  7 hlasov
Regan Belovič, MUDr. Mgr. 25 hlasov  Viliam Mokráň, Ing.  2 hlasov
Robert  Dick   3 hlasov   Peter Oremus, Ing. PhD.  24 hlasov
Tomáš Galbavý, Mgr.  86 hlasov

1. Martin Alföldi, MUDr.  85 hlasov  11. Ladislav Gáll, Ing.  37 hlasov
2. Róbert Andráši, Ing.  25 hlasov  12. Peter Gomboš, RSDr.  131 hlasov 
3. Zsolt Baranyay, Mgr. Ing. 23 hlasov  13. Peter Hlavatý   53 hlasov
4. Regan Belovič, MUDr. Mgr. 24 hlasov  14. Štefan Jancsó, Ing.  15 hlasov 
5. Ferenc Bergendi, RNDr.  34 hlasov  15. František Mrázik  68 hlasov
6. Gyula Borsányi   22 hlasov  16. František Ondrušek  29 hlasov
7. František Botka, Ing.  23 hlasov  17. Roman Ruhig   3 hlasy
8. Alžbeta Botorčeová, PaedDr. 77 hlasov  18. Ján Tóth   11 hlasov
9. Daša Danadová, Ing.  11 hlasov  19. Elena Trégerová, Ing.  4 hlasy
10.Daša Danadová  11 hlasov 

Žiaden z kandidátov na predsedu nezískal potrebnú väčšinu, preto sa dňa 23. novembra 2013 konalo druhé kolo volieb predsedu 
NSK, do ktorého postúpili dvaja kandidáti – Milan Belica a Tomáš Galbavý:
Počet zapísaných voličov: 2 252; Počet odovzdaných platných hlasov pre kandidátov: 174
Milan Belica, doc. Ing. PhD. 75 hlasov
Tomáš Galbavý, Mgr.  99 hlasov

Trnovecké noviny november-december 2013
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Tornóc község monográfiája

Őszi  kézmüves  foglalkozás

Mikulás

A 70 év feletti nyugdíjasok hagyo-
mányos találkozójára 2013.október 22-én 
14.00 órakor került sor. A nyugdíjasok a 
kultúrház nagytermében kellemes perce-
ket töltöttek el.

A találkozót Ján Hrabovský polgár-
mester rövid beszéde nyitotta meg, aki 
üdvözölte a jelenlévőket és megköszönte 
sokéves munkájukat. A kultúrműsorban 
felléptek a helyi alapiskola és óvoda tanu-
lói, énekelt Peter Šrámek és az Őszirózsák, 
végül a Roma Duo szórakoztatta az egy-
begyűlteket. A frissítő és a pohár bor után 
a nyugdíjasok elbeszélgettek, emlékez-
tek, örültek annak, hogy ismét ilyen szép 
számban összejöttek.

A találkozón részt vett a Duslo képvi-
selője is, a rendezvényt ugyanis a vállalat 
szponzorálta. Jelen volt RSDr. Peter Gom-
boš, a vágsellyei munkaügyi és szociális 
hivatal vezető dolgozója is.

A  Mikulás érkezésének a  gyerekek 
már napokkal előtte örültek. Ezúttal  ez 
a  nap december 7-én jött el, amikor is 
a  gyerekek csillogó szemmel figyelték 
a mikulási menetet, melyben az angyalok, 
ördögök, lovakon  és kocsikon érkeztek  
Végfalvi Ferenc irányítása alatt.

Ez az immár hagyományos akció 
Láng Róbert, Alojz Čelítko és Alexander 
Szíjjártó szponzorálásának köszönhetően 
valósult meg.

Külön köszönet illeti Pavol Andelt, 
Barborka Jakubecovát, Laura Hadnaďo-
vát, Lucka Hlavatát, Monika Matušekovát, 
Vladimíra Lenčésovát, Evka Dudonovát, 
Peter Malkot, Láng Róbertet és Alena Ma-
dayovát.

Mivel a  Mikulásnak tetszett itt ná-
lunk, megígérte, hogy jövőre is eljön. Íme, 
szent Miklós menete:

békés öregkor...mikulás 2013

Tisztelt lakosok!
E sorokkal kívánok mindnyájuknak kellemes karácsonyt és 

sikeres, békés új esztendőt!

Lehalkul a város zaja Karácsony estére,
Melengeti a szívünket A kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet Lelkünkben e napon,

Hogy a fáradt embereknek Hitet, reményt adjon.

Karácsony ünnepén az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
Itt  is, ott is mindenütt legyen olyan béke,

Mint amilyen bent lakik az emberek szívébe´.

Ján Hrabovský mérnök, a község polgármestere

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XVIII
Szám 6

ÉvfolyamXVIII.   Szám6  November-December 2013

November - December 2013
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Kóňa Dávid 
Madro Márton 
Matějíček Lucas 
Berecz András
Nagy Viktória

Kulina Milan, 58 éves 
Kesely Ottó, 76 éves
Lencsés Ida, 86 éves
Kaprinay Zoltán, 34 éves
Meleg István mérnök, 72 éves

 Rábek Anna 
                  Rakovský Irén
                  Kürthi Julianna 
                  Csikós Anna 

 Kráčala Gyula

 Orisko Izabela

Kysučan Marek és Gašparík Éva

Beke János  és  Keszeli Irén

E szavakkal is köszöntötték nagy-
szüleiket óvodásaink, aki októberben, az 
idősek iránti tisztelet hónapjában üdvö-
zölhették őket körünkben.

2013. október 25-én a gyerekek 
örömmel készültek szeretteiknek egy 
tiszteletet, köszönetet kifejező műsorral, 
melyben versekkel, dalokkal, táncokkal 
köszönték meg szeretetüket, gondosko-
dásukat, a sok szépet és jót.

Néhányuk szemében a könnycsepp 
is megjelent, ahogy végignéztek unokáik 
örömtől ragyogó orcáján, amikor a ki-

csik átadták az ajándékokat és puszival, 
öleléssel mondtak köszönetet.

Végül együtt énekelték el a „Ha jó 
a kedved...” című dalt. Köszönjük, hogy 
unokáikkal együtt töltöttek el egy kel-
lemes délutánt. Mindnyájuknak erőt, 
egészséget, és  szeretteik körében eltöltött 
sok szép élményt kívánunk!

 B. Kováčová óvónő

75

NAGYANYÓ, NAGYAPÓ
ŐK NEKÜNK A LEGKEDVESEBBEK.

HA LÁTOGATÓBA JÖNNEK,
MINDIG VIDÁM A HANGULAT.

2013.12.6......péntek....és eljött. Ez a nap a Tornóci Alapiskolában és Óvodában 
ünnep a gyerekeknek. Évente ellátogat hozzánk a Mikulás az angyal és ördög kísére-
tében, akik édességekkel ajándékozzák meg a gyerekeket. Ez az év kissé más volt, két 
ördög is érkezett :)  A négyesfogat az osztályokban látogatta meg a gyerekeket, akik 
nem lustálkodtak. Az osztályok verstől, énektől voltak hangosak. Mindenki ki akarta 
érdemelni az édes jutalmat. Az ördögök igyekeztek valakit belerakni a  zsákba, de 
nem sikerült nekik, mert az angyalka védőszárnyai alá vette őket.

A  Mikulás kísérőivel az óvodába is 
ellátogatott. A  vidám műsort követően 
minden gyermek édességcsomagot ka-
pott. Búcsúzásnál a  Mikulás megígérte, 
hogy jövőre ismét ellátogat hozzájuk. 
Ezután a  községi hivatal és a  gondozói 
szolgáltatások létesítménye felé vette út-
ját, hogy idős lakosainkat is megörven-
deztesse, és kellemesebbé tegye Szent 
Miklós napját...

Katarína Tusková

Társadalmi 
 rovat
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Újszülöttek

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Házasságotkötöttek

Aranylakodalom

Tornóci hírek november-december 2013

Az  idösek  iránti  tisztelet

A mikulás idén sem került el bennünket...



Piros szalag országos verseny, téma: „Élő” piros szalag 2013
Az iskola neve és címe: Základná škola s  materskou školou, 
Trnovec   nad Váhom 302, Školská 302.  925 71 Trnovec nad 
Váhom. Felelős személy: Mgr. Mária Marčeková, Bekapcsolódott 
személyek száma: 80 tanuló, Email: ztkladuf@zstrnovecnv.edu.
sk, Tel:   031/7781290
Leírás: 2013.11.29-én a  Tornóci Alapiskolában és Óvodában 
élő piros szalagot próbáltunk létrehozni, az alapiskola alsó 
folyosóján papírból készítettük el a  piros szalag mintáját. Az 
alsó és felső tagozat tanulói besorakoztak a szalag köré, s ezzel 
az AIDS elleni harc iránti állásfoglalásukat próbálták kifejezni. 
Az iskola igazgatóhelyettese fényképeket készített, melyeket 
a képaláírásokkal együtt el is küldünk Önöknek.

Óvodásaink idén is szüleikkel együtt ünnepelték Őszanyót, 
köszönetet mondtak ajándékaiért, melyeket gyümölcsök, 
zöldségek formájában élvezhetünk.

Szüleikkel együtt megmutatták, milyen ügyesek, építettek, 
rakosgattak, alkottak, nyírtak, töklámpásokat készítettek. 
Közben énekeltek, szavaltak. Ügyességükért édes jutalom, 
valamint tök- és gyümölcs-emlékérem járt.

Itt mondunk köszönetet a  szülőknek alkotókészségükért, 
fantáziájukért, hogy ezek segítségével zöldségekből különféle 
tárgyakat készítettek, melyekből kiállítást rendeztünk. 
A  tárgyak óvodánk folyosóját díszítik majd. Őszanyó, 
köszönjük ajándékaidat!

A kollektíva nevében B. Kováčová

Tornóc község örömmel értesíti 
a lakosságot, hogy megjelent a falu régen 
várt monográfiája „Tornóc község 900 
éve” címmel.

A könyv R. Láng képviselő javasla-
tára látott napvilágot, aki megszólította 
az Állami Levéltár vágsellyei dolgozóit 
is. PhDr. Novák Veronika PhD, az archív 
igazgatója vezetése alatt állították össze 
ezt a könyvet, mely községünk legrégeb-
bi régészeti leleteitől egészen máig mu-
tatja be községünk múltját.

A mű a községi hivatal és a  lakosok 
közreműködésével jött létre, akik vála-
szoltak a falunkat a 20. század negyvenes 
éveitől érintő kérdésekre. Mindnyájunk-
nak szívből köszönjük ezt a  segítséget. 

Ezután következett az anyagok magyar-
ra fordítása, melyet a  vágsellyei levéltár 
dolgozói végeztek. A  mellékletben van 
néhány fénykép is, melyek jelentős részét 
szintén lakosaink kölcsönözték. A nyom-
dai és grafikai munkát a dunaszerdahelyi 
Kanovits media s.r.o. végezte.

Tisztelt polgárok! A  könyv korlá-
tozott példányszámban /300 db/ jelent 
meg, ebben vannak szerzői- és tiszte-
letpéldányok. Néhánnyal megajándé-
kozzuk a  községbe érkező becses ven-
dégeket, egy példány  könyvtárba kerül, 
hogy eljusson az olvasókhoz. A további 
példányokat az érdeklődők 15 euróért 
vásárolhatják meg  a  községi hivatal 
földszinti irodájában.
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REKLÁM
HYPOCONSULTING
jelzálogközpont   0918 039 050  Jobbágyová Valéria, Jednota Trnovec nad Váhom, 1. emelet

Van önnek jelzálogkölcsöne vagy fogyasztói hitele? Emlékszik kölcsöneinek kamatlábaira?
A mai kamatlábak a bankokban:  3,4 %-tól / fiatalok részére 0,89 %-tól /
Kedvezmények a kölcsön kiváltásában: - alacsonyabb törlesztőrészletek

- rövidebb idejű visszafizetés
 - többletpénzhez jutás lehetősége

Az ön személygépkocsi-lízingje kiváltásának előnyei: - többletpénzhez jutás lehetősége
- a havi részlet csökkenése
- ön lesz az autó tulajdonosa, nem a lízingtársaság

Jöjjenek el hozzánk, szívesen adunk térítésmentes tanácsokat abban, hogyan szerezheti meg ezeket a kedvezményeket.
ČSOB biztosító – kampányakció, akciós, kedvezményes  árak a kötelező biztosításra. Biztosítsa a kampányárat a következő 
biztosítási időszakra is egy évvel előre.

Értesítjük a lakosságot, hogy a szeparált 
hulladék gyűjtőudvara 2013.december 
13-tól 2014. január 7-ig zárva lesz.

Tudatjuk a lakossággal, hogy a sze-
meteskukákból a szemét elszállítá-
sára nem 2013.12.27-én pénteken, 
hanem 2013.12.28-án szombaton 
kerül sor. Az elszállítás a továbbia-
kban a harmonogram alapján, tehát 
minden pénteken valósul majd meg.

Vigyázat, változott a buszmegálló!
Tornóc község értesíti a lakosokat, 
hogy 2013. december15-től új me-
netrend lép érvénybe a Nitra-Vág-
sellye és Vágsellye-Nitra útvonalon. 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
azon gyorsított járatok buszmegál-
lója is változott, melyek a Jedno-
ta Tornóc megállóban álltak meg. 
2013. december 15-től ezek a jára-
tok a lakosság nagyobb biztonsága 
érdekében a Trnovec n. V. rázcestie 
megállóban, a vasút mellett, a ram-
páknál állnak meg.

Könyvtár a karácsonyi ünnepek 
alatt és 2014-ben.
Tisztelt olvasók! A helyi könyvtár 
2013. december 23-tól 2014. január 
8-ig szabadság miatt zárva tart.
Az új évben is változások lesznek 
a nyitvatartást illetően, a könyvtár 
ismét hétfőn, szerdán és pénteken 
lesz nyitva 14-től 17 óráig.
 

KÖZLEMÉNY
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!

Tornóci hírek november-december 2013
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Labdarúgás  Dynamo negyedik
Aktuális táblázat  II.A osztály  2013/2014

Aktuális táblázat B csoport 2013/2014

Őszi táblázat  Diákok – I. A osztály 2013/2014

II. A osztály   Nitra – Šaľa 

12. forduló
Tornóc – Jarok 9:0 (5:0)
A hazaiak zsigárdi vereségük /0:5/ 
után felelősségteljesen álltak hozzá a 
mérkőzéshez. Már az első félidőben öt 
gól előnnyel vezettek. Az ellenfél úgy 
tűnt, beletörődik, de a tizedik gólra nem 
került sor. A. Očenáš 4, D. Hercegf, M. 
Mesároš, T. Kuman, P. Janáč, F. Kučera, 
Játékvezető: Andrášik, 70 néző
A forduló legjobbjai: Herceg, Očenáš
További érdekesség: Selice - V. Opatovce 
1:0 (0:0), Svätoplukovo - Žihárec 5:4 (3:2)

13. forduló
Cabaj–Čápor – Tornóc 2:2 (0:2)
A vendégek kényelmesen megszerezték 
a 1 gólos vezetést, a góllövő A. Očenáš 
volt. A második félidőben a hazaiaknak 
sikerült kiegyenlíteni.
Játékvezető:  Hirka,  80 néző.
További érdekességek: V. Opatovce 
- Čakajovce 1:1 (1:1) 500 néző, 
Mojmírovce – Selice 0:1 (0:0)

Ifjusági  I. B osztály

Tornóc – Jarok 3:0 (1:0)
Mi. Keszeli, M. Keszeli, B. Vaško
Cabaj-Čápor – Tornóc 2:1 (1:1)
M. Keszeli

Diákok – I. A osztály

Neded – Tornóc 4:1 (2:0)
D. Ozaj

Teremfocitorna csapatunk 
részvételével is:

• Karácsonyi torna: Nitra,  2013. 
december 26.-28. városi sportcsarnok.

• Teremfoci: járási bajnokság a TIBI cég 
serlegéért -  2014. január 4-én Vecsén.

A futballklub vezetősége köszönetet 
mond minden játékosnak, focistának, 
szponzornak, nézőnek és mindenkinek, 
aki támogatta a focit.
A 2014-es évre sok sikert kívánunk!

    
 Feldolgozta  Š. Kočiš

1. Selice 13 10 2 1 35:14 32
2. V. Opatovce 13 9 3 1 33:7 30
3. Žiharec 13 8 0 5 40:22 24
4. Čakajovce 13 7 2 4 30:22 23
5. Tornóc 13 6 5 2 29:22 23
6. Svätoplukovo 13 7 1 5 38:27 22
7. Rišňovce 13 6 2 5 34:26 20
8. Jarok 13 6 1 6 19:26 19
9. Hájske 13 5 0 8 20:24 15
10. Nové Sady 13 4 2 7 30:37 14
11. Kynek 13 3 2 8 14:36 11
12. Rumanová 13 3 1 9 22:46 10
13. Mojmírovce 13 2 3 8 20:29 9
14. Cabaj-Čápor 13 2 2 9 18:34 8

1. Alekšince 13 12 1 0 95:11 37
2. Vinodol 13 10 1 2 63:16 31
3. Kráľová n. V. 13 10 0 3 51:18 30
4. Tornóc 13 8 3 2 50:11 27
5. Cabaj-Čápor 13 8 1 4 34:28 25
6. Vlčany 13 7 1 5 45:29 22
7. V. Opatovce 13 6 1 6 51:35 19
8. Rumanová 13 6 1 6 42:40 19
9. Horná Kráľová 13 6 0 7 39:34 18
10. Mojmírovce 13 5 0 8 39:33 15
11. Jarok 13 2 3 8 12:41 9
12. Selice 13 2 1 10 14:51 7
13. Diakovce 13 1 1 11 8:98 4
14. Branč 13 1 0 12 12:110 3

1. Vlčany 9 9 0 0 35:11 27
2. Kráľová n. V. 9 7 1 1 25:9 22
3. Slovan Duslo 9 6 1 2 31:11 19
4. Mojmírovce 9 5 0 4 26:22 15
5. Neded 9 3 3 3 38:23 12
6. Horná Kráľová 9 2 4 3 19:20 10
7. Selice 9 3 1 5 36:48 10
8. Tornóc 9 3 0 6 13:29 9
9. Tešedíkovo 9 1 1 7 13:37 4
10. Cabaj-Čápor 9 0 1 8 12:38 1
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Tisztelt polgárok, horgászkollégák!
A  Tornóci Újság által egész évben 
tájékoztattuk önöket szervezetünk 
munkájáról. Az ez évi utolsó számban is 
szeretnénk informálni önöket az elmúlt 
két hónap tevékenységéről.

November elején még a  Vermek 
halastóba 30 db 25 cm-es compót tele-
pítettek. Reméljük, hogy jól érzik majd 
magukat, és a legközelebbi lehalászásnál 
a  horgászterületekre már jól megnőtt 
példányokat vihetnek át. November kö-
zepén a  Vermek halastóba elhelyezték 
azon gyógyszer második adagját, mely 
a  szeptember 14-i  ellenőrző halászat 
során megállapított betegség gyógyítá-
sát szolgálja. Semmilyen halpusztulást 
nem állapítottak meg. A jövő év tavaszi 
hónapjaiban  mielőbb elvégzünk egy el-
lenőrző halászást, hogy megállapítsuk, 
mennyire volt hatásos a kezelés.

November utolsó hetében az Ame-
rika III. halastónál sor került a környező 
erdő már említett ritkítására, szaksze-
rűen választották ki és jelölték meg azt 
a  növényzetet, melyet erdészeti szem-
pontból el kellene távolítani, hogy az 
erdő jobb minőségű legyen. Az erdő 
egy részének készséges munkájáért ez 
úton mondunk köszönetet Molnár An-
tal mérnöknek. Még várunk a Vágsellyei 
Körzeti Környezetvédelmi Hivatal dön-
tésére, amely alapján meg is valósulhat 
a  ritkítás. A  következő lépésben a  köz-
ségi hangszórón keresztül tájékoztatjuk 
az érdeklődőket a  ritkítás időpontjáról.

A Vízállás halastóban a part egyik ré-
szét kitakaritották, a szemetet összeszed-
ték. Sajnos, itt senkire sem beszélhetjük ki 

magunkat, nem állithatjuk, hogy szeme-
tet hagynak a kirándulók, mert ide tény-
leg csak a horgászok járnak. Ezen – mint 
már többször emlitettük – el kellene gon-
dolkodnunk. Az elvégzett munkáért kö-
szönetet mondunk kollégáinknak,  Ľuboš 
Keszelinek és Milan Lobodášnak.

A Vág horgászterületén  az erdő ki-
vágása mellett az öreg ág további levá-
gott gallyakkal szennyeződött. Ez az ág 
nekünk az Amerika III-ba való vízenge-
dés szempontjából nagyon fontos, épp 
ezért olyan állapotban kellene tartani, 
hogy ezt a  lehetőséget se veszítsük el, 
s ne veszélyeztessük a halastó létét.

A vízben a fény és meleg fokozatos 
megszűnésével a horgászterületen meg-
szűnt az algásodás, melyet a  mikroor-
ganizmusok léte okozott, s   most, amíg 
nem álltak be a  fagyok, a  kristálytiszta 
vízben jó körülmények vannak a  raga-
dozók és menyhalak fogására. A téli hor-

Elcsendesedtek a horgászterületek

gászást kedvelőknek még további sikeres 
fogásokat kívánunk.

Az eredményeket a jövő évi taggyű-
lésen értékeljük majd. KÉRJÜK ÖNÖ-
KET, HOGY A  FOGÁSOK BEJEGY-
ZÉSÉT LEGKÉSŐBB   2014.1.15-IG 
ADJÁK LE VANČIK ÚRNAK.

Végezetül köszönjük valamennyi ta-
gunknak, aki bármi módon hozzájárult 
szervezetünk sikeres tevékenységéhez, 
továbbá a  község vezetésének, főként 
a  polgármester úrnak és a  szponzorok-
nak, akik támogatják aktivitásainkat akár 
anyagilag, akár technikával.

Mivel közeleg a  karácsony, mind-
nyájuknak azt kívánom, hogy a  téli 
természetben megbúvó csend és béke 
eljusson a családokhoz, a munkakollek-
tívákhoz és Önökhöz is, s  kísérje végig 
Önöket a következő év folyamán is.

PETROV ZDAR,
a halászszövetség vezetősége

Immár   hagyomány, hogy év  vége  
felé számvetést  készítünk, értékeljük,   
mi sikerült jól, és mire kell még jobban 
odafigyelni. A nitrai körzeti labdarúgó-
-szövetség új elnökével, Štefan Korman-
nal való találkozón részt vettek a helyi 
Dynamo Tornoc futballklub vezetőségi 
tagjai is. Az FK Dynamo titkára, Mgr. 
Juraj Boženík az „A” csapat negyedik 
helyét a folytatást tekintve nagyon jó he-
lyezésnek tarja. Szavai szerint a tisztsé-
gviselők megpróbálják a lehető legjobb 
körülményeket biztosítani mind a já-

tékosok, mind pedig a nézők számára. 
Községünkben diák, ifi- és felnőtt csapat 
is működik, ők is, a tisztségviselők is, és 
a pálya dolgozói is nagyon igykeznek. 
Rosszabb a helyzet a nézőkkel, a meccse-
ken való részvétel nagyon alacsony, s ez a 
csapat vezetőit és a vezetőséget is aggasz-
tja. Gabriel Vrba edző, az egykori kiváló 
focista, az UEFA B licenció tulajdonosa 
átadja gazdag tapasztalatait a rábízott já-
tékosoknak. Tudja, hol vannak még tar-
talékok, s beszélt közeljövőre vonatkozó 
terveiről is. A csapat a szünet alatt sem 

pihen, Nitrára készül a karácsonyi tor-
nára, a hagyományos TIBI kupáért folyó 
mérkőzésre, s bejelentkeztek Vágselly-
ére is egy további teremfocitornára. A 
tisztségviselőknek, játékosoknak és a fut-
ballistákat körülvevő egész kollektívának 
azt kívánjuk, hogy tavasszal is sikeresek 
legyenek. Higgyük, hogy teljesül kíván-
ságuk, s a tribünön egyre több elégedett 
és fegyelmezett szurkoló ül majd.

forrás:  MY Nitrianske noviny
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Választási eredményei
Nitra megye önkormányzati választási eredményei a  2013.november 9-én  megtartott választásokon:
Bejegyzett választók száma:    2253         Részt vett:              242  
A megyei jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma:      234 
A megyeelnökre leadott érvényes voksok száma:                  229

Milan Belica, doc. Ing. PhD. 82 voks   Stanislav Kováč, Mgr.  7 voks
Regan Belovič, MUDr. Mgr. 25 voks   Viliam Mokráň, Ing.  2 voks
Robert  Dick   3 voks   Peter Oremus, Ing. PhD.  24 voks
Tomáš Galbavý, Mgr.  86 voks

1. Martin Alföldi, MUDr.  85 voks   11. Ladislav Gáll, Ing.  37 voks
2. Róbert Andráši, Ing.  25 voks   12. Peter Gomboš, RSDr.  131 voks 
3. Zsolt Baranyay, Mgr. Ing. 23 voks   13. Peter Hlavatý   53 voks
4. Regan Belovič, MUDr. Mgr. 24 voks   14. Štefan Jancsó, Ing.  15 voks 
5. Ferenc Bergendi, RNDr.  34 voks   15. František Mrázik  68 voks
6. Gyula Borsányi   22 voks   16. František Ondrušek  29 voks
7. František Botka, Ing.  23 voks   17. Roman Ruhig   3 voks
8. Alžbeta Botorčeová, PaedDr. 77 voks   18. Ján Tóth   11 voks
9. Daša Danadová, Ing.  11 voksv   19. Elena Trégerová, Ing.  4 voks
10.Daša Danadová  11 voks 

Az elnökjelöltek közül egyik sem szerezte meg a szükséges többséget, ezért  2013. november  23-án
sor került a megyei önkormányzati választások második fordulójára, melybe két jelölt – Milan Belica és Tomáš Galbavý került be:
Bejegyzett választók száma: 2 252; A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma: 174
Milan Belica, doc. Ing. PhD. 75 szavazat
Tomáš Galbavý, Mgr.  99 szavazat

Az SzK Kulturális Minisztériumának 
dotációja a községi könyvtár számára

Ez évben  könyvtárunk az SzK Kulturális Minisztériumának költségvetéséből is ka-
pott anyagi juttatást. Mivel a könyvtár mindig új olvasókat akar szerezni, rendszeresen 
feltölti és minőségileg javítja  könyvállományát. Olyan könyveket vásárolunk, melyek 
az olvasók szélesebb rétegeinek szólnak, legyen szó akár gyerekekről, akár felnőttekről. 
Hiszem, hogy ezek a könyvek is tetszenek majd látogatóinknak, s talán még másokat is 
megszólítanak, hogy váljanak mielőbb a könyvtár tagjaivá.

Tudományos irodalom:
Lengyelová:  Báthory Život a smrť
Exley: Priskoro na krízu stredného veku
Eliáš: Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov
Price: Najslávnejšie záhady v dejinách
Grann: Stratené mesto Z
Ducretová: Ženy diktátorov
Latinčina ešte žije

Szépirodalom:
Orwell: 1984
Jamborová: Ja ti to vrátim
Gerritsenová: Čas lovcov
Beaton: Agatha Raisinová a otrávený koláč
Jeffriesová: Pred láskou neujdeš
Joyce: Oheň vášne
Proctor: Polnočná spoveď

Christie: Vražda je zvyk
Börjlind: Skočný príliv
Läckberg: Morská panna
Gaiman: Oceán na konci uličky
Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Connelly: Prípad s čiernou skrinkou
Kenyonová: Nočná hra
Jonasson: Storočný starček, ktorý

vyliezol z okna a zmizol
Čuperková: Klamár
Rowlingová: Prázdne miesto
Kepler: Hypnotizér  
Nesbo: Časovaňa doktora Proktora
Brown: Mrazivý chlad
Foley: Môj škandalózny vikomt
Cornwell: 1356
Trussoniová: Angelopolis

Neuhausová: Hlboké rany
Collinsová: Hollywoodske prvé milovanie
Warrenová: Krásna pokušiteľka
Carrisi: Našepkávač
Grisham: Podfuk
Fieldingová: Potok tieňov
Tolkien: Silmarilion
Dušak: Slečna s výsledkami
Christie: Smrť v oblakoch
Christopher: Templársky kríž

Ifjusági irodalom:
Furjelová: Squelé babenky
Futová: Nejdem a basta!
Wendelken: Prázdninové záhady
Hoffman: Pod krídlami smrti
Thomas: Karanténa Samotári
Martin: Hra o trůny
Martin: Bouře mečů
Martin: Hostina pro vrány
Carroll: Čierna labuť vzlieta
Grattonová: Strážkyňa krvi
Riordan: Bohovia Olympu Proroctvo
Carroll: Krajina večného leta
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Kam kráčaš, obecná polícia? 

I keď už ubehol určitý čas, predsa by som sa chcel vrátiť 
k tohoročným obecným slávnostiam, na ktoré určite 
nezabudnem. 

29. júna sme sa s manželkou, synmi a budúcimi svatovcami 
zúčastnili zábavy na dvore kultúrneho domu v našej obci. No 
namiesto dobrej zábavy sme sa všetci stali terčom ničím 
nevyprovokovaných fyzických a verbálnych, dokonca aj 
rasistických, útokov zo strany známych „firiem“. 

Celý incident sa skončil skolabovaním mojej budúcej svatky, 
mala problémy so srdcom, ich vnuk mal poranenú ruku a ja 
zranenú hlavu. Preto nás musela rýchla zdravotná pomoc 
previesť na ošetrenie do nemocnice v Galante. Ja som bol nielen 
istý čas práceneschopný, ale ako pamiatku som si odniesol 
trvalé zdravotné následky. 

No najsmutnejšie na celej veci bolo, že hliadka obecnej polície 
pod vedením náčelníka kpt. Jozefa Orosza, nielenže 
nezabezpečila ochranu nevinných napadnutých obetí, ale 
situáciu celkovo nezvládla. Veď ani nezabezpečila súčinnosť 
a spoluprácu so štátnou políciou. Znovu, žiaľ už chronicky 
opakovane, sa potvrdilo a dokázalo, že obecná polícia v našej 
dedine nemá žiaden, ale žiaden rešpekt a výsledky. A to len pre 
neplnenie si svojich najzákladnejších povinností. O výkone 
prevencie u nej nemožno prakticky hovoriť a represiu robí 
najčastejšie tam, kde to situácia ani nevyžaduje. 

Preto som musel celú situáciu riešiť podaním trestného 
oznámenia na príslušnom odbore Kriminálnej polície SR. 

Na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva 19. augusta t. r. som 
celú záležitosť predniesol a žiadal na svoje otázky vysvetlenie. 
Avšak od žiadnej zodpovednej osoby som uspokojujúcu 
odpoveď, či vysvetlenie nedostal. Ani od starostu, ani od 
poslancov a ani od súčasného náčelníka obecnej polície. 
Náčelník OP Jozef Orosz sa vyjadril, že obecná polícia – keď nie 
je oznamovateľ, nemôže konať v zmysle zákona. Ja však mám 
svedkov a občanov, ktorí sa neboja a sú ochotní svedčiť. Aj 
o tom, že náčelník OP Jozef Orosz a niektorí jeho podriadení, 
namiesto aby si plnili svoje povinnosti ochrancov zákona, 
v skutočnosti konajú pravý opak. 

Vraví sa, že opakovanie je matka múdrosti. Preto zdôrazňujem 
a upozorňujem, že takzvaný „zásah“ našich takzvaných 
„ochrancov zákona“ bol absolútne neprofesionálny, 
nezabezpečil ochranu nevinných napadnutých a porušil zároveň 
základný zákon štátu – Ústavu SR. Nielen ja, ale mnoho občanov 
je ochotných dosvedčiť a potvrdiť, že naša obecná polícia je tu 
len na parádu. Vo všeobecnosti, ako i v jednotlivých prípadoch 
vôbec nezvláda svoje povinnosti. Súčasná zostava „hráčov“ 
v uniformách obecnej polície, už stratila dôveru u mnohých 
občanov. A to je hanba ako hrom. Odporúčam, aby sa všetky 
zainteresované osoby nad svojou osobnou zodpovednosťou 
hlboko zamysleli a vyvodili ako i morálne tak profesné dôsledky 
najmä voči sebe. 

Očakávam a verím, že k vzniknutej situácii zaujme zodpovedný, 
objektívny a spravodlivý postoj i priamy nadriadený OP Ing. Ján 
Hrabovský. Zároveň verím, že vyvodí voči zodpovedným, chce sa 
povedať voči nezodpovedným osobám patričné opatrenia 
a dôsledky. To v záujme všetkých občanov našej obce. 

                                                                                 Ján Meleg 

.............................................................................................................................................................................................. 

Stanovisko OP k článku J. Melega 

K základným pravidlám slušnosti patrí korektnosť a serióznosť. 
Preto je smutné, že pisateľ článku zavádza obyvateľov obce 
nepravdivými skutočnosťami vo svojom článku. Z uvedeného 
dôvodu by som niektoré aspekty chcel objasniť a uviesť na pravú 
mieru. 

Rešpekt a správne plnenie povinností OP sa odráža hlavne na 
bezpečnostnej situácii a drobnostiach ako napr. 

- na tom, že mamičky bez obáv môžu s deťmi chodiť po obci a na 
detskom ihrisku ich neatakujú dotieravé rómske deti ako 
doposiaľ 

- že v obci nedochádza ku krádežiam a inej tr. činnosti – teda 
prevencia je vykonávaná dobre 

- že došlo k vyriešeniu výtržností rómskych detí na ul. Jatovskej 
atď.... 

Predmetné oznámenie pisateľa bolo prijaté na OO-PZ ako 
priestupok a na podnet zo strany OP na odbore OKP bolo začaté 
trestné stíhanie páchateľov – nie na podnet pisateľa. 

Počas konania obecných dní bola zo strany OP ako 
poriadkového útvaru obce v zmysle zákona zabezpečená 
výpomoc z iných útvarov OP a tiež zo strany PZ – až troma 
hliadkami PZ SR a údajní svedkovia udalosti zhodne pri riešení 
incidentov tvrdili, že oznámenie nepodajú. 

OP sa riadi zákonom o obecnej polícii a jej správny prístup 
a profesionalitu potvrdzuje súčasná bezpečnostná situácia a aj 
hodnotenie zo strany OKP, OR PZ Šaľa ako aj zo strany 
dozorujúceho prokurátora, ktorí aj v prípade uvádzanom 
pisateľom potvrdili, že OP konala správne a aj nad rámec svojich 
povinností. Osobne si myslím, že profesionálnosť OP by nemal 
hodnotiť laik. 

Je mi ľúto, že vďaka pár výtržníkom došlo k zraneniu osôb, avšak 
aj to je dôsledok ich neriešených – neoznámených počínaní – 
excesov. Preto by som touto cestou chcel občanov požiadať 
o otvorenejší prístup k policajtom OP, aby sa takýmto 
incidentom predchádzalo. 

                                                                                                                       
Náčelník OP kpt. Bc. Jozef Orosz 

.............................................................................................................................................................................................. 

. Vážení čitatelia, 

nerád Vám kazím vianočnú pohodu, ale rešpektujúc právo na názor 
uverejňujeme v tomto vydaní Trnoveckých novín list pána Melega. 
Avšak poskytujeme priestor aj druhej zainteresovanej strane 
a niekoľko mojich poznámok k danej nepríjemnej udalosti. 

 Otázky k nevyprovokovaným útokom, prečo medzi cca 500 
účastníkmi zábavy si vybrali práve Vás a čo im 
predchádzalo? 

 21. zasadnutie OZ sa asi dve hodiny zaoberalo Vašim 
podnetom a následné 22. zasadnutie tiež podstatnou 
časťou svojho programu sa tiež zaoberalo obecnou 
políciou. 

 Otázka, čo je to uspokojujúca odpoveď, tá,  ktorá sa bude 
páčiť Vám alebo objektívna skutočnosť? 

 Členovia OP sú z mojej strany a od poslancov OZ sústavne 
upozorňovaní na kontrolu dodržiavania platných VZN, ale 
zákonným spôsobom výkonu služby. 

 Výkon terajšieho zloženia OP sa dá hodnotiť cez vybavené 
spisy a cez množstvo a výšku udelených blokových pokút, 
ktoré sú u nás vysoko nad celoslovenským priemerom. 

Osobne ma veľmi mrzí každá ujma nášho občana, či už na zdraví 
alebo majetku a za spôsobené nepríjemnosti sa Vám, pán Meleg, 
verejne ospravedlňujem.    

                                                Ing. Ján Hrabovský 
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Merre tartasz, községi rendőrség? 

Bár azóta eltelt egy bizonyos idő, mégis vissza szeretnék térni 
községi ünnepségeinkre, melyeket egyhamar nem felejtek el. 

Június 29-én feleségemmel, fiainkkal és jövendő nászainkkal részt 
vettünk a községünk kultúrházának udvarán rendezett 
mulatságon. A gondtalan szórakozás helyett viszont mindannyian 
ki lettünk téve egy semmi által ki nem provokált fizikai, verbális, 
sőt rasszista támadásnak a már ismert „firmák” részéről. 

Az egész incidens jövendő nászasszonyom rosszullétével 
végződött, problémája volt a szívével, unokájának megsérült a 
keze és a feje. Ezért gyorsmentővel a galántai kórházba kellett 
szállítani. Magam is egy ideig munkaképtelen voltam, s emlékként 
tartós egészségi következményeket is elszenvedtem. 

Az egészben az volt a legszomorúbb, hogy a községi rendőrség 
őrjárata Jozef Orsosz százados vezetése alatt nem csak hogy nem 
biztosította az ártatlanul megtámadott áldozatok védelmét, de 
egyáltalán nem volt ura a helyzetnek. Még csak az állami 
rendőrséggel való együttműködés sem volt biztosított. Újra, 
sajnos, már krónikusan ismételgetve bebizonyosodott, hogy 
községünk rendőreinek egyáltalán, de végképp semmi tekintélye 
és eredménye sincs. S ez legalapvetőbb kötelességeik 
elmulasztásából ered. Megelőzésről náluk gyakorlatilag nem is 
beszélhetünk, ott avatkoznak be leginkább, ahol a helyzet ezt 
nem is követeli meg.  

Ezért  úgy kellett megoldanom a helyzetet, hogy az SzK bűnügyi 
rendőrségének megfelelő szakosztályán tettem feljelentést. A 
községi képviselőtestület augusztus 29-i 21. ülésén az egész ügyet 
előadtam, választ kértem, de semmilyen felelős 

személytől sem kaptam megnyugtató feleletet, felvilágosítást. A 
polgármestertől sem,  a képviselőktől sem, s a jelenlegi 
rendőrparancsnoktól sem. Jozef Orosz, a KR parancsnoka úgy 
nyilatkozott, hogy a községi rendőrség, ha nincs bejelentés, nem 
járhat el a törvény értelmében. De nekem vannak tanúim, és 
vannak olyan polgárok is, akik nem félnek, és hajlandók 
tanúskodni. Arról is, hogy Jozef Orosz és néhány beosztottja 
ahelyett, hogy a törvényt védené, mert ez a kötelessége, a 
valóságban az ellenkezőjét teszi. 

Azt mondják, azt ismétlés a tudás anyja. Ezért hangsúlyozom, és 
figyelmeztetek arra, hogy az úgynevezett „törvényt védőink” 
úgynevezett „beavatkozása” egyáltalán nem professzionális, nem 
biztosította az ártatlanul megtámadottak védelmét, s egyúttal az 
állam alapvető törvényét, az Alkotmányt is megsértette. Nem 
csak én, hanem sok lakos is hajlandó tanúskodni és megerősíteni, 
hogy a községi rendőrség csak dísznek van itt. Általában sem, s 
bizonyos eseteket tekintve sem tudja teljesíteni küldetését. A KR 
egyenruhájába öltözött „játékosok” jelenlegi felállása már sok 
polgár bizalmát veszítette el. S ez nagy szégyen. Azt javaslom, 
minden érintett személy mélységesen gondolkodjon el személyes 
felelősségén, s vonja le az erkölcsi és professzionális 
következtetéseket, főként saját magával szemben. 

Elvárom és hiszem, hogy a helyzettel kapcsolatban a KR közvetlen 
felettese, Ing. Ján Hrabovský is közli felelősségteljes, objektív és 
igazságos állásfoglalását. S hiszem azt is, hogy meghozza a kellő 
intézkedéseket, és levonja a következtetéseket a felelős, akarom 
mondani felelőtlen személyekkel szemben. Községünk 
valamennyi lakója érdekében. 

                                                                                                                                     
Ján Meleg 

............................................................................................................................................................................................ 

A KR állásfoglalása J.Meleg cikkével kapcsolatban 
A jóneveltség alapvető szabályai közé tarozik a korrektség és a 
tisztesség. Éppen ezért szomorú, hogy a cikk írója írásában hamis 
állításokkal próbálja félrevezetni a lakosságot. Ezért néhány dolgot 
szeretnék megvilágítani és helyes mederbe terelni. 
A KR tekintélye és kötelességeinek megfelelő teljesítése főként 
biztonsági helyzetekben, illetve olyan apróságoknál tükröződik vissza, 
mint pl.: 

- abban, hogy az anyukák a gyerekekkel nyugodtan járhatják 
a falut, a játszótereken nem zaklatják őket az agresszív 
roma gyerekek, mint eddig 

- hogy a községben nincs lopás és egyéb bűncselekmény – 
tehát jó a    megelőzés 

- hogy megoldódtak a Jatai utcai roma gyerekek 
rendbontásai, stb. 

A cikkíró írásbeli bejelentését a rendőrség körzeti osztálya úgy 
jegyezte, mint  kihágást, melyet a KR indítványozott, s a bűnügyi 
rendőrség járási szakosztálya az elkövetők ellen  
- nem a cikkíró javaslatára - indított büntetőeljárást. 

A falunapokon a KR mint a község rendtartó alakulata  a törvény 
értelmében más alakulatokból is biztosította az erősítést, s három 
állami rendőrségi őrjárat is volt itt. Az említett eset tanúi az incidens 
megoldásánál egyhangúlag állították, hogy nem tesznek feljelentést. 
A KR a községi rendőrségről szóló törvény értelmében jár el, s helyes 
hozzáállását, szakértelmét a jelenlegi biztonsági helyzet, valamint a 
vágsellyei járási szervek és az ügyész értékelései is bizonyítják, akik az 
említett eset leírójának is igazolták, hogy a KR helyesen, sőt még 
kötelességein felül is teljesített. Személyes véleményem, hogy a 
községi rendőrség szakértelmét nem egy laikusnak kellene megítélni, 
értékelni. 
Sajnálom, hogy  néhány rendbontónak köszönhetően személyi 
sérülés történt, de ez is az ő megoldatlan konfliktusaiknak, 
viselkedésüknek a következménye. Ezért ez úton is kérném a 
polgárokat, hogy nyíltabban álljanak hozzá a községi rendőrséghez, 
hogy a hasonló incidenseket meg tudjuk előzni. 
                                                          Bc. Jozef Orosz százados 
                                                                     a KR parancsnoka 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
Tisztelt olvasók, 
nem szívesen rontom el karácsonyi ünnepi hangulatukat, de a 
véleménynyilvánítás jogát figyelembe véve a Tornóci Újság mostani 
számában közöljük Ján Meleg úr levelét.  Emellett helyt adunk a másik 
érdekelt félnek is, s én is közzéteszem néhány megjegyzésemet ezzel a 
kellemetlen eseménnyel kapcsolatban. 
●  A nem kiprovokált támadással kapcsolatban a kérdés: a mulatság 500   
résztvevője közül  
     miért épp Önöket szemelték ki, mi volt ennek az   előzménye? 
●  A képviselőtestület 21. ülésén kb. 2 óra hosszat foglalkoztunk az Ön   
észrevételével, s az  
     ezt követő  22. ülés  programja jelentős részében szintén foglalkozott 
a községi  
     rendőrséggel 
●  Kérdés: mi a kielégítő válasz? Az, ami Önnek fog tetszeni, vagy pedig 
az  objektív valóság? 

………………………………………………………………………………………………………     
 
●  A KR tagjait részemről,  s a képviselők részéről is állandóan  
figyelmeztetjük   az általános  
     érvényű rendeletek betartásának ellenőrzésére, de a törvény   keretei 
között 
●   A KR jelenlegi felállásának teljesítményét az elintézett ügyek és a 
pénzügyi  bírságok   
     magassága alapján mint magasan a szlovákiai átlag felett állót lehet 
értékelni 
Személy szerint a polgárokat ért valamennyi, akár anyagi kár, akár 
egészségi károsodás nagyon bánt engem, s az okozott 
kellemetlenségekért Öntől, Meleg úr, nyilvánosan is elnézést kérek. 
 
                                                                                        Ing. Ján Hrabovský 
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     Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý so sídlom v Trnovci nad Váhom na Mlynárskej ul. 977 a s prevádzkou na Strednej škole 
obchodu a služieb Z. Kodálya v Galante 

 Ďakujeme za prejavenú dôveru a želáme veľa zdravia, šťastia v Novom roku 2014 a veľa šťastných kilometrov bez nehôd. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, 

majiteľ autoškoly Ing. Jaroslav Hlavatý s rodinou                                                              

 

                                                                                                                                                

Z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

     Dvadsiate tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 

16. decembra 2013. Prítomných bolo osem poslancov. PaedDr. 

Suba sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí, nakoľko sa zdržiaval v 

zahraničí na pracovnej ceste. Zapisovateľom zápisnice bola určená 

Ing. Motolíková, návrhová komisia pracovala v zložení Ing. 

Gašpieriková, Erika Fülöpová a Rastislav Hrabovský. Po kontrole 

plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva bol 

prerokovaný návrh Programového rozpočtu obce na roky 2014-

2016. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočet obce 

na rok 2014 s výškou dotácie pre základnú školu 10.900 eur, pre 

materskú školu 1.250 eur, pre TJ FK Dynamo 20.600 eur a stolný 

tenis 7.690 eur. Dotácia pre detskú organizáciu Fénix nebola 

schválená, keďže aj na miestnej základnej škole fungujú krúžky 

obdobného charakteru ako Fénix. Po schválení rozpočtu poslanci 

prerokovávali návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 

o podmienkach a podrobnostiach vodenia psov na území obce. 

Predložený návrh jednohlasne schválili. V ďalšom nasledovalo 

prerokovanie zmeny nariadenia o spôsobe úhrady poplatkov za 

vývoz komunálneho odpadu. Naďalej je ponechaný množstvový 

zber. Občania si od nového roku môžu vybrať vývoz odpadu zo 

zbernej nádoby a to formou lístkov ako doteraz, alebo formou 

nálepiek. Hodnota jedného lístka je 1,80 eur pri 120 l nádobe 

a 2x1,80 eur pri 240 l nádobe. V prípade, že občan má záujem 

o nálepkový systém, do 15. januára 2014 nahlási obci tento spôsob 

vývozu, pritom  si môže zvoliť týždňový alebo  dvojtýždňový vývoz. 

Pri týždňovom zvoze 120 l nádoby sa hradí ročný poplatok  95,40 

eur a pri dvojtýždňovom 47,70 eur, pri 240 l nádobe týždňovom 

zvoze 190,80 eur a dvojtýždňovom 95,40 eur. Nariadenie bude 

vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na stránke obce, ďalšie 

informácie budú poskytnuté na obecnom úrade. Pre samostatne 

žijúce osoby je možnosť nákupu 60 l vriec v cene 0,90 eur za kus.  

V ďalšom bol schválený zápis do obecnej kroniky za rok 2012;  kúpa 

nehnuteľností býv. fary za 89.400 eur; predĺženie nájomných zmlúv 

v obecných bytoch do 30.06.2014; prenájom miestnosti v Klube 

dôchodcov na detskú herňu; a schválený zámer obce na prenájom 

poľnohospodárskej pôdy o výmere cca 1 ha. V rámci diskusie boli 

prejednané sťažnosti na prácu obecnej polície, zastupiteľstvo 

navrhlo starostovi obci odvolať súčasného náčelníka OP a dočasne 

poveriť touto funkciou člena OP p. Rolanda Szaba. Do diskusie sa 

prihlásila Mgr. Srňáneková, riaditeľka základnej školy a informovala 

poslancov o aktivitách školy a výsledku štátnej školskej inšpekcie, 

o kladnom hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu, o detskom 

čine roka Simonky Ešekovej, ktorá bola ocenená v kategórii Pomoc 

ľuďom, zároveň poďakovala obecnému úradu za spoluprácu. Po 

ukončení diskusie a schválení uznesení, starosta obce poďakoval 

prítomným za účasť, poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a veľa šťastia v Novom roku.  

 
POĎAKOVANIE 
 
Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili 30.11.2013 na 
RODIČOVSKOM PLESE a tým podporili miestnu 
Základnú školu. Vďaka patrí najmä tým, ktorí sa 
zúčastnili akcie, pričom sami nie sú rodičmi 
školopovinných detí a nie sú ani obyvateľmi našej 
obce. Aj keď to bol RODIČOVSKÝ PLES, rodičia boli iba 
v skromnom zastúpení. 

 

 

DETSKÉ CENTRUM V OBCI 

Dňa 11. decembra 2013 sa v priestoroch klubu 
dôchodcov otvorilo DETSKÉ CENTRUM pre 
mamičky a ich ratolesti. Centrum bude v 

prevádzke 2 x týždenne a to v stredu a piatok od 
16:00-19:00 hod. 

pre mamičky a ich deti do 10 rokov.  Vstupné je 
dobrovoľný príspevok. Tešíme sa na Vašu 

návštevu. 

Mamičky materského centra 
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Ing. Jaroslav Hlavatý autósiskolája, Tornóc, Malom utca 977, 
kihelyezett részleg: Kereskedelmi Szakközépiskola Galánta, Kodály utca 

 

Köszönjük a bizalmat, 2014-ben erőt, egészséget, sok boldogságot és számos balesetmentes kilométert kívánunk 
Önöknek. Örülünk a további együttműködésnek,   

Jaroslav Hlavatý mérnök, az autósiskola tulajdonosa és családja                                             

                                      
A községi képviselőtestület 23. üléséről 

A  községi képviselőtestület huszonharmadik ülésére 
2013. december 16-án került sor. Nyolc képviselő volt 
jelen. PaedDr. Suba igazolta távollétét, mivel külföldön 
tartózkodott szolgálati úton. 

 A jegyzőkönyvvezető Ing. Motolíková volt, a 
javaslóbizottság Ing. Gašpieriková, Erika Fülöpová és 
Rastislav Hrabovský összetételben dolgozott.  

Az előző ülés határozatai teljesítésének ellenőrzése után a 
jelenlévők megtárgyalták a község költségvetésének 
javaslatát a 2014-2016-os időszakra. A község 
képviselőtestülete egyhangúlag elfogadta a falu 2014-es 
költségvetését, a iskola 10.900 eurós dotációt, az óvoda 
1.250 Є-t, a Dynamo sportegyesület 20.600 Є-t, az 
asztalitenisz pedig 7.690 Є-t kap. A Fénix 
gyermekszervezet dotációját nem fogadták el, mivel a 
helyi alapiskolában is működnek hasonló szakkörök.  

A költségvetés elfogadása után a képviselők megtárgyalták 
a község általános érvényű rendeletének javaslatát a 
kutyák sétáltatásának feltételeivel kapcsolatban. Az 
előterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadták. A 
továbbiakban megtárgyalták  a háztartásihulladék-
elszállítás térítésének módjára vonatkozó rendelet 
változását. Továbbra is megmaradt a mennyiségi 
szemétgyűjtés. A lakosok az új évtől választhatnak, hogy a 
szemetet a kukákból jegyekkel vagy matricákkal 
szállíttatják-e el. Egy jegy értéke 1,80 Є /120 literes 
edénynél/ és 2x1,80 Є 240 literes edénynél. Ha a polgár 
érdeklődik a matricás rendszer iránt, 2014. január 15-ig 
jelentse be az ilyen formájú szemételhordási igényét, s 

akkor hetente vagy kéthetente történő elszállítás közül 
választhat. Egy 120 literes edény hetente történő 
elszállítása évi 95,40 Є, a  kéthetente történő elszállítás 
díja 47,70 Є, a 240 literes edény heti elszállításának évi 
díja 190,80 Є, kétheti elszállítás esetén pedig 95,40 Є-t 
fizetnek. A rendelet a hivatalos táblán lesz kifüggesztve, s 
a község weboldalán is nyilvánosságra hozzák, bővebb 
tájékoztatást a községi hivatalban adnak. Az egyedül élő 
személyeknek lehetőségük van 60 literes zsákokat 
vásárolni, melynek darabja 0,90 Є. 

A továbbiakban jóváhagyták a községi krónika 2012. évi 
bejegyzését, az egykori egyházi ingatlan megvásárlását 
89.400 euróért, a községi lakások bérleti szerződésének 
meghosszabbítását 2014.6.30-ig, a nyugdíjasklub egy 
helyiségének bérbe adását gyermekjátszóház céljaira, 
valamint a község szándékát kb. egy hektárnyi 
mezőgazdasági terület bérlésére. 

A vitában megtárgyalták a községi rendőrség működésére 
vonatkozó panaszokat, a képviselőtestület javasolta a 
jelenlegi parancsnok leváltását és azt, hogy a tisztséggel 
ideiglenesen a KR tagját, Roland Szabó urat bízzák meg. A 
vitában felszólalt Mgr. Srňáneková, az alapiskola 
igazgatónője, s tájékoztatta  a képviselőket az iskola 
aktivitásairól, az inspekció eredményeiről, az oktatási-
nevelési  folyamat pozitív értékeléséről, az év 
gyermektettéről, ahol Simonka Ešeková az embereknek 
nyújtott segítség kategóriájában elismerést kapott, 
végezetül pedig köszönetet mondott a községi hivatalnak 
az együttműködésért. A vita és a határozatok elfogadása 
után a község polgármestere megköszönte a részvételt, és 
mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kívánt. 

 

 

 

2013. december 11-én a nyugdíjasklub 
területén megnyílt a GYERMEKCENTRUM 
anyukák és csemetéik részére. A központ heti 
2x, szerdán és  pénteken 16-tól 19 óráig 
üzemel, anyukák és 10 év alatti gyermekeik 
látogathatják. A beléptidíj tetszőleges. 
Örülünk a látogatásuknak. 

a központ anyukái 

 

KÖSZÖNET 

Köszönjük mindenkinek, aki 2013.11.30-án 
részt vett a SZÜLŐI BÁLON, s ezzel 
támogatta  a HELYI ALAPISKOLÁT. Köszönet 
illeti főként azokat, akik részt vettek a 
rendezvényen, holott nincs is iskolaköteles 
gyermekük és nem is laknak a községben. S 
bár ez SZÜLŐI BÁL volt, a szülők csak 
csekély számban képviseltették magukat. 
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