
Žiaci hercami

Karneval

Čudná zima

V  dňoch 21. a  22.01.2014 sa na ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom 302 uskutočnil 
zápis detí na povinnú školskú dochádz-
ku v   školskom roku 2014/2015. Žiačky 
IV.A triedy ako malé princezničky vítali 
našich budúcich prváčikov na pôde našej 
školy a spolu s nimi aj pani učiteľky Mgr. 
Árendásová, Mgr. Marčeková, Mgr. Gar-
čárová, Mgr. Rosková a Mgr. Ladičová, za 

zápis do 1. ročníka ZŠ

MŠ pani učiteľka Vančíková  a pani uči-
teľka Lacková. Školskú zrelosť budúcich 
prváčikov posudzovali riaditeľ CPPPaP 
v Šali  PhDr. Marián Šperka a Mgr. Gre-
šová, výchovný poradca ZŠ. Zapísalo sa 
24 detí.

V  novom školskom roku 2014/2015 
sa na deti tešíme a želáme im veľa nových 
a pekných zážitkov v novej etape ich života.

               Katarína Tusková

Druhá novembrová sobota patrila 
deťom a ich rodičom. Združenie rodičov 
Základnej školy s materskou školou pri-
pravilo pre nich 9. novembra 2013 akciu 
- Martinské svetielko.

Svetlo a  svetielka odpradávna patri-
li k neskorojesennému obdobiu, ktoré je 
typické skorým stmievaním. V  Martin-
skom svetielku sa podarilo spojiť hneď 
dva „svetielkové momenty“ – lampió-

nový sprievod a  výstavku vyrezávaných 
tekvíc /svetlonosov.

Trnovecké deti so svojimi rodičmi, 
vyprahnuté po peknej rodinnej akcii, 
neodradil od účasti ani celodenný dážď. 
Blikajúce svetielka lampiónov dodávali 
sprievodu svoje zvláštne čaro, presvetlili 
tmou zahalené ulice Trnovca a  rozžiarili 
nielen detské očká.

Vyvrcholením podujatia a  zároveň 
cieľom trasy bola výstavka tekvíc na ná-
dvorí kultúrneho domu, do vyrezávania 
ktorých sa zapojilo niekoľko ochotných 
rodičov so svojimi deťmi. Tu bol pre 
účastníkov pripravený aj horúci nealko-
holický punč a sladké maškrty.

Celá akcia sa vydarila až nad oča-
kávanie a  dúfame, že symbolické teplo 
a  svetlo lampiónov sa roznieslo do všet-
kých srdiečok, ktoré sa Martinského sve-
tielka zúčastnili.

Ďakujeme obecnému úradu za za-
bezpečenie policajného sprievodu, vďaka 
čomu prebehlo všetko bez problémov, 
jednej milej rodinke, ktorá nám darova-
la tekvice na vyrezávanie a tiež rodičom, 
ktorí neváhali priložiť svoje ruky k dielu.

Za ZRŠ Gabi Povážayová
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Na skok k minuloročným akciám



POĎAKOVANIE

Viliam Mrázik
Denis Bujdoš
Erika Szabová

Edita Gréczová , 76 ročná
Imrich Nagy, 56 ročný
Alžbeta Résöová, 73 ročná

 Ján Csányi
 Rozália Ivaničová
 Matilda Miklášová
 Terézia Rábiková
 Gizela Szeteiová

 Helena Benedeová
 Mária Huláková
 Valéria Belická
 Alžbeta Fontányiová

 Helena Benková
 Helena Nagyová

Tibor Kresan a Viera Korová
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V občianskych rubrikách sú zverejnené iba mená 
občanov, ktorí podpísali súhlas s publikovaním

24. zasadnutie obecného zastupiteľ-
stva sa konalo 17. februára 2014 v zasa-
dačke obecného úradu. Predsedajúcim 
zasadnutia bol starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský. Prítomných bolo 9  poslan-
cov. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné 
vo všetkých bodoch programu. Nakoľko 
k bodom programu nikto z prítomných 
nemal pripomienky ani doplňujúci ná-
vrh, starosta obce dal hlasovať za pred-
ložený program zasadnutia. Poslanci ho 
jednohlasne schválili.  Za zapisovateľa 
zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolí-
kovú, za overovateľov zápisnice boli ur-
čení  poslanci p. Čelítko a R. Hrabovský. 
Návrhová komisia bola zvolená v zložení 
Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý a p. R. Láng.

V rámci kontroly plnenia uznesenia 
z  predchádzajúceho zasadnutia pred-
sedajúci podalsprávu o  plnení uznese-
ní z  predchádzajúceho zasadnutia. Po 
kontrole plnenia uznesení nasledovala 
správa zastupujúceho náčelníka obec-

nej polície p. Rolanda Szaba o  činnos-
ti OP za rok 2013. Správa obsahovala 
personálne zloženie OP, činnosť polície 
za sledované obdobie, počet zákrokov, 
počet zistených a riešených priestupkov. 
Starosta obce informoval o  personál-
nych zmenách na úseku obecnej polície. 
Dňom 16. decembra 2013 bol odvolaný 
z  funkcie náčelníka p. Orosz a  týmto 
dňom bol vymenovaný za zastupujúce-
ho náčelníka 

p. R. Szabo. Následne obec vypísala 
výberové konanie na obsadenie pracov-
nej pozície na člena obecnej polície. Vý-
berová komisia doporučila zo záujemcov 
prijať do pracovného pomeru p.  Štefana 
Turjana z  Hornej Kráľovej. S  menova-
ným bola uzatvorená pracovná zmluva 
od 15.02.2014. Ďalším bodom rokovania 
bola informácia o  výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom poľnohos-
podárskej pôdy v katastri obce Trnovec 
nad Váhom. Jedná sa o výmeru cca 1 ha. 

Do súťaže sa prihlásili 2 uchádzači, ktorí 
spĺňali podmienky súťaže. Nakoľko obi-
dvaja uchádzači uviedli v  návrhu rov-
nakú výšku nájmu, komisia hodnotila 
zmluvné podmienky a prvý v poradí sa 
umiestnil J. Čerhák SHR. Druhý v pora-
dí FARMA Majcichov a.s. Komisia od-
poručila obci uzatvoriť nájomnú zmluvu 
s  uchádzačom, ktorý sa umiestnil prvý 
v poradí. FARMA Majcichov a.s.  podala 
proti priebehu a výsledku Obchodnej ve-
rejne súťaži námietky, predmetná záleži-
tosť bude postúpená obecnému právni-
kovi. V ďalšom informovala prítomných 
Ing. Motolíková o  vykonanej previerke 
okresnej prokuratúry na postup obce pri 
prijímaní všeobecne záväzných nariade-
ní v  oblasti odpadového hospodárstva, 
o zákonnosti nariadení a preverovala lis-
tinné materiály obecného zastupiteľstva. 
Nakoľko v nariadeniach došlo k poruše-
niu právnych noriem bolo podané upo-
zornenie prokurátora s návrhom opatre-

Kategória počet obyvateľov % Priemerný vek
Deti mladšie ako 15 rokov 433 15,60 6,97

chlapci 233 8,40 7,10

dievčatá 200 7,21 6,63

Občania starší ako 15 rokov 2342 84,40 44,76
muži 1152 41,51 43,26

ženy 1190 42,88 46,22

Obyvatelia s trvalým pobytom 2775 100 38,78
muži 1385 49,91 37,17

ženy 1390 50,09 40,55

Počet a priemerný vek obyvateľov obce Trnovec nad Váhom 2013

Dňa 30.11.2013 o 19,00 sa konal v kultúrnom dome Trnovec nad Váhom Ples 
rodičov - Katarínska zábava, ktorú organizovalo Združenie rodičov ZŠ s MŠ 
v Trnovci nad Váhom. Zúčastnilo sa okolo 80 hostí, ktorým do tanca hrala 

skupina Comfort.
Veľmi pekne ďakujeme za sponzorské dary a pomoc rodičov, bez ktorých by sa 

podujatie nemohlo uskutočniť. 

Eva Kysučanová, predseda Zrš

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom
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ní. Obecné zastupiteľstvo uvedené vzalo 
na vedomie a uložilo uznesením pripra-
viť návrhy nariadení v  oblasti odpado-
vého hospodárstva zákonom určeným 
spôsobom a zosúladiť ich so zákonmi.

Na základe žiadosti školy bol schvá-
lený návrh Likvidačnej komisie na vy-
radenie opotrebovaného majetku ško-
ly; zmena výšky poskytnutej dotácie 
z  10900 eur na 11450 eur na aktivity 
školy (oprava uznesenia); nákup gas-
tro zariadenia do školských jedální vo 
výške cca 3980 eur. Ďalej obecné zatu-
piteľstvo schválilo žiadosť p. Kaňovej na 
zavedenie káblovky do prevádzkárne 
Cukrárne; žiadosť p. MVDr. A. Kružlíka 
o odkúpenie obecných pozemkov, ktoré 
sú súčasťou jeho dvora a záhrady; obec-
né zastupiteľstvo odsúhlasilo užívanie 
stavebného objektu pri Komunitnom 
centre v  Hornom Jatove pre Občianske 
združenie Hornojatovčan; ďalej bolo 
uložené komisii kultúry pripraviť návrh 
programu na obecné dni, ktoré sa budú 
konať 28.06.2014. V  rámci diskusie sa 
prvý ujal slova starosta obce. Informo-
val poslancov o vyžiadaní cenových po-
núk na rekonštrukciu zvonice; o ponuke 
spoločnosti  Konfernet na prevádzko-
vanie káblovej televízie v  obci s  mož-
nosťou rozšírenia programovej ponuky 
a  postupnej digitalizácie, zatiaľ len na 
úrovni jednania; o  schválení predaja „ 
bývalej Fary „  Nitrianskym samospráv-
nym krajom za ponúknutú cenu 89 400 
eur. Starosta podotkol, že je potrebné sa 

rozhodnúť o  ďalšom využívaní budo-
vy z  dôvodu požiadania o  poskytnutie 
dotácie na rekonštrukciu. Ing. Hlavatý 
navrhol možnosť zmluvnej viazanosti 
VÚC Nitra o  preinvestovaní získaných  
finančných prostriedkov z  odpredaja 
nehnuteľností do obce. Do diskusie sa 
prihlásil PaedDr. Suba, ktorý upozornil 
na vzniknutú situáciu v obci pri zmene 
poskytovateľa služby na zber a  odvoz 
komunálneho odpadu a triedeného od-
padu.  Sú rôzne dni na zber odpadov, čo 
spôsobuje problémy pre občanov. Trie-
dený zber sa dáva do vriec, vrecia sa buď 
nedávajú späť do domácností, sú poho-
dené po celej obci, alebo sa  vrátia späť 
zašpinené. Taktiež v  okolí obci sa roz-
mohli čierne skládky, ktoré je potrebné 
stále sledovať a  likvidovať.  Takýto roz-
mach čiernych skládok doteraz nebol, 
obec má v tomto veľké rezervy, vyžaduje 
si to okamžitú nápravu. Nebola riešená 
situácia, keď firma, ktorá v obci opravuje 
cesty, odpad vyniesla za obec a nič sa ne-
riešilo, hoci sám na to upozornil. Ďalší 
problém je kamerový systém! Nevieme, 
že v akej je v súčasnosti fáze.

Na diskusný príspevok reagoval sta-
rosta obce. Konštatoval, že v  súčasnosti 
je funkčných 14 kamier. Prioritou obce 
je ochrana životného prostredia a  ľudí. 
Divoké skládky odpadov sa monitorujú 
zamestnancami obce aj obecnou polí-
ciou a následne sa likvidujú. Bývalý po-
skytovateľ služby na zber odpadu zvýšil 
neúmerne ceny na zber a vývoz odpadu, 

z  toho dôvodu obec vypísala výberové 
konanie na nového poskytovateľa. Na-
koľko zmena prebehla v  priebehu roka, 
boli rôzne dni na zber triedených komo-
dít, v tomto roku sa to upravilo a tieto sa 
zbierajú v  jeden deň. Ak chceme nové 
vrecia do každej domácnosti na výme-
nu, je to možné, ale za cenu zvýšených 
nákladov. Paedr. Suba: Zvýšené náklady 
obce na zber odpadu môžu v konečnom 
dôsledku znamenať úsporu ak započí-
tame náklady obce na sanáciu divokých 
skládok. 

Poslanec  Čelítko upozornil, že treba 
sledovať vývoz zberných nádob a  vriec 
a  porovnať s  počtom odovzdaných líst-
kov, aby niektorí občania nezneužívali 
zber. Poslankyňa Fülöpová sa dotazovala 
na opravu chodníkov v obci. Starosta od-
povedal, že ak poslanci odsúhlasia budú 
sa chodníky opravovať. R. Hrabovský – 
treba opraviť nábeh pri zdravotnom stre-
disku. J. Čerhák tlmočil pripomienku p. 
Szovicsovej o  nezverejnení diskusných 
príspevkov, ďalej návrh p. Baluškovej 
o  spolufinancovaní terénnej úpravy pri 
ceste, pri jej nehnuteľnosti. Zástupca 
starostu p. Láng sa dotazoval na plnenie 
memoranda s  DUSLOM a.s. Starosta 
obce prisľúbil osloviť generálneho riadi-
teľa spoločnosti a zvolať stretnutie.

Ďalšie príspevky neodzneli Ing. 
Hlavatý predniesol návrh na uznesenie, 
ktorý poslanci jednohlasne schválili. 
Predsedajúci poďakoval prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil.

Monografia vyšla 15. decembra 2013, 
a  podľa počtu predaných výtlačkov sa 
medzi obyvateľmi našej obce teší záujmu. 

Samozrejme, fakt, že si táto publikácia 
našla svoje miesto vo Vašich knižniciach, 
je dôvodom k  spokojnosti. Dovoľte, aby 
sme ešte raz poďakovali všetkým, ktorí 
prispeli k  jej konečnej podobe. Ďakuje-
me všetkým obyvateľom, ktorí neľutovali 
svoj voľný čas a   prispeli cennými infor-
máciami. Ďakujeme Mgr. Boženíkovej za 
jazykovú korektúru, ktorá pri počte strán 
bola určite náročná. Niektorí občania sa 
obrátili na pracovníkov obecného úradu 
a  upozorňovali, že niektoré skutočnosti 
uvedené v knihe sa nezakladajú na pravde. 
Teší nás, že knihu čítate pozorne a budeme 
len radi, ak svoje poznatky a pripomienky 
napíšete alebo nadiktujete niektorej pra-

covníčke obecného úradu, ktorá ju spolu 
s Vašimi kontaktnými údajmi postúpi pra-
covníkom Štátneho archívu v  Šali, ktorí 
monografiu zostavili. V budúcnosti môžu 
byť cenným podkladom k  vypracovaniu 
ďalšej publikácie o obci.

Dovoľte, aby sme ešte raz poďakova-
li aj všetkým, ktorí zapožičali fotografie 
publikované v  tejto monografii, čím sa 
zvýšila jej atraktívnosť v očiach čitateľov. 
Ďakujeme Vám za ochotu a za to, že ste sa 
s nami podelili o tieto cenné dokumenty. 
Vážení občania, ak máte staré fotografie, 
ktoré zachytávajú vývoj a  zmeny našej 
obce, a môžete nám ich zapožičať, bude-
me naozaj radi. Fotografie Vám po naske-
novaní okamžite vrátime, v  budúcnosti 
môžu poslúžiť pre ďalšie zdokumentova-
nie života v obci.
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Tak ako každý rok, ani tento sa neobišiel bez fašiangového 
karnevalu. 12.2.2014 vstúpili do tried masky od výmyslu sve-
ta. Všetky deti sa premenili na princezné, víly, motýle, lienky, 
pirátov, spidermanov, batmanov, šerifov, policajtov...    Iste ste 
uhádli, to preto, lebo sme mali v škôlke karneval. A tak sme sa 
v maskách od rána do obeda hrali, tancovali, súťažili, zabávali 

Karneval v materskej škole

a hostili, lebo nám bolo všetkým veselo a dobre v spoločnosti 
šaška Jaška, ktorý sa postaral o našu spoločnú zábavu. Šaško 
Jaško odmenil všetky krásne masky sladkosťou, vymaľovankou 
a šašovskou medailou, ktorá im bude pripomínať tento SUPER 
DEŇ v našej škôlke.

Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu karnevalových 
masiek a šikovným mamičkám za občerstvenie.

Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.                      
B. Kováčová, učiteľka MŠ

Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna vážna správa:
,,Že každý rok v tomto čase, karneval tu máme zase“

Dňa 10. februára sme sa zúčastnili divadelného predsta-
venia Tri prasiatka v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. 
Hra sa krútila okolo prasiatok, veľmi moderných a  odváž-
nych. A vlk? Ten ich vôbec nechcel zjesť, pretože bol vegetari-
án. Smiali sme sa celé predstavenie.

A viete čo bolo pre nás nezabudnuteľné? Hrali sme di-
vadlo priamo s hercami. Bola to pre nás nová skúsenosť a po-
cit, ktorý sme ešte nezažili. 

Žiaci I.stupňa ZŠ

...zaspomíname si na december 2013. Naša Základná ško-
la zorganizovala Slávnostné posedenie pri jedličke, ktoré bolo 
spojené aj s predajom výrobkov našich žiakov. Na tento deň 
sa deti veľmi tešili, pripravili si pre svojich rodičov aj krátky 
kultúrny program. Každá trieda niečím prispela.  Občerstviť sa 
všetci mohli  nealkoholickým punčom. Touto cestou sa chce-
me poďakovať pánovi Vágovi za krásne stromčeky, ktoré veno-
val našej škole a samozrejme  všetkým, ktorí prispeli a pomohli 
pri realizácii. 

B. Kováčová, učiteľka MŠ

posedenie pri jedličke Žiaci našej školy hercami
Trnovecké noviny január-február 2014
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futbal
 Turnaje

Futbalisti sa zúčastnili jedného 
turnaja v rámci Strediska voľného času, 
kde obsadili po dobrých výkonoch 
druhé miesto Vo finále podľahli Veči 1:0.

4. januára sa zúčastnili tradičného 
turnaja – halových majstrovstiev 
okresu o Pohár firmy TIBI.

Výsledky:
Žihárec – Trnovec 4:4
H. Kráľová – Trnovec 1:1
Trnovec – Dlhá nad Váhom 5:1
Trnovec – Gáň 4:0

O postup do štvrťfinále
Selice – Trnovec 3:3 (2:1 pok. kopy)

Vianočný turnaj Nitra
Naši skončili v predskupine.

Prípravné zápasy:
Dolné Saliby – Trnovec 7:2
Trnovec – Trnovec 6:4
Trnovec – Ivanka 1:4
Dorast – PP Invest Cup
Alekšince – Trnovec 3:4
Vajda, Kún, Krupa, Karkuš
Močenok – Trnovec 2:1
Végh
Trnovec – Kmeťovo 0:5

Finále:
Močenok – Topoľčianky 3:2

Trnovec: Zsille – Krupa, Kún, Szitás, M. 
Keszeli, Vajda, Végh, Karkuš, M. Keszeli, 
Eremiáš, Bencz, Stanko

FK Dynamo ďakuje všetkým 
pracovníkom, ktorí prispeli k  obnove 
priestorov šatní. Ďalej p. V. Vinczeovi 
(Synklod) za materiál. Veľké 
poďakovanie p. Jaroslavovi Čerhákovi za 
dlhodobú prácu vo výbore FK.

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!

:-)zápis nonstop každý deň
Nájdete nás na webe: www.autoskola-sala.bizref.sk

2% z daní pre “oz trnky”
pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom
Nie ste ešte na 100 % rozhodnutí, čo s 2 % z Vašich daní?  Venujte ich deťom v našej škole! 

Adresa: školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom, IČO: 42125880
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Príspevok pre Vás v praxi neznamená žiadny výdavok naviac, keďže ide o daň, ktorú 
musíte odviezť do štátneho rozpočtu. Ide o dar, ktorým môžete podporiť verejnoprospešné 
aktivity. Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú dary venované jednému združeniu 
spoločným prevodom, zachováva sa tak anonymita darcu a výška jeho príspevku.

Ako poukázať 2%?
Pracovali ste ako dobrovoľník? Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník 
v roku 2013, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú 
ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
• do 31. marca 2014 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí 
podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - 
Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
• do 30. apríla 2014 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú 
povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj 
Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Ak ste zamestnaní:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na 
daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko 
a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tlačivo je možné stiahnuť z webovej 
stránky obce alebo našej školy.
3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste 
vášho bydliska.

Trnovecké noviny január-február 2014
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Vážení kolegovia rybári ,vážení spo-
luobčania!

V  prvom tohtoročnom čísle Vám 
chceme podať niekoľko informácií 
o činnosti našej organizácie počas zim-
ných mesiacov, aj keď sa tieto mesiace 
zimnými počas tejto zimy nedajú nazvať.
Väčšina členov si splnila svoju povin-
nosť a v stanovenom termíne odovzdala 
povolenia na lov na sumarizáciu , aj keď 
niektorí si s  vypĺňaním  nerobili veľké 
starosti a odovzdali povolenia zle, alebo 
vôbec nevyplnené. Je to už stará „bolesť“, 
ktorú sa snažíme postupne vyliečiť.

Po sumarizácii boli spočítané úlov-
ky za celú MsO SRZ Šaľa, ktorú Vám 
predkladáme v  tabuľke. V  mesiaci ja-
nuár sa vykonala inventarizácia  zák-
ladných prostriedkov, z ktorej je spísaná 
zápisnica ,ktorá bola odovzdaná inven-
tarizačnej komisii MsO SRZ Šaľa. Od ja-
nuára  prebieha predaj nových povolení 
na lov na tento rok.

11.1.2014 sa uskutočnilo v  rámci 
celoslovenského sčítavania populácie 
Kormorána veľkého sčítanie aj v našich 
revíroch. V  úseku od vodného diela 
Králová po Neded bolo zistených 116 ks 
tohto predátora v čase od 15:00 do 17:00, 
kedy sa sčítavanie robilo. Žiadame preto 
členov, aby pri vychádzkach k vode pla-
šili kormoránov, aby sa nezdržiavali na 
našich revíroch. Jeho plašenie a odstrel 
je povolený do 31.3. Zároveň žiadame 
aj kolegov z poľovníckych združení, aby 

v prípade možnosti vykonali aj odstrel.
V  revíroch je pokoj a  je aj vhodný 

čas na postupné upratanie pobreží na-
šich revírov. Privítame iniciatívu z Vašej 
strany pri tejto činnosti a  členovia vý-
boru Vám pridelia prácu v čase, keď  to 
bude vyhovovať Vašim individuálnym 
časovým možnostiam.

Už v  poslednom  minuloročnom 
vydaní novín bola avizovaná zdravotná 
prerezávka lesných porastov v okolí ryb-
níka Amerika III, ale stále nemáme  roz-
hodnutie z OÚŽP, na základe ktorého by 
sme mohli s prácami začať. Po obdržaní 
rozhodnutia Vás budeme informovať 
o začatí prác, aby sme ešte stihli urobiť 
do začiatku vegetačného obdobia aspoň 
časť prác.

čudná zima

Ďalej by sme Vás chceli informovať 
o  zámere vyčistiť zvyšok starého rame-
na Váhu, pobrežie ktorého je po výrube 
odlesnené a  je prístupné pre techniku. 
Žiadame preto všetkých, ktorých táto 
myšlienka oslovila a  vedeli by pomôcť  
radou, ako spracovať na takúto prácu 
štúdiu a  realizačný projekt, zabezpečiť 
financie a firmu na realizáciu, aby sa pri-
hlásil u  členov výboru. Niektoré kroky 
smerujúce k  získaniu informácií sa už 
urobili, ale je potrebná koordinovaná 
činnosť a  príprava spoluprácou viace-
rých organizácií a inštitúcií.

Čo sa týka chovu rýb, hľadáme 
možnosti navrátenia pôvodného druhu 
karasa zlatistého (Carasiuss carasiuss), 
ktorý bol pred inváziou karasa striebris-
tého (Carassius auratus gibelio) bežným 
druhom v našich vodách a starší rybári 
si  ich určite ešte pamätajú. Tento zámer 
bude mať určité ťažkosti pri realizácii, 
nakoľko karas zlatistý je celoročne chrá-
nený  a preto jeho chov podlieha určitým 
pravidlám, ktoré určuje Štátna ochrana 
prírody. Myslíme si, že hlavne ochrana 
a chov  rýb a hlavne ohrozených druhov 
je prvoradou úlohou členov našej orga-
nizácie, aby  bývalé bohatstvo našich vôd 
bolo zachované aj pre ďalšie generácie.

Vyhodnotenie činnosti a  voľba čle-
nov výboru na obdobie 2014-2018  bude 
na výročnej členskej schôdzi našej ob-
vodnej organizácie dňa 1.3.2014, na 
ktorú pozývame všetkých členov. O vý-
sledku volieb a činnosti za uplynulý rok 
Vás budeme informovať v nasledovnom 
vydaní novín.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

SUMÁR	  ÚLOVKOV	  VYBRANÝCH	  DRUHOV	  RÝB	  ZA	  ROK	  2013	  

	  
TN1	  -‐	  Trnovec	  nad	  Váhom	  
TN2	  -‐	  Selice	  
MsO	  -‐	  ostatné	  organizácie	  -‐	  Neded,	  Žiharec,	  Kráľová	  nad	  Váhom,	  Šaľa	  

REVÍR	   AMERIKA	  III-‐2400	   VÍZALLÁS-‐2500	   VÁH-‐4370	  

ORG	  ANIZÁCIA	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	  

KAPOR	  
ks	   633	   439	   494	   1.566	   191	   112	   228	   531	   157	   264	   2.085	   2.506	  
kg	   1.402	   849	   1.031	   3.282	   377	   241	   521	   1.139	   593	   805	   6.059	   7.457	  

ŠŤUKA	  
ks	   -‐	   -‐	   4	   4	   1	   -‐	   3	   4	   10	   10	   142	   162	  
kg	   -‐	   -‐	   9	   9	   3	   -‐	   8	   11	   31	   30	   359	   420	  

ZUBÁČ	  
ks	   4	   -‐	   -‐	   4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   48	   12	   283	   343	  
kg	   10	   -‐	   -‐	   10	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   144	   34	   608	   786	  

SUMEC	  
ks	   5	   1	   2	   8	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   10	   9	   100	   119	  
kg	   30	   7	   13	   50	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   68	   53	   858	   976	  

AMUR	  
ks	   15	   1	   6	   22	   2	   1	   -‐	   3	   4	   41	   147	   192	  
kg	   95	   6	   34	   135	   13	   6	   -‐	   19	   19	   267	   871	   1.157	  

PLESKÁČ	  
ks	   9	   -‐	   31	   40	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   141	   219	   1.657	   2.017	  
kg	   3,5	   -‐	   17	   20,5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   125	   177	   1.330	   1.632	  

KARAS	  
ks	   35	   6	   13	   54	   44	   -‐	   106	   150	   35	   197	   413	   645	  
kg	   14	   3	   22	   39	   14	   -‐	   27	   41	   25	   97	   167	   289	  

DOCHÁDZKA	   2.310	   1.245	   1.473	   5.028	   557	   303	   2.877	   3.737	   2.443	   3.776	   31.517	   37.736	  

Trnovecké noviny január-február 2014

6



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 an-
jeli a čerti , na koňoch, ale aj v koči, ktorý 
ovládal  František Végfalvi. 

Táto , už tradičná akcia sa uskutočni-
la  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:

mikuláš 2013 ...pokračovanie z minulého čísla

Trnovecké noviny január-február 2014
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Nastal ten dlho očakávaný deň, na ktorý sa všetci žiaci 
1.stupňa nie len tešili, ale aj intenzívne pripravovali. V piatok, 
7. februára, sa dolná chodba našej základnej školy naplnila 
malými pirátmi, šašami, princeznami, vojakmi a  rôznymi 
inými rozprávkovými postavičkami. Vo víre veľkej zábavy sa 

Už ako každoročne brány základnej školy sa otvorili pre na-
šich predškolákov, ktorí sa hlásia do prvého ročníka v školskom 
roku 2014/2015. Žiaci prvého ročníka predviedli svojim nasle-
dovníkom ako sa má správať žiak počas vyučovania, ktoré po-
môcky potrebuje. Deti sa už teraz tešia na svoju prvú aktovku do 

karneval

deň otvorených dverí na ZŠ

hodnotili z každej triedy tri najkrajšie masky. Každý účastník 
karnevalu bol ocenený účastníckym listom a sladkou odmenou. 
Zábavné popoludnie sa všetkým zúčastneným páčilo. Pochvala 
a  poďakovanie patrí aj vedeniu školy za odmeny a  za skvelú 
atmosféru a zábavu. Tešíme sa spolu na takúto fantastickú akciu 
aj o rok.

Mgr. Lenka Ladičová

školy a na nové úlohy, ktoré ich na škole čakajú. Prezreli si  učebne 
a samozrejme nezabudli nazrieť do školského klubu detí a školskej 
jedálne. Pri  programe a prehliadke pomáhali a sprevádzali pani 
učiteľky prvých ročníkov. U škôlkarov si samozrejme hneď získali 
sympatie. Páčili sa im rôzne aktivity, ktoré si pre nich pripravili.  
Žiaci základnej školy a pani učiteľky sa už teraz tešia na nových 
prváčikov a želajú im veľa trpezlivosti a radosti.

             Katarína Tusková
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Tanulóink, mint színészek

Jelmezbál

Különös tél

2014. január 21-én és 22-én a Tornóci 
Alapiskolában és Óvodában sor került a 
2014/2015-ös tanév elsőseinek beiratkozá-
sára. A IV.A osztály kislányai mint herceg-
nők köszöntötték iskolánkban a jövendő 
elsősőket a tanító nénikkel együtt. Isko-
laérettségüket Marián Šperka, a Vágsellyei 

Elsősök beiratkozása

Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó igaz-
gatója, valamint Mgr. Grešová, iskolánk 
nevelési tanácsadója vizsgálta. 24 gyerme-
ket írattak be. Köszöntjük jövendő elsőse-
inket, örömmel várjuk őket a 2014/2015-
ös új tanévben,  életük új szakaszában 
pedig sok szép élményt kívánunk nekik.

               Katarína Tusková

November második szombatja a gye-
rekeké és a szülőké volt. Az AI és Óvoda 
szülői szövetsége november 9-én Már-
ton-napi fénysugár címmel akciót ren-
dezett. A  fény és a  lámpások ősidők óta 
hozzátartoznak a  késő őszi időszakhoz, 
melyre a korai sötétedés jellemző.

A  Márton-napi fénysugár-ban rög-
tön két fénymomentum is jelen volt – 
a  lampionos menet és a töklámpásokból 
készült kiállítás. 

A  családi rendezvényen elfáradt 
tornóci gyerekeket és szülőket az akció-
tól az egész napos eső sem tántorította el. 
A  lampionok fényei különleges varázst 
kölcsönöztek a  felvonulásnak, bevilágí-
tották a sötétségbe borult tornóci utcákat, 
s nem csak a gyermekek szemeibe vittek 
csillogást.

A  rendezvény fénypontja, s  egyben 
a  menet végállomása a  kultúrház udva-
ra volt, ahol azokból a  töklámpásokból 
rendeztek kiállítást, melyeket a szülők és 
a  gyermekek készítettek. A  résztvevőket 
alkohomentes punccsal és édességekkel 
várták. Az akció sikere minden várako-
zást felülmúlt, s  reméljük, a  lampionok 
szimbolikus fénye és melegsége minden 
résztvevő szívébe belopta magát. Köszön-
jük a községi hivatalnak, hogy biztosította 
a rendőri kíséretet, melynek köszönhető-
en minden gond nélkül zajlott, köszönetet 

mondunk a kedves családnak, aki a fara-
gáshoz tököket ajándékozott, s  a  szülők-
nek, akik nem haboztak, s kezük munká-
jával létrehozták ezt a művet.

A SzSz nevében Gabi Povážayová

ÉvfolyamXIX.   Szám1  Január-Február2014
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Visszatekintés a múlt évi rendezvényekre

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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KÖSZÖNET

Mrázik Vilmos
Bujdoš Denis
Szabó Erika

Edita Gréczová , 76 éves
Imrich Nagy, 56 éves
Alžbeta Résöová, 73 éves

 Csányi János
 Ivanič Rozália
 Mikláš Matild
 Rábik Teréz
 Szetei Gizela

 Benede Ilona
 Hulák Mária
 BelickáValéria
 Fontányi Erzsébet

 Benko Ilona
 Nagy Ilona

Kresan Tibor és Korová Viera

70

Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben a rovatban 
csak azok nevét közöljük, akik ehhez írásbeli 
beleegyezésüket adták

A községi képviselőtestület 24. ülésé-
re 2014. február 17-én került sor  a  köz-
ségi hivatal üléstermében. Az elnöklő Ján 
Hrabovský mérnök, községünk polgár-
mestere volt. Kilenc képviselő jelent meg. 
Az ülés minden programpontban hatá-
rozatképes volt. Mivel a  programpontok-
hoz a jelenlévők közül senkinek nem volt 
hozzászólása és kiegészítő javaslata sem, 
a polgármester úr megszavaztatta a prog-
ramot, s  ezt a  képviselők egyhangúlag 
jóvá is hagyták. A  jegyzőkönyv vezetésé-
vel Ing. Motolíkovát bízták meg, a hitele-
sítő Čelítko úr és R. Hrabovský képviselő 
volt. A javaslóbizottság Ing. Hanzlík , Ing. 
Hlavatý és R. Láng összetételben dolgozott.

Az előző ülés határozatai ellenőrzé-
sének keretében az elnöklő előterjesztette 
a   határozatok teljesítéséről szóló jelen-
tést. A  határozatok teljesítésének ellenőr-
zése után Roland Szabó úrnak, a  községi 
rendőrség parancsnokhelyettesének a  KR 
2013-as tevékenységéről szóló jelentése 

következett. A  jelentés tartalmazta a  KR 
személyi összetételét, a  rendőrség tevé-
kenységét a  megfigyelt időszakban, a  be-
avatkozások-, valamint a megállapított és 
orvosolt kihágások számát. A község pol-
gármestere tájékoztatott a községi rendőr-
ségben beállt személyi változásokról. 2013. 
december 16-án Orosz urat felmentették 
parancsnoki tisztsége alól, s  e  naptól pa-
rancsnokhelyettessé R. Szabó urat nevez-
ték ki. A község pályázatot írt ki  községi 
rendőri posztra. A  pályázati bizottság ja-
vasolta, hogy munkaviszonyba vegyék fel 
a felsőkirályi Štefan Turjan urat. Nevezet-
tel 2014.2.15-én meg is kötötték a munka-
szerződést. A  tanácskozás további pontja 
a község kataszterében lévő mezőgazdasá-
gi terület bérbeadására kiírt nyilvános üz-
leti tárgyalás eredményeiről szóló tájékoz-
tatás volt, cca. 1 hektár földterületről van 
szó. A versenybe ketten jelentkeztek, akik 
teljesítették a feltételeket. Mivel mindkettő 
egyforma összegű bérbevételi díjat java-

solt, a bizottság kiértékelte a szerződési fel-
tételeket és az első helyen J. Čerhák /SHR/ 
végzett. A második a FARMA Majcichov 
a.s. lett. A bizottság javasolta a bérleti szer-
ződés megkötését a  sorrendben első pá-
lyázóval. A  FARMA Majcichov az üzleti 
versenytárgyalás lefolyása és eredményei 
ellen fellebbezett, az ügyet a  községi jo-
gászhoz továbbítják. A  továbbiakban Ing. 
Motolíková tájékoztatta a  jelenlévőket 
a járási ügyészség által végzett ellenőrzés-
ről, mely a  község szemétgazdálkodására 
vonatkozó általános érvényű rendelet elfo-
gadására és a rendelet törvényességére vo-
natkozott, és ellenőrizte a képviselőtestület 
okiratait.

Mivel a  rendeletben jogi normák 
megsértésére került sor, az ügyész figyel-
meztetett, és intézkedésekre vonatkozó ja-
vaslatokat tett . A községi képviselőtestület 
ezt tudomásul vette, s határozatba foglalta 
a  szemétgazdálkodásra vonatkozó rende-
letek javaslatának elkészítését és a  törvé-

Kategória lakosok száma % átlagéletkor
Gyermekek 15 év alatt 433 15,60 6,97

fiúk 233 8,40 7,10

lányok 200 7,21 6,63

15 év feletti lakosok 2342 84,40 44,76
férfiak 1152 41,51 43,26

nők 1190 42,88 46,22

Lakosok állandó lakhellyel 2775 100 38,78
férfiak 1385 49,91 37,17

nők 1390 50,09 40,55

Tornóc község lakosainak száma és átlagéletkora 2013 december 31-ig

A tornóci kultúrházban 2013.11.30-án került sor a szülői bálra és a Katalin-
bálra, melyet a Tornóci AI és Óvoda melletti szülői szövetség szervezett.

A bálon körülbelül 80 vendég vett részt, a tánchoz a zenét a Comfort
együttes szolgáltatta.

Nagyon szépen köszönjük a szponzorok adományait és a szülők segítségét, mely 
nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg.

Eva Kysučanová, a SzSz elnöke

Társadalmi 
 rovat
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nyekkel való összehangolását a  meghatá-
rozott módon.

Az iskola kérvényének alapján elfoga-
dásra került a  likvidációs bizottság javas-
lata az iskola elhasználódott vagyonának 
kiselejtezésére, az iskolai aktivitásokra vo-
natkozó dotáció 10 900 Є-ról 11 450 Є-ra  
való módosítása /a  határozat javítása/, 
és az iskolai étkezde  gasztroberendezés-
vásárlása 3 980 Є értékben.

A képviselőtestület elfogadta továbbá 
Kaňová asszony kérvényét a kábeltévé be-
vezetésére a cukrászdába , MVDr. Kružlík 
kérvényét a községi telek megvásárlására /
mely az udvarának és kertjének részét ké-
pezi/. Megszavazták a  Horný Jatov-i  kö-
zösségi centrum építkezési objektumának 
használatát a  Hornojatovčan polgári tár-
sulás részére, továbbá a kulturális bizottság 
feladatul kapta, hogy dolgozzon ki prog-
ramjavaslatot a falunapokra, melyek 2014. 
június 26-án kerülnek megrendezésre.

A vitában elsőnek a község polgármes-
tere szólalt fel. Tájékoztatta a képviselőket 
a harangláb rekonstrukciója árjavaslatának 
kikéréséről, a  Konfernet társaság községi 
kábeltévére vonatkozó kínálatáról, mely 
bővítené a  programkínálatot és elvégez-
né a  fokozatos digitalizációt. Eddig csak 
a megbeszélések szintjéig jutottak. Elmond-
ta, hogy jóváhagyták a  Nitra megye által 
felkínált „régi paplak” megvásárlását 89 
400 euróért. A polgármester megjegyezte, 
hogy dönteni kell az épület további kihasz-
nálásáról, mert rekonstrukciójára dotációt 
kértek. Ing. Hlavatý ezzel kapcsolatban ja-

vasolta:  a Nitrai kerület szerződésben sza-
vatolja , hogy  a pénzt a faluba fekteti be. 

A  vitába a  továbbiakban PaedDr. 
Suba jelentkezett, aki felhívta a figyelmet 
a faluban a szemétgyűjtés és a kommuná-
lis hulladék szelektálása és elszállítása te-
rén kialakult helyzetre. A szemét gyűjtése 
különböző napokon történik, s  ez prob-
lémát jelent a  lakosoknak. Az osztályzott 
szemét zsákokba kerül, melyek vagy nem 
kerülnek vissza a háztartásokba s az egész 
faluban szét vannak dobálva, vagy piszko-
san adják vissza azokat. A község környé-
kén illegális szemétlerakatok jöttek létre, 
melyeket figyelni és likvidálni kell. A feke-
te lerakatok ekkora méreteket még sosem 
öltöttek, ebben a községnek nagy tartalé-
kai vannak, s a helyzet azonnali orvoslásra 
szorul. Nem volt rendezve a helyzet akkor 
sem, amikor a községben az utakat javító 
cég a  falu mögé hordta a  hulladékot, és 
semmilyen megoldás nem született, holott 
ő maga erre felhívta a figyelmet. A további 
gond a kamerarendszer! Nem tudjuk, je-
lenleg melyik fázisában van.

A  vitafelszólalásra a  polgármester úr 
reagált. Elmondta, hogy jelenleg 14 kame-
ra működik. A község elsődleges feladatá-
nak tartja az életkörnyezet és az emberek 
védelmét. Az illegális szemétlerakatokat 
a  község dolgozói és a  községi rendőrök 
figyelik és fokozatosan likvidálják. Az elő-
ző szemétgyűjtést és -elszállítást végző cég 
aránytalanul emelte az árakat, ezért írt ki 
a  község pályázatot egy új szolgálatóra. 
Mivel a  változtatásra év közben került 

sor, különféle napokon szállították el az 
osztályzott szemetet, ez évben ez módo-
sult, már egy napon gyűjtik be. Ha  zsáko-
kat akarunk cserélni minden háztartásban, 
erre lehetőség van, de ezáltal a  költségek 
megemelkednek . PaedDr. Suba:  A község 
szemétszedéssel kapcsolatos költségeinek 
emelkedése – ha az illegális szemétlera-
katok szanációjára fordított költségeket 
is figyelembe vesszük – végső soron még 
megtakarítást is jelenthet.

Čelítko képviselő figyelmeztetett, hogy 
a  szemétkukákat és zsákokat figyelni kell, 
s össze kell hasonlítani a leadott jegyek szá-
mával, nehogy néhány lakos visszaéljen vele. 
Fülöpová képviselő rákérdezett a  községi 
járdák javítására. A polgármester azt felel-
te, ha a képviselők megszavazzák, sor kerül 
a javításra. R. Hrabovský – meg kell javítani 
az egészségügyi központ melletti  felhajtót  
. J. Čerhák tolmácsolta Szovicsová asszony 
észrevételét azzal kapcsolatban, hogy a vita-
felszólalások nem kerülnek nyilvánosságra. 
Balušíková asszony a telke melletti földterü-
let rendbehozására      tett javaslatot közös 
finanszírozással. Láng úr, a  polgármester 
helyettese rákérdezett a  Duslo a.s. memo-
randumának teljesítésére. A  polgármester 
megígérte, hogy megszólítja a társaság igaz-
gatóját és találkozót kér.

Több felszólalás nem hangzott el. Ing. 
Hlavatý előterjesztette a  határozati javas-
latot, melyet a képviselők egyhangúlag el 
is fogadtak. Az elnöklő megköszönte a je-
lenlévőknek a részvételt, és az ülést bere-
kesztette.

2013. december 15-én jelent meg, s 
az eladott példányszámokat tekintve a 
lakosok körében nagy érdeklődésnek ör-
vend.

A tény, hogy ez a kiadvány az Önök 
könyvtárában is helyet kapott, termé-
szetesen elégedettségre ad okot. Enged-
jék meg, hogy még egyszer köszönetet 
mondjunk azoknak, akik hozzájárultak 
végleges formájához. Köszönet minden 
lakosnak, aki szabad idejét nem sajnálva 
értékes információkkal szolgált. Köszöne-
tet mondunk Mgr. Boženíkovának, aki a 
nyelvi korrektúrát végezte, amely a lapok 
számát tekitve bizonyára igényes munka 
volt. Néhányan a község dolgozóihoz for-
dultak, s felhívták a figyelmet arra, hogy a 
könyvben közölt adatok némelyike nem 
felel meg a valóságnak. Örülünk, hogy a 

könyvet figyelmesen olvassák, és szívesen 
vesszük, ha észrevételeiket megírják vagy 
valamelyik dolgozónknak lediktálják, aki 
majd az Önök elérhetőségével együtt el-
juttatja a Vágsellyei Állami Levéltárba, 
ahol a monográfiát összeállították. A jö-
vőben a község további publikációjának 
kidolgozását tekintve mindez jó szolgá-
latot tehet.

Engedjék meg, hogy még egyszer kö-
szönetet mondjunk azoknak, akik a mo-
nográfiában közölt képeket kölcsönözték, 
s ezzel a kiadványt a olvasók szemében 
még attraktívabbá tették. Köszönjük, 
hogy készséggel megosztották velünk 
ezeket az értékes dokumentumokat.

Tisztelt lakosok, ha rendelkeznek 
még községünk fejlődését és változásait 
megörökítő fényképekkel, és azokat köl-

csön tudják adni nekünk, nagyon fogunk 
örülni. A fénymásolt fotókat azonnal vis-
szaadjuk Önöknek, s ezek a jövőben még 
nagy szolgálatot tehetnek a község életé-
nek további dokumentálásában.
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Az előzőekhez hasonlóan ez az év sem múlhatott el far-
sangi jelmezbál nélkül. 2014.2.12-én ötletes jelmezek vonultak 
az osztályokba. A gyerekek egyszeriben hercegnők, tündérek, 
lepkék, katicabogarak, kalózok, pókemberek, denevérembe-
rek, seriffek, rendőrök lettek ...Bizonyára kitalálták, hogy azért, 
mert az oviban karnevál volt. ĺgy aztán jelmezekben játszottunk 

Jelmezbál az óvodában

reggeltől délig, versenyeztünk, szórakoztunk és  vendégesked-
tünk, mert Jaško bohóc társaságában mindenki vidám volt, 
hisz ő gondoskodott a jó hangulatról. Jaško a gyönyörű jelme-
zeket édességgel, kifestőkkel, bohócéremmel jutalmazta, mely 
erre az ovis  SZUPERNAPRA fogja emlékeztetni őket.

Köszönjük minden szülőnek, hogy segített a jelmezek ké-
szítésében, az ügyes anyukáknak pedig köszönjük a frissítőket.

Már most alig várjuk a következő karnevált.                      

B. Kováčová, óvodapedagógus

KÖZHĺRRÉ TÉTETIK, 
HOGY ISMÉT ITT A KARNEVÁL!

Február 10-én a  nitrai Karol Spišák Színházban részt 
vettünk A három kismalac című színházi előadáson. A darab 
szereplői a  modern és bátor malackák voltak. És a  farkas? 
Egyáltalán nem akarta megenni őket, mert vegetariánus volt. 
Végignevettük az egész előadást. S tudják, mi volt legnagyobb, 
felejthetetlen élmény? A  színészekkel együtt játszottuk 
a  színdarabot. Mindez új, ismeretlen érzés volt számunkra, 
olyan, amit  eddig még sosem éltünk át.

az alapiskola alsó tagozatos tanulói

...idézzük fel  2013 decemberét. Alapiskolánk fenyőünne-
pet rendezett, melyet tanulóink munkáinak, karácsonyi dísze-
inek árusításával kötöttünk egybe. A gyerekek nagyon örültek 
ennek a napnak, a szülők számára kultúrműsort is készítettek. 
Minden osztály hozzájárult valamivel. Frissítőként mindenki 
alkoholmentes puncsot kapott. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Vágó úrnak a gyönyörű fenyőfákért, melyet iskolánk-
nak ajándékozott, s ezzel hozzájárult a rendezvény megvalósí-
tásához. 

B. Kováčová

fenyőünnep Tanulóink, mint színészek
Tornóci hírek január-február 2014
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labdarúgás
Tornák

Focistáink egy Szabadidőközpont 
keretében rendezett tornán vettek részt, 
ahol a jó eredmények alapján a második 
helyet szerezték meg. A döntőben 
Vecsétől 1:0-ra kaptak ki

Január 4-én részt vettek a  hagyo-
mányos TIBI serlegért játszott járási 
teremfocibajnokságon

Eredmények:
Žihárec – Tornóc 4:4
H. Kráľová – Tornóc 1:1
Tornóc – Dlhá nad Váhom 5:1
Tornóc – Gáň 4:0

A negyed-döntőbe jutásért
Selice – Tornóc 3:3
(2:1 büntetőrúgásokkal)

Nitrai karácsonyi torna: 
A mieink a selejtezőből nem jutottak 
tovább.

Előkészítő mérkőzések:
Dolné Saliby – Tornóc 7:2
Tornóc – Tornóc D 6:4
Tornóc – Ivanka 1:4
Ifjusági – PP Invest Cup
Alekšince – Tornóc 3:4
Vajda, Kún, Krupa, Karkuš
Močenok – Tornóc 2:1
Végh
Tornóc – Kmeťovo 0:5

Döntő:
Močenok – Topoľčianky 3:2

Tornóc: Zsille – Krupa, Kún, Szitás, M. 
Keszeli, Vajda, Végh, Karkuš, M. Keszeli, 
Eremiáš, Bencz, Stanko

A  Dynamo FK köszönetet mond 
mindenkinek, aki hozzájárult az öltözők 
felújításához. Köszönjük továbbá V. 
Vincze úrnak /Synklod/ az anyagot, 
valamint Čerhák Jaroslav úrnak 
a  futballklub vezetőségében végzett 
sokéves munkáját.

Ajándékozd adód 2%-át!
„TRNKY” polgári társulás

Nem döntötte még el száz százalékra, hová adja adója 2 %-át?Ajánlja fel iskolánk 
tanulóinak!
Cím: Školská 302, 92571 Trnovec nad Váhom, IČO: 42125880
Jogi forma: Občianske združenie
Számlaszám: 2670732154/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

A felajánlott összeg Önnek gyakorlatilag semmilyen plusz kiadást nem jelent, hiszen 
adóról van szó, melyet az állami költségvetésbe vezetnek el. Ez egy ajándék, mellyel 
közhasznú aktivitásokat támogathatnak. Mivel az egyes adóhivatalok a szervezetnek, 
társulásnak juttatott adományokat közös átutalás formájában küldik el, az adományozó 
neve és az összeg nem kerül nyilvánosságra.

Hogyan utalja át a 2 %-ot?
Dolgozott önkéntesként? Ha a 2013-as év folyamán legalább 40 órát dolgozott, 
mint önkéntes, 3 % átutalására is van lehetősége - kérjen igazolást attól a szervezettől, 
ahol önkéntesként dolgozott.

Fontos határidők:
• 2014. március 31 – Az adófizetők /természetes személyek/ adóbevallásának 
benyújtása + a jogi személyek adóbevallásának benyújtása – a nyilatkozat már részét 
képezi az adóbevallásnak.
• 2014. április 30 – Azon adófizetők nyilatkozatának beküldése, akiknek  adózási 
kötelezettségét a munkáltató rendezi /az alkalmazott a nyilatkozaton kívül az adó 
befizetéséről szóló igazolást is mellékeli/.

A 2 % felajánlásával kapcsolatos tudnivalók
Ha munkaviszonyban van:
1. Kérje meg munkáltatóját a bevételből származó adóelőleg évi elszámolásának 
elkészítésére és az adó befizetéséről szóló igazolás kiállítására.
2. Töltse ki az adó 2 % - áról szóló nyilatkozatot. Adja meg a nevét, születési számát,    
lakhelyét és a két százaléknak megfelelő összeget. A nyomtatvány a község-,  illetve   
iskolánk web-oldaláról húzható le.
3. Legkésőbb 2014. április 30-ig juttassa el az űrlapokat a lakhelyéhez legközelebbi  
adóhivatalba.

Tornóci hírek január-február 2014
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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!

:-) beíratkozás naponta nonstop
Megtalálnak bennünket a www.autoskola-sala.bizref.sk  weboldalon



Tisztelt horgászkollégák, tisztelt lakosok!
Újságunk idei első számában szeret-

nénk néhány információt közölni szer-
vezetünk téli hónapokban végzett tevé-
kenységéről, még ha ezeket a hónapokat 
nem is nevezhetjük télinek.

A  tagok többsége teljesítette köte-
lezettségét, s  a  meghatározott időben 
összegzés céljából leadta a  horgászen-
gedélyt, néhányan ugyan nem csináltak 
nagy ügyet ebből, s  rosszul kitöltött, 
vagy teljesen kitöltetlen engedélyt ad-
tak le. Ez már régóta fájó pont, melyet 
igyekszünk fokozatosan orvosolni. Az 
összegzés után összeszámoltuk a Szlovák 
Horgászszövetség  vágsellyei városi szer-
vezetének összes fogását, melyet a táblá-
zatban mutatunk be.

Januárban sor került az alapesz-
közök leltározására, a  jegyzőkönyvet 
a vágsellyei városi szervezet leltárbizott-
ságának adtuk le. Januártól folyik az ez 
évre szóló horgászengedélyek árusítása.

2014. 1. 11- én Szlovákia egész te-
rületén – így nálunk is – sor került 
a  nagy kárókatonák megszámlálására. 
A vágkirályfai vizierőmű és Negyed közti 
szakaszon  15.00 és 17.00 óra között e ra-
gadozó 116 példányát számlálták meg.

Ezért kérjük tagjainkat, hogy  a víz-
hez tett kirándulásaik során ijesszék el 
a  kárókatonákat, hogy ne tartózkodja-
nak horgászterületeinken. Elűzésük és 
kilövésük  március 31-ig engedélyezett. 
Kérjük továbbá  vadászszervezetbeli kol-
légáinkat is, hogy lehetőség szerint vé-

gezzék el a kilövést is.
Horgászterületeinken béke és nyu-

galom honol, itt az idő a partmenti öve-
zetek fokozatos takarítására. Szívesen 
vesszük erre vonatkozó kezdeményezé-
seiket, a  vezetőség tagjai az önök idő-
beli lehetőségei alapján kijelölik majd 
a munkát.

Lapunk előző évi utolsó számában 
már említettük, hogy az Amerika III 
halastónál sor kerül a  környező erdő 
irtására, de a  járási környezetvédelmi 
hivatal még mindig nem adott ki hatá-
rozatot, melynek alapján elkezdhetnénk 
a munkálatokat. Ha a határozatot kézhez 
kapjuk, értesíteni fogjuk önöket a mun-
kák kezdetéről, hogy azok legalább egy 
részét el tudjuk végezni még a vegetációs 
időszak kezdete előtt. Értesítjük továbbá 
önöket arról is, hogy a  Vág holtágának 
maradványát szeretnénk megtisztítani, 
melyhez a fák kivágása után már a gépek 

különös tél

is hozzáférhetnek. Ezért kérünk minden-
kit, akit ez a gondolat megszólított és ta-
nácsával segíteni tud abban, hogyan kell 
kidolgozni egy ilyen munkához a tanul-
mányt és a realizációs projektet, hogyan 
lehetne biztosítani a  pénzt és a  munkát 
elvégző céget, jelentkezzen a  vezetőségi 
tagoknál. Néhány lépést már tettünk ez 
ügyben, de itt koordinált tevékenység-
re, több szervezet és intézmény együtt-
működésén alapuló előkészületekre van 
szükség.

Ami a  halállomány nevelését illeti, 
keressük a  lehetőséget az aranykárász /
Carassius carassius/ eredeti fajtájának 
visszatelepítésére, mely az ezüstkárász 
/Carassius aurat us gibelio/ inváziója 
előtt mindennapos fajta volt vizeink-
ben, s  az idősebb horgászok biztosan 
emlékeznek is rá.

Ennek megvalósítása bizonyára né-
hány nehézségbe ütközik majd, hiszen 
az aranykárász egész évben védettséget 
élvez, tenyésztése bizonyos szabályok 
szerint történik, melyet az Állami Ter-
mészetvédelem határoz meg.

Azt gondoljuk, hogy szervezetünk 
tagjainak fő feladata a halak, főként a ve-
szélyeztetett fajták védelme és nevelése, 
hogy vizeink egykori gazdagsága a  kö-
vetkező nemzedékek számára is megma-
radjon.

Tevékenységünk értékelésére és 
a  vezetőségi tagok 2014-2018-as idő-
szakra történő megválasztására évzáró 
taggyűlésünkön kerül sor 2014.3.1-jén, 
melyre minden tagot meghívunk. A vá-
lasztás eredményeiről és a szervezet tevé-
kenységéről lapunk ezt követő számában 
tájékoztatjuk majd önöket.

PETROV ZDAR,
a halászszervezet vezetősége

SUMÁR	  ÚLOVKOV	  VYBRANÝCH	  DRUHOV	  RÝB	  ZA	  ROK	  2013	  

	  
TN1	  -‐	  Trnovec	  nad	  Váhom	  
TN2	  -‐	  Selice	  
MsO	  -‐	  ostatné	  organizácie	  -‐	  Neded,	  Žiharec,	  Kráľová	  nad	  Váhom,	  Šaľa	  

REVÍR	   AMERIKA	  III-‐2400	   VÍZALLÁS-‐2500	   VÁH-‐4370	  

ORG	  ANIZÁCIA	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	   TN	  1	   TN	  2	   MsO	   Σ	  

KAPOR	  
ks	   633	   439	   494	   1.566	   191	   112	   228	   531	   157	   264	   2.085	   2.506	  
kg	   1.402	   849	   1.031	   3.282	   377	   241	   521	   1.139	   593	   805	   6.059	   7.457	  

ŠŤUKA	  
ks	   -‐	   -‐	   4	   4	   1	   -‐	   3	   4	   10	   10	   142	   162	  
kg	   -‐	   -‐	   9	   9	   3	   -‐	   8	   11	   31	   30	   359	   420	  

ZUBÁČ	  
ks	   4	   -‐	   -‐	   4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   48	   12	   283	   343	  
kg	   10	   -‐	   -‐	   10	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   144	   34	   608	   786	  

SUMEC	  
ks	   5	   1	   2	   8	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   10	   9	   100	   119	  
kg	   30	   7	   13	   50	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   68	   53	   858	   976	  

AMUR	  
ks	   15	   1	   6	   22	   2	   1	   -‐	   3	   4	   41	   147	   192	  
kg	   95	   6	   34	   135	   13	   6	   -‐	   19	   19	   267	   871	   1.157	  

PLESKÁČ	  
ks	   9	   -‐	   31	   40	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   141	   219	   1.657	   2.017	  
kg	   3,5	   -‐	   17	   20,5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   125	   177	   1.330	   1.632	  

KARAS	  
ks	   35	   6	   13	   54	   44	   -‐	   106	   150	   35	   197	   413	   645	  
kg	   14	   3	   22	   39	   14	   -‐	   27	   41	   25	   97	   167	   289	  

DOCHÁDZKA	   2.310	   1.245	   1.473	   5.028	   557	   303	   2.877	   3.737	   2.443	   3.776	   31.517	   37.736	  
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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 
nálunk, megígérte, hogy jövőre is eljön. 
Íme, szent Miklós menete:

...a múlt szám folytatása



Eljött a várva várt nap, amelyet iskolánk alsó tagozatos 
tanulói már nagyon vártak, és amelyre intenzíven készültek. 
Február 7-én pénteken iskolánk alsó folyosóját ellepték 
a kalózok, bohócok, hercegnők, katonák és a különféle 
mesealakok. A  nagy mulatság közepette minden osztályból 

Mint minden évben, iskolánk kapui idén is megnyíltak jö-
vendő kisdiákjaink előtt, akik a 2014/2015-ös tanévre jelentkeztek 
az első osztályba. Elsőseink bemutatták nekik, hogyan kell visel-
kedni a tanítási órán, és milyen segédeszközökre van szükség. A 
gyerekek már most örülnek első iskolatáskájuknak és az iskolában 

Jelmezbál

Nyílt nap az alapiskolában

kiválasztották a három legszebb jelmezt. A jelmezbál minden 
résztvevője oklevelet és édes jutalmat kapott. A szórakoztató 
délután minden résztvevőnek nagyon tetszett. Dicséret és 
köszönet illeti az iskola vezetőségét a díjakért és a fantasztikus 
hangulatért. Együtt örülünk annak, hogy egy év múlva újra 
megtartjuk ezt a fantasztikus rendezvényt.

Mgr. Lenka Ladičová

rájuk váró feladatoknak. Megtekintették az osztályokat, de nem 
feledkeztek meg a napköziről és az ebédlőről sem. A program és 
a nézelődés során a kíséretet az elsős tanító nénik biztosították. 
Természetesen rögtön elnyerték az ovisok rokonszenvét. Tetszett 
nekik a sok program, amit készítettek számukra. Az iskola tanulói 
és a gyerekek már most örülnek a kis elsősöknek, és sok örömet, 
türelmet kívánnak nekik.

             Katarína Tusková

8

Tornóci hírek január-február 2014

Tornóci Hírek Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja 
Évfolyam XIX.   Szám 1   02/2014    Kiadja: Tornóc község, Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587  IČO 00306 240 

Föszerkesztö: Ing. Ján Hrabovský Szerkesztöségi tagok: Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Mária Futóová, Iveta Mesárošová  
Grafikai megoldás: Ing. Tomáš Belovič  Postai cím a cikkek beküldéséhez: Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, heslo ´Trnovecké noviny´ 

SZK Kultúrális  Mninisztériuma ESZ: EV 3433/09  ISSN: 1338-7782          Ingyen


	TN-01-02-2014 SK WEB
	TN-01-02-2014 MAD WEB

