
Europa v škole

Florbal

Rýchly nástup jari

Žiaci navštevujúci turistický krúžok 
sa dňa 5. 4. 2014 zúčastnili akcie, kto-
rú organizovali Obecný úrad Trnovec 
nad Váhom v spolupráci s miestnym 
rybárskym zväzom a ZŠ s MŠ Trnovec 
nad Váhom 302. Cieľom tohto jarného 
upratovania bolo vyčistiť okolie obce od 

jarné upratovanie okolia Váhu
odpadu. Turisti sa v sobotu ráno stretli 
pred zvonicou a presunuli sa k rybníka 
Amerika. V skupinách, ale aj individuál-
ne zbierali všetci poctivo odpad do pri-
pravených vriec. Po usilovnej práci bolo 
pripravené aj občerstvenie. Najedli sme 
sa výborného gulášu.

„Morena, Morena, kde si prebývala?
Tam hore, tamhore, v tej tmavej komore.

Čo si ta robila? Mlieko som mútila.
Kde je to mlieko? Vrany ho vypili.

Kde sú tie vrany? Na suchom konári.
Kde je ten konár? Chlapci ho zoťali.

Kde sú tí chlapci? Na vojnu ich vzali.“

Tradičným rituálom,  a to vynáša-
ním Moreny a jej upálením, spolu s pá-
nom starostom, sme ukončili vládu sta-
roslovanskej bohyni zimy  a privítali jar. 
Takto krásne naladení, spokojní s vyko-
nanou prácou a v dobrej nálade, pobrali 
sme sa domov.                      

Katarína Tusková

Vážení občania obce Trnovec nad Váhom!

Na okraji vašej obce sa nachá-
dzajú odkaliská  Amerika 1 a 2, kto-
rých majiteľom je Duslo, a.s. Šaľa.                                                                                                 
Odkaliská boli čiastočne  pokryté popol-
čekom a preto sme z dôvodu zabránenia 
jeho úletu do ovzdušia vysadili trstinu 
a trávu. Porast sa veľmi dobre uchytil. 
V poslednom období sa na odkaliskách 
vyskytli časté požiare, ktoré poškodzujú 
životné prostredie, vysadenú trstinu, ale 
veľmi znepríjemňujú ovzdušie nad ob-
cou Trnovec nad Váhom.

Z tohto dôvodu upozorňujeme na 
prísny zákaz pohybu  v miestach odka-
liska a dodržiavanie nariadenia „ Zákazu 
vstupu cudzích osôb“.

Ďakujeme za pochopenie
Ing. Miroslav Potaš, zástupca Duslo a.s. 
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Natália Kumanová
Nela Zalúbelová
Boris Kunderlík
Roland Bujko
Jazmína Farkasová
Damián Tóth

Ján Beke, 74 rokov
Mária Rapcová, 86 rokov
Helena Résöová, 64 rokov
Štefan Komrhel, 93 rokov
Jozefína Reháková, 68 rokov
Viktória Szabová, 73 rokov

 Ladislav Bócsa
 Juraj Ács
 
 Jozefína Lobodášová
 Valéria Gubišová
 Jozef Tóth

 Alojz Baláž
 Terézia Mezeiová

 Helena Miškolciová
 Mária Kvasňovská

 Anna Vániková

Kristián Javůrek a Martina Scholtzová
Kurt Alois Usel a Henrieta Kulinová

70

75

V občianskych rubrikách sú zverejnené iba mená 
občanov, ktorí podpísali súhlas s publikovaním

pre odberateľov vody z verejného vodovodu. Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. oznamuje odberateľom vody do bazénov, že o odbere vody do bazénov 
je potrebné informovať výrobno-prevádzkové stredisko v Šali prostredníctvom 
telefónneho čísla 031/773 7666. Zamestnanci výrobno-prevádzkového strediska budú 
záujemcov o podmienkach odberu vody informovať. Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. odporúča odber vody realizovať za nasledujúcich podmienok: odber 
na plnenie bazénov realizovať v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. alebo v nočných 
hodinách od 22.00 hod. do 05.00 hod. Napúšťací ventil otvoriť maximálne na 50%, 
sledovať prípadné zafarbenie a zákal vody. V prípade zistenia zakalenej alebo 
zafarbenej vody prerušiť odber a informovať výrobno-prevádzkové stredisko, 
ktoré prijme opatrenia na prepláchnutie potrubia.

I. kolo voľby sa konalo dňa 15. marca 2014. Pre obec Trnovec nad Váhom boli 
zriadené 3 volebné okrsky – okrsok č. 1 a 2 v Miestnom kultúrnom stredisku, okrsok 
č. 3 v Komunitnom centre Horný Jatov.

V zozname voličov bolo zapísaných 2 241 oprávnených voličov, voľby sa zúčast-
nilo 858 voličov, t. j. 38,28%. Počet platných odovzdaných hlasov bol 846. Hlasy boli 
jednotlivým kandidátom odovzdané takto:

Gyula Bárdos  60 hlasov
Jozef Behýl  3 hlasy
Ján Čarnogurský  4 hlasy
Robert Fico  189 hlasov 
Viliam Fischer     4 hlasy
Pavol Hrušovský   29 hlasov
Ján Jurišta    8 hlasov
Andrej Kiska  287 hlasov
Milan Kňažko  117 hlasov
Stanislav Martinčko 0
Milan Melník      4 hlasy
Helena Mezenská    9 hlasov
Radoslav Procházka 122 hlasov
Jozef Šimko      0

Do II. kola, ktoré sa konalo 29. 
marca 2014, postúpili Robert Fico 
a Andrej Kiska.

V zozname voličov bolo zapísaných 
2  238 oprávnených voličov, voľby sa 
zúčastnilo 975 voličov, t. j. 43,56%. Počet 
platných odovzdaných hlasov bol 966. 
Hlasy boli odovzdané takto:

Robert Fico                                     299 hlasov
Andrej Kiska                                   667 hlasov

Konečne je tu jar, vydýchol si nejeden z nás. Na stromoch 
sú zelené listy, svojou vôňou nás tešia prvé jarné kvety, 
prebúdza sa príroda.

Mnohí žiaci, učitelia, rodičia či návštevníci školy však 
určite zaregistrovali aj inú zmenu. Obecná bytovka v areáli 
základnej školy sa viditeľne zmenila k lepšiemu. V rámci 
„stavebných úprav domu 303“ sa uskutočnilo zateplenie 
fasády budovy, oprava strechy, výmena okien vo všetkých 
bytoch, výmena vchodových dverí. Zabudované boli nové 
bleskozvody. Obec tieto práce financovala zo svojho rozpočtu. 
Práce na streche a fasáde prevádzala firma Ševčík s.r.o., 
výmenu okien a vchodových dverí firma Menert v spolupráci 
s miestnym podnikateľom J. Gaálom.

Všetky tieto zmeny nepochybne prispejú k zlepšeniu 
komfortu nájomníkov, ale príjemná farba určite poteší i oči 
prípadných návštevníkov školského areálu.

výrazná zmena k lepšiemu

Spoločenská 
 rubrika
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európa v škole
Priateľstvo nemá hranice.

Ak si raz s niekým vybudujete pekný 
vzťah, nezničí ho ani vzdialenosť. Teda, 
keď sa s priateľom ocitnete hoci pár 
stoviek kilometrov od seba.

Tak sa to stalo aj medzi dievčatami 
na našej základnej škole. V minulom 
školskom roku 2012/2013 sa vtedy ešte 
tretiačka Bianka odsťahovala s rodičmi 
do Nemecka. Dnes ju delí od kamarát-
ky Katky a jej bývalých spolužiakov (te-
rajších štvrtákov) 550 kilometrov. Ako 
obe hovoria, kamarátkami napriek tomu 

byť neprestali. Sú v kontakte prostred-
níctvom internetu, a keď je Bianka na 
návšteve v rodnej obci, určite sa navští-
via. Tak tomu bolo aj tento rok, keď nás 
Bianka navštívila v škole. Všetci sme sa 
na ňu veľmi tešili a boli sme zvedaví ako 
sa v Nemecku má. Aj ona sa tešila na bý-
valých spolužiakov. 

Dozvedela sa od nás, že Katka sa za-
pojila do celoslovenskej súťaže Európa 
v škole. Téma súťaže v kategórii žiakov 
vo veku 10 -12 rokov bola: V Európe 
má každý suseda. Vo svojej práci písala 

práve o Bianke. Nazvala ju nerozlučné 
kamarátky. Prezradíme vám aj zaujíma-
vosť o škole, do ktorej Bianka v Nemecku 
chodí. Katka napísala: Škola je podstatne 
náročnejšia a prísnejšia. Neprítomnosť 
na vyučovaní sa berie veľmi prísne. Ak 
ju neohlásite, môže vás hľadať aj polícia.  
Navyše, žiaci dostávajú aj známku 6, čo 
je u nás 5-ka. Našťastie obe dievčatá sú 
vynikajúce žiačky a žiadna z týchto zná-
mok im nehrozí.

Katka aj Bianka sa tešia, že o ich 
priateľstve vznikla práca, ktorá bola 
uznaná porotou v okrese Šaľa za najlep-
šiu vo svojej kategórii. Spolu s nimi sa 
tešia aj všetci štvrtáci. Gratulujeme.

Mgr. Ingrid Garčárová

Vyhrali sme v okresnom kole súťaže

 Zariadenie opatrovateľskej služby 
pre dlhodobý pobyt starých občanov 
v Trnovci nad Váhom žilo v závere roka 
2013 a prvé mesiace tohto roka rozsiah-
lou rekonštrukciou interiéru.

Začiatok prác predznamenalo vy-
budovanie nájazdovej rampy napojenej 
na hlavný vchod do zariadenia. Zave-
dením teplej úžitkovej vody  na obytné 
jednotky klientov sa odštartovala rekon-
štrukcia interiéru: od búracích prác na 
podlahách /prípojky TÚV/, škrabanie 
starých maľoviek a náterov v celej budo-
ve, vytrhanie linoleí , nalievanie podláh 
a  lepenie nových podlahových krytín, 
následné maľovky, tiež dobudovanie 
druhej kanalizačnej šachty v  priestore 
prednej záhrady. Odborné práce boli 
zmluvne zabezpečené oprávnenými fir-
mami, všetky práce ostatné a pomocné 
ako: búranie, maľovanie a  natieranie, 

zváranie, výkopové práce pre napájanie 
na inžinierske siete - elektrické vedenie, 
vodovody a  i. vykonávali zamestnanci 
obce s presnosťou a precíznosťou, všetko 
za plnej prevádzky zariadenia.

Úcta patrí klientom zariadenia, kto-
rí „život na stavenisku“ zvládali s pocho-
pením a trpezlivosťou.

Nemožno opomenúť prácu  zamest-
nancov zariadenia, ktorí napriek sťaže-
ným podmienkam zabezpečili svojim 
klientom všetky potreby v dobrej viere, 
s maximálnym vypätím síl s láskou em-
patickou a pomáhajúcou.

Takto sa budova zariadenia po ro-
koch  premenila na miesto, kde si klienti 
môžu dožičiť aspoň minimálny komfort. 
Určite si to zaslúžia, veď mnohí z nich vo 
svojich produktívnych rokoch pracovali 
vlastnými rukami na zlepšovaní každo-
denného života v našej obci.

Rekonštrukcia zos
„Krásny mladý človek je hračka príro-

dy, krásny starý človek je umelecké dielo“.

vedúca zariadenia
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Stanovisko štátnej vodnej správy - žumpy

volebná členská schôdza FK Dynamo

Obec Trnovec nad Váhom pri pre-
nesenom výkone pôsobnosti na úseku 
štátnej vodnej správy v  zmysle zákona 
č. 364/2004 Z. z. o  vodách je povinná 
poskytnúť vyjadrenia k domovým žum-
pám, ktorých zriadenie povoľuje staveb-
ný úrad v pôsobnosti obce. 

Nad užívaním a riadnym prevádz-
kovaním žumpy preto v zmysle staveb-
ného zákona vykonáva štátny stavebný 
dohľad obec – stavebný úrad. Rovnako 
obec je kompetentná ukladať opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov.

Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej 
vznikajú odpadové vody a  ktorý zbiera 
odpadové vody v žumpe, ktorá bola vy-
budovaná pred zriadením verejnej kana-
lizácie v  obci, nemá povinnosť pripojiť 
stavbu alebo pozemok na verejnú kanali-
záciu, ale musí vedieť preukázať legálny 

Dňa 1. 3. 2014 sa v kultúrnom dome 
v Trnovci nad Váhom uskutočnila voleb-
ná členská schôdza.

Správu o  činnosti za uplynulé ob-
dobie predniesol Mgr. Boženík, správu 
o hospodárení p. Žigárdi. Do diskusie sa 
zapojili: p. Vrba – činnosť futbalistov od 
roku 2010, p. Molnár – činnosť dorastu 
a žiakov, p. starosta Hrabovský – finan-
covanie a  sponzori, p. Hrebík – zábavy, 
p. Ölvecký . lopty, p. Klincko – sponzori, 
počet žiakov, p. Kelemen – domáci hrá-
či, materiálne zabezpečenie. Do volebnej 
komisie boli zvolení p. Klincko, p. Bože-

vývoz obsahu tejto žumpy – vyvážať len 
na miesto na to určené, nie je dovolené 
vyvážať do riek či priekop. Žumpa musí 
byť vodotesná a  skúšky vodotesnosti sa 
musia vykonať podľa STN 75 0905.

Používanie bakteriálnych príprav-
kov na zneškodňovanie škodlivého účin-
ku obsahu žúmp vodný zákon a súvisia-
ce predpisy neupravujú. Obsah žúmp 
možno vo všeobecnosti považovať za 
znečisťujúce látky škodiace vodám a na 
ich obsah sa vzťahuje zákaz vypúšťania 
do povrchových a podzemných vôd.

Podľa § 40 ods. 1 písm. e) zákona č. 
442/2002 Z. z. sa dopustí priestupku na 
úseku verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií ten vlastník stavby a vlastník 
pozemku, kde vznikajú odpadové vody, 
ak stavbu alebo pozemok nepripojí na 
verejnú kanalizáciu.

ník J., Bartuš T. Revíznu komisiu tvoria 
p. Kelemen J., Legner J., p. Žilinský J. 

Potom nasledovali voľby, po ktorých 
bolo zvolených šesť kandidátov, a  to: 
Mgr. Boženík, p. Molnár, p. Žigárdi, p. 
Gál, p. Bartuš Z., p. Kočiš. Mgr. Boženík 
predniesol návrh na uznesenie, ktorý 
členovia schválili. Po hlasovaní bude vý-
konný výbor pracovať takto: 

Mgr. Boženík Juraj – prezident klubu
Molnár Ervín - viceprezident
Gaál Ján – pokladník
Žigárdi Marek – tajomník

Vlastník je povinný splniť tech-
nické podmienky týkajúce sa najmä 
miesta a  spôsobu pripojenia na verejnú 
kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripo-
jení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak 
vlastník nemá povolenie príslušného or-
gánu štátnej správy na iný spôsob nakla-
dania s  odpadovými vodami (domová 
čistiareň odpadových vôd).

Domová čistiareň odpadových vôd 
sa považuje sa vodnú stavbu, teda v zmys-
le § 52 ods. 1 vodného zákona ju povoľuje 
špeciálny stavebný úrad. Na uskutočnenie 
vodnej stavby je potrebné povolenie pod-
ľa  § 26 vodného zákona, o ktoré treba po-
žiadať Okresný úrad Šaľa, odbor starostli-
vosti o životné prostredie. Upozorňujeme 
občanov, že za priestupok v zmysle tohto 
zákona môže byť uložená pokuta vo výške 
od 16 eur do 331 eur.

Bartuš Zoltán – hospodár
Kočiš Štefan – vedúci mužstva

Poznámka: Aj napriek propagácii je 
zarážajúca nízka účasť členov i fanúšikov.

Spracoval: Š. Kočiš

VýZVa

FK aj touto cestou žiada rodičov, 
ktorých deti majú záujem o futbal 

v žiackom veku, prihláste ich na FK.

OP zaznamenala pohyb podozri-
vých osôb v svojom služobnom obvode. 
Tieto osoby sa pravdepodobne dopúšťajú 
podvodných konaní smerujúcich k vylá-
kaniu peňažnej hotovosti najmä u  ob-
čanov vyššieho veku, žijúcich osamelo, 
resp. žijúcich v okrajových častiach obce. 
Tieto podozrivé osoby sa snažia upútať 
pozornosť starších ľudí v domácnostiach 
a  druhá podozrivá osoba po odvedení 
pozornosti poškodeného vykoná krá-

dež peňazí, predmetov zo žltého kovu 
(prsteňov, retiazok, príveskov) a  iných 
cenností ako vkladné knižky, bankoma-
tové karty. 

Tieto osoby sa zväčša vydávajú za 
pracovníkov elektrární, plynární, sociál-
nej poisťovne, rôznych výherných stáv-
kových spoločností, taktiež za policajtov 
a  pod nejakou zámienkou odvedú po-
zornosť poškodeného. Ďalšia podozrivá  
osoba v  tom čase využije nepozornosť 

domácej osoby a vykoná krádež.
Obecná polícia preto vyzýva a upo-

zorňuje občanov na zvýšenú opatrnosť 
pri vpúšťaní podozrivých osôb do svo-
jich domov a na pozemky. Obecná polí-
cia vyzýva občanov, aby každé podozrivé 
vozidlo alebo osobu oznámili na obecný 
úrad alebo priamo na obecnú políciu – 
tel. číslo 0905 479 859, 031 7781575 ale-
bo na e-mailovú adresu policia@trnovec-
nadvahom.sk. 
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florbal - MO Šaľa školský rok 2013/14
Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 

302 organizovala pre základné školy  Majstrovstvá okresu Šaľa 
vo florbale. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: mladší žiaci a 
starší žiaci. Zúčastnili sa takmer všetky základné školy zo Šale 
a tie si zmerali svoje sily v našej školskej telocvični. Prvé mies-
ta v oboch kategóriách vybojovala Základná škola Ľ. Štúra zo 
Šale.

Žiaci našej školy získali: v kategórii mladších žiakov – pia-
te miesto a v kategórii starších žiakov (v zložení: Richard Slíš-
ka, Denis Farkas, Štefan Keszeli, Štefan Kuman, Pavel Kuruc) 
– pekné druhé miesto.

Pre tých, ktorí nevedia o aký šport ide: Florbal alebo flo-
orbal je kolektívny halový šport podobný pozemnému hokeju. 
Na hracej ploche môže byť z každého tímu počas zápasu päť 
hráčov v poli a jeden brankár. Cieľom hry je dopraviť loptičku 
do súperovej bránky. Je to rýchlo rozvíjajúci šport, obľúbený 
najmä na školách.

        PaedDr Róbert Mittermayer

 Celoslovenské certifikačné testovanie 
žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem 
žiakov s  mentálnym postihnutím) pod 
názvom Testovanie 9–2014 sa v školskom 
roku 2013/2014 uskutočnilo 12. marca 
2014  z predmetov matematika, slovenský 
jazyk a literatúra, maďarský jazyk a litera-
túra, ukrajinský jazyk a literatúra, sloven-
ský jazyk a slovenská literatúra. 

Za prípravu a  metodické riadenie 

priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. 
Za organizačné zabezpečenie testovania 
zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objek-
tivity testovania vykonajú zamestnanci 
Štátnej školskej inšpekcie, krajských škol-
ských úradov a členovia rád základných 
škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvý-
šiť objektivitu priebehu testovania pove-
ria úlohou nestranných pozorovateľov 
učiteľov základných a stredných škôl.

Výsledky T9-2014:

slovenský jazyk a literatúra
Úspešnosť našich žiakov: 

55,73 %
Celoslovenská priemerná percentuálna úspešnosť: 62,00%

matematika
Úspešnosť našich žiakov:

49,00 %
Celoslovenská priemerná percentuálna úspešnosť: 54,67%

                           
Katarína Tusková

Testovanie 9. ročníka 2014

Pri príležitosti  Dňa učiteľov sa naši pedagogickí 
a  nepedagogickí  pracovníci zúčastnili posedenia, ktoré sa 
konalo v Šali v reštaurácii Cardinal Club. 28. marec je už niekoľko 
desaťročí spojený s menom Jána Ámosa Komenského. Mnohé 
myšlienky tohto učiteľa národov ostávajú pre nás stálym zdrojom 
inšpirácie. V názoroch na úlohu vzdelania v živote jednotlivca 
i spoločnosti, postojoch k humanizácii a demokratizácii školy 
pokračujú pedagógovia i dnes. Neodmysliteľnou súčasťou tohto 
posedenia je aj ocenenie pedagogických a  nepedagogických 
pracovníkov za ich doterajšiu prácu Plaketou J.A.Komenského. 

Tohtoroční ocenení pracovníci: Mgr. T. Lámalová, O. 
Ladičová, E. Šmátralová.

Katarína Tusková

28. marec, deň učiteľov „S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“

Ján Ámos Komenský
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POĎAKOVANIE

25. zasadnutie obecného zastupi-
teľstva sa konalo 14. apríla 2014 v zasa-
dačke obecného úradu. Starosta obce sa 
ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí zo 
zdravotných dôvodov. Predsedajúcim 
zasadnutia z poverenia starostu obce bol 
zástupca starostu obce p. Róbert Láng. 
Prítomných bolo 9 poslancov. Zasadnu-
tie bolo uznášaniaschopné vo všetkých 
bodoch programu. Program zasadnu-
tia bol doplnený na základe písomného 
návrhu starostu obce o  vymenovanie 
náčelníka obecnej polície. Poslanci po-
zmeňujúci návrh jednohlasne schválili. 
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci 
určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov 
zápisnice boli určení  poslanci p. Čerhák 
a  Ing. Hanzlík. Návrhová komisia bola 
zvolená v  zložení Ing. Gašpieriková, 
PaedDr. Suba a p. Erika Fülöpová.

V rámci kontroly plnenia uznesenia 
z  predchádzajúceho zasadnutia pred-
sedajúci podal správu o  plnení uznese-
ní z  predchádzajúceho zasadnutia. Po 
kontrole plnenia uznesení nasledovala 
správa o činnosti komisie výstavby a ži-
votného prostredia, poľnohospodárstva 
a dopravy podaná predsedníčkou komi-
sie Ing. Gašpierikovou. Komisia v rámci 
svojej činnosti podávala stanoviská k vý-
rubom drevín v obci, k investičným zá-
merom a pripravovala podnety na inves-
tičné aktivity obce na rok 2014. Správu 
o činnosti obecnej polície za prvý štvrť-
rok 2014 podal zastupujúci náčelník p. 
Roland Szabo. Ing. Motolíková pred-
ložila písomný návrh starostu obce na 
vymenovanie náčelníka OP. Po splnení 
zadaných úloh a po uplynutí 3-mesačnej 
skúšobnej doby vo funkcii zástupcu ná-
čelníka OP navrhol vymenovať p. Rolan-
da Szaba do funkcie náčelníka Obecnej 
polície v Trnovci nad Váhom. Návrh sta-
rostu obce poslanci jednohlasne schvá-
lili. Ďalej nasledovalo prejednávanie 
dvoch nariadení obce a to:

1. Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 1/2014 o  nakladaní s  komunálnymi 
odpadmi a  drobnými stavebnými od-
padmi na území obce Trnovec nad Vá-
hom s  doplnením Čl. 8  bod 8. znenia: 
obec zabezpečuje zber  opotrebovaného 
šatstva oprávnenou osobou,

2.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 
2/2014 o  spôsobe náhradného zásobo-
vania  vodou a náhradného odvádzania 
odpadových vôd podľa miestnych pod-
mienok. Nariadenia boli jednohlasne 
schválené, po podpísaní starostom obce 
budú zverejnené na úradnej tabuli obce 
a webovej stránke obce v časti nariade-
nia. Informáciu o  zrušení Obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom poľnohos-
podárskej pôdy podala Ing. Motolíková. 
Poslanci prijali uznesenie, ktorým po-
verili prednostku obecného úradu pri-
praviť podklady pre Obchodnú verejnú 
súťaž na prenájom poľnohospodárskej 
pôdy vo vlastníctve obce Trnovec nad 
Váhom, so zapojením právnej kancelárie 
obce Trnovec nad Váhom, identifikáciou 
parciel v teréne a  rokovaním s doterajší-
mi užívateľmi pozemkov o  náhradnom 
užívaní pozemkov  v prípade, ak sa jed-
ná o pozemok  KN typu „E“ a v prípa-
de, ak sa jedná o podielové vlastníctvo. 
V ďalšom bode sa pristúpilo k prejedna-
niu programu obecných dní na základe 
predloženého návrhu a  za prítomnosti 
kultúrnej referentky p. Bócsovej. Scenár 
programu bude prejednávaný 28. aprí-
la 2014. V došlej pošte bola predložená 
žiadosť COOP JEDNOTA Galanta na 
odkúpenie pozemku vedľa nákupného 
strediska o výmere 225 m2 . Žiadosť bola 
vzatá na vedomie. Ďalej zastupiteľstvo 
schválilo predĺženie nájomnej zmluvy 
pre nájomníka M. Klinku do 30.4.2015 
a  na základe odporučenia bytovej ko-
misie pridelenie 3-izbového bytu pre 
rodinu Mihálikovú, neschválili finančnú 
výpomoc pre Občianske združenie Hor-

Týmto ďakujeme pracovníčkam Zariadenia opatrovateľských služieb v Trnovci nad Váhom za ich starostlivosť 
a opateru, ktorú poskytli nášmu zosnulému otcovi a starému otcovi p. Štefanovi Komrhelovi počas jeho pobytu v Zariadení 

opatrovateľských služieb a najmä počas posledných dní jeho života.

smútiaca rodina Okruhlicová

nojatovčan na zriadenie pamätnej izby, 
z  dôvodu, že obec poskytla na rekon-
štrukciu objektu  zamestnanca a  mate-
riál. V diskusii predsedajúci informoval 
poslancov o aktualizácii Programu hos-
podárskeho a  sociálneho rozvoja obce. 
Po pripomienkach poslancov sa pripra-
ví na schválenie. Ďalej podal informá-
ciu o  možnosti zmeny prevádzkovateľa 
káblovej televízie; predložil alternatívy 
využitia objektu „bývalej fary“ spraco-
vané firmou Maxtor s.r.o. Bolo uložené 
prednostke úradu vyzvať doterajšieho 
prevádzkovateľa káblovej televízie na 
poskytnutie kvalitnejšieho signálu KTVz 
dôvodu obdržania ponúk aj od iných 
prevádzkovateľov  káblovej televízie.

Obecné zastupiteľstvo schválilo:      
Rekonštrukciu chodníkov ul. Novozá-
mocká, U  Floriána, Lesnícka, Cintorín-
ska, Mlynárska, Horná, Hlavná smer od 
ZOS. Drobné opravy: výjazd k  bytovke 
č. 502, pri ZŠ a  zdravotnom stredisku 
a  bytovke pri zdravotnom stredisku, ul. 
Jatovská ( asi stred ulice), úprava obrub-
níka pri výjazde z  kaviarne na Hlavnú 
cestu, zväčšiť oblúk pri podjazde a opravu 
miestnych komunikácii. V ďalšom uložilo 
prednostke obecného úradu zaslať prípis 
pre Železnice SR na výzvu nevyhnutnej 
rekonštrukcie Železničnej ulice.

Správu hlavnej kontrolórky obce 
o kontrolnej činnosti za rok 2013 a plán 
kontrolnej činnosti na rok 2014 vzalo na 
vedomie. Ing. Gašpieriková ako pred-
sedníčka komisie pre dohľad nad dodr-
žiavaním zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane  verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov podala 
správu o  výkone činnosti.

Nakoľko ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, predsedajúci požiadal návr-
hovú komisiu o  predloženie návrhu na 
uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. Na záver poďakoval prítom-
ným za účasť a zasadnutie ukončil.
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zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach
Štatistický úrad Slovenskej republi-

ky uskutočňuje zisťovanie aj v našej obci.
Slovenská republika sa zapojila do 

Zisťovania o príjmoch a životných 
podmienkach domácností v rámci pro-
jektu európskych štatistických zisťovaní. 
Cieľom zisťovania je získať zdroj údajov 
o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby 
a sociálnom vylúčení v krajinách Európ-

skej únie. To umožňuje analyzovanie ži-
votnej úrovne domácností na Slovensku 
a ich porovnanie v rámci celej Európ-
skej únie. Do zisťovania je zaradených 
takmer 6000 domácností z celého Slo-
venska.

Zisťovanie sa koná od 14. apríla 
2014 do 30. júna 2014. Medzi cca 300 
obcí, v ktorých sa zisťovanie uskutoč-

ňuje, bola zaradená aj naša. Vybrané 
domácnosti navštívi pracovník vo funk-
cii opytovateľa, ktorý je povinný sa pre-
ukázať osobitným poverením. Všetky 
informácie a názory, ktoré domácnosti 
poskytnú, sú anonymné. Podrobnejšie 
informácie sa môžu záujemcovia dozve-
dieť na stránke www.statistics.sk alebo 
na telefónnom čísle 037/7752 263.

V rámci geologickej úlohy: „Monito-
rovanie environmentálnych záťaží na vy-
braných lokalitách Slovenskej republiky“, 
riešenej pod sekciou geológie a prírod-
ných zdrojov MŽP SR, je možné vyšetriť 
kvalitu vody v domových studniach na 
území obce Trnovec nad Váhom.

Prioritu pre odber vzoriek vody 
majú studne s hĺbkovým dosahom v roz-
pätí od 15 m do 60 m. Pre bližšie infor-
mácie prosím kontaktujte koordinátora: 

Slavomír Mikita
ŠGÚDŠ - BA, Oddelenie hydrogeológie a 

geotermálnej energie
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Email: slavomir.mikita@geology.sk
Tel.: 02 / 59375239
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Analýza vôd

pozvánka na rodinný deň
na Lángovom dvore

 10.5.2014
OD 9:00  SI MÔŽETE VYSKÚŠAŤ RYBOLOV (na háčik bez protihrotu),  prihlášky na tel. 0905 442 389 
OD 12:00  UVIDÍTE UKÁŽKY  - WESTERNOVÉHO JAZDENIA ( Laura Hadnaďová, Lucia Hlavatá, ) 

  - TRAIL EXTREME (terénne  jazdenie Laura Hadnaďová) 
  - ZÁPRAHOVÉHO JAZDENIA (Laci Takács) 
  - VOLTÍŽNE VYSTÚPENIE   (Vladimíra Lenčešová a jej zverenkyne) 
 - DREZÚRNE VYSTÚPENIE (Tamara Trubačová na koni G-Star)
 -VYSTÚPENIE ALEXANDRA MAJERA (spolupráca s deťmi a koňom) 
- VYSTÚPENIE HUDOBNEJ SKUPINY GREMMY  

ATRAKCIE - ELEKTRICKÝ BÝK
 - TRAMPOLÍNA, HOJDAČKY, PRELIEZKY
 - LUKOSTREĽBA
 - SPÚŠŤACIE LANO 
 - MINI LEZECKÁ STENA
 - SKÁKACÍ HRAD



 Po veľmi miernej zime  prišiel aj 
rýchly nástup jari, ktorý umožnil vyko-
nanie potrebných jarných prác v  skor-
ších termínoch, ako sme boli zvyknutí.

1. marca sa uskutočnila Výročná 
členská schôdza našej obvodnej organi-
zácie spojená s voľbou členov výboru na  
obdobie rokov 2014-18. Správu predse-
du a  hospodára za rok 2013 si môžete 
prečítať na našej web stránke www.srztr-
novec.sk. Predseda Oo p. Vančík v rámci 
svojej správy  poďakoval za spoluprácu 
vedeniu obce a  za podporu a  pomoc 
sponzorov, ale aj všetkých , ktorí akou-
koľvek formou prispeli k činnosti našej 
organizácie počas roka. Vo voľbách bol 
zvolený 5 členný výbor zlúčenej organi-
zácie Trnovec n/V. a Selice. Funkcie boli 
rozdelené nasledovne: predseda Vančík 
Ferdinand, podpredseda Ivan Arpáš, ta-
jomník Radek Frivolt, hospodár Ing. Jo-
zef Belovič. V rámci diskusie boli navrh-
nuté zmeny do rybolovného poriadku 
na roky 2015-18, ktoré sa týkali lovnej 
miery kapra, lovných dní a doby lovu na 
rybníkoch, spôsobu lovu a množstva po-
nechaných rýb počas doby výnimky na 
lov kaprov. Tieto návrhy boli spolu s ná-
vrhmi ostatných obvodných organizácii 
predložené na rokovaní Mestskej kon-
ferencie  SRZ Šaľa, ktorá sa konala 13. 
apríla. Podľa vyjadrenie garanta Rady p. 
Zlatohlávka  a prezidentky Rady Žilina 
p. Ing. Janoušovej rybolovný poriadok 
s nami požadovanými zmenami nebude 
ichtyológom schválený a to z toho dôvo-
du, že je nad rámec zákona o rybárstve  
a nad rámec vykonávacej vyhlášky. Bu-
deme hľadať zákonné spôsoby, aby sme 

naše zámery mohli uskutočniť  a  tak 
ochránili a  obohatili naše revíry, aby 
v nich bolo vždy dostatok zdravých rýb.

V  polovici marca sa vykonalo váp-
nenie rybníka Amerika III a  uloženie 
neresových hniezd pre zubáča veľkoúste-
ho. 18. marca pri zvýšenej hladine Váhu 
sa napustilo asi 2-3  cm vody do rybní-
ka Amerika III. Škoda, že hladina Váhu 
potom rýchlo klesla o  viac ako 150 cm 
a znemožnilo sa ďalšie napúšťanie.

23. marca sa vykonalo zarybnenie 
rybníka Amerika III násadou kapra K3 
v množstve 930 kg. Násada bola následne 
ošetrená rupínom a prikŕmená fermento-
vanou kukuricou a kukuričnou drťou. 

Koncom marca pomocou kolegiál-
nej pomoci rybárov zo Šale sa upratal 
chovný rybník Vermek. Aj touto cestou 
im ďakujeme za pomoc. Za odmenu 
budú pozvaní na výlov udicami, ktorý 
bude počas niektorého víkendu do za-
čatia rybolovnej sezóny. Tu musíme s ľú-

Rýchly nástup jari 

tosťou konštatovať, že tieto práce mohli 
postupne vykonať aj naši členovia, ktorí 
si mohli odpracovať povinnú brigádu, 
ale nikto neprejavil samostatne iniciatívu 
v tomto smere.

1. apríla sa vykonalo zarybnenie Váhu 
pri Seliciach v množstve 700 kg a rybníka 
Amerika III násadou kapra K3+ v množ-
stve 500 kg. 4. apríla bolo ukončené jarné 
zarybnenie revírov zarybnením rybníka 
Vízallás v  množstve 800 kg. Ryby majú 
takto ešte dostatok času na adaptáciu pred  
začiatkom sezóny.

5. apríla sme sa v rámci obecnej bri-
gády na čistenie prírody aj mi zapojili do 
tejto činnosti, pri ktorej sa každoročne 
z  blízkeho okolia rybníka Amerika III 
a  pobrežia Váhu odvezie plná traktoro-
vá vlečka všemožného odpadu.  V rámci 
upratovania sa pokosila trstina na pobreží 
rybníka, ošetrila sa posledná násada rupí-
nom a  prikŕmila pšenicou. Z  pokosenej 
trstiny sa vytvorili ďalšie neresiská pre 
nastupujúci neres ostatných druhov rýb. 
Zároveň sa skontrolovali  neresiská na 
ktorých už boli ikry v  očnej zrelosti, čo 
znamená, že niekoľko dní už samostat-
ne plávali. Ďakujeme Obecnému úradu 
a poľovníckemu organizácii „DURMUZ“ 
za poskytnutie techniky na zvoz odpad-
kov a  za suroviny na uvarenie chutného 
gulášu pre všetkých zúčastnených.

Do začiatku sezóny ešte zostáva nie-
koľko týždňov, počas ktorých by bolo 
potrebné ešte upratať rybník Vízallás 
a  pripraviť všetko na rybárske preteky, 
ktoré sa uskutočnia 3. mája na rybníku 
Amerika III a na ktoré Vás týmto  srdeč-
ne pozývame.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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Do jarnej časti sezóny 2013/2014 
vstúpili hráči: Turoci, Franko – Bleho, 
Bartuš T., Zsille, Kuman, Žigárdi, 
Ölvecký, Legner, Székházi, Herceg, 
Fečík, Hrebík P., Grögner, Keszeli, 
Hrebík E., Szücs, Boženík J., Kántor N., 
Novák, Gál M., Janáč P., Dymák. Odišli: 
Očenáš, Kučera, Mesároš

14. kolo
Rumanová – Trnovec 5:2 (3:1)
Zápas mal jasný priebeh. Po vyrovnaní 
pekným gólom Bartuša T. domáci 
pridali ďalšie góly. Na konečných 5:2 
znížil Legner. Rozhodca Andrášik, 120 
divákov. Zaujalo: Výčapy-Opatovce – N. 
Sady 1:1 (0:0)

15. kolo
Svätoplukovo – Trnovec 4:0 (2:0)
Do prvého gólu bol zápas vyrovnaný. 
Potom zaúradoval Mokráš, strelec troch 
gólov. Rozhodca Németh, 120 divákov. 
Zaujalo:  Selice – Žihárec 3:1 (1:0)

16. kolo
Trnovec – Hájske 1:4 (0:2)
Domáci nezvládli prvé domáce 
stretnutie. Po góle Hrebíka P. na 1:2 
hostia v závere ešte pridali dva góly a tak 
vrátili prehru (1:3) z jesene. Rozhodca 
Hamran, 120 divákov. Zaujalo: Jarok – 
Selice 1:1 (0:0)

17. kolo
Rišňovce – Trnovec 8:0 (5:0)
V dopoludňajšom zápase domáci 
rozhodli už v prvom polčase. Hostia sa 
predviedli v slabom svetle, čo pred derby 
so Selicami neveští nič dobrého. Zaujalo: 
Selice – Cabaj-Čápor 2:0 (0:0).

FK Dynamo ďakuje p. Ševčíkovi za 
obnovu striedačiek.

Spracoval: Š. Kočiš

Jar bez bodov

Dorast  1.b trieda
Rumanová – Trnovec 2:3 (0:2)
Keszeli M., Végh M., Vaško B.
Kráľová n/V – Trnovec 5:0 (1:0)
Domáci premenili tri pokutové kopy.
Trnovec – Vinodol 2:1 (2:1)
Starko D., Vaško B.
Vlčany – Trnovec 1:0

1. Selice 17 13 3 1 42:16 42 +15
2. V. Opatovce 17 12 4 1 48:11 40 +13
3. Čakajovce 17 10 3 4 36:25 33 +6
4. Rišňovce 17 9 3 5 46:27 30 +3
5. Svätoplukovo 17 9 2 6 48:33 29 +5
6. Žihárec 17 8 1 8 43:29 25 +1
7. Hájske 17 8 1 8 31:28 25 -2
8. Nové Sady 17 7 3 7 39:41 24 -3
9. Trnovec 17 6 5 6 32:43 23 -1
10. Jarok 17 6 3 8 22:41 21 -3
11. Rumanová 17 6 1 10 33:56 19 -5
12. Kynek 17 3 2 12 17:45 11 -13
13. Mojmírovce 17 2 3 12 23:41 9 -18
14. Cabaj-Čápor 17 2 2 13 21:45 8 -16

Tabuľka II.A trieda  2013/2014

1. alekšince 17 15 2 0 107:13 47 +20
2. Kráľová n. V. 17 13 0 4 62:22 39 +15
3. Vinodol 17 12 2 3 69:20 38 +11
4. Vlčany 17 11 1 5 56:30 34 +7
5. Trnovec 17 10 3 4 55:20 33 +9
6. V. Opatovce 17 10 1 6 71:39 31 +4
7. Cabaj-Čápor 16 8 1 7 37:36 25 +1
8. Horná Kráľová 17 8 0 9 53:46 24 0
9. Mojmírovce 17 6 2 9 46:40 20 -7
10. Rumanová 17 6 1 10 48:50 19 -5
11. Jarok 16 2 4 10 13:47 10 -11
12. Diakovce 17 3 1 13 16:112 10 -14
13. Selice 15 2 1 12 17:60 7 -17
14. Branč 17 1 1 15 15:130 4 -23

Tabuľka I.B trieda  2013/2014

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

Trnovecké noviny marec-apríl 2014
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Stalo sa už zvykom, že počas mesiaca 
knihy navštívia našu obecnú knižnicu 
žiaci prvého stupňa základnej školy 
i  naši najmenší – škôlkari z  materskej 
školy. Nebolo to inak ani v tomto roku, 
snáď len návšteva žiakov 5. a 6. ročníka 
bola prekvapením. Je veľmi dobre, že sa 
pedagógovia snažia aj týmto spôsobom 
vzbudiť u  detí záujem o  knihy, či už 
náučné, poéziu alebo beletriu. Dnes, 
keď vzťah detí k písanému slovu je skôr 
zriedkavý, je dôležité pestovať lásku 
ku knihám už od malička. Pravdaže, 
knižnica nemôže fungovať bez čitateľov, 
aj výsledky knižnice sú hodnotené podľa 
ich počtu.  Preto aj my v našej knižnici 
sa vždy snažíme dopĺňať a  aktualizovať 
knižný fond, kupovať knihy, ktoré sú pre 
čitateľov atraktívne. Verme, že aj medzi 
tými najmenšími, z ktorých niektorí boli 
možno v knižnici po prvý raz, sa nájdu 
budúci nadšení čitatelia. Aj pre nich 
sme k mesiacu knihy zakúpili niekoľko 
nových titulov:

Náučná literatúra
Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako 
počúvať, aby nám deti dôverovali

Beletria
Keresztényiová – Sama mama
King – Joyland
Duranová – Lásky sa už nebojím
Silva – Angličanka
Duranová – Vášnivý dotyk
Nesbo – Polícia
Galbraith – Volanie Kukučky
Cornwellová – Posteľ z kostí
Quinnová – Vojvoda a ja

Literatúra pre deti a mládež
Walliams - Chalan v sukni
Futová – Keby som bola bosorka
Johnsonová – Meno hviezdy 
Johnsonová – Šialenstvo
Mead – Tieňom pobozkaná
Riggs – Domov pre nezvyčajné deti 
slečny Peregrinovej

Marec je už tradične mesiacom 
knihy. Každoročne v tento mesiac v našej 
škole prebieha viacero akcií. Nebolo 
to inak ani tento rok. Navštívili sme 
knižnicu, 28. marca prebehlo čítanie 
nonstop, keď počas vyučovacích hodín 
žiaci reťazovito čítali vybranú knihu. 
Počas celého mesiaca prebiehala súťaž 

Naj... kniha (najhrubšia, najťažšia, 
najtenšia, najkrajšia, najstaršia...), 
ktorá bola vyhodnotená 4.4.2014. 
Žiaci si mohli kúpiť knihu na Výstave 
kníh s odpredajom. Pevne verím, že 
uskutočnenie týchto akcií vzbudí u 
žiakov túžbu siahnuť po knihe, otvoriť ju 
a prečítať.

Mgr. Soňa Boženíková

marec mesiac knihy „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“
 John Ruskin 
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Europa v škole

Florbal

Gyors kitavaszodás

A turisztikai szakkört látogató tanu-
lók 2014. április 5-én részt vettek a Tor-
nóci Községi Hivatal, a  helyi halász-
szervezet és a helyi iskola és óvoda által 
szervezett akción. A tavaszi nagytakarí-

tavaszi nagytakarítás
a Vág partján

tás célja a község környékének szeméttől 
való megtisztítása volt. A turisták szom-
bat reggel a  harangláb előtt találkoztak 
és átmentek az Amerika halastóhoz. 
Csoportokban és egyénileg is becsülettel 

„Ég a kisze, lánggal ég,
Bodor füstje felszáll:

Tavaszodik, kék az ég,
Meleg a napsugár.

Mire füstje eloszlik,
A hideg köd szétfoszlik,

Egész kitavaszodik.“

szedték a szemetet az előkészített zsáko-
kba. A  szorgalmas munka jutalmaként 
frissítőt is kaptunk, finom gulyással lak-
tunk jól. Az akció végén a polgármester-
rel együtt már hagyományosan kivittük 
és elégettük a kiszebabát /Morena/, s ez-
zel befejeződött a  tél ószláv istennőjé-
nek a  hatalma, s  végre köszönthettük 
a tavaszt. Jó hangulatban, szívünkben az 
elvégzett munka örömével tértünk haza.                      

Katarína Tusková

Tisztelt tornóci lakosok!

Községük határában található az 
Amerika 1 és 2 vegyi hulladéktároló, me-
lynek tulajdonosa a Duslo a.s. Šaľa.

A vegyi hulladéktárolók ideiglene-
sen hamuval voltak lefedve, s hogy ez 
ne kerüljön a levegőbe, náddal és fűvel 
vetettük be, mely nagyon jól beágyazó-
dott. Az utóbbi időben a vegyi hulladék-
tárolókon gyakoriak a tűzesetek, melyek 
kárt tesznek a környezetben, a kiültetett 
növényzetben, és szennyezik Tornóc 
község légterét. 

Ez okból tilos a vegyi hulladéktá-
rolók közelében tartózkodni,  vegyék 
figyelembe, hogy „Idegeneknek belépni 
tilos!”

Megértésüket köszönjük                     
a Duslo képviseletében

Ing.Miroslav Potaš

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XIX
Szám 2
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Kuman Natália
Zalúbel Nela
Boris Kunderlík
Bujko Roland
Farkas Jázmin
Tóth Damian

Beke János, 74 éves
Rapca Mária, 86 éves
Réső Ilona, 64 éves
Komrhel István, 93 éves
Rehák Jozefína, 68 éves
Szabó Viktória, 73 éves

 Bócsa László
 Ács György
 
 Lobodás Jozefína
 Gubiš Valéria
 Tóth József

 Baláž Alojz
 Mezei Teréz

 Miskolczi Ilona
 Kvasňovská Mária

 Vánik Anna

Javůrek Krisztián és Scholtz Martina
Kurt Alois Usel és Kulina Henrietta

70
75

a nyilvános vízvezeték vízfogyasztói számára. A Nyugat-szlovákiai Vízművek értesíti 
az úszómedencével rendelkező vízfogyasztókat, hogy akik a medencékbe szeretnének 
vizet engedni, informálódjanak a vágsellyei üzemeltető központban a 031/7737666-
os telefonszámon. Az üzemeltető központ dolgozói a vízfogyasztás körülményeiről az 
érdeklődőket értesíteni fogja.
A  Nyugat-szlovákiai vízművek a  vízfogyasztás megvalósításával kapcsolatban 
a  következőket ajánlja: a  medencéket 9  és 16 óra között töltsék meg, vagy az éjjeli 
órákban 22 és reggel 5 óra között. A csapot csak 50 %-ra nyissák meg, s ellenőrizzék 
a víz esetleges elszíneződését vagy felkavarodását.
Ha zavaros vagy elszíneződött vizet észlelnek, a vizet állítsák le, és értesítsék az 
üzemeltető központot, amely intézkedik a csővezeték átöblítéséről.

A választás I. fordulója 2014. március 15-én zajlott. Tornócon 3 választási körzet 
működött, az 1. és 2. a helyi kultúrházban, a 3. Horný Jatov közösségi központjában.

A választók jegyzékében 2 241 szavazásra jogosult választó szerepelt, a választá-
son 858-an vettek részt, ez 38,28 %. Az érvényes szavazatok száma 846 volt. Az egyes 
jelöltekre leadott szavazatok:

Gyula Bárdos  60 szavazat
Jozef Behýl  3 szavazat
Ján Čarnogurský  4 szavazat
Robert Fico  189 szavazat 
Viliam Fischer     4 szavazat
Pavol Hrušovský   29 szavazat
Ján Jurišta    8 szavazat
Andrej Kiska  287 szavazat
Milan Kňažko  117 szavazat
Stanislav Martinčko 0
Milan Melník      4 szavazat
Helena Mezenská    9 szavazat
Radoslav Procházka 122 szavazat
Jozef Šimko      0

A II. fordulóba, melyre 2014. 3. 
29-én került sor, Robert Fico és Andrej 
Kiska jutott be.

A  választók jegyzéke szerint 2  238 
választásra jogosult polgárunk volt, 
a  választáson 975-en vettek részt, ez 
43,56 %. A  leadott érvényes szavazatok 
száma 966. A szavazás eredménye:

Robert Fico                           299 szavazat
Andrej Kiska                         667 szavazat

Végre itt a tavasz, sóhajtottunk fel. A fákon zöld levelek, 
illatukkal csábítanak az első tavaszi virágok, éled a természet.

Sok gyerek, tanító, szülő és iskolánkba látogató személy 
azonban bizonyára más változásra is figyelmes lett. Az iskola 
területén lévő községi bérlakás szemmel láthatóan megszépült. 
A 303-as lakóház tatarozásakor sor került az épület elejének 
szigetelésére, megjavították a tetőt, a lakásokban ablakcserére 
került sor, s  új ajtót kapott a  bejárat is. A  villámhárítókat 
is lecserélték. A  község mindezt saját költségvetéséből 
finanszírozta.

A tető- és homlokzat munkálatait a Ševčík k.f.t. végezte, 
az ablak- és ajtócserét a Menert cég Gaál J. helyi vállalkozóval 
karöltve.

Mindez vitathatatlanul hozzájárul a bérlők komfortjához, 
s a kellemes szín is bizonyára szemébe ötlik, s megörvendezteti 
az iskola környékének látogatóit is.

megszépültünk

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

Társadalmi 
 rovat
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Újszülöttek

Elhalálozás

Jubilánsok

Házasságotkötöttek
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európa az iskolában
A barátságnak nincsenek határai.
Ha valakivel kiépítünk egy szép 

kapcsolatot, azt a  távolság sem teheti 
tönkre. Tehát még az sem, ha néhány 
száz kilométerre vagytok egymástól.

ĺgy történt ez iskolánk két barát-
nője között is. Az előző, 2012/13-as ta-
névben az akkor harmadikos Bianka 
szüleivel Németországba költözött. Ma 
Kati barátnőjétől és egykori osztálytár-
saitól /a  jelenlegi negyedikesektől / 550 
kilométerre él. Az internet segítségével 
tartják a a kapcsolatot, s ha Bianka haza-

látogat szülőfalujába, mindig meglátoga-
tják egymást. ĺgy volt ez idén is, amikor 
Bianka eljött az iskolába. Mindannyian 
nagyon örültünk neki, s  kíváncsaiak 
voltuk, hogy is él Németországban. Ő is 
örült régi osztálytársainak.

Tőlünk tudta meg, hogy Katka be-
kapcsolódott az Európa az iskolában 
osrszágos versenybe. A  10-12 éves gy-
erekek kategóriájában a  verseny témája 
az „Európában mindenkinek van szom-
szédja” volt. Munkájában Biankáról írt. 
Elválaszthatatlan barátnőknek titulálta 

magukat. Elárulunk egy érdekességet is 
a  Bianka által látogatott németországi 
iskoláról. Katka ezt írta: Alapvetően igé-
nyesebb és szigorúbb iskola. A hiányzást 
is nagyon szigorúan veszik. Ha nem je-
lentitek be, még a rendőrök is kereshet-
nek. Ezen kívül a gyerekek 6-os jegyet is 
kapnak, ami a mi ötösünknek felel meg. 
Szerencsére mindketten kiváló tanulók, 
s ezek a jegyek nem fenyegetik őket.

Katka és Bianka örül, hogy barát-
ságukról olyan munka jött létre, melyet 
a  Vágsellyei járásban a  zsüri a  saját ka-
tegóriájában a legjobbnak ítélt meg. Ve-
lük együtt örülünk mi is és a negyedike-
sek is. Gratulálunk!

Mgr. Ingrid Garčárová

Győzelem a járási versenyen

 A tornóci gondozói szolgáltatások 
létesítménye 2013 utolsó szakaszában s 
ez év első hónapjaiban széleskörű felújí-
táson ment keresztül. A munkák a léte-
sítmény főbejáratának akadálymentesí-
tésével kezdődtek.

A lakóegységbe bevezették a meleg 
vizet, s ezzel megkezdődött a belső tér 
rekonstrukciója: a talajburkolat eltá-
volítása /melegvízcsövek/, a régi festék 
lekaparása az egész épületben, a linóle-
um feltépése, új talajburkolat lefektetése, 
festés,  másik csatornaakna építése a kert 
elülső részébe.

A szakmunkákat az arra jogosult cé-
gek , a többi segédmunkát pedig – bontás, 
mázolás, festés, hegesztés, ásás, áram- és 
vízvezetékre való bekötés – a község 
munkásai végezték precízen és pontosan, 
s mindezt teljes működtetés közepette.

Tisztelet a létesítmény klienseinek, 
akik az átalakítási munkálatokat megér-
téssel és türelemmel fogadták és viselték 
el. Nem lehet említés nélkül hagyni az 
ott dolgozók áldozatos munkáját, akik 
empátiával, segítőkészséggel és maxi-
mális erőbedobással a nehezített  körül-
mények ellenére is minden szükséges 
feltételt biztosítottak a lakóknak.

ĺgy aztán a létesítmény hosszú évek 
után olyan hellyé változott, ahol legalább 
minimális komfort áll a kliensek ren-
delkezésére, hiszen produktív éveikben 
sokszor kezük munkájával ők járultak 
hozzá a község életének szebbé tételéhez.

„A gyönyörű fiatal a természet játéka, 
a gyönyörű idős ember pedig műalkotás“.

a létesítmény vezetője

A gondozói szolgáltatások létesítményének felújítása
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Az Állami Vízügyi Igazgatóság állásfoglalása - 
emésztőgödrök

Az FK  Dynamo Tornóc tisztújító taggyűlése

Tornóc község az Álami Vízü-
gyi Igazgatóság megbízásából illetve 
a 364/2004-es vizekről szóló törvény ér-
telmében köteles állást foglalni a  házak 
emésztőgödreivel kapcsolatban, melyek 
létrehozását a  falu hatáskörébe tartozó 
építészeti hivatal engedélyezi.

Az emésztőgödrök használatát és 
rendes működését ezért az építészeti 
törvény értelmében az állami építészeti 
felügyelet, a  községi építészeti hivatal 
felügyeli. A község hatáskörébe tartozik 
a megállapított hiányosságok eltávolítá-
sára vonatkozó intézkedések feladatul 
adása is.

Azon ingatlan tulajdonosa, ahol szen-
nyvíz keletkezik és azt abban az emésztő-
gödörben fogják fel, melyet még a község 
csatornahálózata előtt hoztak létre, nem 
köteles rákötni az építkezést vagy a telket 
a nyilvános csatornahálózatra, de fel kell 

A tornóci kultúrházban  2014. már-
cius 1-jén került sor a tisztújító taggyűlé-
sre. Az elmúlt időszak tevékenységéről 
szóló jelentést Mgr. Boženík, a gazdál-
kodásról szóló jelentést pedig Žigárdi 
úr terjesztett elő. A vitába a következő 
személyek kapcsolódtak be: Vrba úr – a 
focisták tevékenysége 2010-től, Molnár 
úr – az ifik és a diákok tevékenysége, 
Hrabovský polgármester úr – finanszíro-
zás, szponzorok, Hrebík úr – szórakozás, 
Ölvecký úr –labdák, Klincko úr – szpon-
zorok, gyerekek létszáma, Kelemen úr 
-  hazai játékosok, anyagiak biztosítása.

A választóbizottságba Klincko, J. Bo-

tudnia mutatni, hogy az emésztőgödör 
tartalmát legálisan szállíttatta el – csakis 
az erre meghatározott helyre, a  folyókba 
és árkokba tilos elvitetni. Az emésztő-
gödörnek vízállónak kell lenni, s  az erre 
vonatkozó vizsgálatokat az STN 75 0905-
ös norma szerint kell elvégezni.

Az emésztőgödrök tartalma káros 
hatásának bakteriális készítményekkel 
való kezelését a  víztörvény és az ehhez 
kapcsolódó előírások nem szabályozzák. 
Az emésztőgödrök tartalma általánossá-
gban vízre ártalmas szennyező anyagnak 
számít, s  ezért a  felszíni és felszín alatti 
vizekbe való kiengedése tilos.

A  442/2002 Z.z. törvény 40. para-
grafusa 1. bekezdésének e/ pontja értel-
mében a  nyilvános vízvezetékek és csa-
tornahálózatok terén kihágást követ el 
az az építkezés- vagy telektulajdonos, 
akinél ha szennyvíz keletkezik nem köti 

ženík és T. Bartuš urakat választották. Az 
ellenőrző bizottságot J. Kelemen, J.Len-
ger és J. Žilinský urak alkotják.   Ezután 
következett a választás, mely során hat 
jelöltet választottak meg: Mgr. Boženík, 
Molnár úr, Žigárdi úr, Gaál úr, Z.Bartuš 
úr, Kočiš úr. Mgr. Boženík előterjesztette 
a határozati javaslatot, melyet a tagok el 
is fogadtak. A szavazás után az intézőbi-
zottság a következő összetételben dolgo-
zik majd:
Mgr. Boženík Juraj  -  a klub elnöke
Molnár Ervin -  alelnök
Gaál Ján – pénztáros
Žigárdi Marek – titkár

rá telkét vagy házát a nyilvános csator-
nahálózatra.

A tulajdonosnak meg kell teremtenie 
a  nyilvános csatornahálózatra kötődés 
műszaki feltételeit s  a  rákötésről szerző-
dést kell kötnie a  csatornahálózat tulaj-
donosával, hacsak a tulajdonosnak nincs 
meg az államigazgatási szerv engedélye 
a szennyvízeltávoltás más módjáról /házi 
szennyvíztisztító/.

A házi szennyvíztisztító vízügyi épít-
kezésnek minősül, tehát a  víztörvény 
52. paragrafusa 1. bekezdése alapján ezt 
a speciális építészeti hivatal engedélyezhe-
ti. Ehhez a törvény 56. paragrafusa szerint 
engedélyre van szükség, melyet a Vágsel-
lyei Járási Hivatal környezetvédelmi osz-
tályán kell kérvényezni.

Figyelmeztetjük a  lakosságot, hogy 
e törvény be nem  tartásával kapcsolatos ki-
hágásért a bírság 16 Є-tól  331 Є-ig terjed.

Bartuš Zoltán -  gazdagási felelős
Kočiš Štefan -  a csapat vezetője

Megjegyzés:A tagok és szurkolók száma 
a propagáció  ellenére is meghökkentően  
alacsony  volt

Feldolgozta: Š. Kočiš

Felhívás
A futballklub ezúton kéri azon  

szülőket, akiknek  iskolás gyermekük 
érdeklődik a labdarúgás iránt,

jelentsék be a klubban.

A Tornóci Községi Rendőrség az 
utóbbi időben a körzetben gyanús sze-
mélyek mozgását észlelte. Ezek a sze-
mélyek valószínűleg  csalás bűntettét 
követik el, pénzt csalnak ki főként az 
idős és egyedülálló-, elsősorban a község 
határán lakó személyektől. Igyekeznek 
lekötni az idős emberek figyelmét, s eza-
latt társuk otthonukban kifosztja az idős 

embereket, elveszi pénzüket, ékszereiket 
/aranygyűrűk, láncok/ és egyéb értéktár-
gyaikat, pl. bankkönyv, bankkártya.

Ezek a személyek villanyosoknak, 
gázosoknak biztosítási ügynöknek, fo-
gadóirodák alkalmazottainak vagy ren-
dőröknek adják ki magukat, s valami 
módon elterelik a megkárosított sze-
mély figyelmét. Társuk ezt kihasználva 

meglopja a polgárokat.
Ezért a községi rendőrség fokozott 

óvatosságra inti a lakosokat, gondolják 
meg, kit engednek be házukba, telkükre. 
A KR kéri a lakosságot, hogy minden 
gyanús gépkocsit vagy személyt jelent-
senek a községi hivatalban, vagy egye-
nesen a községi rendőrségen a 0905 479 
859-es vagy 031 7781575-ös telefonszá-
mon illetve a következő e-mail címen: 
policia@trnovecnadvahom.sk. 
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floorball - Vágsellyei JB, 2013/14-es tanév
A Tornóci AI és Óvoda az alapiskolák részére megrendez-

te a járási floorball-bajnokságot. A verseny két kategóriában 
zajlott: fiatalabb és idősebb diákok. A versenyben a Vágselly-
ei járás szinte minden alapiskolája részt vett, s a mi iskolánk 
tornatermében mérte össze erejét. Mindkét kategóriában a 
Vágsellyei Ľ. Štúr AI győzött. Tanulóink eredményei: fiatalabb 
tanulók – ötödik hely, idősebb tanulók kategóriája – egy szép 
második helyezés / a csapat felállása: Richard Sluška, Denis 
Farkas, Štefan Keszeli, Štefan Kuman, Pavel Kuruc /.

Azoknak, akik nem tudnák, milyen is ez a sport: a floor-
ball kollekív teremsport, a talajhokihoz hasonlít. A játékmezőn 
mindkét csapatból  öt játékos és egy kapus lehet a pályán. Cél a 
labda eljuttatása az ellenség kapujába. Ez egy gyorsan fejlődő 
sport, mely főként az iskolák körében népszerű..

        
PaedDr Róbert Mittermayer

 A kilencedik osztályosok /leszámítva 
a  mentálisan sérült gyerekeket/ országos 
tesztelésére a 2013/2014-es tanévben Tes-
tovanie 9  – 2014 címmel 2014. március 
12-én került sor. A  felmért tantárgyak: 
matematika, szlovák nyelv és irodalom, 
magyar nyelv és irodalom, ukrán ny-
elv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák 
irodalom. A  tesztelés előkészítéséért és 
lefolyásának móodszertani iirányításáért 
a  Szabványosított Mérések Nemzeti In-

tézete /NÚCEM/ felel. A  tesztelés meg-
szervezéséért az iskolaigazgató a  felelős. 
A tesztelés objektív ellenőrzését az Állami 
Tanfelügyelőség és   a kerületi iskolaügyi 
hivatal dolgozói, valamint az iskolatanác-
sok tagjai végzik. A  kerületi iskolaügyi 
hivatalok a tesztelés lefolyása objektivitá-
sának növelése céljából külső, pártatlan 
megfigyelőket, alap- és középiskolás pe-
dagógusokat bíztak meg.

A T 9 – 2014 eredményei:

Szlovák nyelv és irodalom
Tanulóink eredményessége: 

55,73 %
Országos átlagos eredményesség: 62,00%

matematika
Tanulóink eredményessége:

49,00 %
Országos átlagos eredményesség: 54,67%

                           
Katarína Tusková

Kilencedikesek tesztelése 2014

A  Pedagógusnap alkalmából tanítóink és iskolánk 
alkalmazottai egy kis ünnepségen vettek részt, melyet Vágsellyén 
a Cardinal Club vendéglőben tartottak meg. 

Március 28. évtizedek óta Ján Ámos Komenský nevéhez 
kapcsolódik. A népek tanítójának számos gondolata máig 
inspiráló számunkra. A pedagógusok ma is magukénak vallják 
és továbbfejlesztik az egyén és a társadalom művelődésének-
valamint az iskola humanizálásának és demokratizálásának 
fontosságára vonatkozó nézeteket.

A baráti beszélgetés elválaszthatatlan részét képezi 
a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak munkájának 
elismerése, a Komenský plakett átadása. 

Idén elismerésben részesült dolgozóink: Mgr. T. Lámalová, 
O. Ladičová, E. Šmátralová.

Katarína Tusková

Március 28.
pedagógusnap

   „Könyvek segítségével sokan iskolán kívül is tanult 
emberekké válnak. Könyvek nélkül azonban az iskolában 
sem válik tanult emberré senki“

Ján Ámos Komenský
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KÖSZÖNET

A községi képviselőtestület 25. ülé-
sére 2014. április 14-én került sor a köz-
ségi hivatal üléstermében. A polgármes-
ter úr egészségi okokból hiányzott az 
ülésről. Az elnöklő szerepét a  polgár-
mester úr megbízásából Róbert Láng 
alpolgármester töltötte be. A képviselők 
közül 9-en jelentek meg. Az ülés minden 
pontjában határozatképes volt.

Az ülés programja a  polgármes-
ter írásbeli javaslata alapján egy ponttal, 
a községi rendőrség parancsnokának kine-
vezésével bővült. A képviselők a változást 
egyhangúlag jóváhagyták. A jegyzőkönyv 
vezetésével az elnöklő Ing. Motolíkovát 
bízta meg, a hitelesítő pedig Čerhák úr és 
Ing. Hanzlík úr lett. A javaslóbizottság Ing. 
Gašpieriková, PaedDr. Suba és Erika Fülö-
pová összetételben dolgozott.

Az előző ülés határozatainak ellenőr-
zése keretében az elnöklő beszámolt ezek 
teljesítéséről. A határozat ellenőrzése után 
az építészeti, környezetvédelmi, mező-
gazdasági és közlekedési bizottság tevé-
kenységéről szóló jelentés következett, 
melyet Gašpieriková mérnöknő olvasott 
fel. A  bizottság tevékenysége keretében 
állást foglalt a  községben lévő fák kivá-
gásával és a  beruházásokkal kapcsolat-
ban, és kezdeményezte a község 2014-re 
vonatkozó beruházási terveit. A  községi 
rendőrség 2014 első negyedévi tevékeny-
ségéről szóló jelentését Ing. Roland Sza-
bó parancsnokhelyettes olvasta fel. Ing. 
Motolíková előterjesztette a  község pol-
gármesterének írásbeli javaslatát a  KR 
parancsnokának kinevezésével kapcso-
latban. Az adott feladatok teljesítése és 
a 3 hónapos próbaidő letelte után Roland 
Szabó úr kinevezését javasolta a Tornóci 
Községi Rendőrség élére. A polgármester 
javaslatát a képviselők egyhangúlag elfo-
gadták. Ezután következett a  község két 
rendeletének megtárgyalása:

1. Az 1/2014-es általános érvényű 
rendelet a szemét- és az építkezési hulla-

dék kezeléséről Tornóc községben, me-
lyet a 8. fejezet 8. pontjával egészítettek 
ki: a község egy megbízott személy által 
biztosítja a használt ruhák gyűjtését köz-
ségünkben.

2. A 2/2014-es általános érvényű ren-
delet a pót-vízellátás módjáról és a szen-
nyvizek utólagos elvezetéséről a  helyi 
körülmények alapján. A  rendeleteteket 
egyhangúlag elfogadták, s  a  polgármes-
ter aláírása után nyilvánosságra is hozzák 
a  község hivatalos tábláján és webolda-
lán a  rendeletek címszó alatt. A  mező-
gazdasági területek bérbeadásáról szóló 
versenytárgyalás megszüntetéséről Ing. 
Motolíková tájékoztatott. A  képvise-
lők határozatot fogadtak el, melyben 
megbízták a  községi hivatal elöljáróját, 
hogy készítse elő a Tornóc község tulaj-
donában lévő mezőgazdasági területek 
bérbeadásáról szóló újabb versenytár-
gyalás jogi alapját a falu jogi irodájának 
bevonásával és a  parcellák terepen való 
identifikálásával,  tárgyaljon a  jelenle-
gi bérlőkkel a  pót-földterületekről ab-
ban az esetben, ha KN „E” típusú tel-
kekről vagy részesedési tulajdonról van 
szó. A  következő pontban a  falunapok 
programját beszélték meg a  beérkezett 
javaslatok alapján Bócsová kultúrfelelős 
jelenlétében. A  program forgatóköny-
vét 2014. április 28-án tárgyalják meg. 
A  beérkezett postában előterjesztették 
a  COOP Jednota Galanta kérvényét 
a  bevásárlóközpont melletti 225 négy-
zetméteres telek megvételére. A kérvényt 
tudomásul vették. A  képviselőtestület 
elfogadta továbbá M. Klinko bérlő bér-
leti szerződésének meghosszabbítását 
2015.4.30-ig és a  lakóbizottság ajánlása 
alapján egy háromszobás lakás kiuta-
lását a  Mihálik családnak, nem hagyta 
jóvá a  Hornojatovčan Polgári Társulás 
anyagi támogatásra vonatkozó kérelmét 
az emlékszoba létrehozására, mégpedig 
azért, mert a község az objektum rekon-

Ezúton köszönjük a tornóci gondozói szolgáltatások létesítménye dolgozóinak azt gondoskodást és ápolást, melyet 
elhunyt édesapánknak, nagyapánknak, Komrhel Istvánnak nyújtottak,  amíg az intézményben tartózkodott, főként 

életének utolsó napjaiban.

a gyászoló Okruhlica család

strukciójára munkást és anyagot is adott. 
A vitában az elnöklő tájékoztatta a kép-
viselőket a  község gazdasági és szociális 
feljesztési programjának aktualizálásáról. 
A képviselők megjegyzései után az anya-
got elfogadásra előkészítik. Tájékoztatott 
továbbá a kábeltévé működtetője megvál-
toztatásának lehetőségéről, előterjesztette 
az alternatívákat a  régi „községi paplak”  
objektumának a  Maxtor s.r.o. cég által 
kidolgozott kihasználásáról. A hivatalve-
zetőnek feladatul adták, hogy szólítsa fel 
a  kábeltévé eddigi működtetőjét a  jobb 
KTV szignál biztosítására az egyéb szol-
gáltatók részéről érkezett ajánlatok miatt.

A községi képviselőtestület elfogadta 
a következő utcák járdáinak rekonstruk-
cióját: Újvári utca , Flóriánnál, Erdész 
utca, Temető utca, Molnár sor, Fölvég, 
Főutca a  ZOS irányából. Kisebb javítá-
sok: kijárat az 502-es lakóháznál, az ala-
piskola mellett, az egészségügyi központ 
melletti lakásoknál, a  Jatai utcában /kb. 
az utca közepén/, a kávézóból a Fő utcára 
való kimenet járdaszegélyének megjaví-
tását, az aluljáró ívének megnagyobbítá-
sát és a helyi utak javítását. A továbbiak-
ban a községi elöljárót megbízták azzal, 
hogy küldjön hivatalos leiratot a Szlovák 
Vasutaknak, melyben figyelmeztetnek 
arra, hogy a  Vaspálya utca rekonstruk-
ciójára feltétlenül szükség van.

A község főellenőrének 2013-as elle-
nőrző tervéről szóló beszámolóját és az 
ellenőrzés 2014-es évre szóló tervét a ké-
pviselők tudomásul vették. Ing. Gašpie-
riková, mint a felügyelőbizottság elnöke   
az SzK Nemzeti Tanácsa 357/2004 Zz  
összeférhetetlenségi  törvényéről szóló 
jelentést terjesztette elő. Mivel vitafels-
zólalás nem hangzott el, az elnöklő meg-
kérte a javaslóbizottságot, hogy terjessze 
elő a határozati javaslatot, s ezt a képvise-
lők egyhangúlag el is fogadták. Végezetül 
mindenkinek megköszönte a  részvételt, 
s az ülést berekesztette.
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A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala
felmérést végez községünkben is

A  Szlovák Köztársaság bekapcso-
lódott abba az európai statisztikai pro-
jektbe, mely a  háztartások bevételét és 
életkörülményeit méri fel. Cél az adats-
zerzés, mégpedig a  bevételt, a  szegény-
ség színvonalát és struktúráját, valamint 
a  szociális kirekesztettséget illetően  az 
Európai Unió országaiban. Ez lehetővé 

teszi a szlovákiai háztartások életszínvo-
nalának elemzését és összehasonlítását 
az EU országaival. A felmérésbe Szlová-
kia mintegy 6000 háztartása kapcsoló-
dik be.

A felmérés 2014. április 14. és 2014. 
április 30. között zajlik. A  több mint 
300 megfigyelt falu közé községünket 

is besorolták. A kiválasztott háztartáso-
kat meglátogatja egy kérdezőbiztos, aki 
köteles felmutatni névre szóló megbí-
zását. Minden háztartást érintő nézet 
és információ névtelen. Az érdeklődők 
bővebb tájékoztatást a www.statistics.sk 
weboldalon illetve a 037/7752263-as te-
lefonszámon nyerhetnek.

Az „Enviromentális veszélyeztetett-
ség Szlovákia kiválasztott területein”  ge-
ológiai felmérés feladatainak keretében, 
mely Szlovákia Könyezetvédelmi Mi-
nisztériumának geológiai és természeti 
forrásokkal foglalkozó szekciójához tar-
tozik, lehetőség van Tornóc községben 
a házi kutak vízminőségi kivizsgálására. 
A  vízmintát illetően elsőséget élveznek 
a  15-től 60 m  mélységig terjedő kutak. 
Bővebb információkért forduljanak 
a koordinátorhoz: 

Slavomír Mikita
ŠGÚDŠ - BA, Oddelenie hydrogeológie a 

geotermálnej energie
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11

Email: slavomir.mikita@geology.sk
Tel.: 02 / 59375239
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Elemzése a víz

családi nap a Láng-udvarban 10.5.2014
9 ÓRÁTÓL KIPRÓBÁLHATJÁK A HORGÁSZÁST / horgászás módosított horoggal /, jelentkezni a 0905 442 389-es 
telefonszámon lehet

12 ÓRÁTÓL BEMUTATÓKAT LÁTHATNAK: 
- WESTERNLOVAGLÁS (Laura Hadnaďová, Lucia Hlavatá) 
- TRAIL EXTREME (terénlovaglás Laura Hadnaďová) 
- FOGATHAJTÁS (Laci Takács) 
- TORNAMUTATVÁNYOK LÓHÁTON   (Vladimíra Lenčešová és pártfogoltjai.) 
- DREZÚR-LOVAGLÁS (Tamara Trubačová a G-Star lovon)
- ALEXANDER MAJER  FELLÉPÉSE (gyerekekkel és lovakkal együttműködve) 
- A GREMMY ZENEKAR FELLÉPÉSE 

ATTRAKCIÓK: 
- ELEKTROMOS BIKA, TRAMPOLÍN, ÍJLÖVÉSZET, ERESZKEDŐ KÖTÉL       

HINTÁK, MÁSZÓKÁK, MINI-MÁSZÓFAL, UGRÁLÓVÁR 



 A  nagyon enyhe tél után gyorsan 
kitavaszodott, s  ez lehetővé tette, hogy 
a szükséges tavaszi munkákat a  szokott-
nál hamarabb el tudjuk végezni. 

Március 1-én került sor a  körze-
ti szervezet évzáró közgyűlésére, ahol 
megválasztották a  vezetőségi tagokat 
a 2014-2018 közti időszakra. Az elnök és 
a gazdasági felelős beszámolóját a 2013-
as évről a www.srztrnovec.sk weboldalon 
tekinthetik meg. A  körzeti szervezet el-
nöke, Vančík úr beszámolójában köszö-
netet mondott a  község vezetőségének 
az együttműködésért, a  szponzoroknak 
a segítségért és támogatásért, és minden-
kinek, aki bármilyen formában segítette 
a szervezet egész évi tevékenységét. A to-
vábbiakban megválasztották a  Tornóc-
Szelőce egyesített szervezet 5 tagú vezető-
ségét is. A tisztségek elosztása a következő 
lett: Vančík Ferdinánd elnök, Arpáš Ivan 
alelnök, Frivolt Radek titkár, Ing. Jozef 
Belovič gazdasági felelős.

A  vitában változásokat javasoltak 
a  halászati rendben a  2015-18-as idő-
szakra, mely a  pontyok méretére, a  fo-
gás napjaira, a  halastavak halászási ide-
jére és módjára, és a  megtartható halak 
mennyiségére vonatkozott, kivéve azt 
az időt, amikor a pontyokat lehalásszák. 
Ezeket a javaslatokat a többi körzeti szer-
vezet javaslataival együtt a  horgászok 
vágsellyei városi konferenciája elé ter-
jesztették, melyre április 13-án került sor. 
Zlatohlávka úr, a Tanács védnöke és Ing. 
Janoušová, a zsolnai tanács elnöke elmon-
dása alapján az általunk javasolt, halászá-
si rendbeli vátozásokat az ichtiológusok  
nem fogadják el, mégpedig azért, mert 
túlmegy a  horgásztörvény és a  végzési 

rend keretein. Törvényes lehetőségeket 
fogunk keresni arra, hogy javaslatainkat 
megvalósíthassuk, és így megvédhessük 
és gazdagíthassuk horgászterületeinket, 
hogy mindig kellő mennyiségű egészsé-
ges hal legyen bennük.

Március közepén került sor az Ame-
rika III halastó meszesítésére, és a  foga-
sok ívásfészkeinek behelyezésére. 

Március 18-án a  Vág emelkedett 
vízszintje mellett az Amerika III halastó-
ba kb. 2-3 cm vizet engedtek. Kár, hogy 
aztán a Vág vízszintje gyorsan csökkent, 
több mint 150 centiméterrel, s  ezáltal 
nem lehetett több vizet beleengedni.

Március 23-án került sor az Ameri-
ka III halastó betelepítésére 930 kg K 3-as 
ponttyal. A halállományt rupinnal kezel-
ték, fermentált kukoricával és kukorica-
törmelékkel etették.

Március végén a sellyei halászok ba-
ráti segítségével kitakarítottuk a Vermek 
halastavat. Segítségüket ezúton is köszön-
jük. Jutalmul meghívjuk őket a horgász-
bottal való halászásra, mely a  horgász-
idény kezdete előtti egyik hétvégén lesz. 

Gyors kitavaszodás

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy itt 
tagjaink is ledolgozhatták volna a  köte-
lező brigádórákat, de önként senki sem 
aktívkodott.

Április 1-jén zajlott a Vág betelepítése 
Szelőcőnél 700 kg ponttyal és  az Amerika 
III betelepítése 500 kg K 3 + ponttyal.

Április 4-én a  horgászterületek be-
telepítése a  Vízállás halastó betelepíté-
sével ért véget, ahová 800 kg hal került. 
ĺgy a halaknak még az idény megkezdése 
előtt elég idő áll rendelkezésre az adaptá-
lódáshoz.

Április 5-én a  községi társadalmi 
munka keretében mi is bekapcsolódtunk 
a  tisztításba és takarításba, az Amerika 
III közvetlen környékéről és a  Vág part-
járól ilyenkor minden évben egy egész 
traktorpótkocsi különféle szemetet vi-
szünk el. A takarításkor lekaszálták a ha-
lastó partján lévő nádat, rupinnal kezel-
ték és búzával etették meg az állományt, 
a  levágott nádból újabb ívásfészkeket 
alakítottak ki a  többi halfajta számára is. 
Ellenőrizték azokat az ívásfészkeket is, 
ahol már érett ikrák voltak, tehát olyanok, 
amelyek pár nap múlva már úsztak.

Köszönjük  a  községi hivatalnak és 
a  DURMUZ vadászszervezetnek a  sze-
mételvivésre szolgáló gépek, valamint 
a finom gulyáshoz való nyersanyag bizto-
sítását.

Az idény kezdetéig még van néhány 
hét, amikor is ki kell még takarítani a Víz-
állás halastavat, s mindent elő kell készí-
teni a  horgászversenyhez, melyre május 
3-án kerül sor az Amerika III halastónál, 
s melyre Önöket is szeretettel meghívjuk.

PETROV ZDAR,
a halászszervezet vezetősége
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A 2013/2014-es tavaszi idénybe a kö-
vetkező játékosok kerültek be:   Turoci, 
Franko – Bleho, Bartuš T., Zsille, Kuman, 
Žigárdi, Ölvecký, Legner, Székházi, Her-
ceg, Fečík, Hrebík P., Grögner, Keszeli, 
Hrebík E., Szücs, Boženík J., Kántor N., 
Novák, Gál M., Janáč P., Dymák Távoz-
tak: Očenáš, Kučera, Mesároš
14. forduló
Rumanová – Tornóc 5:2 (3:1)
A  mérkőzés lefolyása egyértelmű volt. 
Bartuš T. egyenlítő gólja után a  hazaiak 
további gólokat lőttek, Az 5:2-es végered-
ményt Legner állította be. Játékvezető 
Andrášik, 120 néző. További érdekessé-
gek: V. Opatovce – N. Sady 1:1 (0:0)
15. forduló
Svätoplukovo – Tornóc 4:0 (2:0)
A mérkőzés az első gólig kiegyenlített 
volt. Aztán jött Mokráš, aki mesterhár-
mast ért el. Játékvezető Németh, 120 néző. 
További érdekességek:  Selice – Žihárec 
3:1 (1:0).
16. forduló
Tornóc – Hájske 1:4 (0:2)
A hazaiak elbukták az első otthoni ta-
lálkozót. P. Hrebík gólja után /1:2/ a 
vendégek még két gólt rúgtak, s így 
megfordították az őszi mérkőzés 1:3-as 
eredményét. Játékvezető Hamran, 120 
néző. További érdekességek: Jarok – 
Selice 1:1 (0:0)
17. forduló
Rišňovce – Tornóc 8:0 (5:0)
A délelőtti mérkőzésen a hazaiak már az 
első félidőben eldöntötték a mérkőzés 
sorsát. A vendégek gyenge fényben 
tűntek fel, amely a Szelőcével játszott 
rangadó előtt semmi jót nem ígér.
További érdekességek : Selice – Cabaj-
Čápor 2:0 (0:0)

Az FK Dynamo köszöni Ševčík úrnak 
a cserepadok felújítását.

feldolgozta: Š. Kočiš

tavasz pontok nélkül

Ifjusági
Rumanová – Tornóc 2:3 (0:2)
Keszeli M., Végh M., Vaško B.
Kráľová n/V – Tornóc 5:0 (1:0)
Domáci premenili tri pokutové kopy.
Tornóc – Vinodol 2:1 (2:1)
Starko D., Vaško B.
Vlčany – Tornóc 1:0

1. Selice 17 13 3 1 42:16 42 +15
2. V. Opatovce 17 12 4 1 48:11 40 +13
3. Čakajovce 17 10 3 4 36:25 33 +6
4. Rišňovce 17 9 3 5 46:27 30 +3
5. Svätoplukovo 17 9 2 6 48:33 29 +5
6. Žihárec 17 8 1 8 43:29 25 +1
7. Hájske 17 8 1 8 31:28 25 -2
8. Nové Sady 17 7 3 7 39:41 24 -3
9. Tornóc 17 6 5 6 32:43 23 -1
10. Jarok 17 6 3 8 22:41 21 -3
11. Rumanová 17 6 1 10 33:56 19 -5
12. Kynek 17 3 2 12 17:45 11 -13
13. Mojmírovce 17 2 3 12 23:41 9 -18
14. Cabaj-Čápor 17 2 2 13 21:45 8 -16

Aktuális táblázat - II. A osztály

1. Alekšince 17 15 2 0 107:13 47 +20
2. Kráľová n. V. 17 13 0 4 62:22 39 +15
3. Vinodol 17 12 2 3 69:20 38 +11
4. Vlčany 17 11 1 5 56:30 34 +7
5. Tornóc 17 10 3 4 55:20 33 +9
6. V. Opatovce 17 10 1 6 71:39 31 +4
7. Cabaj-Čápor 16 8 1 7 37:36 25 +1
8. Horná Kráľová 17 8 0 9 53:46 24 0
9. Mojmírovce 17 6 2 9 46:40 20 -7
10. Rumanová 17 6 1 10 48:50 19 -5
11. Jarok 16 2 4 10 13:47 10 -11
12. Diakovce 17 3 1 13 16:112 10 -14
13. Selice 15 2 1 12 17:60 7 -17
14. Branč 17 1 1 15 15:130 4 -23

Aktuális táblázat - B csoport

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
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Immár hagyomány, hogy a könyv 
hónapjában a községi könyvtárba 
ellátogatnak az alapiskola alsó tagozatos 
tanulói, s legkisebbjeink, az óvodások is.

Ez évben sem volt ez másként, csak 
az 5. és 6. osztályosok látogatása volt 
meglepetés. Nagyon jó dolog, hogy a 
pedagógusok ily módon is igyekeznek 
felkelteni a gyerekek érdeklődését a 
könyvek iránt, legyen az tudományos 
irodalom, vers vagy szórakoztató könyv. 
Ma, amikor a gyerekek írott szó utáni 
vonzódása szinte ritkaságszámba megy, 
fontos, hogy kiskortól kezdve a könyvek 
szeretetére neveljük őket. Természetesen 
a könyvtár sem működhet olvasók nélkül, 
a könyvtár eredményeinek értékelése 
is az olvasók számától függ. Ezért mi 
is mindig igyekszünk aktualizálni és 
feltölteni könyvállományunkat, olyan 
könyveket venni, melyek  az olvasók 
számára vonzók. Higgyünk benne, hogy a 
legkisebb látogatók – akik közül néhányan 
most voltak először könyvtárban - egykor 
lelkes olvasókká válnak.

Nekik is vásároltunk néhány új 
könyvet a könyvhónap alkalmából:

Tudományos irodalom
Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako 
počúvať, aby nám deti dôverovali

Szépirodalom
Keresztényiová – Sama mama
King – Joyland
Duranová – Lásky sa už nebojím
Silva – Angličanka
Duranová – Vášnivý dotyk
Nesbo – Polícia
Galbraith – Volanie Kukučky
Cornwellová – Posteľ z kostí
Quinnová – Vojvoda a ja

Gyermek- és ifjusági irodalom
Walliams - Chalan v sukni
Futová – Keby som bola bosorka
Johnsonová – Meno hviezdy 
Johnsonová – Šialenstvo
Mead – Tieňom pobozkaná
Riggs – Domov pre nezvyčajné deti 
slečny Peregrinovej

Március már hagyományosan 
a  könyv hónapja. Iskolánk e  hónapban 
évek óta számos akciót szervez. Idén sem 
volt ez másként. Ellátogattunk a  köny-
vtárba, március 28-án olvasómaratont 
rendeztünk, amikor is a tanulók a tanítás 
alatt láncolvasással olvastak egy kivá-
lasztott könyvet. Egész hónapban tartott 
a  Leg....könyv verseny /legvastagabb, 

legnehezebb, legvékonyabb, legszebb, 
legöregebb.../, melynek kiértékelésére 
2014. április 4-én került sor. A  tanu-
lók a  vásárlással egybekötött kiállításon 
könyveket  vehettek. Hiszem, hogy az 
ilyen akciók felébresztik a  vágyat a  gy-
erekekben, hogy könyv után nyúljanak, 
kinyissák és elolvassák azt.

Mgr. Soňa Boženíková

március, a könyv hónapja
„A könyv az ember számára olyan, mint madárnak a szárny.“

 John Ruskin 
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