
Deň matiek

Na bicykli okolo Slovenska

Začala sa sezóna

 Medzinárodný deň detí  je sviatok 
detí, ktorý sa oslavuje v mnohých  kraji-
nách sveta. Nie je úplne jasné, prečo prá-
ve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak 
tento dátum je na svete najobľúbenejší, 
oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. 
V tento deň je zvykom, že sa na školách 
neskúša. A tak to bolo aj u nás. Dokon-
ca sme si pre deti pripravili zaujímavý 
program. Viete, čo zaujíma dievčatá? 
Pre dievčatá sme si pozvali zo Strednej 
odbornej školy v Galante budúce kader-
níčky, manikérky a  kozmetičky. Takže 
sme tu mali plno krásne upravených sle-

čien. Tety, ktoré sa zaoberajú kozmeti-
kou AVON, zasa predviedli  a porozprá-
vali o tejto známej značke. Samozrejme 
nezabudli sme ani na chlapcov. Budúci 
automechanici predviedli a porozprávali 
zaujímavosti, čo sa týka ich profesie. Ta-
kže sme si mohli prezrieť, čo sa skrýva 
pod kapotou áut. Medzitým si chlapci 
stihli zahrať školský futbalový turnaj. 
Pre našich najmenších budúce animá-
torky vykúzlili mnoho fantastickej zába-
vy, maľovanie na tvár patrilo medzi naj-
obľúbenejšie. A keď sme všetci vyhladli, 
naši rodičia nám pripravili chutný guláš 
a tety kuchárky sladučký koláč.

Katarína Tusková

Deň detí „Dieťa je živý kvet zeme.“ Maxim Gorkij

POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo základnej školy touto 
cestou srdečne ďakuje Združeniu 
rodičov školy za spoluprácu pri 

organizácii MDD.
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Tobias Farkaš
Petra Kováčová
Sebastian Sklenár
Sofia Tóthová

Jozef Daniel, 82 rokov
Darina Farkašová, 55 rokov
Jozef Felsö, 68 rokov
Jozef Marček, 63 rokov

 Júlia Čičmišová
 Mária Jobbágyová
 Jozefína Majtánová
 František Molnár

 Rudolf  Kónya
 Rozália Mihalovičová
 Valéria Vičíková

 Margita Kovácsová
 Anna Machová 
 Hedviga Véberová

 Mikuláš Tóth

 Margita Kuglerová 
 Ján Láng

Lucia Šramová a Štefan Kováč
Dominika Klištincová a Marek Žigárdi
Ing. Zsofia Víghová a Tomáš Maczala
Ing. Zuzana Arpášová a Juraj Karasz
Laura Farkašová a Ladislav Farkas
Adriána Hambalková a Oskár László
Zuzana Špendlová a Róbert Kováčik

70

75

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

Dňa 24. mája 2014 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V obci boli zria-
dené dva volebné okrsky.

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 2 232 osôb. Obálky boli odovzdané 195 vo-
ličom, 191 platných hlasov, účasť voličov bola teda 8,73%. Jednotlivé politické strany, 
hnutia a koalície získali:

Nova, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Smer – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Magnificat Slovakia
Demokratická občianska strana
7 statočných - Regionálna strana Slovenska
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar kereszténydemokrata Szövetség
Strana Tip
Ľudová strana Naše Slovensko
Európska demokratická strana
Nový parlament
Most – Híd
Kresťanská slovenská národná strana
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených
Vzdor – strana práce
Obyčajní ľudia a nezáviské osobnosti
Právo a spravodlivosť
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
Úsvit
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 

14 hlasov
8 hlasov
45 hlasov
3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov
1 hlas
3 hlasy
2 hlasy
5 hlasov
7 hlasov
1 hlas
1 hlas
29 hlasov
1 hlas
3 hlasy
0 hlasov
1 hlas
2 hlasy
5 hlasov
9 hlasov
0 hlasov
5 hlasov
2 hlasy
 0 hlasov
1 hlas
29 hlasov
1 hlas
13 hlasov

 Divadelnú hru CYLINDER                                                      
si mohli všetci milovníci tohto žánru po-
zrieť v  Miestnom kultúrnom stredisku 
Trnovec nad Váhom dňa 26. apríla 2014 
o 17.00 hodine.

Je to hra španielskeho autora Vitala 
Azu. Jej dej sa odohráva začiatkom mi-
nulého storočia. Kandidát na poslanca 
don Carlos Mendés práve prehral vo 
voľbách. Musí si teraz splniť svoje fi-
nančné záväzky voči svojim podporova-
teľom a  agitátorom. Jednou z  nich je aj 
pani Cypruša „Vrtuľa“ Ryšavá, ktorá ho 
má v týchto dňoch navštíviť. Spolu s do-
nom Carlosom býva v jeho dome aj jeho 

najlepší priateľ don Leopoldo Aguilera 
s manželkou Filoménou. Je to žena ener-
gická, rázna a  strašne žiarlivá. Napriek 
tomu si Leopoldo našiel milenku Paz, 
ktorá má naňho neznesiteľné finančné 
nároky. Rozhodne sa ju preto opustiť 
a  nepočíta s  tým, že ho začne vydierať 
– pokiaľ jej nepošle 4000 pesiet, všetko 
povie jeho žene. Od tohto momentu sa 
začne diať množstvo vtipných, nečaka-
ných udalostí a  zvratov, ktoré vedú až 
k odhaleniu pravdy, spejú do dramatic-
kého záveru a pre mnohých aj šťastného 
konca. Ten však nečaká dona Leopolda...

Toto vtipné, svieže dielko sa divá-

kom v  Miestnom kultúrnom stredisku 
veľmi páčilo. Ďakujeme nadšeným ama-
térskym hercom z  divadelného súboru 
DESAŤ, ktorý vznikol pri Miestnom kul-
túrnom stredisku Horná Kráľová v roku 
2000. Za 14 rokov svojej existencie sa 
predstavil divákom s divadelnými hrami 
– prevažne komédiami – od slovenských 
i  zahraničných autorov. Okrem domá-
cich divákov sa za tie roky predstavili aj 
divákom v  okolitých obciach. Snažia sa 
rozdávať divákom radosť a ako sa vyjadril 
Ing. Tomáš Lencsés, jeden z členov tohto 
súboru, dúfajú, že sa im to darí i v našej 
obci, ktorú navštívili už po tretí raz.

divadelná hra Cylinder

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom
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na bicykli okolo Slovenska
V sobotu, 7. júna 2014 predpolud-

ním sa našou obcou smerom zo Selíc na 
Šaľu prehnalo 109 účastníkov 5. etapy 
(z Levíc do Bratislavy – 178,6 km) 58. 
ročníka cyklistických pretekov Okolo 
Slovenska. 

Zhruba dve hodiny pred hlavným 
pelotónom zavítal do našej obce iný 
nadšenec cyklistiky. Osamelý jazdec, či-
perný dôchodca Ladislav Holub z  Poše 

v okrese Vranov nad Topľou. Pán Holub 
je viac ako 50 rokov zberateľom pohľad-
níc obcí a miest z celého sveta. Má ich vo 
svojej zbierke viac ako päťtisíc.

V roku 2010 si dal záväzok za 8 ro-
kov zozbierať pohľadnice všetkých obcí 
a miest na Slovensku, ktorých je 2 924. 
Sadol na bicykel a toho času už navští-
vil viac ako polovicu z  ich celkového 
počtu, aby získal pohľadnicu aj s  ori-

ginálnou pečiatkou príslušnej obce. Na 
doplnenie kompletnej zbierky má ešte 
necelé 4 roky jazdy po cestách aj neces-
tách SR.

Vážený pán Holub, želáme Vám 
pevné zdravie, trpezlivosť a šťastnú ces-
tu za naplnením Vášho sna.

Za obyvateľov obce Trnovec nad Váhom
                   Ján Hrabovský, starosta

 Stretávame sa s ním denne, potre-
bujeme ho, keď ho nemáme, vieme sa 
aj nahnevať. Viete, o kom hovorím? No 
predsa o chlebíku. Chlebík je vzácny dar. 
Naše babičky by povedali : „Je to dar od 
Boha“. Uctievame si ním vzácnych hostí. 
A nás zaujímalo, ako taký chlebík vznik-
ne a ako ho piekli voľakedy. Zistili sme, 
že teta Melegová má doma veľkú pec na 
chlieb a  poprosili, aby nám ukázala , čo 

treba urobiť, aby sme chlebík mali na 
stole. Zišli sme sa v jedno sobotné ráno 
a navštívili pani Gabiku, ktorá, kým sme 
ešte my spali, zamiesila cesto na chlieb 
a posúch. Než sme k nej dorazili, cesto 
pekne vykyslo. Pec bola super vyhriata, 
takže sa chlieb mohol sádzať do pece. 
Všetci sme čakali, čo sa bude diať. Ujo 
Janko cesto uložil na veľkú lopatu a dal 
piecť do pece. Po pol druhej hodine  

krásne voňavý, mäkučký , chutný chle-
bík bol na stole. Chutil náramne a neve-
deli sme sa ho dojesť.

Všetci sme sa zhodli, že doma upe-
čený chlieb je ten najlepší. Naše poďako-
vanie patrí tete Gabike Melegovej a ujo-
vi Jankovi Melegovi za krásne strávený 
a poučný deň. Srdečne ďakujeme.

Katarína Tusková

Piekli sme chlebík
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invázne druhy rastlín
Invázne druhy sú nepôvodné druhy, 

ktoré sa samovoľne šíria a  vytláčajú pô-
vodné druhy z ich prirodzených biotopov 
a znižujú biologickú rozmanitosť.

Ochrana prirodzeného druhového 
zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iné-
ho aj odstraňovanie inváznych druhov. 
Pre ochranu prirodzeného druhového 
zloženia ekosystémov je zakázané in-
vázne druhy dovážať, držať, pestovať, 
rozmnožovať, obchodovať s  nimi, ako 
aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, 
ktoré by mohli spôsobiť samovoľné 
rozšírenie invázneho druhu (§ 7  ods. 
1 a 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších pred-
pisov).

Vlastník (správca, nájomca) po-
zemku je povinný odstraňovať invázne 
druhy zo svojho pozemku a o pozemok 
sa starať takým spôsobom, aby zamedzil 
opätovnému šíreniu inváznych druhov, 
a  to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak 
je známy, inak na náklady štátu (§ 7 ods. 
3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prí-
rody a krajiny v znení neskorších predpi-
sov).

Vzhľadom na to, že dňa 01.01.2014 
nadobudol účinnosť zákon č. 506/2013 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
543/2002 Z.z o ochrane prírody a kraji-
ny v znení neskorších predpisov a kto-
rým sa menia a  dopĺňajú niektoré zá-
kony, štátnu správu v prvom stupni vo 
veciach ochrany drevín vykonáva obec.

Zoznam inváznych druhov a  spôso-
by ich odstraňovania ustanovuje príloha 
č. 2 vyhlášky Ministerstva životného pro-
stredia Slovenskej republiky č. 24/2003 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov.
Spôsoby odstraňovania:
Invázne druhy rastlín je potrebné od-
straňovať hneď v  počiatočnom štádiu 
ich výskytu na lokalite, keď je ich odstra-
ňovanie najefektívnejšie. O  spôsoboch 
odstraňovania inváznych druhov rastlín 
rozhodujú najmä spôsoby ich rozmno-
žovania, početnosť na lokalite, charak-
ter a  situovanie stanovišťa, ohrozenosť 
a  veľkosť lokality, fáza rastu rastliny 
a ďalšie biologické vlastnosti druhu. 

1. Mechanický spôsob odstraňovania:
Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom ale-
bo maloplošnom výskyte druhu na lo-
kalite alebo pri výskyte druhu v ochran-
ných pásmach vôd alebo v chránených 
územiach. 

1.1. Vykopávanie: Tento spôsob je 
vhodný pre všetky druhy zo skupiny 
A, B a C. V prípade druhov zo skupiny 
B a C je výkop potrebné realizovať v ob-
dobí pred ich kvitnutím. V prípade dru-
hu boľševník obrovský je nevyhnutné 
vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa 
musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 
cm. V prípade druhov pohánkovec a sl-
nečnica hľuznatá je potrebné výkop rea-
lizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky 
koreňov, z  ktorých je rastlina schopná 
v pôde regenerovať. 

1.2. Vytrhávanie: 
Vhodný na odstraňovanie semenáčikov 
rastlín a  mladých rastlín na lokalitách 
s výskytom druhov zo skupiny B a C. 

1.3. Pastva: Tento spôsob je vhodný na 
lokalitách s výskytom druhov zo skupi-

ny B  a  C. Pastvou hovädzieho dobytka, 
oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna 
fáza vývoja rastlín a mechanicky sa od-
straňujú koreňové púčiky i celé rastliny. 
Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite 
znižuje, ale bez použitia aj ďalších spô-
sobov k  ich úplnému odstráneniu ne-
dochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze 
tvorby semien druhu boľševník obrov-
ský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú 
semená na svojich telách alebo trusom, 
a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozši-
rovaniu na lokalite. 

1.4. Orba: Spôsob je vhodný na poľno-
hospodársky využívaných stanovištiach 
pre druhy zo skupiny B a C. Porast je po-
trebné poorať v období pred kvitnutím. 
Po orbe je nevyhnutné osiať plochu kon-
kurenčne silnejšími druhmi ako ozimná 
raž alebo jačmeň jarný. V prípade druhu 
ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie 
plochy lucernou siatou alebo mätono-
hom trvácim. 

1.5. Kosenie a  mulčovanie: Tento spô-
sob je vhodný pre všetky druhy zo sku-
piny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť 
a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je 
opakované kosenie a mulčovanie v prie-
behu sezóny. 

1.6. Sekanie: Tento spôsob je možné 
použiť pre druh boľševník obrovský. 
Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod 
pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú 
koreňové rozmnožovacie púčiky. Presek-
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Dvadsiate šieste zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva sa konalo 05.05.2014 
v  zasadačke obecného úradu v  Trnovci 
nad Váhom. Predsedajúcim zasadnutia 
bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prí-
tomných bolo 8  poslancov. Ing. Gašpie-
riková sa ospravedlnila. Za zapisovateľa 
zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolí-
kovú, za overovateľov zápisnice boli urče-
ní  poslanci Rastislav Hrabovský a Alojz 
Čelítko. Návrhová komisia bola zvolená 
jednohlasne v zložení Ing. Jozef Hanzlík, 
Ing. Jaroslav Hlavatý, Jaroslav Čerhák.

Prvým bodom programu bolo opä-
tovné prejednávanie žiadosti COOP 
Jednota Galanta, SD, ktorá k  svojej žia-
dosti o odkúpenie pozemku parcela číslo 
45/3 k.ú. Trnovec nad Váhom o výmere 
225 m2  predložila ponuku kúpnej ceny 
pozemku 8 eur  za 1 m2. Poslanci navrhli 
8,50 eur za 1 m2 t.j. za cenu obvyklú ako 
obec toho času predáva pozemky, túto 
aj jednohlasne schválili. Prevod majet-
ku obce bol schválený v zmysle §9a ods. 
8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov- 
pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu 
k  pozemkom zastavaných stavbou vo 
vlastníctve navrhovateľa COOP Jednota, 
SD Galanta.

V  druhom bode bola prejednávaná 
žiadosť p. P. Éleša, bytom Trnovec nad 
Váhom č. 129 o odkúpenie pozemku par-
cela č. 800/2 o výmere 14 m2 ( podľa GP 
č. 06/2014 novovytvorená parcela – pred-
záhradka). Poslanci jednohlasne schválili 

kúpnu cenu 8,50 eur za m2. V ďalšom na-
sledovalo preobsadenie 1-izbového bez-
bariérového bytu v bytovke č. 79.

Na základe odporučenia bytovej ko-
misie zo dňa 28.04.2014 boli oslovení žia-
datelia o 1-izbový byt: T. Takáč a L. Petro-
vič. Obidvaja bezbariérový byt odmietli. 
V druhej skupine boli ohlásení p. O. Šu-
bová  a V. Veľbacká. Poslanci informáciu 
vzali na vedomie.

V rámci diskusie bola prejednávaná 
žiadosť Občianskeho združenia HOR-
NOJATOVČAN o finančný príspevok vo 
výške 500 eur na vydanie publikácie, tlač 
a distribúcia pozvánok, ako aj označenie 
budovy. Poslancov zaujímal rozpočet ak-
cie v Hornom Jatove a jej financovanie.

Na zasadnutí bol prítomný RSDr. 
Gomboš, ktorý na dotazy poslancov od-
povedal. Boli oslovení rodáci a sponzori, 
napr. prispel p. Eduard Kukan, Farma 
Majcichov; táto akcia by mala byť zahrnu-
tá do programu obecných dní.  Poslanci 
nakoniec schválili  preplatenie publikácie 
pre stretnutie rodákov Horného Jatova.

Pokračovalo sa v diskusii: Ing. Hlava-
tý sa dotazoval, či sú záujemcovia o po-
zemky na býv. „Hydrostaváckom dvore“ 
a  určené podmienky predaja? Starosta 
– zatiaľ nie sú určené a zverejnené pod-
mienky.

Čelítko- tlmočil sťažnosť občanov na 
obťažovanie hlukom z kovošrotu pri že-
leznici. PaedDr. Suba- na zasadnutí  mal 
byť prítomný náčelník OP, malo by sa 
dosledovať dodržiavanie nočného kľudu 

pri práci na šrotovisku. V diskusii pouká-
zal na zmeny termínov vývozu odpadu; 
ďalej na zlé udržiavanie zelene v obci, na 
kosenie zelených plôch, ktoré  treba riešiť 
doplnením fyzickej sily, prípadne dokú-
pením strojov.

Láng navrhol kúpu hydraulického 
nástavca na kosenie; tiež poukázal na ko-
senie  v Novom Trnovci, kde toho času sa 
ešte nekosilo, a  stred obce bol už 3  krát 
skosený.

Vyjadrenie starostu k  dotazom po-
slancov – zmeny zberu odpadu nastali 
z  technických príčin firmy; kosenie celej 
obce trvá 4-5  týždňov. Naši pracovníci 
aktívne túto činnosť vykonávajú počas 
celej sezóny. Ďalej informoval o príprave 
rekonštrukcie chodníkov a  ciest v  obci. 
PaedDr. Suba- doporučuje chodníky robiť 
zámkovou dlažbou.

Ing. Hanzlík – doteraz sa nerozhodlo 
o ďalšom využití budovy bývalej fary a už 
bol objednaný geodet; návrhy pôdorysov, 
ktoré boli na komisii predložené, treba 
poslať všetkým poslancom a navrhol zvo-
lať pracovné zasadnutie na prejednanie 
využitia bývalej fary. Starosta odpovedal, 
že geodet zameriaval výškopis a poloho-
pis. Zatiaľ sme o spôsobe využitia budovy 
býv. fary nerozhodli, ešte nie je nič roz-
hodnuté!

Nakoľko ďalšie diskusné príspevky 
neodzneli, predseda návrhovej komisie 
prečítal návrh na uznesenie, ktorý poslan-
ci jednohlasne schválili a predsedajúci za-
sadnutie ukončil.

nutie rastliny na úrovni alebo tesne pod 
povrchom je neúčinné a  nezabráni re-
generácii rastu. Sekanie je potrebné vy-
konávať v období tvorby ešte nezrelých 
zelených semien, keď môže byť rastlina 
po takom zásahu odstránená celá. 
 
1.7. Odstrihávanie súkvetí a súplodí: 
Tento spôsob je možné použiť pre druh 
boľševník obrovský. Realizuje sa na kvit-
núcich jedincoch a  po odkvitnutí rast-
liny približne v  štádiu tvorby zelených 
semien. Potrebné je dbať, aby semená 
pri manipulácii s  nimi nevypadáva-
li. Súkvetie a  súplodie je po odstránení 
potrebné spáliť. Zrezaním alebo od-
strihnutím súkvetia a súplodia jeden až 
dva razy za vegetačné obdobie sa zníži 

celková vitalita rastliny. Pretože rastliny 
môžu vytvoriť náhradné menšie súkve-
tie a následne aj súplodie, je taký zásah 
potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať. 

2. Chemický spôsob: Uplatňuje sa naj-
mä pri veľkoplošných výskytoch druhu 
v  čase najväčšej tvorby listovej plochy. 
Na odstránenie rastlín možno využiť re-
gistrované prípravky na ochranu rastlín 
(herbicídy). Zvyčajne je potrebné vy-
konať opakovanú aplikáciu po ďalšom 
vzídení nových jedincov. Chemický spô-
sob odstraňovania je vhodný pre všetky 
druhy zo skupiny A, B  a  C. V  prípade 
druhov zo skupiny A  je vhodné pone-
chať rastlinu počas vegetačného obdobia 
bez zásahu a chemický postrek aplikovať 

na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený 
porast je potrebné ponechať cez zimu 
premrznúť a  potom odstrániť. Pri dru-
hoch s  hrubšou stonkou možno využiť 
aj metódu vpichu koncentrovaného prí-
pravku do stoniek (injekčná metóda).
 
3. Kombinovaný spôsob: Uplatňuje sa 
predovšetkým na plošne rozsiahlych, vy-
sokých a hustých porastoch, kde samot-
ná chemická aplikácia už nie je účinná. 
Najskôr sa porasty mechanicky odstrá-
nia (vypílením, zrezaním, vysekaním 
alebo kosením) a  na regenerujúce časti 
rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na 
ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob 
odstraňovania je vhodný pre druhy zo 
skupiny B a C.
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Dvadsiate siedme zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva sa konalo 16. júna 
2014 v zasadačke obecného úradu v Tr-
novci nad Váhom. Predsedajúcim za-
sadnutia bol starosta obce Ing. Ján Hra-
bovský. Prítomných bolo 9  poslancov. 
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci 
určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov 
zápisnice boli určení  poslanci Jaroslav 
Čerhák a  Róbert Láng. Návrhová ko-
misia bola zvolená v  zložení Ing. Gaš-
pieriková, E. Fülöpová, PaedDr. Suba. 
V  rámci kontroly plnenia uznesenia 
starosta obce informoval o  začatí re-
konštrukcie chodníkov v obci, začalo sa 
ul. Mlynárskou; o rekonštrukcii káblo-
vého rozvodu prevádzkovateľom; o pre-
vode majetku obce pre COOP Jednota 
SD Galanta a p. Éleša. Dôvodovú správu 
k prenájmu poľnohospodárskej obecnej 
pôdy predniesla Ing. Motolíková. 

Jedná sa o 15 parciel, ktoré sú v po-
dielovom spoluvlastníctve obce, Farmy 
Jatov, SPF a fyzických osôb, tieto sa na-
chádzajú v  katastri Horný Jatov  a  Tr-
novec nad Váhom. Celková výmera 
obecnej prenajatej pôdy je cca 1 hektár. 
Farma Majcichov, ktorá je podielovým 
spoluvlastníkom predmetných parciel 
a v súčasnosti tieto pozemky užíva má 
naďalej záujem o prenájom pôdy s tým, 
že sú ochotní akceptovať navýšenie ná-
jomného na jeho trhovú úroveň. Po-
slanci túto informáciu vzali na vedo-
mie. V ďalšom bode bolo prejednávané 
hospodárenie obce za rok 2013 a návrh 
záverečného účtu. Podrobnú informá-
ciu podal starosta obce. PaedDr. Suba 
v časti návrhu sa dotazoval na adminis-
tratívne poplatky, kde plnenie bolo na 
88,13 %, v  rámci toho na poplatky na 
stočné a na ďalšie správne poplatky, ďa-
lej na počet zamestnancov obce a prie-
merný plat zamestnancov. J. Čerhák sa 
spýtal na pohľadávky obce v sume 108 
852 eur k 31.12.2013. Vysvetlenie k do-
tazom podal starosta obce. Na základe 
výsledkov auditu a správy hlavnej kon-
trolórky obce, obecné zastupiteľstvo 
schválilo celoročné hospodárenie obce 
za rok 2013 bez výhrad  a  záverečný 
účet nasledovne: príjmy bežné a  kapi-
tálové vo výške 1 567 632, 65 eur a vý-
davky vo výške 1  571 991,48 eur; vý-
sledok hospodárenia -4358,83 eur, t.j. 
výsledok rozpočtového hospodárenia 

obce za rok 2013 je schodkový, z  toho 
dôvodu nevzniká povinnosť obce tvo-
riť rezervný fond. Informatívnu správu 
k  plneniu rozpočtu obce za I. štvrťrok 
2014 podala hlavná kontrolórka obce. 
Konštatovala, že príjmy za sledované 
obdobie dosiahli plnenie 22,26 % a vý-
davky boli čerpané na 31,17%. V závere 
doporučila vykonať zmenu rozpočtu 
v  časti kapitálové výdavky v  položke 
nákup budovy (fary), nákup motor. vo-
zidla, ďalej uplatňovať novelu zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy t.j. zmeny rozpočtu vykonať 
do 31.8. rozpočtového roka. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo na vedomie hospo-
dárenie obce za 1. Q. 2014 a doporuči-
lo finančnej komisii pripraviť návrh na 
zmenu rozpočtu k  31.07.2014. Správu 
bytovej komisie, návrhy na predĺženie 
nájomných zmlúv v  bytoch a  preob-
sadenie 3-izbového bytu v  bytovke č. 
994 predniesla Ing. Motolíková. Ďalej 
nasledovala správa predsedu komisie 
športu, kultúry, vzdelávania, mládeže, 
sociálnych vecí a zdravotníctva p. Čer-
háka. V  správe informoval o  činnosti 
komisie za 1. polrok 2014. Okrem iné-
ho o  príprave obecných dní, o  perso-
nálnych zmenách vo futbalovom klube 
a  o  príprave mini futbalového turnaja 
o  Pohár starostu obce a  pod. V  rám-
ci tohto bodu poslankyňa E. Fülöpová 
pripomenula, že správa neobsahova-
la situáciu, ktorá bola na futbalovom 
ihrisku – výtržníctvo, s  tým súvisiaca 
pokuta pre TJ (čiže obec) vo výške 300 
eur, či bola pokuta zosobnená, treba to 
riešiť; ďalej ako funguje multifunkčné 
ihrisko. Je problém dostať sa na ihris-
ko, za užívanie multifunkčného ihris-
ka sa vyberajú poplatky, kde sa odvá-
dzajú? TJ dostáva 27 tis. eur ročne na 
činnosť, nie sú vidieť pozitíva. PaedDr. 
Suba požiadal kontrolórku obce, aby na 
najbližšie zastupiteľstvo pripravila sprá-
vu o vyúčtovaní dotácie obce, ktorá sa 
poskytuje TJ. Treba analyzovať, či po-
skytnuté finančné zdroje idú správnym 
smerom. Je chyba, že obecná polícia nie 
je prítomná pri futbalových zápasoch, 
aby sa zabránilo výtržnostiam. Starosta 
obce doplnil príspevky o informáciu, že 
v  skutočnosti na TJ obec poskytuje 31 
tis. eur, lebo zamestnáva  zamestnan-
ca, ktorý je zadelený na celý športový 

areál. TJ má svoje stanovy, chýba mu 
organizačný a  odmeňovací poriadok. 
Láng - treba nájsť vhodné riešenie na 
prevádzkovanie 

celého športového  areálu a  riešiť 
zmenu formy športového klubu. Zastu-
piteľstvo jeho návrh schválilo.  V došlej 
pošte bol prejednávaný návrh Zmluvy 
o zriadení vecných bremien na parcely 
č. 400/4  a  674 pri Novom stavebnom 
obvode na zriadenie elektroenergetic-
kých zariadení, ďalej žiadosť p. Šmátra-
lu o  odkúpenie časti pozemku ako zá-
hrady za budovou „fary“ o výmere 250 
m2 . Obecné zastupiteľstvo schválilo 
prenájom pozemku. Ďalej bola predlo-
žená žiadosť DUSLO a.s. Šaľa o  stano-
visko k  Čpavku 3- zvýšenie ročného 
fondu pracovnej doby v  súlade s  plat-
nou územnoplánovacou dokumen-
táciou. Pokračovalo sa diskusiou.  E. 
Fülöpová opomenula, že občania neboli 
informovaní o  cyklistickom maratóne, 
ktorý prechádzal cez obec; ďalej v obci 
3 dni tiekla kalná voda, kto ju bude pla-
tiť, aj s kanalizáciou, pristavená cisterna 
s  vodou nesplnila svoj účel, lebo voda 
v cisterne bola tiež kalná; ďalej v akom 
štádiu riešenia je bitka , ktorá sa udiala 
v deň volieb, ďalej poukázala na zlé ko-
senie v obci, na neupravenú zeleň v cin-
toríne a  poukázala na nedoručovanie 
daňových výmerov pre občanov. Staros-
ta odpovedal, že  Západoslovenské vo-
dárne vedeli o stave vody v obci, podľa 
ich vyjadrenia závada s  pitnou vodou 
nastala z dôvodu náhleho odberu vody 
napúšťaním bazénov, obec je akcionár 
ZVS, na valnom zhromaždení bude 
o  tejto situácii informovať; bitku, kto-
rá sa stala na voľby, rieši štátna polícia. 
PaedDr. Suba poukázal na výber pokút 
súvisiacich s  parkovaním motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách 
a  chodníkoch. Na základe návrhu Ing. 
Hanzlíka obecné zastupiteľstvo schváli-
lo ďalšie využitie budovy býv. „fary“ ako 
obecný  úrad. Do diskusie sa prihlásil 
PhDr. Takáč. Pripomienkoval parko-
vanie vozidiel, ktoré upravuje zákon 
č. 8 z  roku 2009, občanov treba najprv 
upozorniť a  potom pokutovať, ďalej sa 
vyjadril k  situácii na futbalovom ihris-
ku, kde predtým pôsobil ako vicepre-
zident FK. Futbalový klub dostáva ne-
malé peniaze od obce, s  ktorými treba 
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rozumne hospodáriť, je to v  rukách 
starostu obce, aby riešil tieto záležitosti; 
ak je potrebné je treba zadeliť obecnú 
políciu na zápasy, pokiaľ sa výtržníctvo 
opakuje. Je možné, aby obec zakáza-
la predaj alkoholických nápojov počas 
športových podujatí a  dokonca obme-

dzila vstup na ihrisko osobám, ktoré 
incident vyvolávajú. OP môže požiadať 
štátnu políciu o  súčinnosť. V  diskusii 
pokračoval zástupca starostu a požiadal 
poslancov o  prehodnotenie platu sta-
rostu obce, nakoľko táto povinnosť kaž-
doročne vyplýva zo zákona poslancom. 

Poslanci schválili zvýšenie základného 
platu starostu o 21,66 % zo 70 % mož-
ných podľa zákona. 

Ing. Gašpieriková predniesla návrh 
na uznesenie, ktorý poslanci jednohlas-
ne schválili. Starosta poďakoval prítom-
ným za účasť a zasadnutie ukončil.

Dovoľte, aby sme Vás v krátkosti in-
formovali o činnosti našej organizácie za 
posledné dva mesiace. Začiatku sezóny 
predchádzali činnosti, ktoré boli zame-
rané na zarybnenie, ošetrenie násad, 
upratanie rybárskeho domu a  prípravu 
revírov na sezónu. Širšie okolie rybní-
ka AMERIKA III bolo strojovo poko-
sené, aby sa vytvoril dostatok miesta 
pre rybárov aj návštevníkov rybárskych 
pretekov.Za vykonanú prácu ďakujeme 
Štefanovi Žáčikovi a obecnému úradu za 
zapožičanie kosačky. Pobrežie bolo do-
kosené motorovými kosačkami našimi 
kolegami rybármi.

V druhej polovici marca bolo vyčis-
tené vyústenie potrubia z rybníka Ame-
rika III do starého ramena Váhu ako aj 
vyústenie starého ramena do hlavného 
toku. Tieto miesta boli znečistené ko-
nármi z  predchádzajúceho výrubu. Za 
vykonanie tejto práce ďakujeme Dezi-
derovi a  Tomášovi Nagyovi, Rudolfovi 
Orthovi a  Zoltánovi Keselymu. Toto 
vyčistenie bolo potrebné, aby sa zabráni-
lo naplaveniu konárov do potrubia, cez 
ktoré sa napúšťa voda do rybníka.

Priebežne sa vykonávalo odstraňo-
vanie uhynutých rýb z jarného zarybne-
nia a zimného úhynu. Tohtoročný úhyn 
bol podstatne menší ako vlaňajší. Bolo 
odstránených približne 40 ks uhynutých 
kaprov a 5 ks karasov. Úhyn iných dru-
hov nebol zistený.

3. mája sa uskutočnili dlho očaká-
vané tradičné rybárske preteky. Prie-
beh pretekov a vyhodnotenie si môžete  
prečítať v  článku a  pozrieť aj vo video-
sekvenciách nášho spoluobčana Vlada 
Vrančíka na našej stránke www.srztr-
novec.sk. Za úspešný priebeh pretekov 
ďakujeme všetkým našim sponzorom 
a  každému, kto akokoľvek prispel pri 
príprave a organizovaní tejto akcie.

V prvej dekáde mája sa vykonal kon-
trolný výlov na chovnom rybníku Ver-

Začala sezóna 

mek za účelom zistenia zdravotného sta-
vu rýb. Pri kontrolnom výlove sa zistilo 
napadnutie osádky bakteriálnym ocho-
rením - erytrodermatitídou (kožnou 
vredovitosťou). Bližšie si o  tom môžete 
prečítať na web stránke. Po konzultácii 
s veterinárom bolo vykonané preliečenie 
podaním liečiva v  dvoch dávkach. Ná-
sledným kontrolným výlovom v polovici 
júna bolo zistené úspešné preliečenie, 
kde sa už okolie rán zacelovalo.

16.-18. mája sa pri zvýšenej hladine 
Váhu v  dôsledku výdatných dažďov na 
hornom toku ako aj na prítokoch Ora-
ve a  Kysuci naskytla príležitosť na na-
pustenie vody do rybníka Amerika III. 
Voda sa napustila do takej miery, aby 
bolo pobrežie prístupné na lov a nebolo 
podmáčané. Za kontrolu napúšťania ďa-
kujeme kolegom Gabrielovi Sedlákovi, 
Jozefovi Bugyimu ml. a Patrikovi Ham-
balkovi, ktorí počas dvoch nocí sledovali 
stav vody vo Váhu a  riadili napúšťanie. 
Prečítať si o tom môžete v článku na web 
stránke.

25. mája sa vykonalo zarybnenie 
rybníka Amerika III úhorom európskym 
v množstve 50 ks o dĺžke  cca 25-30 cm. 
Na web stránke si môžete prečítať o živo-
te tejto tajomstvami opradenej ryby.

Na rybárskom dome sa osadil nový 
znak, označenie revíru, strieška nad 

vchodovými dverami a  nástenná tabuľa 
na oznamy. Bolo vykosené aj celé po-
brežie rybníka, ktoré vykonali naši ko-
legovia František Tóth, Jozef Šášik, Jozef 
Bugyi ml., Imrich Hulanszký. Následne 
pokosenú hmotu pohrabali  dvaja kole-
govia zo Selíc a  náš kolega Michal No-
votný. Odvoz pohrabanej hmoty zabez-
pečil obecný úrad. 

Po otvorení rybníkov na lov kapra sa 
začal ako každoročne nápor na lov. Na 
rybníkoch sa vystriedalo denne niekoľko 
desiatok rybárov, ktorý sa snažili uloviť 
každý deň povolený počet kaprov, aby 
mu ich náhodou kolegovia nevychytali. 
Našťastie sa našli aj svetlé výnimky me-
dzi rybármi, ktorí pochopili náš zámer 
na zveľadenie a  zatraktívnenie revírov, 
ktorý sme prijali v uznesení na výročnej 
členskej schôdzi. Uznesenie o  vracaní 
úlovkov kaprov s mierou nad 60 cm späť 
do rybníka bolo väčšinou prítomných 
členov odsúhlasené a  malo by byť reš-
pektované aj ostatnými rybármi. Takto 
bolo už rybármi vrátených do rybníka 
niekoľko kusov takýchto rýb. Prvým 
zadokumentovaným bol kapor, ktorého 
ulovil náš kolega Juraj Bencz zo Selíc 24. 
mája. Bližšie na web stránke. Pre zaují-
mavosť toho istého kapra ulovil už 2x 
náš kolega Gabriel Sedlák 5. a 9. júna. Je 
to pekný príklad toho, že sa dajú dobré 
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 Napriek náročnej finančnej situácii 
mnohých rodín v  súčasnosti vnímam, 
že dnešným deťom ani tak nechýba 
hmotné zabezpečenie, hračky či maškr-
ty, skôr čas venovaný výlučne im.

Aj preto sa my, rodičia aktívni 
v  ZRŠ miestnej základnej školy oveľa 
viac tešíme, ak sa nám pre deti podarí 
zorganizovať konkrétna akcia, pri ktorej 
sme s deťmi v kontakte, než, keď len fi-

nančne podporíme nejaký projekt.
Nebolo tomu inak ani pri tohtoroč-

nej príprave Dňa detí v základnej škole, 
kde sme sa podujali prispieť k celkovej 
atmosfére varením guláša v kotlíku.

Už od štvrtkového popoludnia sme 
kmitali prípravou a  v  piatok od skoré-
ho rána sa nám už z kečky, ehm kotlov 
parilo :)

Deti sa počas vonkajších aktivít pri 

nás pristavovali a  nosom odhadovali, 
ako im bude chutiť. Od 11.00 hod. sme 
už servírovali a  spokojný mľaskot od 
najmenších po veľkáčov počúvali :)

Touto cestou by sme veľmi radi po-
ďakovali aj miestnej organizácii rybár-
skeho zväzu a obecnému úradu za zapo-
žičanie kotlov.

Za ZRŠ
Gabi Povážayová a Sylvia Hlavatá 

Guláš od ZRŠ pre deti k mdd

myšlienky presadiť aj bez zákonov, prí-
kazov a  nariadení. Je len na nás rybá-
roch, či budeme mať v  revíroch takéto 
ryby, alebo to budú vydrancované reví-
ry, kde bude problém uloviť čo i len rybu 
s lovnou mierou.

Žiaľ, veľká návštevnosť ako každo-
ročne znamená aj úmerné množstvo 
odpadkov. Z  rybníka Amerika III bolo 
po troch týždňoch lovu zozbieraných 
17 kusov 120 litrových vriec odpadu!!!!!! 
K tomu niet čo dodať. Za vrecia a likvi-

dáciu musíme platiť a to z prostriedkov, 
ktoré by sa mohli použiť  zmysluplnejšie.

Činnosť rybárskej stráže bola zame-
raná na kontrolu revírov po zarybnení, 
kontrolu neresísk počas neresu a samot-
nú kontrolu rybárov pri dodržiavaní zá-
kona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky. 
Niektoré porušenia zistené pri kontro-
lách sa riešili dohovorom a niektoré boli 
postúpené na riešenie na disciplinárnu 
komisiu.

Naša činnosť sa zameriavala aj na 
zisťovanie možnosti na vyčistenie  a pre-
hĺbenie starého ramena Váhu, aby sa tu 
vytvorilo miesto, kde by boli vhodné 
podmienky pre neresenie a  život rýb 
počas celého roka nezávislé od kolísania 
hladiny spôsobeného prevádzkou vod-
ného diela Kráľová. O  tomto zámere si 
tiež môžete prečítať na web stránke.

Teraz už do plnej sezóny aj s mož-
nosťou lovu dravcov prajeme veľa zdra-
via a  loveckých zážitkov. Nech ochrana 
a chov sa stáva stále väčšou prioritou nás 
rybárov, aby samotný lov bol peknou 
odmenou za vynaloženú námahu.

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

Trnovecké noviny máj-jún 2014
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Dňa 17. a 18. apríla 2014 sme uspo-
riadali pre deti a  rodičov Veľkonočné 
tvorivé dielne v priestoroch  našej MŠ.

Deti spolu s rodičmi mohli vyskúšať 
rôzne techniky zdobenia vajíčok. V tvo-
rivej atmosfére vzniklo veľa krásnych vý-
robkov s  veľkonočnou tematikou, jarné 
aranžovanie a  dekorácie. Šikovné det-
ské rúčky spolu s rodičmi, súrodencami 
a starými rodičmi vykúzlili obdivuhodné 
výtvory, ktorými sme vyzdobili priestory 
našej materskej školy. Z usmiatych tvárí 
detí sa dalo usúdiť, že si odnášajú z tejto 
aktivity pekné a nezabudnuteľné zážitky. 

Beata Kováčová, učiteľka MŠ

Keďže MAREC JE MESIACOM 
KNÍH, vybrali sme sa na návštevu do 
obecnej knižnice. 

Prečo? Aj maličkí chcú spoznávať 
knihy, tajomstvá v  nich ukryté. Kto by 
nemal rád básničky, riekanky či rozpráv-
ky, v ktorých dobro víťazí nad zlom. 

Všetkým deťom, ktoré navštívili 
knižnicu, sa pri pohľade na množstvo 
krásnych kníh rozžiarili detské očká 
a  dychtivo počúvali tetu Mesárošovú, 
ktorá nám rozprávala  o knihách a práci 
v  knižnici. Teta  knihovníčka nám do-
konca dovolila pozrieť a listovať si v roz-
právkových knihách, kde sme objavili  
nádherné ilustrácie. Sľúbili sme  tete, že 
ju ešte prídeme navštíviť niekedy spolu 
-možno o rok. 

Beata Kováčová, učiteľka MŠ

Dvanásty deň v mesiaci jún patril 
žiakom tretej a piatej triedy. V spolupráci 
triednych učiteľov so združením rodičov 
školy si žiaci vychutnávali koncoročný 
výlet do hlavného mesta Bratislavy. Prvá 
cesta viedla k zvieratkám do zoologickej 
záhrady, nevynechali ani Dinopark a 3D 
kino. Po prehliadke zvierat sa presunuli 
do Starého mesta, kde s nadšením po-
zorovali rôzne budovy ako Bratislavský 
hrad, Dóm sv. Martina, Slovenské ná-
rodné divadlo a mnoho ďalších. Po pre-
hliadke sa posilnili a nakúpili suveníry. 
Natešení, trošku unavení, ale zato spo-
kojní sa autobusom viezli domov.  

Eva Kysučanová, predseda Zrš 

Obec Trnovec nad Váhom ako 
správca dane z  nehnuteľností oznamuje 
občanom, ktorým ešte nebolo doručené 
rozhodnutie o  výške poplatku za daň 
z nehnuteľností na rok 2014, že toto roz-
hodnutie si môžu prevziať v  kancelárii 
prvého kontaktu na prízemí obecného 
úradu  v pracovných dňoch od 7.30 do 
15.30 hod., v stredu do 17.00 hod.

Trnovecké noviny máj-jún 2014
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Jarná časť sezóny 2013/14 dospela k 
svojmu záveru.

18. kolo
Trnovec – Selice 0:0
Napriek očakávaniu domáci držali 
s  favoritom krok. Počas celého zápasu 
bola hra vyrovnaná. V  závere Ľ. Keszeli 
trafil tyč. Rozhodca Kotrec, 130 divákov.
V  zostave kola Ölvecký. Zaujalo: 
Svätoplukovo – Rišňovce 0:2 (0:1)

19. kolo
Čakajovce – Trnovec 2:0 (0:0)
Hostia sa držali až do 75. minúty. 
V  nadstavenom čase domáci poistili 
body. Rozhodca Macho, 180 divákov. 
Zaujalo: Nové Sady - Cabaj-Čápor 3:3 (1:0)

20. kolo
Trnovec – N. Sady 1:5 (1:2)
Po vedúcom góle D. Hercega sa presadili 
iba hostia a uštedrili domácim krutú 
prehru. Rozhodca Tábi, 70 divákov. 
Zaujalo: Žihárec – Kynek 2:3 (1:2)

21. kolo
V. Opatovce – Trnovec 8:0 (6:0)
Vedúce mužstvo rozobralo hostí už v 
prvom polčase. Rozhodca Martiška, 150 
divákov. Zaujalo: Mojmírovce – Cabaj-
Čápor 2:1 (1:0).

22. kolo
Trnovec – Mojmírovce 1:1
V  12. min. otvoril skóre T. Szücs 
a  zdalo sa, že konečne domáci vyhrajú. 
V  druhom polčase začal úradovať 
rozhodca. V  nadstavenom čase hostia 
vyrovnali. V  nervóznom zápase videli 
Székházi, Franko, T. Bartuš červené karty. 
Rozhodca Macho, 50 divákov. V  zostave 
kola Ölvecký. Zaujalo: Rumanová – Selice 
1:1 (0:0).

23. kolo
Jarok – Trnovec 3:1 (1:0)
Domáci mali územnú prevahu, čo 
využili na strelenie troch gólov. T. Szücs 
v závere dal čestný gól hostí. Rozhodca 
Vajzne, 50 divákov. Zaujalo: Čakajovce – 
Selice 3:0 (2:0)

futbal
Záver sezóny 1. V. Opatovce 26 20 4 2 79:23 64 25

2. Selice 26 17 5 4 64:34 56 17
3. Rišňovce 26 15 3 8 71:45 48 9
4. Svätoplukovo 26 15 2 9 75:51 47 8
5. Čakajovce 26 13 4 9 48:39 43 4
6. Nové Sady 26 12 4 10 62:55 40 1
7. Hájske 26 13 1 12 47:45 40 1
8. Žiharec 26 10 2 14 64:52 32 -7
9. Trnovec 26 8 8 10 41:64 32 -7
10. Rumanová 26 9 3 14 52:80 30 -9
11. Jarok 26 8 4 14 33:70 28 -11
12. Kynek 26 7 4 15 39:66 25 -14
13. Mojmírovce 26 5 4 17 45:67 19 -20
14. Cabaj-Čápor 26 4 4 18 34:63 16 -23

Tabuľka II.A trieda  2013/2014

24. kolo
Trnovec – Žihárec 0:0 (0:0)
Na základe šetrenia mimoriadnej udalosti 
po zápase s  Mojmírovcami sa hralo 
v Kráľovej nad Váhom. V prvom polčase 
mali viac z hry hostia, po obrátke ožili aj 
„domáci“, keď spálili dobré príležitosti. 
V  zápase vynikli obaja brankári. 
V  zostave kola M. Keszeli. Rozhodca 
Hirka, 120 divákov. Zaujalo: Rišňovce – 
Výčapy-Opatovce 3:1 (2:1)

25. kolo
Jarok – Trnovec 2:3 (1:1)
Hostia sa ujali vedenia gólom Hercega. 
Domáci ľahkým gólom do prestávky 
vyrovnali. Na 1:2 upravil Novák, na čo 
domáci odpovedali priamym kopom 2:2. 

V 80. min. Legner zabezpečil hosťom prvé 
víťazstvo. Rozhodca Gajan, 50 divákov. 
Zaujalo: Výčapy-Opatovce – Selice 3:2 
(1:1) Zápas vedúcich mužstiev sledovalo 
600 divákov.

26. kolo
Trnovec – Cabaj-Čápor 3:0 (0:0)
Domácim trvalo dlhšie čakanie na gól. 
V 73. min. otvoril skóre Legner a potom 
sa presadil Hrebík P. dvoma gólmi. 
V zostave kola R. Bleho. Zaujalo: Selice – 
Mojmírovce 4:6 (2:2)

Futbalový oddiel ďakuje Jozefovi 
Kukanovi za sponzorstvo - postrek 
ihriska.

Spracoval: Š. Kočiš

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 máj-jún 2014
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Dorast  1.b trieda
Trnovec – Selice 7:0 (4:0)
Rábek 2, Starko, Szabó, Szitáš, Végh, Krupa
Alekšince – Trnovec 2:2 (1:0)
Krupa, Vaško
Trnovec – Branč 5:0 (2:0)
Krupa, Mi. Keszeli, Mich. Keszeli, Stojka, 
Karkuš
V.Opatovce – Trnovec 3:3 (0:0)
Vaško, Čapičík, Mil. Keszeli
Trnovec – Mojmírovce 1:1 (0:1)
Mich. Keszeli
H. Kráľová – Trnovec 2:3 (2:0)
Stojka, Vaško, Čapičík
Trnovec – Diakovce 12:0
hostia nenastúpili do 2. polčasu pre nízky 
počet hráčov. Mil. Keszeli 4, Rábek 2, 
Végh 2, Stojka 2, Mich. Keszeli, Vaško
Jarok – Trnovec 1:1 (0:1)
Vaško (11 m)
Trnovec – C.-Čápor 10:1 (2:1)
Krupa 3, Čapičík 2, Ozaj, Karkuš, Végh, 
Rábek, Vaško

žiaci
Tešedíkovo – Trnovec 4:0 (2:0)
Trnovec – H. Kráľová 1:4 (1:3) Kuman
Mojmírovce – Trnovec 7:0 (4:0)
Trnovec – Cabaj-Čápor 0:6
Šaľa žiačky – Trnovec 7:1 (4:0) Biháriová
Kráľová n/V – Trnovec 7:0 (6:0)
Trnovec – Selice 1:2 (0:2) Farkaš
Vlčany – Trnovec 17:0 (9:0)
Trnovec – Neded 2:13 (1:7) Kumaj 2

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. Trnovec 17 11 1 5 56:30 34 +7
5. V. Opatovce 17 10 3 4 55:20 33 +9
6. Vlčany 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. Selice 17 3 1 13 16:112 10 -14
13. Diakovce 15 2 1 12 17:60 7 -17
14. Branč 17 1 1 15 15:130 4 -23

1. Kráľová n. V. 18 13 4 1 50:17 43 16
2. Vlčany 17 11 3 3 69:30 36 12
3. Neded 18 10 4 4 75:35 34 7
4. Mojmírovce 18 8 4 6 46:35 28 1
5. Horná Kráľová 18 7 6 5 45:31 27 0
6. Slovan Duslo 17 7 2 8 46:31 23 -4
7. Cabaj-Čápor 18 6 1 11 40:60 19 -8
8. Selice 18 5 3 10 56:77 18 -9
9. Tešedíkovo 18 4 3 11 36:86 15 -12
10. Trnovec 18 3 0 15 18:97 9 -18

Tabuľka I.B trieda  2013/2014

Tabuľka žiaci 2013/2014

Trnovecké noviny máj-jún 2014

11



Trnovecké Noviny Dvojmesačník obceTrnovecnadVáhom 
Ročník XIX.  Číslo 3  Vydané: 6/2014  Vydáva: Obec Trnovec nad Váhom, Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587  IČO 00306 240 

Šéfredaktor: Ing. Ján Hrabovský  Redakčná rada: Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Mária Futóová, Iveta Mesárošová
Grafická úprava: Ing. Tomáš Belovič Adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 925 71 Trnovec nad Váhom 587, heslo ´Trnovecké noviny´

EČ Ministerstvo kultúry SR: EV 3433/09   ISSN: 1338-7774       Zdarma

Medzi aktivity, ktoré dopĺňajú vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť v materskej 
škole, patrí predplavecká príprava detí 
predškolského veku. Cieľom je priblížiť 

deťom vodné prostredie a pomocou hier 
a  cvičení  sa naučiť bezpečne  pohybo-
vať vo vode. Túto možnosť využili deti 
z  tretej triedy materskej školy v  dňoch 

29., 30. apríla a 2.mája 2014. So svojimi 
triednymi  učiteľkami  autobusom odces-
tovali na plaváreň a.s. DUSLO Šaľa. Pod 
vedením školených inštruktorov v hrách 
„Na kačičky, Na žabky, Na krokodílov, 
Lovcov pokladov, Na hviezdy“ a mnohý-
mi inými si deti veselou a hravou formou 
osvojili základné plavecké zručnosti. 
Dýchanie, ponáranie, orientácia pod vo-
dou, vznášanie a  splývanie v  polohe na 
prsiach a  znaku bolo pre deti zábavou.                                                                                         
Skoky  z  múrika  do vody zvládli aj tí 
menej odvážni. Na napodobenie jed-
noduchých plaveckých pohybov využili 
aj pomôcky „plavecké dosky“. Deti boli 
aktívne, odvážne, spontánne a užívali si 
netradičné vyučovanie. Svoje pocity vy-
jadrili slovami: „Na plavárni bolo super, 
najlepšie.“ 

Margita Vančíková

škôlkari na plaveckom výcviku

 Základná škola s materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302 si uctila ma-
mičky slávnostnou akadémiou , ktorá sa 
konala dňa 18. mája 2014 v miestnom 
kultúrnom stredisku. Deti materskej 
školy a žiaci základnej školy pripravi-
li kultúrny program plný tanca, piesní 
a poézie. Deň matiek je špeciálny čas 
povedať našim mamám, ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť 
im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás 
urobili!

Ďakujeme Vám, mamičky, za  lásku 
a obetavosť, aby ste boli vždy naplnené 
dobrom, radosťou, nádejou!

Katarína Tusková

Deň matiek
„Mama je slnko so zlatým vlasom

Malé slniečko - to zasa ja som
Preto sa na svete krásne máme
Mne svieti mama a  ja mame.“

POĎAKOVANIE
Riaditeľstvo základnej školy touto cestou srdečne ďakuje pánovi Antonovi 

Klinckovi a pani Klotilde Kárászovej za spoluprácu pri organizácii akadémie 
pri príležitosti Dňa matiek.
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Deň matiek

Kerékpárral Szlovákia körül

Megkezdődött az idény 

 A  nemzetközi gyermeknap olyan 
nap, melyet a  világ számos országában 
megünnepelnek. Nem teljesen világos, 
miért éppen június 1-jét jelölték meg 
gyermeknapként, de ez a világ legkedve-
sebb ünnepe, melyet több mint 21 orszá-
gban ünnepelnek. Ezen a napon az isko-
lákban nincs feleltetés. ĺgy volt ez nálunk 
is. A   gyerekeknek érdekes programot 
készítettünk. Tudják, mi érdekli a lányo-
kat? Nekik hívtunk meg a Galántai Sza-
kközépiskolából jövendő fodrászokat, 
manikűrösöket és kozmetikusokat. ĺgy 
aztán sok megszépült kisasszonyt láthat-

tunk. Az AVON kozmetikával foglalkozó 
nénik erről az ismert márkáról beszéltek 
nekünk, és néhány terméküket be is mu-
tatták. De természetesen a  fiúkról sem 
feledkeztünk meg. A  jövő autószerelői 
számos, szakmájukkal összefüggő érde-
kességet meséltek. Bemutatójukon me-
gtudhattuk, mi van a motorháztető alatt. 
Közben a  fiúk még iskolai focibajnok-
ságon is részt vettek. Legkisebbjeinknek  
a  jövő animátorai fantasztikus szórako-
zásról gondoskodtak, a  legnépszerűbb 
az arcfestés volt. S  amikor mindnyájan 
megéheztünk, a  szülők finom gulyással, 
a szakács nénik pedig sütivel vártak.

Katarína Tusková

gyermeknap „A gyermek a föld élő virága.“ Maxim Gorkij

Köszönet
Az iskola igazgatósága ezúton 

köszöni a szülői tanácsnak 
a gyermeknap megszervezésében 

való együttműködést.

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

ÉvfolyamXIX.   Szám3  Május-Június2014
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Farkaš Tobias
Kováč Petra
Sklenár Sebastian
Tóth Sofia

Daniel József, 82 éves
Farkaš Darina, 55 éves
Felsö József, 68 éves
Marček József, 63 éves

 Čičmiš Júlia
 Jobbágy Mária
 Majtán Jozefína
 Molnár Ferenc

 Kónya Rezsö
 Mihalovič Rozália
 Vičík Valéria

 Kovács Margit
 Macho Anna 
 Véber Hedviga

 Tóth Miklós

 Kugler Margit 
 Láng János

Šramo Lucia és Kováč István
Klištinec Dominika és Žigárdi Márk
Ing.Vígh Zsófia és Maczala Tamás
Ing. Arpáš Zsuzsanna és Karasz György
Farkaš Laura és Farkas László
Hambalko Adriana és László Oskár
Špendla Zsuzsanna és Kováčik Róbert

70

75

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

2014. május 24-én került sor az európai parlamenti választásokra. Községünk-
ben két választási körzet működött.

A választók jegyzékébe 2 232 személy került be. Borítékot 195 választó kapott, az  
érvényes szavazatok száma 191 lett, a részvétel tehát 8,73 %-os volt. Az egyes politikai 
pártok, mozgalmak, koalíciók megszerzett szavazatai:

Nova, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie
Smer – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Magnificat Slovakia
Demokratická občianska strana
7 statočných - Regionálna strana Slovenska
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar kereszténydemokrata Szövetség
Strana Tip
Ľudová strana Naše Slovensko
Európska demokratická strana
Nový parlament
Most – Híd
Kresťanská slovenská národná strana
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených
Vzdor – strana práce
Obyčajní ľudia a nezáviské osobnosti
Právo a spravodlivosť
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
Úsvit
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 

14 szavazat
8 szavazat
45 szavazat
3 szavazat
0 szavazat
0 szavazat
1 szavazat
3 szavazat
2 szavazat
5 szavazat
7 szavazat
1 szavazat
1 szavazat
29 szavazat
1 szavazat
3 szavazat
0 szavazat
1 szavazat
2 szavazat
5 szavazat
9 szavazat
0 szavazat
5 szavazat
2 szavazat
 0 szavazat
1 szavazat
29 szavazat
1 szavazat
13 szavazat

 A CYLINDER  című színdarabot e  
műfaj rajongói 2014. április 26-án láthat-
ták a tornóci kultúrházban. 

A mű szerzője Vital Aza spanyol író. 
Cselekménye a múlt század elején játszó-
dik. Don Carlos Mendés képviselőjelölt 
épp elveszetette a választásokat , s most 
rendeznie kell az anyagiakat támogató-
ival és agitátoraival szemben. Egyikük  
Cyprusa „Vrtuľa” Ryšavá asszony, akinek 
a napokban meg kell látogatnia őt.  Don 
Carlossal együtt az ő házában lakik leg-
jobb barátja, Don Leopoldo  Aguilera 

is feleségével, Filoménával. Ő  egy ener-
gikus, határozott és szörnyen féltékeny 
nőszemély. Ennek ellenére Leopoldo 
szeretőt tart Paz személyében, akinek 
tűrhetetelenül nagy anyagi igényei van-
nak. Ezért úgy határoz, hogy a elhagyja 
őt, de nem számol azzal, hogy a  hölgy 
zsarolni kezdi – ha nem küld neki 4000 
pesetát, mindent elmond a  feleségnek. 
Ettől a  perctől kezdve számos váratlan, 
vicces esemény és fordulat történik, mely 
az igazság leleplezéséhez vezet és drámai, 
de sokuknak szerencsés befejezést hoz. 
Leopoldra azonban nem ez vár...

Ez a vicces, vidám színmű a nézők-
nek nagyon tetszett. Köszönjük a  felső-
királyi kultúrház mellett 2000-ben ala-
kult DESAŤ színjátszócsoport amatőr 
színészeinek. A  csoport működésének 
14 esztendeje alatt számos színművet, fő-
ként vígjátékot mutatott be hazai és kül-
földi szerzőktől. A  hazai közönség mel-
lett a  környező falvak műkedvelőinek is 
bemutatkoztak. Igyekeznek a  nézőknek 
vidámságot közvetíteni – mondta Ing. 
Lencsés Tamás, a csoport tagja, s remélik, 
hogy ez községünkben is sikerült, hiszen 
már harmadszor vendégszerepeltek itt.

A cylinder
         című színdarabot

Társadalmi 
 rovat
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kerékpárral Szlovákia körül
2014. június 7-én szombaton délelőtt 

községünkön haladt át Sókszelőcéről 
Vágsellye irányába az 58. Szlovákia kö-
rüli kerékpárverseny 5. szakaszának 109 
résztvevője. 

Körülbelül két órával a fő pelotón 
előtt községünkbe érkezett egy másik 
kerékpárrajongó is.  A magányos utas, 
az örökmozgó nyugdíjas Ladislav Holub 
Pósáról /Varannói járás/ érkezett. Holub 

úr több mint 50 éve gyűjti a városokat és 
falvakat ábrázoló képeslapokat az egész 
világból. Gyűjteménye több mint ötezer 
darabból áll.

2010-ben megfogadta, hogy 8 éven 
belül képeslapokat gyűjt össze Szlovákia 
minden községéről és városáról, mely-
ből összesen 2 924 van. Kerékpárra ült, 
s mára már az említett helységek több 
mint felét meglátogatta, hogy képesla-

pot szerezzen róluk a falu, város eredeti 
pecsétjével. A komplett gyűjtemény fel-
töltésére még nem egész 4 biciklizéssel 
töltött éve van Szlovákia területén. 

Tisztelt Holub úr! Álmai teljesülésé-
hez jó egészséget, sok türelmet és szeren-
csés utat kívánunk!

Tornóc község lakosai nevében
Ján Hrabovský polgármester               

 Mindennap találkozunk vele, szük-
ségünk van rá, mérgesek is tudunk len-
ni, ha nincs. Tudják, miről beszélek? Hát 
a  mindennapi kenyérről. A  kenyér ér-
tékes ajándék, nagyanyáink azt monda-
nák: „Isten ajándéka”. Becses vendégeket 
tisztelünk meg vele. Mindig is érdekelt 
bennünket, hogy jön létre a kenyér, s ho-
gyan is sütötték régen. Megtudtuk, hogy 
Melegová néninek van otthon egy nagy, 

kenyérsütő kemencéje, s  megkértük, 
mutassa meg, mit kell tenni, míg a  ke-
nyér asztalra kerül. Egy szombat reggel 
összejöttünk és meglátogattuk Gabika 
nénit, aki – míg mi aludtunk – bedagasz-
totta a tésztát a kenyérhez és lángoshoz. 
Mire odaértünk, a  tészta szépen meg-
kelt. A kemence is forró volt, a kenyér te-
hát mehetett is bele. Mindnyájan vártuk, 
mi fog történni. Janko bácsi a  kenyeret 

egy hatalmas lapátra rakta és betette sül-
ni. Másfél óra múlva csodásan illatozó, 
puha, ízletes kenyér került az asztalra. 
Nagyon ízlett, alig tudtunk betelni vele.

Mindnyájunknak az a  véleménye, 
hogy a házi kenyér a  legjobb. Köszönet 
illeti Gabika Melegovát és Janko Meleget 
a gyönyörű és tanulságos napért. Szívből 
köszönjük!

Katarína Tusková

kenyeret sütöttünk
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inváziós növényfajok
Az inváziós fajták nem őshonos nö-

vényfajok, melyek maguktól terjednek, 
elnyomják az őshonos fajtákat, kirekesz-
tik természetes biokörnyezetükből, és 
ezáltal csökkentik a   biológiai változa-
tosságot.

Az ökorendszerek természetes faji össze-
tételének védelme magába foglalja többek 
közt az inváziós növényfajok eltávolítását 
is. Az ökorendszerek természetes faji ösz-
szetételének védelme érdekében tilos az 
inváziós fajok behozatala, tartása, ter-
mesztése, szaporítása, a  velük és egyes, 
spontán terjedésüket okozó részeikkel, 
származékaikkal való üzletelés /a táj és 
természet védelméről szóló 543/2002-
es többször módosított törvény 7. §-a 1. 
és 2. bekezdése értelmében/

A  telek tulajdonosa /gondozója, bérlője/ 
köteles a  saját telkéről eltávolítani az in-
váziós fajokat és a   telket, területet  úgy 
gondozni, hogy megakadályozza ezek 
ismételt elterjedését, mégpedig az elter-
jedés kiváltójának költségeire, ha ez nem 
ismert, akkor az állam költségeire /a táj és 
természet védelméről szóló többször mó-
dosított 543/2002-es törvény 7.§-ának 3. 
bekezdése/.

tekintettel arra, hogy 2014.1.1-jén ér-
vénybe lépett az 506/2013-as törvény, 
mely a  többször módosított 543/2002-
es törvény kiegészítése, az államigazga-
tást a  növényvédelemmel kapcsolatban 
első fokon a  község végzi.

Az inváziós fajok jegyzékét és azok 
irtását az SZK Környezetvédelmi Mi-
nisztériuma 24/2003-as rendeletének 

2. sz. melléklete tartalmazza, mely az 
543/2002-es többször módosított táj- és 
környezetvédelmi törvény betartására 
vonatkozik.

Az inváziós fajok irtásának módjai:
IAz özönnövényeket rögtön, a területen 
való előfordulásuk kezdeti stádiumában 
kell irtani, amikor eltávolításuk a legha-
tásosabb. Eltávolításuk módjait főként 
elterjedési módjuk, előfordulási számuk,  
az előfordulási hely megjelölése, a terü-
let nagysága és veszélyeztetettsége, a nö-
vény növekedési fázisa és a  faj további 
biológiai tulajdonságai határozzák meg. 

1. Mechanikus eltávolítás:
Főként egyedi vagy kis területeken , il-
letve vizek védett területén vagy egyéb 
védett sávokban való előfordulásnál 
használatos.

2. Ásás
Ez a mód az A,B,C csoportok mindegyi-
kénél megfelelő. A      B és C   fajoknál 
a  kiásást még a  virágzás előtt meg kell 
valósítani. A  kaukázusi  medvetalpnál 
a  gyökér fejét kell kiásni, az ásásnak 
legalább 20 cm  mélynek kell lennie. Az 
óriáskeserűfű és a vadcsicsóka esetében 
úgy kell az ásást végezni, hogy a földben 
ne maradjanak gyökérmaradványok, 
mert ezekből a növény képes újra rege-
nerálódni.

1.2. tépés
Ez a módszer a növények és fiatal növé-
nyek magképződményeinek eltávolításá-
ra felel meg azokon a  területeken, ahol 
B és C típusú fajok fordulnak elő.

1.3. Legelő
Ez a módszer a B és C csoportú növények 
előfordulási területein honos. Szarvas-
marhák, juhok vagy kecskék legelteté-
sével eltávolítják a  növény fejlődésének 
vegetatív fázisát, mechanikusan pedig az 
ágak rügyeit és az egész növényt. Legelte-
téssel az egyedek száma a területen csök-
ken, de ha más módszereket nem alkal-
maznak, teljesen nem lehet őket kiirtani. 
A  legeltetés nem ajánlatos a  kaukázusi  
medvetalp magjainak képződési szaka-
szában, mert a legelő állatok testükön és 
ürülékükkel széthordják a magokat, s ez-
zel további terjedésüket idézik elő.

1.4. szántás
Ez a módszer a mezőgazdaságilag hasz-
nált területeken megfelelő a B és C cso-
port növényeinél. A növényt le kell szán-
tani még a virágzás előtt. A szántás után  
a  területet fontos bevetni más erősebb 
fajokkal, mint pl. téli rozs és tavaszi árpa. 
A parlagfű esetében lucernával vagy an-
golperjével való bevetés ajánlatos.

1.5. Kaszálás és talajtakarás
Ez a  módszer az A,B,C  csoport vala-
mennyi egyedére jó. A  növényt le kell 
kaszálni és még virágzás előtt elvégezni 
a talajtakarást. Az idény alatt a folyama-
tok megismétlése ajánlott.

1.6. Vágás
Ezt a módszert a kaukázusi medvetalpnál 
használjuk. Az ásóval való vágást a talaj-
szint alatt kell megejteni, ahol a  gyökér 
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A  községi képviselőtestület huszon-
hatodik ülése 2014. május 5-én zajlott 
a  Tornóci Községi Hivatal üléstermében. 
Az elnöklő Ing. Ján Hrabovský, községünk 
polgármestere volt. A  képviselők közül 
nyolcan jelentek meg. Ing. Gašpieriková 
igazoltan hiányzott. Jegyzőkönyvvezető-
nek az elnöklő Ing. Motolíkovát jelölte, 
a  hitelesítő Rastislav Hrabovský és Alojz 
Čelítko képviselő volt. A javaslóbizottságba 
egyhangúlag Ing. Jozef Hanzlíkot, Ing. 
Jaroslav Hlavatýt és Jaroslav Čerhákot vá-
lasztották. Az első pont a COOP Jednota 
Galanta fogyasztási szövetkezet kérvényé-
nek ismételt megtárgyalása volt,  a Jednota 
a  Tornóc kataszterében lévő 45/3  számú 
225 m2-es parcella megvételőről szóló 
kérvényéhez árajánlatot is csatolt: 8 euró/
négyzetméter . A képviselők javaslata 8,50 
Є volt 1 négyzetméterre, amennyiért jelen-
leg a   községi telkeket is árulják, ezt egy-
hangúlag jóváhagyták. A községi tulajdon 
átvitelét a 138/1991-es, községi tulajdonról 
szóló törvény 9. §-a 8.b  bekezdésének ér-
telmében jóváhagyták  - a terület a Jednota 
COOP tulajdonában lévő beépített telek 
melleti rész. A  második pontban Éleš úr 
/Tornóc 129-es házszám/ kérvényét tár-
gyalták meg a 800/2-es 14 m2-es parcella 
megvételéről /a  06/2004-es számú geo-
metriai terv  szerint  ez újonnan létrejött 
parcella, ún. előkert/. A  képviselők egy-
hangúlag jóváhagyták a  négyzetméteren-
kénti 8,50-es vételárat. A  továbbiakban 
a 79. számú akadálymentesített egyszobás 
lakás bérbeadása következett. A  lakásbi-

zottság  2014. április 28-i javaslata alapján 
két kérvényezőt szólított meg, L. Takáčot 
és L. Petrovičot . A két akadálymentesített 
lakást mindketten elutasították. A  máso-
dik csoportba O. Šubová és V. Veľbacká 
volt bejelentve. A képviselők az informáci-
ót tudomásul vették.

A  vita keretében megtárgyalták 
a  HORNOJATOVČAN  polgári társulás 
kérvényét, mely a  publikációk, nyomtat-
ványok kiadására és a  meghívók kézbesí-
tésére, valamint az épület megjelölésére 
kért 500 eurós hozzájárulásra vonatkozott. 
A képviselőket érdekelte a Horný Jatov-i ak-
ció költségvetése és finanszírozása. Az ülé-
sen RSDr. Gomboš is jelen volt, aki vála-
szolt  kérdéseikre. Megszólították a  falu 
szülötteit és a szponzorokat is, hozzájárult 
pl. Eduard Kukan,  a Farma Majcichov – 
ezt az akciót a  falunapok programjába is 
bele kellene foglalni. A képviselők végülis 
jóváhagyták Horný Jatov szülöttei talál-
kozója publikációjának anyagi támogatá-
sát. Folytatódott a vita: Ing. Hlavatý afelől 
érdeklődött, hogy a volt Hydrostav udvar 
telkeire vannak-e érdeklődők és meghatá-
rozták-e az eladás feltételeit. A polgármes-
ter elmondta, hogy a  feltételek egyelőre 
nincsenek megállapítva és nyilvánosságra 
hozva. Čelítko úr tolmácsolta a  lakosok 
panaszát a vasút melletti hulladéktelepből 
áradó zajra. PaedDr. Suba – az ülésen jelen 
kéne lennie a községi rendőrség parancs-
nokának, s figyelni kellene a hulladéktelep 
munkálatainál az éjszakai nyugalom betar-
tását. A vitában rámutatott a szemételszál-

lítás időpontjainak változására, a  község 
zöldövezetének karbantartásával kapcsola-
tos hiányosságokra, a fűkaszálásra, melyet 
a fizikai erők bővítésével, esetleg gépek vá-
sárlásával lehetne megoldani.

Láng úr hidraulikus fűkaszáló megvá-
sárlását javasolta, rámutatott az újtornóci 
fűkaszálás problémáira is, ahol még eddig 
nem kaszáltak, holott a falu központjában 
már háromszor nyírták a füvet.

A polgármester állásfoglalása – a sze-
mételszállítás időpontjai műszaki okok mi-
att változtak, a fűkaszálás a faluban 4-5 he-
tet vesz igénybe. Dolgozóink ezt a munkát 
az egész szezon alatt aktívan végzik. Tájé-
koztatott továbbá a községi járdák és utak 
javításáról is. PaedDr. Suba – a  járdákra 
talajkő-burkolatot javasolt. Ing. Hanzlík 
– eddig nem született döntés az egykori 
parókia épületének kihasználásáról, s már 
megrendelték a  földmérőt, az alaprajzja-
vaslatokat a  bizottságnál előterjesztették, 
ezt el kell küldeni az összes képviselőnek 
- továbbá munkaértekezlet összehívását is 
javasolta.

Az egykori paplak épületének kihasz-
nálásával kapcsolatban a  polgármester 
elmondta, hogy a  földmérő már bemérte 
a terület magasságát és kiterjedését.  A ki-
használásról eddig még nem született dön-
tés, még semmi sincs eldöntve!

Mivel több vitafelszólalás nem hang-
zott el,a  javaslóbizottság elnöke felolvasta 
a határozati javaslatot, melyet a képviselők 
egyhangúlag elfogadtak. Az elnöklő ezzel 
az ülést berekesztette.

szaporítórügyei találhatók. Ha közvet-
lenül a  talajszinten vagy rögtön alatta 
vágjuk át a  növényt, ez nem hatásos és 
nem akadályozza meg a  regenerációt. 
A vágást még az éretlen, zöld magok ki-
alakulásának időszakában kell elvégezni, 
amikor ilyen beavatkozással az egész nö-
vény eltávolítható.

1.7. A virágzat és a termés vágása, met-
szése, nyírása
Ez a módszer a kaukázusi medvetalpnál  
alkalmazható. A virágzó növényen végez-
zük elvirágzás előtt, nagyjából a zöld ma-
gok keletkezésének időszakában. Ügyelni 
kell arra, hogy a manipulációnál a magok 
velük együtt ne essenek ki. A  virágzatot 
és termést likvidálás után el kell égetni. 

A  virágzat és termés vegetációs időszak 
alatti kétszeri lenyírásával csökken a nö-
vények vitalitása. Mivel a növények képe-
sek kialakítani egy kisebb pótvirágzatot 
és –termést is, ezért ezt a  beavatkozást 
évente többször meg kell ismételni.

2. Vegyi úton való eltávolítás
Főként a  nagy területeken való előfor-
dulásnál, a  legnagyobb levélzet idején 
alkalmazzák. A  növények eltávolítására 
regisztrált növényvédő készítményeket 
/herbicideket/ lehet használni. Általá-
ban ismételt applikációra van szükség 
az újabb egyedek kikelése után. A vegyi 
módszer az A,B,C  csoport valamennyi 
fajtájára alkalmazható. Az A  csoportú 
növények esetében a  növényt a  vege-

tációs időszak alatt meg kell hagyni, 
a permetet ősszel, a  fagyok beállta előtt 
kell alkalmazni. A  kezelt növényt télen 
hagyjuk kifagyni, s csak aztán távolítsuk 
el. A vastagabb szárú fajtáknál injekciós 
módszerrel a szárba is fecskendezhetjük 
a koncentrált készítményt.

3. Kombinált módszer
Főként nagy felületen, magas, sűrű 
növényeknél alkalmazzák, ahol a vegy-
szerek hatástalanok. Először a növénye-
ket fűrészeléssel, vágással, kaszálással 
mechanikusan eltávolítják, s a rege-
nerálódó növényrészekre megfelelő 
növényvédőszert alkalmaznak A kom-
binált módszer a B és C csoportok nö-
vényfajtáinál alkalmazható.
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A  községi képviselőtestület huszon-
hetedik ülésére 2014. június 16-án került 
sor a Tornóci Községi Hivatal üléstermé-
ben. Az elnöklő Ing. Ján Hrabovský, köz-
ségünk polgármestere volt. 9  képviselő 
jelent meg. A jegyzőkönyv vezetésével az 
elnöklő Ing. Motolíkovát bízta meg, a hi-
telesítő Čerhák Jaroslav és Láng Róbert 
képviselő volt . A javaslóbizottságba Ing. 
Gašpierikovát, E. Fülöpovát, és PaedDr. 
Subát választották. A  határozatok telje-
sítése elemzésének keretében a  község 
polgármestere tájékoztatott a községi jár-
dák rekonstrukciójának megkezdéséről 
a Molnár soron, a kábeltévé vezetékének 
rekonstrukciójáról, a  községi vagyon 
COOP Jednota SD Galántá-ra és Éleš 
úrra való átruházásáról. A  községi me-
zőgazdasági terület bérbevételéről szóló  
jelentést Ing. Motolíková olvasta fel.

15 parcelláról van szó, melyek a falu, 
a  Jatov Farm , az Állami Földalap és fi-
zikai személyek tulajdonában vannak, 
és Horný Jatov valamint Tornóc katasz-
terében találhatók. A bérbeadott községi  
föld kb. 1  hektár. A  Farma Majcichov, 
mely résztulajdonosa a  parcelláknak 
s  jelenleg használja azokat, továbbra is 
érdeklődik a  bérlés iránt azzal, hogy 
hajlandó figyelembe venni a  bérleti díj 
emelését a  piaci szint összegére. A  kép-
viselők ezt tudomásul vették. A  további 
pontban a község 2013-as gazdálkodását 
és a  végelszámolás  javaslatát tárgyalták 
meg. Részletes információt a község pol-
gármestere adott. PaedDr. Suba a javasla-
ti részben érdeklődött az adminisztratív  
illetékekről , ahol a teljesítés 88,13 % - os 
volt, s  ennek keretében a  csatornadíjról 
és további közigazgatási illetékekről, va-
lamint a községi munkások számáról és 
átlagfizetésükről. J. Čerhák rákérdezett 
a  falu 2013.12.31-hez történő 108 852 
eurós követelésére. A  kérdésekre a  köz-
ség polgármestere válaszolt. A község fő-
ellenőre ellenőrzései és jelentése alapján 
a községi képviselőtestület feltétel nélkül 
elfogadta a 2013-as költségvetést, a vég-
elszámolás a  következő volt: a  folyó- és 
tőkekiadások összege  1 567 632,65 Є és 
1 571 991, 48 Є, a gazdálkodás eredmé-
nye – 4 358,83 Є, tehát a község 2013-as 
költségvetési gazdálkodásának eredmé-
nye    hiánnyal zárult, de  ez okból kifo-
lyólag nem kell a községnek rezervaala-
pot létrehozni. A  2014 első negyedévi 

községi gazdálkodásáról szóló  tájékoz-
tató jelentést a község főellenőre terjesz-
tette elő. Megállapította, hogy az említett 
időszakban a  bevételeket 22,26 %-ra, 
a  kiadásokat 31,17 %-ra teljesítették. 
Végezetül változtatást ajánlott a költség-
vetés tőkekiadásainak részében /paplak 
megvétele, szolgálati autó/.Továbbá aján-
lotta a  területi önkormányzat gazdálko-
dásának szabályairól szóló törvénymó-
dosítás betartását,  tehát a  költségvetés 
változtatásainak elvégzését augusztus 
31-ig. A képviselőtestület tudomásul vet-
te a  2014-es év első negyedévének gaz-
dálkodását és a  pénzügyi bizottságnak 
ajánlotta, hogy 2014.7.31-ig készítse elő 
a költségvetés változtatásának javaslatát. 
A lakásbizottság jelentését, a bérleti szer-
ződések meghosszabbítását és a  994-es 
számú bérház 3 szobás lakásának elfogla-
lását Ing. Motolíková terjesztette elő.

Ezután következett a sport-, kulturá-
lis- oktatási-, ifjusági-, szociális- és egész-
ségügyi bizottság beszámolója Čerhák úr 
előadásában. A  jelentésben tájékoztatott 
a komisszió ez évi első félévi tevékenysé-
géről, többek közt a  falunapok előkészí-
téséről, a  futball-klubban beállt személyi 
változásokról, a  polgármester serlegéért 
folyó minifutball-bajnokság előkészíté-
séről. E pont keretében E. Fülöpová kép-
viselő megemlítette, hogy a  jelentés nem 
tartalmazza a futballpályán kialakult hely-
zetet /garázdaságot, s az ezzel összefüggő 
300 eurós büntetést a  sportegyesületnek, 
azaz a falunak/ személyre szólt-e a bünte-
tés – ezt meg kell oldani, továbbá érdek-
lődött, hogyan működik a  multifunkciós 
pálya. A pályára gond eljutni, használatá-
ért díjat szednek, hol számolnak el vele? 
Az SE tevékenységére évente 27 ezer eurót 
kap, de nem látszik a pozitívum. PaedDr. 
Suba kérte a falu ellenőrét, hogy a követ-
kező képviselőtestületi ülésre készítse el 
a  sportegyesület dotációjának elszámolá-
sáról szóló jelentést. Elemezni kell, hogy 
a pénzügyi források helyes irányba men-
nek-e. Hiba, hogy a  községi rendőrség 
nincs jelen a focimeccseken, hogy a garáz-
daságokat megakadályozza. A polgármes-
ter úr azzal az információval egészítette 
ki a  hozzászólásokat, hogy a  valóságban 
a község a sportegyesületnek 31 ezer eurót 
ad, mivel egy munkást is foglalkoztat, aki 
az egész sportareál területére van beoszt-
va. Az SE-nek vannak  alapszabályzatai,     

de hiányzik a  szervezési és jutalmazási 
rend. Láng úr – megfelelő megoldást kell 
találni az egész sportareál működtetésé-
hez és a  sportklub működési formájának  
megváltoztatásához. A  képviselőtestület 
a javaslatot elfogadta. A beérkezett postá-
ban  megtárgyalták a  400/4-es és 674-es 
parcella beterheléséről szóló szerződésé-
nek javaslatát az új építkezési körzetnél 
elektronergetikai berendezések létesítésé-
re, továbbá Šmátrala úr kérvényét a paplak 
mögötti kert egy részének megvételéről 
/250 m2/. A  képviselőtestület jóváhagyta 
a telek bérbevételét. Előterjesztették továb-
bá a Duslo a.s. Šaľa álláspontját az Ammó-
nia 3-mal kapcsolatban – a munkaidő évi 
alapjának emelését az érvényes területfej-
lesztési dokumentációval együtt.

Ezután a  vita következett. E. 
Fülöpová megemlítette, hogy a lakosokat 
nem tájékoztatták a kerékpármaratonról, 
mely a  falun haladt keresztül, továbbá 
hogy a  faluban 3  napig folyt a  zavaros 
víz, ki fogja ezt  a  csatornadíjjal együtt 
megfizetni, az odaállított lajtoskocsi nem 
teljesítette küldetését, mert benne a  víz 
szintén zavaros volt. Érdeklődött, milyen 
stádiumban van a választások napján tör-
tént verekedés kivizsgálása, rámutatott 
a fűkaszálás hiányosságaira a községben, 
a  temető rendezetlen zöldövezetére és 
arra, hogy a lakosok nem kapták meg az 
adók kiszabását. A polgármester azt vála-
szolta, hogy a Nyugat-szlovákiai Vízmű-
vek tudott a víz állapotáról a községben, 
szerinte az ivóvíz minőségének romlását 
a  medencék hirtelen feltöltése követ-
keztében megnőtt vízfogyasztás okozta. 
A község  a ZVS részvényese, a közgyű-
lésen tájékoztatni fognak a  helyzetről, 
az említett verekedést pedig az állami 
rendőrség vizsgálja. PaedDr. Suba rámu-
tatott a helyi utakon és járdákon parkoló 
autósok bírságolására. Hanzlík úr javas-
lata alapján a  községi képviselőtestület 
elfogadta a régi paplak épülete kihaszná-
lásának  újabb javaslatát. A vitába PhDr. 
Takáč is jelentkezett. A  parkolással kap-
csolatban megjegyezte, hogy ezt a  2009. 
évi 8. sz. törvény szabályozza, a  lakossá-
got először figyelmeztetni kell, aztán bün-
tetni, továbbá állást foglalt a futballpálya 
helyzetével kapcsolatban is, ahol valami-
kor az FK alelnöke volt. A  futball-klub 
nem kis pénzeket kap a községtől, s ezzel 
észszerűen kell gazdálkodni. A  polgár-
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mester kezében van, hogy megoldja eze-
ket a problémákat, ha kell, községi rend-
őröket kell kivezérelni a  meccsekre, ha 
a garázdálkodások megismétlődnek. Le-
hetséges, hogy a község betiltsa a sport-
események idején az alkohol árusítását, 
s  korlátozza azon személyek belépését 

a pályára, akik az incidenseket előidézik. 
A KR kérheti az állami rendőrség segít-
ségét is. A  vitát az alpolgármester foly-
tatta, aki kérte a képviselőket, hogy érté-
keljék át a  polgármester fizetését, mivel 
ez törvényből adódóan évente kötelező. 
A  képviselők elfogadták a  polgármester 

alapfizetésének 21,66 % -os emelését a le-
hetséges 70%-ból  a törvény szerint. Ing. 
Gašpieriková előterjesztette a  határozati 
javaslatot, melyet a  képviselők egyhan-
gúlag jóváhagytak. A polgármester meg-
köszönte a  jelenlévőknek a részvételt, és 
az ülést berekesztette.

Engedjék meg, hogy röviden tájékoz-
tassuk önöket szervezetünk tevékenysé-
géről az utóbbi két hónapban. A  szezon 
elején tevékenységünk a haltelepítés keze-
lésére, a horgászház takarítására és a hor-
gászterületek idényre való felkészítésére 
irányult.

Az Amerika III tágabb környékét 
géppel lekaszálták, hogy elegendő he-
lyük legyen a horgászoknak és a horgász-
versenyek résztvevőinek. Az elvégzett 
munkáért köszönet illeti Štefan Žáčikot 
és a községi hivatalt a kaszagép kölcsön-
zéséért. A  part motoros fűkaszálóval lett 
lekaszálva, ezt  a horgászkollégák végezték 
el. Március második felében kitisztítottuk 
az Amerika III halastótól a Vág öreg  ágá-
ba vezető cső torkolatát csakúgy, mint az 
öreg ágból a fő folyásba vezető torkolatot. 
Ezeket a  helyeket az előző erdőirtásból 
származó ágak szennyezték. E munka el-
végzéséért köszönetet mondunk Dezider 
és Tomáš Nagynak, Rudolf Orthnak és 
Zoltán Keselynek. Erre a tisztításra szük-
ség volt, hogy megakadályozzuk az ágak 
bekerülését a csőbe, melyen keresztül a vi-
zet engedik a halastóba. Ezzel egyidejűleg 
eltávolítottuk a tavaszi telepítésnél és a téli 
időszak után elhullott halakat. Az idei el-
hullás jelentősen kisebb volt a  tavalyinál. 
Körülbelül 40 elpusztult pontyot és 5 ká-
rászt távolítottunk el. Más fajták elhullását 
nem tapasztaltuk.

Május 3-án sor került a rég várt hor-
gászversenyre. A  verseny lefolyásáról és 
az eredményekről egy cikkben olvashat-
nak, ezt weboldalunkon /www.srztrnovec.
sk/ megtekinthetik, akárcsak Vlado 
Vrančík videofelvételeit is. A  verseny si-
keres lefolyásáért köszönetet mondunk 
a  szponzoroknak és mindenkinek, aki 
bármi módon hozzájárult az akció elő-
készítéséhez és megszervezéséhez. Május 
első dekádjában a  Vermek halastóban 
ellenőrző fogásokat végeztek, hogy meg-
állapítsák a halállomány egészségi állapo-

Megkezdődött az idény 

tát. Az ellenőrzésnél megállapítást nyert, 
hogy a halállományt bakteriális betegség, 
ún. erytrodermatitída, bőrfekélyesedés 
támadta meg. Erről bővebben webolda-
lunkon olvashatnak. Az állatorvossal való 
konzultálás után két adagban beadott or-
vossággal történő kezelést végeztünk. Az 
ezt követő ellenőrzés után június közepén 
már sikeres gyógyulást figyelhettünk meg, 
a sebek már hegedtek. 

Május 16.-18-án a  Vág esők miatt 
megemelkedett szintjének következté-
ben a  felső folyásnál akárcsak az Orava 
és a  Kysuca megáradásával alkalom nyílt 
az Amerika III halastó vízzel való feltöl-
tésére. A víz olyan magasságig volt meg-
engedve, hogy a part hozzáférhető legyen 
a horgászok számára és ne legyen átáztat-
va. A  vízzel való megtöltés ellenőrzésé-
ért köszönetet mondunk Gabriel Sedlák 
kollégának, ifj. Jozef Bugyinak és Patrik 
Hambalkónak, akik két éjszakán át figyel-
ték a Vág vízállását és irányították a víz töl-
tődését. Erről szintén a weboldalon közölt 
cikkben olvashatnak.

Május 25-én került sor az Amerika III 
betelepítésére 50 db európai angolnával, 
melyek hossza 25-30 cm volt. Webolda-
lunkon e titkokkal övezett halfajta életéről 
is olvashatnak.

A halászházunkra egy új jelzés került, 
a  horgászterület megjelölése, tetőt tet-

tünk az ajtó fölé, s egy információs táblát 
is kiraktunk. Az egész partot lekaszálták, 
ezeket a  munkákat kollégáink, František 
Tóth, Jozef Šášik, ifj. Jozef Bugyi és Imrich 
Hulanszký végezték. A  lekaszált füvet két 
sókszelőcei kolléga gereblyézte össze kollé-
gánkkal, Michal Novotnýval. Az összegyűj-
tött fű elszállítását a község biztosította.

A  halastavak pontyhalászatra való 
megnyitása után, mint minden évben 
megkezdődött a zsákmányra való vadászat. 
A halastavaknál naponta több tíz horgász 
cserélődött ki, akik minden nap igyekeztek 
kifogni a megengedett pontymennyiséget, 
hogy véletlenül nehogy a  kollégák fogják 
ki. Szerencsére kivételek is akadtak köztük, 
akik megértették a horgászterület szépíté-
sére és attraktívvá tételére irányuló törek-
véseinket, melyet határozatban fogadtunk 
el az évzáró gyűlésen. A 60 cm-en túlmenő 
fogások visszaengedéséről szóló határoza-
tot a tagok többsége elfogadta, s ezt a többi 
horgásznak is respektálnia kellene.

ĺgy aztán a  horgászok által néhány 
ilyen hal vissza lett engedve a  halastóba. 
Az első dokumentált fogás egy ponty volt, 
melyet kollégánk, a sóki Juraj Bencz fogott 
ki május 24-én. Részletek a  weboldalon. 
Az érdekesség kedvéért: ugyanezt a  pon-
tyot már kétszer kifogta kollégánk, Gabriel 
Sedlák, mégpedig június 6-án és 9-én. Ez 
jó példa arra, hogy a jó gondolatokat tör-
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 Sok család nehéz anyagi helyze-
te ellenére jelenleg azt figyeltem meg, 
hogy a mai gyerekeknek nem is a pénz, 
játékok, nyalánkságok hiányoznak, 
hanem inkább a  kimondottan nekik 
szentelt idő. Ezért mi, szülők is, akik az 
alapiskola szülői tanácsának aktív tagjai 
vagyunk, jobban örülünk, ha konkrét 
rendezvényt sikerül szervezni a  gye-
rekeknek, ahol kontaktusban vagyunk 

velük, mintha csak anyagilag támogat-
nánk valamilyen projektet.

Az idei  gyermeknap előkészítésé-
nél sem volt ez másként, amikor a han-
gulat fokozásához bográcsgulyás főzésé-
vel járultunk hozzá.  A készülődést már 
csütörtök reggel elkezdtük, s  pénteken 
már kora reggel óta gőzölögtek a bográ-
csok :) A  gyerekek a  szabadban tartott 
aktivitások alatt gyakran oda-odajöttek, 

hogy szaglással tippeljék meg, milyen 
lesz a gulyás. 11 órától folyt a felszolgá-
lás, s mindenhonnan a kicsik és nagyok 
elégedett csámcsogása hallatszott :)

Ez úton szeretnénk megköszönni 
a  horgászszövetség helyi szervezetének 
és a  községi hivatalnak, hogy kölcsö-
nözték a bográcsokat.

A szülői tanács nevében Gabi 
Považayová és Sylvia Hlavatá

gyermeknapi gulyásfőzés

vények, előírások, utasítások nélkül is át 
lehet vinni. Csak rajtunk, horgászokon  
áll, hogy lesznek-e  revírünkben halak, 
vagy a  horgászterület ki lesz-e  fosztva, 
s  akkor gond lesz egy megfelelő méretű 
halat kifogni.

Sajnos, mint minden évben, a  nagy 
látogatottság most is hatalmas mennyisé-
gű szemetet eredményezett. Az Amerika 
III. halastóból három hét horgászás után 
17 darab 120 literes szemeteszsákra való 
hulladék gyűlt össze !!!!!!!  Ehhez nincs 

mit hozzáfűzni. A zsákokért és az eltávo-
lításért fizetnünk kell, s mindezt azokból 
a  forrásokból, melyeket értelmesebb dol-
gokra is fel tudnánk használni.

A  halőrség tevékenysége a  horgász-
területek betelepítése utáni ellenőrzésére, 
továbbá az ívóhelyek ívás alatti ellenőrzé-
sére és a horgászok ellenőrzésére irányult 
a horgásztörvény és a rendeletek betartását 
illetően. Az ellenőrzés során megállapított 
szabálysértéseket szóban intézték el, néme-
lyik pedig a fegyelmi bizottság elé került.

Tevékenységünk a  Vág öreg ága ki-
tisztításának és mélyítésének lehetőségeire 
irányult, hogy olyan területet alakítsunk 
itt ki, ahol megfelelő körülmények lesznek 
az ívásra és a halak egész évi élete nem fog 
függeni a  vízszint ingadozásától, melyet 
a  vágkirályfai víztározó működése okoz. 
Erről is weboldalunkon találnak részlete-
ket. Mostmár a teljes idényhez és a raga-
dozó halak fogásához is jó egészséget és 
szép élményeket kívánunk!

Legyen a nevelés és védelem minden 
horgász legfontosabb prioritása, hogy 
maga a fogás megkoronázása legyen a ki-
fejtett igyekezetnek.

PETROV ZDAR
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Óvodánkban 2014. április 17-én és 
18-án gyermekeinknek és szüleiknek 
húsvéti alkotóműhelyt szerveztünk.

A gyerekek szüleikkel kipróbálhat-
ták a tojásfestés és –díszítés különféle 
technikáit. Számos gyönyörű húsvéti, ta-
vaszi témájú alkotás, dekoráció jött létre. 
A szorgalmas gyermekkezek szüleik, 
testvéreik, nagyszüleik segítségével cso-
dálatra méltó alkotásokat varázsoltak, 
melyekkel óvódánk helyiségeit díszítet-
tük ki. A mosolygós gyermekarcok láttán 
tudtuk, hogy szép, felejthetetlen élmény-
ekkel térnek haza. 

Beata Kováčová, óvónő

Mivel MÁRCIUS A KÖNYV HÓ-
NAPJA, ellátogattunk a községi köny-
vtárba. Hogy miért? A kicsik is szeretnék 
megismerni a könyveket és a bennük 
rejlő titkokat. Ki ne  szeretné a verseket, 
mondókákat, meséket, ahol a jó győze-
delmeskedik a gonosz fölött. Minden gy-
ereknek, aki ott volt, a gyönyörű könyvek 
láttán felcsillant a szeme, s lélegzetvissza-
fojtva hallgatta Mésárošová  könyvtárost, 
aki a könyvekről és a könyvtári munkáról 
beszélt nekik. A néni megengedte, hogy 
megnézzék, átlapozhassák a csodálatos 
illusztrációkkal teli könyveket. Megígér-
tük neki, hogy máskor is eljövünk hozzá 
látogatóba – talán már jövőre. 

Beata Kováčová, óvónő

Június tizenkettedike a  harmadiko-
sok és ötödikesek nagy napja volt. Az 
osztályfőnökök és a  szülői tanács tagjai 
együttműködésével a  gyerekek Pozso-
nyba mentek év végi kirándulásra. Első 
útjuk az állatkertbe vezetett. A  Dino-
parkot és a  3  D  mozit sem hagyták ki. 
Az állatok megtekintése után átmentek 
az Óvárosba, ahol lelkesedéssel figyel-
ték a  különféle épületeket, mint a  vár, 
a Szent Márton Dóm, a Szlovák Nemzeti 
Színház. A városnézés után ajándékokat, 
emléktárgyakat vásároltak. Boldogan, 
kissé fáradtan, de elégedetten szálltak be 
az autóbuszba, s indultak haza.  
Eva Kysučanová, a szülői tanács elnöke

Tornóc község mint az ingatlanadók 
kezelője, értesíti azokat a polgárokat, 
akiknek még nem kézbesítették a 2014-
es ingatlanadó összegéről szóló határo-
zatot, hogy ezt a határozatot a községi 
hivatal földszinti irodájában vehetik át 
munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, sz-
erdánként 17 óráig.
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Húsvéti alkotóműhely az óvodában

óvodások
a könyvtárban

A 3.A és 5.A 
kirándulása

érTesíTés



A 2013/2014-es idény tavaszi része 
a végéhez ért.

18. forduló
Tornóc – Selice 0:0
A várakozások ellenére  a hazaiak lépést 
tartottak az esélyesekkel. A játék az egész 
mérkőzés alatt kiegyenlített volt. A végén Ľ. 
Keszeli  a kapufát találta el. Bíró Kotrec, 130 néző. 
A forduló legjobbja: Ölvecký.Érdekességek: 
Svätoplukovo – Rišňovce 0:2 (0:1)

19. forduló
Čakajovce – Tornóc 2:0 (0:0)
A vendégek a 75. percig tartották ma-
gukat. A hosszabbításban a hazaiak biz-
tosították maguknak a győzelmet. Bíró 
Macho, 180 néző. Érdekességek: Nové Sady 
– Cabaj-Čápor 3:3 (1:0)

20. forduló
Tornóc – N. Sady 1:5 (1:2)
D. Herceg vezető gólja után után csak 
a vendégek rúgtak gólt és csúfos veresé-
get mértek a hazaiakra. Bíró Tábi, 70 néző.
Érdekességek: Žihárec – Kynek 2:3 (1:2)

21. forduló
V. Opatovce – Tornóc 8:0 (6:0)
A vendégcsapat játéka már az első féli-
dőben szétesett. Bíró Martiška, 150 néző. 
Érdekességek: Mojmírovce – Cabaj-Čá-
por 2:1 (1:0)

22. forduló
Tornóc – Mojmírovce 1:1
A 12. percben T. Szűcs gólja után úgy tűnt, 
hogy a hazaiak végre győzni fognak. A má-
sodik félidőben a játékvezetőnek vitatható 
döntései voltak. A hosszabításban a vendé-
gek kiegyenlítettek. Az ideges légkörben 
játszott mérkőzésen Székházi, Franko, T. 
Bartuš kapott piros lapot. Bíró Macho, 50 
néző. A forduló legjobbja: Ölvecký. Érde-
kesség: Rumanová – Selice 1:1 (0:0)

23. forduló
Jarok – Tornóc 3:1 (1:0)
A hgazaiaknak mezőnyfölényük volt, amit 
három gól lövésére használtak ki. T. Szűcs 
a végén egy becsületbeli gólt adott a ven-
dégek részéről. Bíró  Vajzne, 50 néző. Érde-

labdarúgás
Idényzáró 2013/14 1. V. Opatovce 26 20 4 2 79:23 64 25

2. Selice 26 17 5 4 64:34 56 17
3. Rišňovce 26 15 3 8 71:45 48 9
4. Svätoplukovo 26 15 2 9 75:51 47 8
5. Čakajovce 26 13 4 9 48:39 43 4
6. Nové Sady 26 12 4 10 62:55 40 1
7. Hájske 26 13 1 12 47:45 40 1
8. Žiharec 26 10 2 14 64:52 32 -7
9. Tornóc 26 8 8 10 41:64 32 -7
10. Rumanová 26 9 3 14 52:80 30 -9
11. Jarok 26 8 4 14 33:70 28 -11
12. Kynek 26 7 4 15 39:66 25 -14
13. Mojmírovce 26 5 4 17 45:67 19 -20
14. Cabaj-Čápor 26 4 4 18 34:63 16 -23

Táblázat - II. A osztály

kességek: Čakajovce – Selice 3:0 (2:0)

24. forduló
Tornóc – Žihárec 0:0 (0:0)
A Mojmírovce-vel vívott csata után, mely 
kivizsgálás alatt áll, Vágkirályfán játs-
zottak. Az első félidőben jobbak voltak 
a vendégek, a második félidőben a „ha-
zaiak“ is feléledtek, és jó esélyeik voltak. 
A meccsen mindkét kapus remekelt. A 
forduló legjobbja: M. Keszeli. Bíró  Hir-
ka, 120 néző. Érdekességek: Rišňovce – V. 
Opatovce 3:1 (2:1)

25. forduló
Jarok – Tornóc 2:3 (1:1)
A vendégek Herceg góljával megszerezték 
a vezetést. A hazaiak a szünetig potyagóllal 
egyenlítettk. Novák 1:2-re javított, mire a 

hazaiak szabadrúgásból szerzett góllal válas-
zoltak, s az eredmény 2:2 lett. A 80. percben 
Legner biztosította a vendégeknél az első 
győzelmet. Bíró  Gajan, 50 néző. Érdekessé-
gek: V. Opatovce – Selice 3:2 (1:1). A vezető 
csapatok mérkőzését 600 néző  követte.

26. forduló
Tornóc – Cabaj-Čápor 3:0 (0:0)
A hazaiaknál hosszabb ideig kellett gólra 
várni. A 73. percben Legner gólt lőtt, 
aztán Hrebík P. folytatta két  góllal. A 
forduló legjobbja: R. Bleho. Érdekességek: 
Selice – Mojmírovce 4:6 (2:2)

A futball-szakosztáy köszöni Jozef Ku-
kannak a pálya permetezésénél nyújtott 
szponzori segítséget.

 Spracoval: Š. Kočiš

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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Ifjusági
Tornóc – Selice 7:0 (4:0)
Rábek 2, Starko, Szabó, Szitáš, Végh, Krupa
Alekšince – Tornóc 2:2 (1:0)
Krupa, Vaško
Tornóc – Branč 5:0 (2:0)
Krupa, Mi. Keszeli, Mich. Keszeli, Stojka, 
Karkuš
V.Opatovce – Tornóc 3:3 (0:0)
Vaško, Čapičík, Mil. Keszeli
Tornóc – Mojmírovce 1:1 (0:1)
Mich. Keszeli
H. Kráľová – Tornóc 2:3 (2:0)
Stojka, Vaško, Čapičík
Tornóc – Diakovce 12:0 a vendégek 
a játékosok kis létszáma miatt a 2. félidőben 
nem léptek pályára. Mil. Keszeli 4, Rábek 2, 
Végh 2, Stojka 2, Mich. Keszeli, Vaško
Jarok – Tornóc 1:1 (0:1)
Vaško (11 m)
Tornóc – C.-Čápor 10:1 (2:1)
Krupa 3, Čapičík 2, Ozaj, Karkuš, Végh, 
Rábek, Vaško

Diákok
Tešedíkovo – trnovec 4:0 (2:0)
trnovec – H. Kráľová 1:4 (1:3) Kuman
Mojmírovce – trnovec 7:0 (4:0)
trnovec – Cabaj-Čápor 0:6
Šaľa žiačky – trnovec 7:1 (4:0) Biháriová
Kráľová n/V – trnovec 7:0 (6:0)
trnovec – Selice 1:2 (0:2) Farkaš
Vlčany – trnovec 17:0 (9:0)
trnovec – Neded 2:13 (1:7) Kumaj 2

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. Tornóc 17 11 1 5 56:30 34 +7
5. V. Opatovce 17 10 3 4 55:20 33 +9
6. Vlčany 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. Selice 17 3 1 13 16:112 10 -14
13. Diakovce 15 2 1 12 17:60 7 -17
14. Branč 17 1 1 15 15:130 4 -23

1. Kráľová n. V. 18 13 4 1 50:17 43 16
2. Vlčany 17 11 3 3 69:30 36 12
3. Neded 18 10 4 4 75:35 34 7
4. Mojmírovce 18 8 4 6 46:35 28 1
5. Horná Kráľová 18 7 6 5 45:31 27 0
6. Slovan Duslo 17 7 2 8 46:31 23 -4
7. Cabaj-Čápor 18 6 1 11 40:60 19 -8
8. Selice 18 5 3 10 56:77 18 -9
9. Tešedíkovo 18 4 3 11 36:86 15 -12
10. Tornóc 18 3 0 15 18:97 9 -18

Táblázat - Ifjusági

Tabuľka Diákok
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Az óvoda nevelési- oktatási 
programját kiegészítő aktivitások közé 
tartozik a kisgyermekek úszásra való 
felkészítése is. Célja, hogy a gyerekek já-

tékok, gyakorlatok segítségével szokják 
meg a vizi környezetet, s megtanuljanak 
a vízben biztonságosan közlekedni. Ezt a 
lehetőséget használták ki az óvoda har-

madik osztályosai 2014. április 29-30-án 
és május 2-án. Osztályfőnökeikkel együtt 
autóbusszal utaztak a Duslo uszodájába.

      Iskolázott oktatók vezetése alatt 
kacsákra, békákra, krokodilokra, kin-
cskeresőkre, csillagokra játszottak, s így 
vidáman, játékosan sajátították el az ús-
zás alapjait. A légzés, merülés, vízben 
való tájékozódás, mellen- és háton való 
lebegés szórakozás volt a gyerekeknek. A 
vízbe ugrálás még a kevésbé bátraknak 
is sikerült. Az egyszerű úszómozdulatok 
gyakorlásánál segítségükre volt az ún. 
„úszódeszka”. A gyerekek aktívak, bátrak 
voltak, a nem hagyományos tanításon 
spontánul viselkedtek. Érzéseiket ezek-
kel a szavakkal fejezték ki: „Az uszoda 
szuper, a legjobb volt!”

 
Margita Vančíková

óvodások úszótanfolyamon

 A Tornóci AI és óvoda ünnepi mű-
sorral köszöntötte anyák napja alkalmá-
ból az anyukákat, melyre 2014. május 
18-án kerül sor a helyi kultúrközpont-
ban. Az ovisok és iskolások táncokból, 
énekekből, versekből álló kultúrműsort 
készítettek. Anyák napja a legjobb al-
kalom, hogy elmondhassuk anyukáink-
nak, mennyire szeretjük őket, s milyen 
hálásak vagyunk mindazért, amit értünk 
tettek.

Köszönjük, anyukák, a szeretetet, ál-
dozatot, s kívánjuk, hogy mindig csupa 
jó dolog, öröm és remény kísérjen ben-
neteket.

Katarína Tusková

anyák napja
„ĺgy élsz a mában és jövőben,

Minden gyümölcsben, ami érik...
Visszük, visszük az élet lángját,
Anyám, anyák, a végtelenségig.“

Köszönet
Az AI igazgatósága ez úton köszöni Anton Klincko úrnak és Klotilda 

Kárászovának, hogy segítettek az anyák napi ünnepély megszervezésében.
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