
Kone na Lángovom dvore

Jazda zručnosti

Detské rybárske preteky

si pripomíname dňa 29. augusta 
2014. Jedným z hrdinov tohto význam-
ného medzníka nášho národa bol aj ge-
nerál Ján Golian.

Narodil sa 26. januára 1906 v 
Dombóvári, Maďarsko. Neskôr sa rodi-
na presťahovala do Trnovca nad Váhom, 
kde jeho rodičia Rudolf a Gizela žili až 
do konca života. Rodina tu získala kúsok 
pôdy po rozparcelovaní veľkostatku. Ge-
nerál Ján Golian mal len 38 rokov, keď 
ako jediný z veliteľov vtedajšej sloven-
skej armády prejavil osobnú statočnosť 

a podujal sa na prípravu povstania. Na-
pokon až do príchodu generála Rudolfa 
Viesta povstaleckej armáde aj velil. Viest 
velenie prevzal začiatkom októbra 1944. 
Posledné aktivity Jána Goliana boli spo-
jené s účasťou v partizánskej vojne v slo-
venských horách. Počas teroristického 
záťahu proti povstalcom 3. novembra 
1944 Goliana a Viesta zajali v Pohron-
skom Bukovci. Nasledovali výsluchy, po-
tom oboch previezli do Berlína a napriek 
platným medzinárodným dohodám o 
ochrane vojnových zajatcov odsúdili na 

trest smrti. Miesto popravy tohto statoč-
ného muža nepoznáme. Pravdepodob-
ná stopa končí v koncentračnom tábore 
Flossenburg. V našej obci niet tabule na 
počesť tohto hrdinu, sviečku mu možno 
zapáliť len pri pomníku padlých druhej 
svetovej vojny na miestnom cintoríne.

Základná škola s  materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302 v spolupráci s ob-
cou Trnovec nad Váhom zorganizovala 
počas letných prázdnin denný letný tábor.  
Prihlásilo sa veľa detí a veru nenudili sa. 
V  úvode tábora zoznamovanie a  organi-
začné pokyny nesmeli chýbať.  V poobed-
ných hodinách kroky našich detí viedli do 
prírodného areálu - plávajúceho vodného 
mlyna , ktorý sa nachádza neďaleko mes-
ta Kolárovo v juhozápadnej časti Žitného 
ostrova. Areál leží na polostrove, ktorého 
hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu 
z jednej strany a mŕtveho ramena Malého 
Dunaja zo strany druhej.  Nasledujúci deň 
v plavkách s uterákmi a dekami Vincov les 
otvoril svoje brány aj pre nich. Síce trošku 

aj zmokli, ale to nevadilo. Vodu  si užili. 
V  strede týždňa náš tábor obsadil hrad 
Červený kameň , kde sa dozvedel o spô-
sobe života hradných pánov . Sokoliarsky 
dvor predviedol letové ukážky dravcov aj 
s odborným komentárom. Nad hlavou lie-
tali dravce rôzneho druhu, ale naši tábor-
níci sa nebáli. Samozrejme navštívili aj Tr-
navu. Vo štvrtok ich čakal deň plný športu 
a súťaží.  A vo večerných hodinách stano-
vanie.  Posledný deň bol smutný. Nechce-
lo sa veru nikomu domov. Zážitkov bolo 
neúrekom. Po zhodnotení  prežitých dní 
,odovzdaní  diplomov a  medailí denný 
letný tábor úspešne ukončil svoju činnosť. 
Tešíme sa na opätovné stretnutie s novými 
zážitkami a novými dojmami.

Riaditeľstvo Základnej školy s mater-
skou školou Trnovec nad Váhom 302 to-
uto cestou srdečne ďakuje za sponzorský 
dar Mgr. Ivete Batykovej a pánovi Aloj-
zovi Čelitkovi.

Katarína Tusková

poďakovanie

Trnovecké Noviny
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Denný letný tábor

70. výročie slovenského národného povstania



Veronika Kajmová           
Jakub Serafín    
Nina Jašeková 
Pavol Ábrahám

Irena Emberová, 71 rokov 
Klotilda Kupková, 82 rokov
Berta Meszárošová, 83 rokov

 Lýdia Kukanová
 Helena Molnárová
 Štefan Legner

 Jozefína Marčeková
 Juraj Petrovics           
 Helena Vaníková

 Hedviga Vrančíková  
   Klára Valkárová              
 Zoltán Molnár          
 

Mária Mészárosová a Martin Pešek  
Anikó Ábrahámová a Marek Polák 
Erika Karasová a Miroslav Cicák
Anna Urbanovičová a Eduard Hajpál

Marta Sládečeková a Michal Petrovič

Školský rok 2014/2015 začína 1. septembra 2014.
Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 začne

pred budovou ZŠ.
Prevádzka v materskej škole začína 2. septembra 2014 o 6,30 hod.

Horný Jatov už po tretíkrát otvoril 
svoje brány dokorán, aby prijal ľudí na-
vzájom dôverne známych - Jatovčanov 
a Kľučiarčanov. Ľudí, ktorí sú tam doma 
i napriek tomu, že mnohých   život zavial  
ďaleko od domova. Prišli preto, aby sa 
mohli opäť stretnúť. Skloňovali sa rôzne  
mestá: Mariánske Lázne,  Tábor,  Dě-
čín či  Michalovce, Vranov nad Topľou 
alebo Bratislava, a mnohé ďalšie miesta 
našej bývalej spoločnej Československej 
republiky. I  keď sa mnohí ospravedlni-
li, či už pre nepriaznivý zdravotný stav 
alebo iné dôvody, organizátori v  sobo-
tu 28.6. zaznamenali cca tristopäťdesiat 
účastníkov osláv. Predseda občianskeho 
združenia Hornojatovčan Peter Gom-
boš privítal popri všetkých prítomných 
aj vzácneho hosťa - Jatovčana JUDr. 
Eduarda Kukana s  manželkou, známe-
ho poslanca Európskeho parlamentu. 
V  bohatom kultúrnom programe vy-

stúpili žiaci základnej školy z  Trnovca 
nad Váhom, Močenská kapela a  spevá-
ci, spevácky súbor zo susedného Jato-
va, z  Mojmíroviec, a  country skupina 
z  Mojmíroviec. Nechýbala ani tradičná 
svätá omša v miestnom kostole, uctenie 
si zomrelých položením venca na cin-
toríne. O dvadsiatej hodine nasledovala 
tradičná hodová zábava a  v  nej bohatá 
tombola, keď prvá cena bol televízor 
s veľkoplošnou obrazovkou.

 Občianske združenie Hornojatov-
čan  pripravilo pre svojich rodákov pre-
kvapenie a zriadilo izbu tradícií. Maketa 
/autor Martin Kukan/ približuje podobu 
Horného Jatova v  šesťdesiatych rokoch. 
Mnohí rodáci sa našli na fotografiách 
z mladosti. Popri zriadení izby tradícií za 
pomoci dobrovoľníkov bol opravený aj 
miestny kostolík. Za vydarené podujatie 
patrí vďaka  všetkým, čo sa na prácach 
podieľali, organizátorom, sponzorom, 

obecným úradom: Trnovec nad Váhom, 
Močenok, a Jatov. Organizačný štáb tvo-
rili: Dr. Peter Gomboš, Ing. Daniel Kňaž-
ko, Ing. Ján Hrabovský, Dušan Marček, 
Cecília Galbavá, Mgr. Nikoleta Vargová, 
Viera Janíková, Martin Kukan,  JUDr. 
Vladimír Vágó, Ladislav Doboš, Eduard 
Ševčík a  Ľudovít Galbavý.

poďakovanie
Riaditeľstvo Základnej školy s ma-
terskou školou Trnovec nad Vá-
hom 302 touto cestou srdečne 
ďakuje vedeniu obce, obecnému 
zastupiteľstvu a  zamestnancom 
obecného úradu Trnovec nad 
Váhom za spoluprácu v  školskom 
roku 2013/2014.

Inzercia: Na Hlavnej ulici 609 v Trnovci nad Váhom bol otvorený kozmetický salón 
a vizážistické služby. Záujemcovia sa môžu objednať telefonicky na čísle 0902 756 644.

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

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji

Zlatásvadba
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stretnutie v Hornom Jatove



Dňa 28.6.2014 o  10:00 v  Trnov-
ci n/V  pri železničnej stanici sa stretli  
nadšenci motorizmu na súťaži v  jazde 
zručnosti , ktorú organizoval  Ing. Jaro-
slav Hlavatý – Autoškola Trnovec nad 
Váhom a zároveň sa konal aj zraz motor-
károv v rámci Obecných dní.

V obedňajších hodinách motorkári 
prešli spanilou jazdou po uličkách našej 
dediny.

Súťaže v  jazde zručnosti sa zúčast-
nilo 20 súťažiacich, z toho bolo 11 žien 
a 9 mužov. Súťažilo sa v dvoch kategó-
riach (muži, ženy). V  kategórii ženy sa 
na 1. mieste umiestnila Zitka Fűlöpová 
(Trnovec n/V.),  2. miesto obhájila Ale-
xandra Hazuchová (Šaľa) a  3. miesto 
obsadila Zuzana Vičíková (Šaľa).

V  kategórii muži 1. miesto vyhral 
Ján Andruška (Kráľová n/V.), na 2. 
mieste sa umiestnil Daniel Vince (Tr-
novec n/V.) a na  3. mieste skončil Mi-
roslav Kesely (Trnovec n/V.). Víťazom 
srdečne gratulujeme.

Dňa 28. júna 2014 sa už po jede-
násty raz konal Deň obce Trnovec nad 
Váhom. Krásne letné počasie prilákalo 
na nádvorie kultúrneho domu každé-
ho, kto si chcel posedieť, pospomínať a 
zabaviť sa pri pestrom programe, ktorý 
po prejave starostu obce predviedli deti 
zo základnej školy s materskou školou. 
Spolu s pani učiteľkami pripravili krásny 
tanec naši škôlkari, Ninka Vološinová 
zarecitovala báseň Otcova roľa, zatan-
covali a zaspievali aj deti zo základnej 
školy,  Simonka Ešeková a Mária Jaku-
becová zahrali na flaute. Tanečníci zum-
by svojím spontánnym prejavom oslovili 

najmä mladšiu generáciu. Nasledovalo 
vystúpenie hudobných skupín – na veľ-
kom pódiu vystúpila najskôr skupina 
Gremmy, ktorá si vyslúžila veľký potlesk. 
Túto skupinu vystriedala na malom pó-
diu skupina Stimul s piesňami známymi 
z hudobnej relácie Repete. Nasledoval 
Kabát Revival, ktorému nadšene tlieska-
li početní fanúšikovia. Napokon v štýle 
country zahrala skupina Jako kedy.

Na záver sa na veľkom pódiu pred-
stavila našim občanom už dobre známa 
skupina Atlas z Nových Zámkov, ktorá 
rozprúdila zábavu až do skorých ran-
ných hodín.

Podujatie finančne podporila Ko-
munálna poisťovňa, a.s. 

Sprievodným programom bola 
výstava fotografií, ktoré dokumentujú 
každodenný život v našej obci v časoch 
dávno minulých. Dovoľte mi poďakovať 
sa všetkým, ktorí nám na túto príležitosť 
zapožičali svoje fotografie.

Fotografie si aj dnes môžete po-
zrieť vo vestibule kultúrneho domu 
počas celého leta v pondelok, stre-
du a piatok od 13.00 do 17.00 hod.

                 

Zároveň by sme sa chceli poďakovať 
pánovi starostovi Ing. Jánovi Hrabov-
skému, zamestnancom Obecného úra-
du a Obecným policajtom za pomoc pri 
organizovaní. Veľká vďaka patrí Suzuki 
Šaľa za požičanie autíčka Suzuki SX4 
a za výstavu ich vozidiel. Ďalej ďakujeme 

STK Šaľa, ŽSR,  Robertovi Lángovi a na-
šim rozhodcom Lórantovi Horvátho-
vi, Norbertovi Szikorovi a  Ing. Jozefovi 
Szikorovi. V neposledom rade ďakujeme 
všetkým súťažiacim, motorkárom a  di-
vákom za príjemnú atmosféru.

Mgr. Jazmína Hlavatá

Slovenská republika sa zapojila 
do realizácie Európskeho zisťovania 
o  zdraví 2014, ktoré prebieha vo všet-
kých členských štátoch Európskej únie. 
Ide o zisťovanie v oblasti verejného zdra-
via a bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. Cieľom zisťovania je získať údaje 

o zdravotnom stave, zdravotnej starost-
livosti a faktoroch ovplyvňujúcich zdra-
vie v krajinách Spoločenstva, analyzovať 
zdravotný stav populácie na Sloven-
sku, ale aj medzinárodné porovnávanie 
v  rámci EÚ. Na Slovensku bolo do zis-
ťovania zaradených viac ako 350 obcí, 

medzi nimi aj naša. Zisťovanie sa usku-
toční od 1. júla do 31. decembra 2014.

Pracovník, ktorý štatistické zis-
ťovanie vykonáva, je povinný sa pre-
ukázať služobným preukazom Štatis-
tického úradu SR- Všetky informácie 
a  názory, poskytnuté v  rámci tohto 
zisťovania, sú anonymné. Podrobnejšie 
informácie sa dozviete na www.statis-
tics.sk alebo na tel. čísle 037/7752 263.
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Súťaž v jazde zručnosti a zraz motorkárov

xi. obecné dni

Európske zisťovanie o zdraví 



Dňa 26.7.2014 sa na Lángovom dvo-
re uskutočnil 2. ročník westernových pre-
tekov. V troch disciplínach – jazde okolo 
sudov, jazde medzi tyčkami a  jazde cez 
umelé prekážky, sa zúčastnilo 53 jazdcov. 
Reprezentantky našej obce sa umiestnili 
na peknom 1., 2., 3. a 5. mieste vo svojich 
kategóriách. Za pomoc ďakujeme Mari-
ke a Ladislavovi Józsovým, Františkovi 
Végfalvimu a Jánovi Patyimu. Celá ak-
cia sa uskutočnila aj vďaka sponzorom: 
Alojz Čelitko, Peter „Ňaňo“ Suchý, 
Róbert Andraško, Alexander Szíjartó, 
Ľudovít Žilinský, Adrián Vološin, Sup-
ramat s.r.o. a Mikuláš Láng. Ďakujeme 
všetkým návštevníkom, ktorí prišli pod-
poriť túto peknú akciu.

kone na Lángovom dvore

Najlepší žiaci Základnej školy s ma-
terskou školou Trnovec nad Váhom 302 
na konci školského roka 2013/14 dostali 
odmenu za výborné výchovno-vyučova-
cie výsledky, vzorné správanie a úspešné 
reprezentovanie školy a obce, výlet do 
nášho hlavného mesta. 

Čakal ich deň plný zážitkov – plav-
ba vyhliadkovou loďou po rieke Dunaj 
k zrúcaninám hradu Devín. Plavba za-
čínala pohľadmi na historickú časť Bra-
tislavy a jej nábrežie a Bratislavský hrad, 
pokračovala popod Nový most a most 

Lafranconi smerom ku hradu Devín. 
Stredoveký hrad Devín (12. až 16. st.) 
je národná kultúrna pamiatka. V súčas-
nosti je na hrade archeologické múze-
um. Žiaci si hrad so záujmom prezreli. 

Cesta loďou späť bola o niečo rých-
lejšia. Výletníci sa neskôr zastavili aj 
v centre mesta Bratislavy a prezreli si 
krásy Starého Mesta.  Výlet sa všetkým 
veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší, 
pravdaže ak budú v nasledujúcom škol-
skom roku znovu tí najlepší.

Katarína Tusková

V  rámci obecných dní, dňa 27.júna 
2014, sa konal v Trnovci nad Váhom  VIII. 
ročník okresnej súťaže v modernom speve 
Hľadáme spevácke talenty 2014, ktorú 
zorganizovali Základná škola s materskou 
školou Trnovec nad Váhom 302 v  spolu-
práci s obcou Trnovec nad Váhom a Územ-
nou organizáciou Fénix,  spolufinancovaná 
v  rámci Národného projektu Komprax 
–Kompetencie pre prax.  Súťaž vytvára 
podmienky na prezentáciu mladých spe-
váckych talentov v našom okrese.

Prihlásili sa z  celého okolia prip-
ravení a  odhodlaní zvíťaziť. Trojčlenná 
porota, ktorej predsedkyňou bola Mgr. 
Mária Mészárosová, mala veľmi ťažkú 
úlohu.  Súťaž bola jednokolová, každý 
vystúpil s  jednou skladbou a  súťažilo sa 
v troch kategóriách.

Víťazi speváckej súťaže TALENT 2014:
1.kat.:  1.miesto – Scarlet Pavlová 

 2.miesto – Liliana Lučanová
 3.miesto – Diana Szarková

2.kat.: 1.miesto – Ema Slamková
 2.miesto – Scarlet Slatinová
 3.miesto – Vivien Szabová

3.kat.: 1.miesto – Adriana Herenčárová
2.miesto – Viktória Szabová
 3.miesto – Katrin Kisová

                                                                                                          
Katarína Tusková
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výlet ako odmenatalent 2014



skupina „A“
SCHALKE – TMA
JG Mont – Arsenal
Schalke – Starí páni
TMA – JG Mont
Schalke – Arsenal  
JG Mont – Starí páni 
TMA – Arsenal 
Schalke – JG Mont 
TMA – Starí páni  
Arsenal – Starí páni

5 : 1
3 : 2
2 : 0
0 : 0
3 : 0 
2 : 1 
1 : 2 
4 : 0 
2 : 8 
3 : 2 

skupina „B“
Opitori – Puertorico
Metropol – Darebáci
Opitori – Kaviareň
Puertorico – Metropol
Opitori – Darebáci
Metropol – Kaviareň
Puertorico – Darebáci
Opitori -  Metropol
Puertorico – Kaviareň
Darebáci – Kaviareň

0 :3
0 : 6
4 : 1
6 : 1
2 : 1
1 : 3
0: 3
2 : 0
5 : 2
3 : 0 kon.

 Už je tradíciou,že na sviatok svätého 
Cyrila a svätého Metoda sa v Trnovci nad 
Váhom organizuje v spolupráci OU a FK 
minifutbalový turnaj o pohár starostu 
obce. Tohto roku to bolo v sobotu 
5.júla 2014. Do turnaja sa prihlásilo 10 
družstiev.

Družstvá boli rozlosované do dvoch 
skupín „A“ a „B“. 

V turnaji zo skupiny „A“ postúpili do 
semifinále SCHALKE  a JG Mont a zo 
skupiny „B“ Darebáci a Puertorico.O 
postupujúcich v skupine „B“ rozhodla 
minitabuľka družstiev s 9 bodmi. Hralo 
sa systémom prvý zo sk. A s druhým zo 
sk. B a opačne.

SCHALKE – Puertorico   6 : 1
do finále postúpilo Schalke

Darebáci – JG Mont 2 : 2
do finále  postúpili Darebáci na pok. 
kopy 7:6

V prestávke sa uskutočnil turnaj 
v streľbe z 11 m. Do tejto súťaže sa 
prihlásilo 45 strelcov. V  súťaži 1. miesto 
obsadil René Franko s 15 gólmi, druhé 
Mário Stojka 14 gólov a tretie Tomáš 
Lencsés s 9 gólmi.

O 3.miesto
Puertorico – JG Mont 2 : 2 na 
penalty zvíťazil JG Mont

Finále
SCHALKE – Darebáci 2 : 0 
Za víťazov hrali: Mikuláš Szitás, Juraj 
Boženík, Marek Žigárdi, Peter Kováč, 
Patrik Slíška, Peter Hrebík, Vladimír 
Klincko, Miroslav Olvecký, Tomáš 
Lencsés.

Poradie štyroch:
1. SCHALKE, 2. Darebáci, 3. JG Mont, 
4. Puertorico
Hlavní rozhodcovia: 
Mgr.Juraj Boženík,Vladimír Novák, p. 
Lenčéš

Výborný guláš navarili Ferdinand 
Vančík, Tibor Batyka a  František 
Végfalvi st. Za pomoc ďakujeme vedeniu 
obce a  vedeniu FK Dynamo Trnovec 
nad Váhom.

Spracoval Mgr.Juraj Boženík 

XIX. ročník turnaja o pohár starostu obce

Podujatie finančne podporil  Nitriansky samosprávny kraj.

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 a výukové cd v cene kurzu

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

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

5

Trnovecké noviny júl-august 2014



Dvadsiate ôsme zasadnutie obecné-
ho zastupiteľstva sa konalo 14.08.2014 
v  zasadačke obecného úradu. Pred-
sedajúcim zasadnutia bol starosta 
obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 7  poslancov. Za neprítomnosť sa 
ospravedlnili poslanci Ing. Gašpieri-
ková a  PaedDr. Suba. Zasadnutie bolo 
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 
programu. Predsedajúci požiadal po-
slancov, či majú k  programu rokovania 
pripomienky, prípadne žiadajú doplniť 
program rokovania. Návrh na doplnenie 
programu poslanci nepodali, predložený 
program OZ jednohlasne schválili . 

Za zapisovateľa zápisnice predseda-
júci určil Ing. Motolíkovú, za overova-
teľov zápisnice boli určení  poslanci p. 
Čelítko a p. Fülöpová. Návrhová komisia 
bola zvolená jednohlasne v zložení Ing. 
Hlavatý, Ing. Hanzlík, p. Láng. V rámci 
kontroly plnenia uznesenia  bola podaná 
informácia starostom obce o plnení pri-
jatých uznesení. Predseda komisie špor-
tu p. Čerhák informoval o vynaložených 
finančných prostriedkoch TJ za rok 
2013.  Personálnymi otázkami v  rámci 
Futbalového klubu sa bude výbor FK 
zaoberať na najbližšej členskej schôdzi. 
Ďalším bodom programu bolo Hospo-
dárenie obce za I. polrok 2014, návrh na 
zmenu rozpočtu. Krátky komentár k to-
muto bodu podal starosta obce a zároveň 
predložil poslancom informatívnu sprá-
vu o  výsledku kontroly k  plneniu roz-
počtu obce za sledované obdobie, ktorú 
vypracovala hlavná kontrolórka obce. 
Záverom doporučila sledovať schodok 
hospodárenia obce a  na jeho zníženie 
zapojiť do rozpočtu časť zostatku finanč-
ných prostriedkov z  predchádzajúceho 
roka, sledovať výšku príjmov a  výdav-
kov v kapitole nakladanie s odpadovými 
vodami a tiež doporučila obecnému za-
stupiteľstvu zobrať na vedomie čerpanie 
príjmov a výdavkov za obdobie 1. polro-
ka 2014. Návrh zmeny rozpočtu vypra-
covala účtovníčka obce a bol prejednaný 
finančnou komisiou.

V  rámci návrhu zmeny rozpočtu 
bežné príjmy sa zvyšujú o 104 800 eur, 
kapitálové príjmy o 2000 eur; vo výdav-
kovej časti sa bežné výdavky zvyšujú 
o 933 eur a kapitálové výdavky o zvyšujú 
o 239 000 eur. Predložený návrh hlavná 
kontrolórka obce doporučuje schváliť.

K zmene rozpočtu bola predložená 

žiadosť školy o  poskytnutie finančných 
prostriedkov na zakúpenie mrazničky 
do školskej jedálne. Jedná sa o cca 1000 
eur. K žiadosti boli doložené cenové po-
nuky dodávateľov na dodanie tovaru. 
Poslanci požadovali doloženie výzvy na 
predloženie cenových ponúk so špecifi-
káciou požiadaviek tovaru. Výber tovaru 
sa uskutoční po doplnení žiadosti školy. 
Následne poslanci navrhli zapracovať do 
zmeny rozpočtu navýšenie kapitálových 
výdavkov o 1000 eur na  nákup mrazničky.

Návrh na určenie počtu poslancov 
obecného zastupiteľstva, návrh na urče-
nie volebných obvodov na volebné ob-
dobie 2014-2018. V súlade s ust. § 9 ods. 
3 zák. SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení nesk. 
predpisov počet volebných obvodov 
a  poslancov v  nich určí OZ a  zverej-
ní najneskôr 65 dní pred dňom volieb. 
V  obci v  ktorej sa volí 12 alebo menej 
poslancov, môže sa utvoriť iba jeden 
volebný obvod. V zmysle § 11 ods. 3 z. 
SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zria-
dení v  znení nesk. predpisov v obci od 
1001 do 3000 obyvateľov sa určí 7  až 
9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo urči-
lo 1 volebný obvod pre celú obec, kde sa 
bude voliť 9 poslancov.  

Návrh na určenie rozsahu výkonu 
funkcie starostu obce na celé funkč-
né obdobie 2014-2018. V  nadväznosti 
na ust. § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 
369/1990 zb. o obecnom zriadení v zne-
ní nesk. predpisov OZ určí najneskôr 90 
dní pred dňom volieb na celé funkčné 
obdobie rozsah výkonu funkcie sta-
rostu. Rozsah výkonu funkcie starostu 
obce možno meniť počas funkčného 
obdobia len na návrh starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo určilo na funkč-
né obdobie 2014-2018 výkon funkcie 
starostu v  celom rozsahu na plný úvä-
zok. Ďalej poslanci prejednali návrh na 
určenie výmery dovolenky  a príspevku 
na stravovanie  starostu obce. Starostovi 
počas výkonu funkcie patrí dovolenka 
na zotavenie, na jej účely sa primerane 
použije osobitný predpis. Starosta obce 
nie je zamestnanec a  preto sa na neho 
nevzťahuje výsledok kolektívneho vy-
jednávania, ktoré zvyšuje základnú vý-
meru dovolenky.  Výsledkom toho je 
skutočnosť, že starosta má dovolenku 
o  jeden týždeň kratšiu ako podriadení 
zamestnanci v zhodnej vekovej skupine. 

Riešenie tejto situácie je možné v súlade 
so zák. č. 253/1994 Z.z. v nadväznosti na 
Zákonník práce a  prerokovanie obec-
ným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľ-
stvo v tejto otázke konštatovalo s pouka-
zom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. 
o právnom postavení a platových pome-
roch starostov obcí a  primátorov miest 
v znení neskorších predpisov - v otázke 
dovolenky starostu považuje za primera-
né uplatnenie Zákonníka práce ( zák. č. 
311/2001 Z.z. v  znení nesk. predpisov), 
že starosta má dovolenku v rovnakej vý-
mere ako jemu podriadení zamestnanci 
v rovnakej vekovej skupine.

Obecné zastupiteľstvo v  otázke 
stravného konštatovalo, že na základe § 
152 ods. 8  písm. c/ Zákonníka práce č. 
311/2001 Z.z. v znení nesk. predpisov – 
patrí starostovi stravné v rovnakej forme 
a  v  rovnakom rozsahu ako zamestnan-
com obecného úradu. Obecné zastupi-
teľstvo  poverilo starostu obce, aby sa 
Pracovný poriadok obce doplnil o  uve-
dené konštatovania vo veci dovolenky 
a stravného starostu obce.

V došlej pošte boli prejednávané žia-
dosti nájomníkov v Bytovke č. 1 na pre-
dĺženie nájomných zmlúv. Poslanci na-
vrhli predĺžiť nájomné zmluvy na 3 roky.

Ďalej bola prejednávaná žiadosť 
p. Violy Kumanovej o  poskytnutie fi-
nančného príspevku, táto žiadosť ne-
bola schválená. Predložený návrh na 
vyradenie HIM v  školskej jedálni bude 
postúpený Likvidačnej komisii. Potom 
nasledovala diskusia. Starosta obce in-
formoval poslancov o žiadosti p. Ivány-
iho o  vrátenie dane z  nehnuteľností za 
viacročné obdobie spätne, nakoľko obec 
nebola príslušná na vyberanie dane, kto-
rú daňovník uviedol v daňovom prizna-
ní. Vec bola postúpená obecnému práv-
nikovi na posúdenie.

Ing. Hlavatý- pri príležitosti 70. 
výročia SNP navrhol v  obecných novi-
nách uverejniť článok na počesť gene-
rála Goliana, ktorý žil v našej obci a pô-
sobil v  povstaní, prípadne nazvať ulicu 
v obci v Novom stavebnom obvode jeho 
menom. Ing. Hanzlík dodal, že bolo by 
vhodné na jeho pamiatku vyhotoviť pa-
mätnú tabuľu.

P. Čerhák poukázal na to, že medzi 
bytovkami v  Novom Trnovci sa kopia 
smeti, treba ich odpratať. Starosta odpo-
vedal, že sa priebežne likvidujú.
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P. Fülöpová sa informovala, či sú 
žiadosti na pozemky v  Novom staveb-
nom obvode. Starosta sa vyjadril, že žia-
dosti sú, čaká sa na ostré prepojenie ply-
nu a kolaudáciu kanalizácie a vodovod.

R. Láng poukázal na skutočnosť, že 
v  poslednom období narastajú krádeže 
z  hrobov v  cintoríne, treba umiestniť 
fotopasce, upozornil, že sú sťažnosti na 
znečistenie artézskej studne na dolnej 
ulici neprispôsobivými občanmi, treba, 
aby obecná  polícia častejšie sledovala 
ich konanie na tomto mieste a treba ob-
noviť nápis “Pitná voda“.  

P. Macky (občan) v diskusii uviedol, 
že pred 5-timi rokmi sa organizovali 
stretnutia na vytvorenie združenia Via 
Romanum, kde bolo možné podať návr-
hy, čo by bolo dobré pre obec zrealizovať 
v rámci združenia. Osobne dal návrh na 
vybudovanie odvodňovacích kanálov 
a doteraz sa nič neudialo, v budúcnosti 
treba venovať pozornosť možnosti odvá-
dzania vôd z obce, aby nedošlo k zápla-
vám.  Ďalej poukázal na vyvýšený vchod 
do svojej ulice, čo je navýšenie o 13 cm, 
v  ulici sa neopravuje cesta, nekosí sa, 

ulica nemá ani svoj názov a nie je spo-
kojnosť ani s káblovou televíziou. Ďalej 
začína školský rok a treba, aby OP ráno 
aj poobede bola prítomná pri škole.  

Starosta mu odpovedal, že Via Ro-
manum funguje, je jeho predsedom, je 
to združenie 6 obcí, každoročne sa me-
dzi tieto obce delia dotácie. Nie sú to veľ-
ké financie. Naša obec z  týchto dotácií 
spravila dopravné značenie, škola altá-
nok, chodník, jazierko. K jarkom toľko, 
že tieto sa pravidelne čistia. Žiaľ, mnohé 
jarky v minulosti boli likvidované. Obec 
nie je začlenená do záplavového územia , 
cudzie zdroje na odvodnenie nedostane. 
Káblová televízia bola zrekonštruovaná 
v mesiaci júl 2014.

P. Legner (občan) upozornil, že tre-
ba dať kamerový systém pred Obchodný 
dom Jednota, sú tam krádeže, obec sa 
má starať o bezpečnosť obyvateľov, že ul. 
Zongorová, na ktorú obec dostala euro-
fondy je v  hroznom stave, nie sú jarky, 
ani chodníky, táto ulica by mala byť vi-
zitkou obce, prečo sa robil chodník na 
Mlynárskej ul., keď tade nikto nechodí, 
že termín na Obecné dni bol nevhodný, 

lebo v ten deň boli Šalianske dni a Hody 
na Hornom Jatove; prečo obec nezorga-
nizovala hodovú zábavu. 

P. Láng odpovedal,  že to boli desia-
te obecné dni, ktoré sa konali v posled-
ný júnový víkend, tradične sa ponechal 
tento termín. Starosta tiež reagoval na 
diskusný príspevok p. Legnera a  uvie-
dol, že Jednota je podnikateľský subjekt, 
kamery si musí namontovať na vlastné 
náklady, a na vlastnom pozemku; obec-
né zastupiteľstvo schválilo, že ktoré ulice 
sa budú rekonštruovať; v tomto roku boli 
3 plesy v KD, obec robila ďalšie akcie.

Ing. Hanzlík poukázal na potre-
bu obnoviť funkčnosť artézskej studni 
v  strede obce, odpovedal mu starosta- 
pred 15 rokmi boli robené skúšobné vrty 
na artézskej v strede obce a zistilo sa, že 
potrubia sú zlomené; v obci sú funkčné 
2 studne.

Po diskusii Ing. Hlavatý predniesol 
návrh na uznesenie, ktorý poslanci jed-
nohlasne schválili. Následne predseda-
júci ukončil zasadnutie OZ a poďakoval 
všetkým za účasť.

Za pekného letného počasia sa 
28.6.2014 pri príležitosti Dňa obce ko-
nali na chovnom rybníku Vermek det-
ské rybárske preteky.

Deti mali veľkú radosť z každej ulo-
venej ryby a  skúšali všetky možné ná-
strahy, aby ulovili čo najviac rýb alebo 
chytili tú najväčšiu. Ich úsilie bolo evi-
dentné po sčítaní všetkých úlovkov, keď 
spolu chytili 33 kg rýb rôznej veľkosti.

Deťom sa počas pretekov na dopl-
nenie lovom stratenej energie podávalo 
malé občerstvenie vo forme nápojov, 
sladkostí a  ovocia, ktoré poskytli naši 
sponzori. Po ukončení pretekov sa de-
ťom podávala pečená ryba, ktorá bola  
chutne pripravená naším kuchárom 
Deziderom Rotekom ml. 

Po občerstvení a pobalení nasledo-
valo vyhodnotenie pretekov.

Umiestnenie bolo nasledovné:
1.miesto: Patrik Szabo - 9,98 kg a súčasne 
najväčšia ryba kapor 2,92 kg
2.miesto: Marco Ostrožanský - 5,62 kg
3.miesto: Roman Lengyel - 2,86 kg

Víťazi, ale aj všetci súťažiaci boli od-
menení darčekmi a rybárskymi potreba-
mi od našich sponzorov.

Touto cestou by sme sa chceli poďa-
kovať našim sponzorom: MMMIX- ry-
bárske potreby Šaľa, Autobazár MARO- 
p. Kusyová, Pallér Miroslav, Karol Šišlák 
ml., BALZER – rybárske potreby- p. Ing. 
Ivan Kroneraff, Obecný úrad, ktorí po-
skytli ceny pre našich najmenších rybá-
rov. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí 
sa postarali o  pekné prostredie a  úpra-
vu okolia rybníka a pomoc pri príprave 
a priebehu pretekov.

Za fotodokumentáciu a  videodo-
kumentáciu ďakujeme p. Milanovi Po-
spišovi a  Vladimírovi Vrančíkovi, ktorí 
urobili fotografie a video, ktoré aj po ro-
koch bude pripomínať túto malú akciu 
organizovanú pre nastávajúcu generáciu 
našich rybárov. 

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ

7

Trnovecké noviny júl-august 2014

detské rybárske preteky



Vážení kolegovia rybári, vážení spo-
luobčania!

Ako je už zvykom, v každom čísle 
Trnoveckých novín Vás informujeme 
o našej činnosti. Niektoré naše aktivi-
ty sú viditeľné, ale veľa je takých, ktoré 
nie je vidieť, ale je ich potrebné vyko-
nať za účelom ochrany a  zveľadenia 
revírov.

Počas uplynulých dvoch mesia-
cov sa nám darilo napĺňať iniciatívu 
na vracanie úlovkov kaprov nad 60 
cm späť do rybníkov a  tak zatraktív-
ňovať lov a  pokúsiť sa zabezpečiť vo 
väčšej miere prirodzený prírastok 
pôvodnej populácie rýb v  našich vo-
dách. Do tejto iniciatívy sa zapojili 
okrem Gabriela Sedláka aj Jozef Me-
sároš, Imrich Hulánsky, Jozef Bugyi 
ml., Zsolt Javorčík a  možno aj ďal-
ší, o  ktorých nevieme a  je pre nich 
normálne takéto úlovky ochraňovať 
a  vracať späť. Pri tejto príležitosti tu 
však musíme spomenúť aj tých našich 
kolegov, ktorí nerešpektujú uznesenie 
z VČR a takéto úlovky si privlastňujú 
a dokonca s nimi obchodujú čo je už 
z rybárskeho hľadiska neetické. Zatiaľ 
nie je zákonná možnosť voči takýmto 
členom zasiahnuť, ale sú iné možnosti 
ako takejto ich činnosti zabrániť a  to 
je všímavosť každého z Vás a upozor-
nenie takto sa správajúceho kolegu 
na to, že svojím konaním poškodzuje 
organizáciu. Pre informáciu ešte uve-
dieme, že kapor „Dorka“, o ktorom sú 
aj príspevky na našej web stránke bol 
naposledy 4 x ulovený p. Zsoltom Ja-
vorčíkom 2.8. Ten ho po ulovení pus-
til späť, ale žiaľ na druhý deň ráno bol 
nájdený uhynutý. Splnil svoje posla-
nie a  vždy bol ulovený rybármi gen-
tlemanmi, ktorí iniciatívu pochopili.

4. júla sa na rybníku Amerika III 
stala udalosť, ktorú musíme spome-
núť. Jeden kolega rybár, ktorý tu lovil, 
dostal záchvat, pri ktorom upadol do 
bezvedomia. Náš kolega Roman Huč-
ko lovil oproti a keď to uvidel, ihneď 
mu prišiel na pomoc a privolal lekár-
sku pomoc, ktorá poskytla potrebné 
ošetrenie. Touto cestou mu ďakujeme 
za jeho  ľudský prístup. Zároveň ďaku-
jeme aj obecnej polícii, ktorá priviedla 
záchranárske vozidlo na miesto.

Začiatkom júla nám p. Štefan 

Žáčik strojovo pokosil pobrežie ryb-
níka Amerika III a  pretekársku trať 
na Váhu. Dokosenie pobrežia potom 
vykonali naši kolegovia Hulánsky Im-
rich a Jozef Bugyi ml. Touto cestou im 
ďakujeme za vykonanú prácu a obec-
nému úradu a p. starostovi za zapoži-
čanie kosačky.

V  priebehu júla a  augusta sa vy-
konávalo pravidelné kŕmenie na ryb-
níku Vermek pekárenskými prebytka-
mi z  obchodného domu Tesco, ktoré 
nám dovážal p. Karol Éles. Ďakujeme 
poľovníckej organizácii a p. Élesovi za 
poskytnutie tohto veľmi dobrého kr-
miva pre ryby.

Na rybárskom dome sa vykonalo 
osadenie dlažby pred vstupnými dve-
rami. Za vykonanú pracú ďakujeme 
nášmu kolegovi Františkovi Tóthovi.

Začiatkom augusta bola vykonaná 
úprava na stavidle cez ktoré je možné 
napustiť vodu do rybníka Amerika 
III. Na základe skúsenosti z posledné-
ho napúšťania vody, keď sa pri mreži 
zachytilo niekoľko väčších rýb, ktoré 
tu tlakom vody uhynuli sa na mreži 
vytvoril otvor, ktorý je možné nad-
vihnúť a tak umožniť, aby  sa pri na-
púšťaní dostali do rybníka aj väčšie 
ryby z Váhu. Úpravu mreže vykonali 
p. Bujdoš Ladislav, Gabriel Sedlák, 
Štefan Braun a Jozef Bugyi ml.. Aj im 
ďakujeme za vykonanú prácu, ktorá 
v  budúcnosti určite prispeje k  zve-
ľadeniu rybníka, čo sa týka zarybne-
nie prirodzeným spôsobom priamo 
z toku Váhu.

9. augusta sa vykonalo letné 
zarybnenie rybníka Amerika III 
v množstve 660 kg kapra K3. Finanč-
né prostriedky na zarybnenie boli 
z predaja štátnych rybárskych lístkov 
,ktoré boli predané pre členov v iných 
organizáciách.Za spoluprácu pri zís-
kaní týchto prostriedkov ďakujeme p. 
starostovi a zamestnancom obecného 
úradu, ktorí pri tom spolupracovali.

Po zarybnení  sa z dôvodu množ-
stva zrážok a  tým spôsobeného in-
tenzívneho rastu pobrežnej vegetácie 
muselo vykonať ďalšie kosenie, ktoré 
vykonali opäť p. Hulánsky  Imrich 
a Jozef Bugyi ml.

15.-17. augusta sa uskutočnil po-
čas uzatvorenia rybníka z dôvodu za-

rybnenie kaprom 1. neformálny pre-
tek v love sumcov na rybníku Amerika 
III za účelom odlovenia tohto dravca. 
Bližšie si o tom môžete prečítať v člán-
ku Pozoruhodný úlovok.

Na rybníku Vízallás boli v posled-
nom období zaznamenané pomerne 
pekné úlovky kaprov. Z  toho je zrej-
mé, že aj tu sa nachádza množstvo 
pekných rýb a pre mnohých z Vás je to 
zaujímavý revír.

Nedá nám však  spomenúť aj 
množstvo odpadkov, ktoré tu rybá-
ri zanechávajú. Už viackrát sme na 
toto poukazovali, ale žiaľ  niektorí sú 
nepoučiteľní. Možno tento problém 
čiastočne vyrieši novela zákona o  ry-
bárstve.

Na rieke Váh, kde prichádza počas 
týchto mesiacov pomerne veľa kole-
gov z  iných organizácií bolo ulove-
ných  tiež niekoľko kusov kapitálnych 
kaprov a  sumcov. Tento revír je stále 
viac navštevovaný a preto Vás aj touto 
cestou žiadame, aby ste sa k týmto na-
šim kolegom správali  korektne a  tak 
šírili dobré meno našej organizácie.

Činnosť rybárskej stráže sa počas 
uplynulých mesiacov zameriavala na 
ochranu revírov, kontrolu loviacich 
rybárov. Závažné porušenia neboli 
zistené.

ToUTo cESTo cHcEME 
UPoZoRNIŤ, ŽE ZAKLADANIE 
oTVoRENÉHo oHŇA V  oKoLí 
RYBNíKA AMERIKA III JE ZAKÁ-
ZANÉ !!!! Oheň si je možné založiť 
na prinesenom grile, alebo ohnisku, 
ale v žiadnom prípade nie na lovných 
miestach a v ich blízkosti na zemi. Pri-
nesené palivo  tu nesmie zostať !!! Po-
rušenie tohto zákazu môže byť riešené 
podľa disciplinárneho poriadku.

Záverom chceme požiadať všet-
kých členov, aby sa aktívne zapájali do 
činnosti počas roka. Vždy je niečo na 
prácu a  výsledky dosiahnuté spoloč-
ným úsilím sú potom vzácnejšie. Do 
ďalšieho obdobia prebiehajúcej sezóny 
prajeme ešte veľa loveckých úspechov 
a  zážitkov strávených v  príjemnom 
prostredí našich revírov.

PETROV ZDAR,
Výbor Oo Trnovec nad Váhom

Mesiace plné práce a zážitkov
Trnovecké noviny júl-august 2014
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Od tatier k dunaju

V  dňoch 15. - 17. augusta sa na 
rybníku Amerika III uskutočnili ne-
formálne preteky v  love sumcov, ako 
bolo odsúhlasené v uznesení z členskej 
schôdze. Akcia bola v čase zákazu lovu 
z dôvodu zarybnenia kaprom,  takže sa 
mohli použiť všetky zákonom povolené 
spôsoby lovu tohto dravca.

Do akcie sa zapojilo 8  našich čle-
nov, ktorí obetovali čas, aby sa pokúsili 
zredukovať počty tohto dravca v malom 
revíri , kde je pomerne veľa sumcov rôz-
nych veľkostí. Počas dvoch dní a dvoch 
nocí však žiadny záber od sumca nepri-
šiel. Už sa zdalo, že akcia bude úplne 
neúspešná a  vynaložená námaha bude 
zbytočná.

V sobotu o 21:15 hod. však prišiel  
jeden záver na trhací systém s nastraže-

ným karasom. Náš kolega - vášnivý ry-
bára a sumčiar Ľudovít Vince sa k nám  
v  tento večer tiež pridal a dal na vodu  
pre prípad aj čln. Bolo to veľké šťastie, 
lebo bez jeho pomoci by bolo zdolá-
vanie veľmi problematické. Rutinérsky 
zobral úspešného lovca do člna a spolu 
sa pobrali za neznámym protivníkom. 
Zdolávanie trvalo do približne 22:00 
hod. Skoro až do konca  zdolávania ne-
vedeli kto je ich protivník. Skúsenému 
sumčiarovi sa celkom nezdal spôsob 
odporu a mal tušenie , že to nebude su-
mec. Jeho tušenie sa naplnilo v posled-
nej fáze zdolávania, keď sa na hladine 
ukázala zvláštna ryba. Bol to Tolstolo-
bik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 
úctyhodných rozmerov. Dĺžka 126 cm 
a hmotnosť necelých 35 kg.

Táto ryba, živiaca sa len plank-
tónom pravdepodobne pri nasávaní 
vody v  blízkosti nastraženého karasa 
omylom nasal aj voľne visiaci trojháčik. 
Takto bola regulárne ulovená a nie ako 
sa najčastejšie stáva, že býva chytená pri 
prívlači , alebo vyťahovaní udice za plu-
tvu, alebo kožu.

Úspešným lovcom bol Jozef Bugyi 
ml., ktorému aj touto cestou gratuluje-
me k úlovku. Potešujúce je, že lovcom 
bol študent odboru rybárstva, ktorý sa 
aktívne zapája do činnosti našej orga-
nizácie a  je vždy ochotný pomôcť pri 
prácach súvisiacich s údržbou rybníkov 
a chovom rýb. Nech je mu tento  neza-
budnuteľný zážitok  povzbudením do 
jeho profesijného rastu.

Ryba bola po dlhom zdolávaní úpl-
ne vyčerpaná a  na boku poranená vr-
tuľou motora  a pri jej vrátení späť do 
vody hrozilo, že môže uhynúť. Lovec 
sa rozhodol rybu ponechať a podľa tra-
dície niekdajších skupinových lovcov 
spravodlivo rozdeliť medzi všetkých 
zúčastnených kolegov.

Iniciátorom pretekov a  všetkým 
zúčastneným ďakujeme za vynaložený 
čas. Myslím, že odmenou pre všetkých 
bol zážitok  z ulovenia tohto exemplár-
neho úlovku v našom malom rybníku. 
Dúfame, že v budúcom roku sa k nám 
pridajú aj viacerí kolegovia. Ohlásenie 
akcie bolo závislé od termínu zarybne-
nia ,ktorý bol známy len dva dni pred 
zarybnením. Takto sa možno k tejto in-
formácii nedostali všetci, ktorí by mali 
o túto akciu záujem. V budúcom roku 
sa budeme snažiť zistiť termín skôr 
a dať vedieť s dostatočnou časovou  re-
zervou kedy sa bude pretek konať.

V nedeľu 17. augusta 2014 doobe-
da ste v našej obci v smere od Selíc na 
Šaľu mohli postupne stretávať jednot-
livých bežcov 2. ročníka unikátneho 
štafetového nonstop  behu „Od Tatier 
k Dunaju“.

Naprieč Slovenskom bežalo na 345 
km trati 1800 bežcov zaradených v 152 
tímoch, ktoré mali po 6 -12 členov. Na 
štart v Jasnej nastúpili aj dvaja jednot-
livci. Radek Dočkal z  Kroměříža trať 
absolvoval v  čase 79:18:23 hod. a  Ka-

rel Galba z  Hodonína to dokázal za 
80:11:38 hod. 

Víťazom 2. ročníka sa stal 11-člen-
ný tím ISCAREX z  Českej Třebovej 
s časom 22:20:55 hod., čím o 3 hodiny 
a 23 minút zlepšil víťazný čas z minulo-
ročného premiérového ročníka.

Zdravíme všetkých nadšencov 
behu na dlhé trate a  tešíme sa na bu-
dúci ročník.

Za obyvateľov obce Trnovec nad 
Váhom Ján Hrabovský

Trnovecké noviny júl-august 2014
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Pred sezónou zohrali naši hráči 
niekoľko prípravných zápasov.
Trnovec n. V. – Dlhá n. V.  4:7

Turnaj o Pohár FC Pata
    Pata – Trnovec n. V. 5:0
    o tretie miesto:
   Trnovec n. V. – Šintava 0:6

Trnovec n. V. – Čierny Brod 1:5
E. Štípsky

Rastislavice – Trnovec n. V. 6:0

3. 8. 2014 sa otvorili brány štadiónov 
v novom ročníku.

1. kolo
Trnovec n.V. - N. Sady 0:1 (0:0)
Domáci vo veľmi pozmenenej zostave 
odohrali vyrovnaný zápas. Viac šťastia 
mali v  závere hostia, keď v  85. minúte 
strelou spoza šestnástky rozhodol For-
gáč. Rozhodca Bleho, 120 divákov.
Zaujalo: Svätoplukovo – Kráľová n. V. 2:1 

2. kolo
Trnovec – Svätoplukovo 0:4 (0:2)
V  hodovom zápase sa presadili dobre 
hrajúci hostia. Tí viedli po 20. min. 0:2 po 
góloch agilného Mokráša. V závere mali 
domáci veľké šance na vyrovnanie, ale 
brankára hostí neprekonali. V  druhom 
polčase po góloch Hnilicu lepšie muž-
stvo vyhralo. Rozhodca Gajan, 100 divá-
kov. Zaujalo: Rumanová – Veča 6:1 

3. kolo
Hájske – Trnovec n.V. 4:1 (2:1)
Po 20. minútach bol stav 2:0. T. Čerhák 
potom znížil. Po obrátke hostia aj domá-
ci zahodili pokutové kopy. Hájske v zá-
vere strhlo výhru na svoju stranu.
Rozhodca Hirka, 70 divákov. Zaujalo: 
Svätoplukovo – N. Sady 4:5 (2:3)

futbal - nová sezóna 2014/2015

Dorast  

Trnovec – N. Sady 6:0 (2:0)
Čapičík 2, Krupa, Stojka, Végh, Novák
Trnovec – Čechynce 2: 1 (2:1)
Rábek, Krupa (11 m)
D. Obdokovce – Trnovec 1:2 (0:1)
Vaško, Krupa

1. Rumanová 3 3 0 0 10 : 3 9
2. Čakajovce 3 2 1 0 5 : 1 7
3. Nové Sady 3 2 1 0 7 : 5 7
4. Svätoplukovo 3 2 0 1 10 : 6 6
5. Hájske 3 2 0 1 7 : 5 6
6. Rišňovce 3 1 2 0 4 : 3 5
7. Žiharec 3 1 1 1 5 : 5 4
8. Jarok 3 1 0 2 8 : 6 3
9. Kráľová nad Váhom 3 1 0 2 5 : 5 3
10. Lukáčovce 3 1 0 2 7 : 8 3
11. Mojmírovce 3 1 0 2 4 : 5 3
12. Veča 2 0 1 1 3 : 8 1
13. Kynek 2 0 0 2 1 : 8 0
14. Trnovec nad Váhom 3 0 0 3 1 : 9 0

1. Trnovec nad Váhom 3 3 0 0 10 : 2 9
2. Vlčany 3 2 1 0 12 : 2 7
3. Kráľová nad Váhom 2 2 0 0 11 : 1 6
4. Horná Kráľová 3 2 0 1 14 : 5 6
5. Mojmírovce 3 1 2 0 11 : 4 5
6. Jelenec 3 1 1 1 5 : 4 4
7. Vinodol 3 1 0 2 8 : 9 3
8. Čechynce 3 1 0 2 4 : 6 3
9. Nové Sady 3 1 0 2 3 : 9 3
10. Rumanová 3 1 0 2 5 : 14 3
11. Diakovce 3 1 0 2 5 : 15 3
12. Jarok 2 0 1 1 5 : 8 1
13. Cabaj-Čápor 2 0 1 1 3 : 8 1
14. Dolné Obdokovce 2 0 0 2 1 : 10 0

Tabuľka II.A trieda  2014/2015

Tabuľka B skupina 2014/2015

Káder mužstva trénera Molnára a  po 
ňom Žigárdiho tvoria Székházi J., Štíp-
sky, Petrovič R., Bleho, Keszeli Mich., 
Čerhák, Žigárdi, Szücs T., Székházi M., 
Karkuš, Zsille, Gröger, Novák, Fabián, 
Rehák P., Majsaj, Dymák
Odišli – tréner Vrba (Veča), Franko, Ku-
man, Ölvecký, Legner, Herceg, Hrebík, 
Hrebík E. 

FO ďakuje J. Kukanovi za sponzorstvo – 
postrek na ihrisko.
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Lovak a Láng-udvarban

Ügyességi verseny

Gyermekek horgászversenye

Az SZNF 70. évfordulójáról 2014. 
augusztus 29-én emlékezünk meg. Nem-
zetünk fontos történelmi eseményének 
egyik hőse Ján Golian generális volt.

1906. január 26-án született a  ma-
gyarországi Dombóváron. Családja ké-
sőbb Tornócra költözött. Szülei, Rudolf 
és Gizella életük végéig itt éltek. A család 
egy nagybirtok felparcellázása után egy 
darab földhöz jutott. Ján Golian generális 
csupán 38 éves vol, amikor – mint az ak-
kori szlovák hadsereg egyedüli parancs-
noka - becsületéről tanúbizonyságot 

téve részt vett a felkelés előkészítésében. 
Végülis Rudolf Viest generális érkezéséig 
ő  irányította a  felkelő hadsereget. Viest 
a  vezetést 1944. október elején vette át. 
Ján Golian utolsó aktivitásai a  szlovák 
hegyekben zajló partizánháborúhoz fű-
ződnek. Az 1944. november 3-i, felkelők 
elleni terrorcselekmény idején Goliant 
és Viestet Pohronský Bukovec-ben ejtet-
ték foglyul. Kihallgatások következtek, 
aztán mindkettejüket Berlinbe vitték és 
a hadifoglyok védelméről szóló nemzet-
közi egyezmény ellenére halálra ítélték. 

A tisztességes férfiú kivégzésének helyét 
nem ismerjük. A  valószínűsített nyom 
a flossenburgi koncentrációs táborban ér 
véget. Községünkben a hősnek nincs em-
léktáblája, tiszteletére a helyi temetőben, 
a  második világháborús hősök emlék-
művénél gyújthatunk gyertyát.

A Tornóci Alapiskola és Óvoda a 
községi hivatallal együttműködve a nyári 
szünidő alatt napközis tábort szervezett. 
Sok gyerek jelentkezett, s bizony, egyik 
sem unatkozott. Először az ismerkedés 
zajlott, s a szervezési kérdések sem hi-
ányozhattak. Délután a gyerekek a ter-
mészetbe mentek, megnézték a gútai 
úszómalmot, mely Csallóköz délnyugati 
részén található. A terület egy félszigeten 
van, melyet egyik oldalon a Kis-Duna és 
a Vág folyása, másikon pedig a Kis-Duna 
holtága határol. Másnap fürdőruhában, 
törülközőkkel felszerelve indultak út-
nak, ezúttal  a Vince-erdei fürdő nyitotta 

meg előttük kapuját. Kissé megáztak, de 
ez nem számított. Élvezték a vizet. A hét 
közepén a csoport Vöröskő várát „szállta 
meg”, ahol a gyerekek sok mindent meg-
tudtak a várurak életéről. A solymászok 
nyári bermutatót tartottak nekik szakmai 
előadással. A fejük felett különféle raga-
dozók röpdöstek, de a táborozók nem 
féltek. Természetesen Nagyszombatba 
is ellátogattak. A csütörtök  a sporté és a 
versenyeké volt. Este sátoroztak is. Az ér-
tékeléssel, diplomok és érmek átadásával 
a tábor sikeresen fejezte be tevékenységét. 
Örülünk, hogy jövőre újra találkoztunk, 
új élményekkel, új benyomásokkal.

A Tornóci AI és Óvoda 
igazgatósága ez úton köszöni Mgr. 
Iveta Batyková és Alojz Čelítko 

szponzorok támogatását.

Katarína Tusková

köszönet

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XIX
Szám 4

ÉvfolyamXIX.   Szám4  Július-Augusztus2014
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Nyári napközis tábor

A szlovák nemzeti felkelés 70. évfordulója



Kajma Veronika           
Serafín Jakub    
Jašek Nina 
Ábrahám Pál

Ember Irena, 71-éves 
Kupka Klotilda, 82-éves
Meszároš Berta, 83-éves

 Kukan Lýdia
 Molnár Ilona
 Legner István

 Marček Jozefína
 Petrovics György           
 Vaník Ilona

 Vrančík Hedviga  
   Valkár Klára              
 Molnár Zoltán          
 

Mészáros Mária és Pešek Martin  
Ábrahám Anikó és Polák Marek 
Karas Erika és Cicák Miros
Urbanovič Anna és Hajpál Eduard

Sládeček Marta és Petrovič Mihály

A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember 1-jén kezdődik. Az ünnepélyes tanévnyitó 

lesz az iskola épülete előtt.
Az óvoda 2014. szeptember 2-án 6.30 órakor kezdi meg működését.

Horný Jatov immár harmadik alka-
lommal tárta ki kapuit, hogy fogadhas-
sa a  kölcsönösen bizalmas ismerősöket, 
jatoviakat és klučiariakat. Az embereket, 
akik annak ellenére is itthon érzik itt ma-
gukat, hogy az élet tovaröpítette őket szü-
lőföldjüktől. Azért jöttek el, hogy ismét 
találkozhassanak. Különféle városokból ér-
keztek, pl.: Mariánske Ľázne, Tábor, Dečín,  
Michalovce, Vranov nad Topľou vagy Po-
zsony, és a közös Csehszlovák Köztársaság 
több más városa. Ha néhányan elnézést is 
kértek leromlott egészségi állapotuk miatt, 
a  szervezők június 28-án szombaton kb. 
háromszázötven résztvevőt számláltak. 
A  Hornojatovčan polgári társulás elnöke, 
Peter Gomboš a jelenlévők mellett a híres 
jatovi származású politikust, JUDr. Eduard 
Kukan európai parlamenti képviselőt és 
nejét is köszönthette. A gazdag kultúrmű-

sorban felléptek a  tornóci alapiskolások, 
a mocsonoki zenekar és énekesei,  a szom-
szédos Jatov és Mojmírovce énekkarai, 
valamint a mojmírovcei country együttes. 
Nem hiányozhatott az ünnepi istentiszte-
let sem a helyi templomban, a temetőben 
pedig koszorúkkal tisztelegtek az elhuny-
tak emléke előtt.  A hagyományos búcsúi 
mulatság gazdag tombolával  húsz órakor 
kezdődött, az első díj egy nagyképernyős 
TV készülék volt. A Hornojatovčan polgá-
ri társulás a  falu szülötteinek meglepetést 
is tartogatott, létrehozták a hagyományok 
szobáját. Martin Kukan makettje a közsé-
get ábrázolja a hatvanas években. Többen 
felismerték magukat a  régi képeken. Ön-
kéntesek segítségével a  kistemplomot is 
rendbehozták. A sikeres rendezvényért kö-
szönet illeti a szervezőket és szponzorokat, 
valamint Jatov és Močenok községi hiva-

talát. A  szervezőbizottság a  következő ta-
gokkal dolgozott: : Dr. Peter Gomboš, Ing. 
Daniel Kňažko, Ing. Ján Hrabovský, Dušan 
Marček, Cecília Galbavá, Mgr. Nikoleta 
Vargová, Viera Janíková, Martin Kukan, 
JUDr. Vladimír Vágó, Ladislav Doboš, 
Eduard Ševčík és Ľudovít Galbavý.

köszönet
A Tornóci Alapiskola és Óvoda 

igazgatósága ezúton mond 
köszönetet a község

Vezetőségének, 
a képviselőtestületnek és 

a Tornóci Községi Hivatal 
dolgozóinak a 2013/2014-es tanévi  

együttműködésért.

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

Tornócon a Főutca 609 alatt kozmetikai szalon nyílt vizázs-szolgáltatásokkal.
Az érdeklődők előjegyeztethetik magukat a 0902 756 644-es telefonszámon.

Társadalmi 
 rovat
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Születtek

Elhunytak

Jubilánsok

Házasságotkötöttek

Aranylakodalom

Tornóci hírek július-augusztus 2014

találkozó Horný Jatov



2014. 6. 28-án a tornóci vasútállo-
másnál ügyességi versenyen találkoztak 
a motorsport kedvelői. A versenyt Ing. 
Jaroslav Hlavatý autósiskolája szervez-
te, s a falunapok keretében egyúttal sor 
került a motorosok találkozójára is. 

Ebéd táján a motorosok kedvcsináló 
bemutatót tartottak községünk utcáin. 
Az ügyességi versenyben 20 verseny-
ző vett részt, 11 nő és 9 férfi, akik két 
kategóriában – nők és férfiak – álltak 
rajthoz.

A nőknél 1. helyen Zita Fülöpová 
/Tornóc/ végzett, a 2. helyet Alexandra 
Hazuchová /Vágsellye/ -, a 3. helyet pe-
dig a vágsellyei Zuzana Vičíková szerez-
te meg. A férfiaknál Ján Andruška /Vág-
királyfa/ lett az első, a 2. helyen a tornóci 
Daniel Vince, a harmadikon a szintén 
tornóci Miroslav Kesely végzett. A gy-
őzteseknek szívből gratulálunk!

Végezetül szeretnénk köszönetet 
mondani Ing. Ján Hrabovský polgár-
mesternek, a községi hivatal és a községi 

2014. június 28-án tizenegyedik al-
kalommal került megrendezésre a  tor-
nóci falunap. A csodálatos nyári időjárás 
mindenkit, aki el szeretett volna üldögél-
ni, egy kicsit emlékezni vagy szórakozni, 
a kultúrház udvarára csalogatott. A pol-
gármester beszéde után az iskolások és 
óvodások gazdag programját láthatta 
a  közönség. A  tanító nénik vezetésével 
ovisaink gyönyörű táncot tanultak be, 
Ninka Vološinová elszavalta az „Otcova 
roľa” című költeményt, az iskolás gye-
rekek is táncoltak, énekeltek,  Simonka 
Ešeková és Mária Jakubcová furulyázott. 
A zumbatáncosok spontán előadásukkal 

főként a  fiatal nemzedéket szólították 
meg. Ezt követte a  zenekarok fellépése 
– a  nagy színpadon először a  Gremmy 
együttes lépett fel hatalmas tapsvihar kí-
séretében. Őket váltotta a kis színpadon 
a  Stimul együttes a  Repete zenés mű-
sor ismert dalaival. Ezt követte a Kabát 
Revival, melyet szintén sokan tapsol-
tak meg. Végül country stílusú zenével 
a Jako kedy együttes mutatkozott be. 

Végezetül a  nagyszínpadon a  la-
kosság által jól ismert érsekújvári Atlas 
együttes mutatkozott be, mely egészen 
a kora reggeli órákig gondoskodott a jó 
hangulatról.

A  rendezvényt anyagilag a  Kom-
munális Biztosító a.s. támogatta.

Kísérő rendezvényként képkiállítást 
tekinthettek meg az érdeklődők, mely köz-
ségünk mindennapjait mutatta be a  rég-
múlt időkben. Engedjék meg, hogy min-
denkinek köszönetet mondjak, aki erre az 
alkalomra kölcsönadta saját fényképeit.

FA fotókat ma is láthatják 
a kultúrház előcsarnokában, a kiál-
lítás egész nyáron nyitva tart, min-
den hétfőn, szerdán és pénteken 
13-tól 17 óráig.                        

rendőrség dolgozóinak a szervezésben 
nyújtott segítségért. Nagyon köszönjük 
a Suzuki Šaľá-nak a Suzuki SX1 mo-
dell kölcsönzését és az autókiállítást. 
Köszönetet mondunk továbbá az STK 
Šaľa cégnek, a Szlovák Államvasutaknak,  
Láng Róbertnak és a játékvezetőknek: 

Horváth Lórántnak, Szikora Norbertnek 
és Ing. Szikora Józsefnek. Nem utolsó 
sorban köszönjük a részvételt minden 
versenyzőnek, motorosnak, s a közön-
ségnek is hálásak vagyunk a jó hangu-
latért.

Mgr. Jazmína Hlavatá

A Szlovák Köztársaság bekapcsoló-
dott a 2014-es egészségfelmérésbe, melyre 
az Európai Unió valamennyi országában 
sor kerül. A közegészség és a munkabiz-
tonság terén végzett felmérésről van szó. 
Cél, hogy adatokat szerezzenek az egé-
szségi állapotról, egészségügyi ellátásról, 
az egészséget befolyásoló tényezőkről az 

uniós országokban, továbbá, hogy ele-
mezzék Szlovákia lakosságának egészségi 
állapotát, és  nemzetközi összehasonlítá-
sokat végezzenek az Európai Unión belül. 
Szlovákiában  a felmérésbe több mint 350 
községet soroltak be, köztük a miénket is. 
A felmérésre 2014. július 1. és december 
31. között kerül sor.

A felmérést végző dolgozó köteles 
egy szolgálati igazolványt felmutatni az 
SzK Statisztikai Hivatalától – minden 
információ, nézet, melyet a felmérés ke-
retében megadunk, névtelen. Részletes 
információkat a www.statistics.sk we-
boldalon illetve a 037/7752263-as tele-
fonszámon kaphatnak.
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Európai egészségfelmérés 



2014. 7. 26-án a Láng-udvarban sor 
került a 2. western-versenyre, melyen 53 
lovas vett részt három versenyszámban 
– hordók megkerülése, lovaglás lécek 
között és akadály átugrása. A községün-
ket képviselő versenyzők saját kategó-
riájukban az előkelő 1. 2. 3. és 5. helyet 
szerezték meg. Köszönjük Józsa László 
és Marika, valamint Végfalvi Ferenc 
és Patyi János segítségét. A  rendezvény 
a  következő támogatóknak köszönhe-
tően valósult meg: Alojz Čelítko, Peter 
„Ňaňo” Suchý, Róbert Andraško, Ale-
xander Szíjartó, Ľudovít Žilinský, Ad-
rián Vološin, Supramat s.r.o. és Láng 
Miklós. Köszönjük minden látogatónak, 
hogy eljött, s ezzel támogatta ezt a  szép 
rendezvényt.

lovak a Láng-udvarban

A Tornóci AI és Óvoda legjobb 
tanulói a 2013/14-es tanév végén kitű-
nő tanulmányi eredményeik, az iskola 
képviselete és példás magaviseletük ju-
talmaként kiránduláson vehettek részt 
hazánk fővárosába. Egy élményekkel 
teli nap várta őket -  sétahajózás a Du-
nán Dévény váráig. A hajóút Pozsony 
történelmi része, a Dunapart és a vár 
megtekintésével kezdődött, majd át-
mentek az Új híd és a Lafranconi híd 
alatt Dévény irányába. A középkori 

/12.-16. század/ dévényi vár nemzeti 
kulturális emlék. Jelenleg a várban ré-
gészeti múzeum található. A gyerekek 
nagy érdeklődéssel nézték meg a várat. 
A visszafelé út már valamivel gyorsabb 
volt. A kirándulók később a város köz-
pontjában álltak meg, s megtekintették 
az Óváros szépségeit.

A kirándulás mindenkinek nagyon 
tetszett, s már előre örültek a követke-
zőnek – már ha jövőre ismét ők lesznek 
a legjobbak.

Katarína Tusková

A  falunapok keretében 2014. jú-
nius 27-én Tornócon sor került a  VIII.
táncdalénekesverseny járási forduló-
jára, melyet a  helyi alapiskola és óvoda 
szervezett a községi hivatallal és a Fénix 
szervezettel karöltve a Komprax nemzeti 
projekt anyagi támogatásával. A verseny 
feltételeket teremt arra, hogy bemutat-
kozzanak járásunk éneklő tehetségei  
A versenybe az egész környékről jelent-
keztek, mindenki győzni akart. A  há-
romtagú zsürinek Mária Mészárosová 
elnökletével nagyon nehéz volt a dolga. 
A  verseny egy fordulós volt, mindenki 
egy számot adott elő. A  résztvevők há-
rom kategóriában versenyeztek.

Az egyes kategóriák győztesei:
1.kat.:  1.hely – Scarlet Pavlová 

 2.hely – Liliana Lučanová
 3.hely – Diana Szarková

2.kat.: 1.hely – Ema Slamková
 2.hely – Scarlet Slatinová
 3.hely – Vivien Szabová

3.kat.: 1.hely – Adriana Herenčárová
2.hely – Viktória Szabová
 3.hely – Katrin Kisová

                                                                                                          
Katarína Tusková
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keressük



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 és cd a kurzus árában

:-) szlovákia legkorszerűbb vezetési
szimulátora bővített oktatási programmal!

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

„A“ csoport
SCHALKE – TMA
JG Mont – Arsenal
Schalke – Starí páni
TMA – JG Mont
Schalke – Arsenal  
JG Mont – Starí páni 
TMA – Arsenal 
Schalke – JG Mont 
TMA – Starí páni  
Arsenal – Starí páni

5 : 1
3 : 2
2 : 0
0 : 0
3 : 0 
2 : 1 
1 : 2 
4 : 0 
2 : 8 
3 : 2 

„B“ csoport
Opitori – Puertorico
Metropol – Darebáci
Opitori – Kaviareň
Puertorico – Metropol
Opitori – Darebáci
Metropol – Kaviareň
Puertorico – Darebáci
Opitori -  Metropol
Puertorico – Kaviareň
Darebáci – Kaviareň

0 :3
0 : 6
4 : 1
6 : 1
2 : 1
1 : 3
0: 3
2 : 0
5 : 2
3 : 0 kon.

 Immár hagyomány, hogy Tornócon 
Szent Cirill és Metód ünnepén a községi 
hivatal és a  futball-klub együttműködé-
sével minifoci-tornát rendeznek a  pol-
gármester serlegéért.

Ez évben erre július 5-én került sor. 
A  tornára 10 csapat jelentkezett. A csa-
patokat sorsolással két csoportba, A  és 
B osztották. 

A tornán az „A“ csoportból a SCHALKE 
és a JG Mont került a döntőbe, a „B“ cso-
portból pedig a Darebáci és a Puertorico. 
A „B“ csoportban a továbbjutásról a csa-
patok 9  pontos minitáblázata döntött. 
Az „A“ csoport győztese a B csoport 2. 
helyezettjével játszott, és fordítva.

SCHALKE – Puertorico   6 : 1
a döntőbe a Schalke került
Darebáci – JG Mont 2 : 2
a döntőbe a Darebáci jutott 7:6 arányban, 
büntetőrúgásokkal.

A szünetben 11-esek lövésében verse-
nyeztek, ide 45-en jelentkeztek.
A versenyben René Franko szerezte 
meg az 1. helyet 15 góllal, a második 
Mário Stojka lett 14 góllal, a harmadik 
pedig Tomáš Lencsés 9 góllal.

A 3. helyért
Puertorico – JG Mont 2 : 2 
büntetőrúgásokkal nyert a JG Mont

Döntő
SCHALKE – Darebáci 2 : 0 
A győztes csapat tagjai: Mikuláš Szitás, 
Juraj Boženík, Marek Žigárdi, Peter 
Kováč, Patrik Slíška, Peter Hrebík, 
Vladimír Klincko, Miroslav Olvecký, 
Tomáš Lencsés.

A négyes sorrendje:
1. SCHALKE, 2. Darebáci, 3. JG Mont, 
4. Puertorico
Vezető bírók: 
Mgr.Juraj Boženík,Vladimír Novák, p. 
Lenčéš

A kitűnő gulyást Ferdinand Vančík és 
két segítője, Tibor Batyka és František 
Végfalvi főzte. A segítségért köszönetet 
mondunk a község és az FK Dynamo 
vezetőségének. A rendezvényt anyagilag 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
támogatta.

A község polgármesterének serlegéért folyó
minifutball-torna XIX. évfolyama

Nyitrai kerület től támogatást
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A községi képviselőtestület huszon-
nyolcadik ülésére 2014.8.14-én került sor 
a  községi hivatal üléstermében. Az el-
nöklő Ján Hrabovský polgármester volt.

A képviselők közül 7 jelent meg, Ing. 
Gašpieriková és PaedDr. Suba igazoltan 
volt távol. Az ülés minden program-
pontban határozatképes volt. Az elnöklő 
megkérdezte a képviselőket, van-e vala-
mi megjegyzésük, javaslatuk a program-
pontokhoz, vagy szeretnék-e kiegészíteni 
az ülés programját. Erre vonatkozó javas-
lat nem volt, az előterjesztett programot 
egyhangúlag elfogadták.

A jegyzőkönyv vezetésével az elnök-
lő Ing. Motolíkovát bízta meg, a  hitele-
sítő Čelítko és Fülöpová képviselő volt. 
A  javaslóbizottságba egyhangúlag Ing. 
Hlavatýt, Ing. Hanzlíkot és Láng urat  
szavazták be. A  határozatok teljesítésé-
nek keretében a  község polgármestere 
tájékoztatott az elfogadott határozatok 
teljesítéséről. Čerhák úr, a  sportbizott-
ság elnöke a sportklub 2013-as pénzügyi 
helyzetéről és a  pénzek felhasználásáról 
számolt be. A  futball-klub személyzeti 
kérdéseivel az FK vezetősége foglalkozik 
majd a  legközelebbi taggyűlésen. A  to-
vábbi programpont a  község 2014-es 
első félévi gazdálkodása és a költségvetés 
változtatására tett javaslat volt. E pontot 
röviden a  polgármester kommentálta, 
s  előterjesztette a  község költségvetése 
ellenőrzésének eredményeiről szóló in-
formatív jelentést is az adott időszakban, 
melyet a  falu főellenőre dolgozott ki. 
Ajánlotta, hogy figyeljék a  gazdálkodás 
menetét, s csökkentése érdekében vonják 
be a költségvetésbe az előző évből meg-
maradt pénzösszeget, figyeljék a bevéte-
lek és kiadások nagyságát a  szennyvizet 
illetően, s  tanácsolta a  képviselőknek 
a  2014-es év első féléve bevételei és ki-
adásai kimerítésének figyelembe vételét. 
A költségvetési javaslatot a község köny-
velője dolgozta ki, s a pénzügyi bizottság 
meg is tárgyalta. A költségvetési változá-
sok keretében a folyó bevételek 104 800 
euróval növekedtek, a kapitális bevételek 
2000 euróval, a folyó kiadások 933 euró-
val, a tőkekiadások pedig 239 000 euróval  
növekedtek. A főellenőr az előterjesztett 
javaslat elfogadását ajánlotta.

A  költségvetés változtatásához csa-
tolták az iskola kérvényét is,  fagyasztó 
vásárlásához kértek anyagi segítséget az 
iskolai étkezdébe. A kérvényhez áraján-

latokat is csatoltak az áruszállítók kíná-
latával. A  képviselők pontosítást kértek. 
Az áru kiválasztására a  kérvény kiegé-
szítése után kerül majd sor. A képviselők 
javasolták még a költségvetés tőkekiadá-
sainak 1000 euróval való növelését a fa-
gyasztó vásárlásához.

Javaslat a  községi képviselőtestü-
let képviselői számának és a  választási 
körzetek számának meghatározására 
a  2014-2018-as választási időszakban. 
Az SzNT 346/1990-es, helyi önkor-
mányzati választásról szóló törvénye 
3. bekezdésének 9.§-a  és az ehhez kap-
csolódó előírások alapján a  képviselők 
és a  választókörzetek számát a  községi 
képviselőtestület határozza meg, s legké-
sőbb 65 nappal a  választások előtt teszi 
közzé. Abban a községben, ahol 12 vagy 
kevesebb képviselőt választanak, csak 
egy választási körzetet hozhatnak létre. 
Az SzNT 369/1990-s községi rendszerről 
szóló törvénye 3. bekezdése 11. §-ának 
értelmében az 1001-3000 lélekszámú 
községekben 7-9 képviselőt választanak. 
A  képviselőtestület 1  választókörzetet 
határozott meg az egész falura, mely 
9 képviselőt választ.

A  polgármesteri funkció betöltésé-
nek meghatározására vonatkozó javaslat 
a  2014-2018-as időszakban. Az SzNT 
369/1990-es községi rendszerről szóló 
törvénye i/ pontja 4. bekezdésének 11. 
§-ára vonatkoztatva a  képviselőtestület 
legkésőbb 90 nappal a  választások előtt 
meghatározza a  polgármester egész vá-
lasztási időszakra vonatkozó teljesítmé-
nyének nagyságát. A helyi önkormányzat 
a 2014-2018-as időszakra a polgármester 
teljesítményét teljes foglalkoztatásra ha-
tározta meg. A  képviselők ezután meg-
tárgyalták a  polgármester szabadságára 
és étkeztetési hozzájárulására vonatkozó 
javaslatot. A  polgármesternek funkciós 
időszaka betöltése alatt a pihenésre, fel-
üdülésre jár szabadság, ennek céljaira 
külön előírás vonatkozik. A  polgármes-
ter nem alkalmazott, tehát rá nem vo-
natkoznak a kollektív szerződés kitételei, 
melyek növelik a  szabadság alapidejét. 
Ennek eredményeképpen a  polgármes-
ternek egy héttel kevesebb a szabadsága, 
mint azonos korcsoportú alkalmazotta-
inak. Ezt a  helyzetet a  253/1994-es tör-
vénnyel lehet megoldani a  Munka Tör-
vénykönyv ide vonatkozó előírásai és a   
képviselőtestülettel való egyeztetés értel-

mében. A képviselőtestület ebben a kér-
désben rámutatott a 253/1994-es törvény 
2. bekezdése 2. §-ára, mely a polgármes-
ter jogi állására és fizetési viszonyaira vo-
natkozik. A  polgármester szabadságával 
kapcsolatban megfelelőnek tartja a Mun-
ka Törvénykönyv (311/2001-es törvény) 
előírását, hogy a polgármesternek annyi 
a szabadsága, mint az alárendelt, ugyan-
olyan korkategóriába tartozó dolgozó-
inak. Az étkezési hozzájárulást illetően 
megállapítást nyert, hogy a Munka Tör-
vénykönyv c/ pontja 8. bekezdésének 
152. §-a  értelmében a  polgármesternek 
ugyanúgy jár az étkezési hozzájárulás, 
mint a község többi dolgozójának.A kép-
viselőtestület megbízta a  polgármestert, 
hogy a  községi hivatal munkarendjét 
egészítse ki ezekkel a szabadságra és ét-
kezési hozzájárulásra vonatkozó intézke-
désekkel.

A beérkezett postában megtárgyalták 
az 1. számú lakóház bérlőinek kérvényeit 
és a bérleti szerződések meghosszabbítá-
sát. A képviselők javasolták a bérleti szer-
ződések meghosszabbítását újabb 3 évre.

Megtárgyalták továbbá Viola 
Kumanová anyagi hozzájárulásra vo-
natkozó kérvényét, ez a  kérvény nem 
lett elfogadva. Az iskolai étkezde HIM 
leltár-részének kiselejtezésére vonatko-
zó javaslatát a  likvidációs bizottságnak 
továbbítják. Ezután vita következett. 
A  polgármester tájékoztatta a  képvise-
lőket Iványi úr kérvényéről, aki az in-
gatlanadó visszafizetését kérte több évre 
visszamenőleg, mivel a  község nem volt 
kompetens az adó beszedésében, me-
lyet ő adóbevallásában is feltüntetett. Az 
ügyet a  községi jogászhoz továbbították 
felülbírálatra.

Ing. Hlavatý – az SZNF  70 évfordu-
lója alkalmából javasolta, hogy a Tornóci 
Hírek-ben jelenjen meg egy cikk Golian 
generálisról, aki községünkben élt és részt 
vett a felkelésben, esetleg az új építkezési 
körzetben utcát is nevezzenek el róla. Ing. 
Hanzlík hozzátette, hogy illő lenne tiszte-
letére emléktáblát készíttetni.

Čerhák úr rámutatott, hogy a Nový 
Trnovec részen a  lakások közt gyűlik 
a szemét, el kellene távolítani. A polgár-
mester elmondta, hogy rendszeresen el-
szállíttatják. 

Fülöpová érdeklődött, hogy az új 
építkezési körzetben vannak-e kérvények 
a  telkekre. A  polgármester elmondta, 
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hogy vannak kérvények, most a gáz be-
szerelésére, valamint a  kanalizáció és a   
vízvezeték kolaudációjára várnak.

Láng úr rámutatott arra, hogy az 
utóbbi időben a  temetőben megszapo-
rodtak a lopások, ún. fotocsapdákat kel-
lene elhelyezni, figyelmeztetett továbbá 
a panaszra, hogy az alsó utcán az alkal-
mazkodásra képtelen polgárok szeny-
nyezik az artézi kutat. Szükséges, hogy 
a  községi rendőrség gyakrabban ellen-
őrizze őket ezen a helyen, s fel kell újítani 
az IVÓVĺZ feliratot is.

Macky úr /lakos/ a vitában elmond-
ta, hogy 5 évvel ezelőtt találkozókat szer-
veztek a Via Romanum  egyesület létre-
hozására, ahol javaslatokat lehetett tenni, 
mit tehetne az egyesület  a  faluért. Sze-
mélyesen javasolta az elvezető csatornák 
létrehozását, s eddig semmi sem történt, 
a jövőben figyelmet kell szentelni a falu-
ban a  víz elvezetésének, nehogy áradás 
legyen. Rámutatott továbbá az utcájában  
a megemelt úttestre, ami 13 cm-es emel-
kedést jelent, az utcában nem javítják az 
utat, nem kaszálnak, az utcának nincs 
neve, s a kábeltévével is gondok vannak. 

Kezdődik a  tanév, s  fontos lenne, hogy 
a községi rendőrség reggel és délután az 
iskola környékén legyen. A  polgármes-
ter azt válaszolta, hogy a Via Romanum 
működik, ő  az elnöke, ez 6  község szö-
vetsége, a  falvak minden évben kap-
nak dotációt. Ezek nem nagy összegek. 
Községünk ebből a pénzből közlekedési 
táblákat készíttetett, az iskola pedig  ún. 
altánokot, járdát, tavacskát. 

Az árkokról csak annyit, hogy rend-
szeresen tisztítják. Sajnos, régen több ár-
kot is likvidáltak. A község nem tartozik 
az árvíz által veszélyeztetett körzetbe, 
idegen forrásokat a  vízelvezetésre nem 
kap. A  kábeltévét 2014 júliusában re-
konstruálták.

Legner úr /lakos/ arra figyelmezte-
tett, hogy be kell kamerázni a  Jednota 
üzlet előtti részt, ahol sok a  lopás, 
s a községnek törődnie kell a  lakók biz-
tonságával, hogy a  Zongor utca, melyre 
a  község uniós támogatást kapott, ször-
nyű állapotban van, nincs árok, járda, pe-
dig ennek az utcának a falu névjegyének 
kéne lennie, miért csináltak járdát a Mol-
nár soron, hisz arra senki se jár, hogy 

a falunapok időpontja nem volt megfele-
lő, mert aznap voltak a Vágsellyei Napok 
és a  Horný Jatov-i  búcsú, s  miért nem 
rendezett a falu búcsúkor mulatságot.

Láng úr válaszolt: már tizedik alka-
lommal június utolsó hétvégéjén tartják 
a falunapot, ezt az időpontot már hagyo-
mányosan meghagyták.

A polgármester úr is reagált Legner 
úr felszólalására, elmondta, hogy 
a  Jednota vállalkozói szubjektum, a  ka-
merákat saját magának kell felszerelni 
a saját telkén, a községi képviselőtestület 
jóváhagyta, melyik utcákat újítsák fel, az 
év folyamán a kultúrházban 3 bál is volt, 
s a falu több akciót is szervezett.

Ing. Hanzlík rámutatott, hogy műkö-
dőképessé kell tenni az artézi kutat a falu 
közepén, a  polgármester azt felelte, 15 
éve próbafúrások voltak ott, s megállapí-
tást nyert, hogy a csövek el vannak törve, 
a faluban két működő kút van.

A  vita után Ing. Hlavatý felolvasta  
a határozati javaslatot, melyet a képvise-
lők egyhangúlag el is fogadtak. Az elnök-
lő megköszönte a  részvételt, és az ülést 
berekesztette.

2014.6.28-án, egy gyönyörű nyári 
napon a falunapok keretében a Vermek 
halastónál gyermek-horgászversenyt 
rendeztek. 

A  gyerekek a  horgászásba fektetett 
energia pótlásaként szponzorainktól egy 
kis frissítőt kaptak édesség és gyümölcs 
formájában. A  gyerekek minden egyes 
kifogott halnak nagyon örültek, s  min-
dent megpróbáltak, hogy minél több 

halat fogjanak, és hogy nekik sikerüljön 
kifogni a legnagyobb zsákmányt. Ezt az 
is bizonyította, hogy a fogások számlálá-
sánál kiderült,  összesen 33 kg különféle 
nagyságú halat fogtak.

A verseny végén a gyerekek sült halat 
kaptak, melyet szakácsunk, ifj. Dezider 
Rotek nagyon ízletesen készített el.

A  frissítő és a  csomagolás után sor 
került az eredmények kihirdetésére.

A helyezések a következőképpen alakultak:

1.hely: Patrik Szabo - 9,98 kg és egyúttal 
a legnagyobb zsákmány, 2,92 kg-os ponty
2.hely: Marco Ostrožanský - 5,62 kg
3.hely: Roman Lengyel - 2,86 kg

Minden győztes és résztvevő szpon-
zorainktól  ajándékot és horgászfelszere-
lést kapott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani szponzorainknak: MMMIX- hor-
gászkellékek Šaľa, Autobazár MARO- 
p. Kusyová, Pallér Miroslav, ifj. Karol 
Šišlák , BALZER – horgászkellékek- p. 
Ing. Ivan Kroneraff, községi hivatal, akik 
díjakat biztosítottak legkisebb horgásza-
inknak.

Végezetül köszönjük mindenkinek, 
aki  rendbehozta s szebbé tette a halastó 
környékét és segített a verseny előkészí-
tésében és lebonyolításában.

A  foto- és videodokumentációért 
köszönet illeti Milan Pospiš és  Vladimír 
Vrančík urakat, akik képeket és videofel-
vételeket készítettek, melyek még évek 
múltán is emlékeztetni fognak minket 
erre a jövendő horgásznemzedék számá-
ra szervezett kis rendezvényre. 

PETROV ZDAR, Výbor Oo SRZ
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Tisztelt horgászkollégák, lakosok!
Szokássá vált, hogy a Tornóci Hí-

rek minden számában tájékoztatjuk 
önöket tevékenységünkről. Néhány 
aktivitásunk szemmel látható, de sok 
olyan is van, ami nem, de a horgász-
területek védelme és szebbé tétele 
miatt mégis el kell végezni. Az elmúlt 
két hónap alatt sikerült teljesíteni 
kezdeményezésünket a  60 cm fölötti 
pontyok visszaengedésével kapcsolat-
ban, hogy attraktívabbá tegyük a  fo-
gásokat, s  minél nagyobb mértékben 
biztosítsuk vizeinkben a halak termé-
szetes szaporodását. A  kezdeménye-
zésbe Gabriel Sedlákon kívül Jozef 
Mesároš, Imrich Hulánsky, ifj. Jozef 
Bugyi, Javorčík Zsolt és talán mások is 
bekapcsolódtak, akikről nem tudunk 
és természetes számukra az ilyen fo-
gások védelme és visszaengedése. Itt 
kell megemlítenünk azokat a kollégá-
kat is, akik nem respektálják az évzá-
ró gyűlés határozatát, és ezeket a ha-
lakat megtartják, sőt még üzletelnek 
is velük, ami horgászati szempontból 
nem etikus. Eddig a törvény nem teszi 
lehetővé, hogy közbelépjünk, de van-
nak más módszerek is arra, hogyan 
akadályozzuk meg ezt a  tevékenysé-
get: mindnyájunknak figyelni s figyel-
meztetni kell őket arra, hogy tettükkel 
a szervezetet károsítják.

A  tájékoztatás kedvéért meg-
jegyezzük, hogy a  DORKA ponty, 
melyről weboldalunkon is olvashat-
nak, legutóbb augusztus 2-án volt ne-
gyedszer kifogva Javorčík Zsolt által. 
Ő  a  kihalászás után a  halat vissza is 
engedte, de sajnos másnap reggelre 
elpusztult, úgy találták meg. Teljesí-
tette küldetését, s mindig gentleman-
horgászok fogták ki, akik megértették 
a kezdeményezést.

Július 4-én az Amerika III. halas-
tónál olyan esemény történt, melyet 
meg kell említnünk. Egy ott horgászó 
kolléga rohamot kapott, s  elvesztette 
eszméletét. Roman Hučko kollégánk 
szemben horgászott, s mikor meglát-
ta, segítségére sietett és mentőt hívott, 
az érintettet  megfelelően el is látták. 
Kollégánk emberi hozzáállását ez-
úton is köszönjük. Köszönjük továbbá 
a községi rendőrségnek, hogy a hely-
színre vezette a mentőkocsit.

Július elején Žáčik Štefan úr 
géppel lekaszálta az Amerika III ha-
lastó partját és a  Vág menti verseny-
sávot. Az utómunkákat kollégáink, 
Hulánsky Imre és ifj. Bugyi József 
végezték. Ezúton köszönjük nekik az 
elvégzett munkát és a községi hivatal-
nak, valamint a  polgármester úrnak 
a kaszálógép kölcsönzését.

Július és augusztus folyamán sor 
került a  Vermek halastónál a  halak 
rendszeres etetésére a  Tesco áruház 
péksütemény-maradékaival, melyet 
Karol Éles úr szállított nekünk. Kö-
szönjük a horgászszervezetnek és Éles 
úrnak e nagyon jó haltáplálék felaján-
lását.

A horgászházban elvégezték a ta-
lajburkolást a  bejárati ajtó előtt. Az 
elvégzett munkáért köszönetet mon-
dunk kollégánknak, František Tóth-
nak.

Augusztus elején javítást végez-
tek a  zsilipen, melyen keresztül vizet 
lehet engedni az Amerika III halas-
tóba. A  legutóbbi feltöltésnél szerzett 
tapasztalataink alapján, amikor a  rá-
cson fennakadt néhány nagyobb hal, 
mely a nyomástól elpusztult, a rácson 
nyílást csináltak, melyet meg lehet 
emelni és  így lehetővé tenni, hogy 
a vízzel való feltöltésnél bekerüljenek 
a  Vágból a  nagyobb halak is. A  rács 
javítását Bujdoš Ladislav, Gabriel 
Sedlák, Štefan Braun és ifj. Bugyi Jó-
zsef végezte. Mi is köszönjük a mun-
kát, mely a  jövőben bizonyára hoz-
zájárul a  halastó gyarapításához, ami 
a  Vág folyásából szerzett természetes 
betelepítést illeti.

Augusztus 8-án került sor az 
Amerika III nyári telepítésére, 660 kg 
K3-as ponttyal. A telepítés anyagi esz-
közeit az állami horgászjegyek eladá-
sából szerezték, melyeket más szer-
vezetek tagjainak adtak el. Az ezen 
eszközök megszerzésében kifejtett 
együttműködésért köszönetet mon-
dunk a polgármester úrnak és a köz-
ségi hivatal dolgozóinak.

A telepítés után a csapadék meny-
nyisége s  az ezáltal gyorsan növő 
partszéli növények miatt újabb kaszá-
lást kellett végrehajtani, melyet ismét 
Hulánsky Imrich ifj. Bugyi József vég-
zett el.

Augusztus 15. – 17. között az 
Amerika III halastónál harcsafogó 
versenyt rendezte a  ragadozók kifo-
gása céljából, amikor az a  pontybete-
lepítés miatt volt lezárva. Erről rész-
letesebben a „Figyelemre méltó fogás” 
című cikkben olvashatnak.

A  Vízállás halastónál az utóbbi 
időben viszonylag szép pontyfogáso-
kat jegyeztek. Ebből világos, hogy itt 
sok szép hal található, és sokunknak 
ez érdekes horgászterület.

Meg kell viszont említenünk 
a  rengeteg szemetet, melyet a  horgá-
szok itthagytak. Erre már többször is 
rámutattunk, de sajnos sokan nem ta-
nultak belőle. A problémát talán rész-
ben megoldja majd a  horgásztörvény 
novellizálása.

A Vág folyón – ahol ezekben a hó-
napokban sok kolléga is megfordul 
más szervezetekből – szintén horogra 
akadt néhány termetes ponty és har-
csa. Ez a  horgászterület egyre sűrűb-
ben látogatott, ezért ezúton is kérjük 
önöket, hogy ezekkel a  kollégákkal 
korrektül viselkedjenek, s  így is öreg-
bítsék szervezetünk jó hírnevét.

A  halőrség munkája az utóbbi 
hónapokban a  horgászterületek vé-
delmére és  horgászok ellenőrzésére 
irányult. Komolyabb kihágásokat nem 
figyeltek meg.

ITT HĺVJUK FEL A  FIGYEL-
MET ARRA, HOGY AZ AMERIKA 
III  HALASTÓNÁL TILOS A  TŰZ-
RAKÁS !!!!  A hozott grillezőn illetve 
a tűzrakásra kijelölt helyen lehet tüzet 
rakni, de semmiképpen sem megenge-
dett a  horgászhelyeken és a  közelük-
ben lévő földön. A  magukkal hozott 
tüzelőt nem szabad itthagyni !!!

A tilalom megszegését a fegyelme-
zési rend alapján fogjuk megoldani.

Végezetül szeretnénk megkérni 
a  tagokat, hogy aktívan kapcsolódja-
nak be egész évi tevékenységünkbe. 
Mindig van munka, s a közös igyeke-
zettel elért eredmények aztán értéke-
sebbek.

Az idény további részéhez még 
sok horgászsikert és sok szép élményt 
kívánunk horgászterületeink kellemes 
környezetében.

PETROV ZDAR,
a horgászszervezet vezetősége

Munkával és élményekkel teli július és augusztus
Tornóci hírek július-augusztus 2014

8



A tátrától a dunáig 2014

Augusztus 15.-17. között az Amerika 
III. halastónál harcsafogó versenyt ren-
deztek, ahogy azt a taggyűlés határozata  
is jóváhagyta. A rendezvény a tilalom 
idején zajlott, melyre a pontyokkal való 
betelepítés miatt került sor, így aztán a ra-
gadozó halászásánál minden törvényileg 
adott módszert felhasználhattak.

Az akcióba 8 tagunk kapcsolódott 
be, akik nem sajnálták idejüket arra, hogy 
megpróbálják csökkenteni a kis  revír te-
rületén e ragadozó előfordulását, mert itt 
sok különféle nagyságú harcsa található.

Két napon és két éjszakán keresztül 
azonban a harcsák részéről semmilyen 
kapás nem érkezett. Már-már úgy tűnt, 
hogy az akció nem jár sikerrel, és az erő-
feszítés hiábavaló volt.

Szombaton 21 óra 15 perckor azon-

ban volt egy kapás, ahol kárász volt a 
csalétek. Kollégánk, a lelkes horgász és 
harcsafogó, Ľudovít Vince ezen az es-
tén csatlakozott hozzánk, s a biztonság 
kedvéért csónakot is engedett a vízre. Ez 
nagy szerencse volt, mert segítsége nélkül 
a fárasztás nagyon problémás lett volna. 
Rutinból csónakjában magával vitte a si-
keres halászt, s együtt indultak az isme-
retlen ellenfél nyomába. A hal fárasztása 
kb. 22 óráig tartott. Egész végig nem tud-
ták, ki is az ellenfelük. A tapasztalt „har-
csásnak” valahogy nem ült az ellenállás 
módja, s az volt a benyomása, hogy ez 
nem harcsa lesz. Jó volt a sejtése, s ez a fá-
rasztás utolsó fázisában be is igazolódott, 
amikor is a víz színén egy különleges hal 
mutatkozott. Ez egy figyelemre éltő mé-
retű Pettyes busa  (Hypophthalmichthys 

molitrix) volt, hossza 126 cm, súlya pedig 
majdnem 35 kg. 

Ez a hal, mely csak planktonnal táp-
lálkozik, valószínűleg a víz beszívásánál 
véletlenül beszívta a függő hármashorgot 
is. ĺgy a szájánál lett megfogva, s nem 
úgy, ahogy leggyakrabban szokás:  mikor 
a horog kihúzása közben az beakad az 
uszonyába vagy a bőrébe.

A sikeres horgász ifj. Bugyi József 
volt, akinek ezúton is gratulálunk a zsák-
mányhoz. Örvendetes, hogy ő egy hor-
gász-szakon tanuló egyén, aki aktívan 
kapcsolódik be szervezetünk tevékeny-
ségébe, s mindig hajlandó segíteni a ha-
lastavak karbantartási munkálatainál és a 
haltenyésztésben is.

Legyen ez a felejthetetlen élmény 
buzdítás professzionális fejlődéséhez. 

A hal a hosszas vívódás után teljesen 
kimerült volt, oldalát a hajócsavar is meg-
sebesítette, s ha visszaengedik a vízbe, el-
pusztulhatott volna. A horgász ezért úgy 
döntött, hogy meghagyja, s a régi hagyo-
mányokhoz híven igazságosan elosztja 
valamennyi részt vevő kollégája között.

Köszönjük a verseny kezdeményező-
inek és minden résztvevőjének a rászánt 
időt. Gondolom, ennek kellő jutalma volt 
a gyönyörű példány kifogásával járó él-
mény kis halastavunkban.

Reméljük, hogy a következő évben 
több kolléga is csatlakozik hozzánk. Az 
akció kihirdetése a telepítés időpontjá-
tól függött, s ez csak a telepítés előtt két 
nappal vált ismertté. Lehet, hogy így nem 
jutott el az információ mindenkihez, aki 
érdeklődött volna iránta. Jövőre igyek-
szünk hamarább megtudni az időpontot, 
s időben értesíteni mindenkit, mikor ke-
rül sor a versenyre.

2014. augusztus 17-én vasárnap 
ebéd előtt községünkben fokozatosan 
előbukkanó egyéni futókkal találkozhat-
tunk, akik Sókszelőcéről Vágsellye irány-
ába futottak, mint „A Tátrától a Dunáig” 
nonstop stafétafutás résztvevői.

A Szlovákián keresztül haladó 345 
km-es szakaszon 1800 futó futott 152   
/6-12 fős/ csapatban. A Jasná-i starthoz 
két egyéni futó is beállt. A  kroměříži 
Radek Dočkal a távolságot 79:18:23 óra 
alatt abszolválta, a hodoníni Karel Gal-

ba pedig ugyanezt 80:11:38-as idővel 
érte el.

A  2. évfolyam győztese a  Česká 
Třebová-i  ISCAREX   11 tagú csapata 
lett 22:20:55-ös idővel, s ezzel 3 óra 30 
perccel javított előző évi idején.

Minden hosszútávfutást kedve-
lő sportolót köszöntünk, s  már előre 
örülünk a jövő évi futásnak.

Tornóc község lakosai nevében
Ján Hrabovský

Tornóci hírek július-augusztus 2014
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Az idény előtt játékosaink néhány 
előkészítő mérkőzést játszottak.
Tornóc – Dlhá n. V.  4:7

Torna az  FC Pata serlegéért
    Pata – Tornóc 5:0
    a harmadik helyért:
   Tornóc – Šintava 0:6

Tornóc – Čierny Brod 1:5
E. Štípsky

Rastislavice – Tornóc 6:0

2014.8.3-án megnyíltak a stadionok 
kapui az új évadhoz.

1. forduló
Tornóc - N. Sady 0:1 (0:0)
A hazaiak nagyon megváltozott összeál-
lításban egyenrangú felekként  játszottak. 
A vége felé a vendégeknek volt nagyobb 
szerencséjük, amikor a  85. percben 16-
oson kívüli lövésével Forgáč eldöntötte 
a meccset. Játékvezető  Bleho, 120 néző.
További érdekességek: Svätoplukovo – 
Kráľová nad Váhom 2:1 

2. forduló
Tornóc – Svätoplukovo 0:4 (0:2)
A búcsúi mérkőzésen a jól játszó vendé-
gek voltak eredményesek. Már a 20. perc 
után 0:2-re vezettek az agilis Mokráš gól-
jaival. A végén a hazaiaknak sok esélyük 
volt, de a vendégcsapat hálója érintetlen 
maradt. A 2. félidőben Hnilica góljai 
után győzött a jobbik csapat. Játékvezető  
Gajan, 100 néző. További érdekességek: 
Rumanová – Veča 6:1 

3. forduló
Hájske – Tornóc 4:1 (2:1)
A 20. perc után a mérkőzés állása 2:0 
volt. T. Čerhák utána szépített. A 2. féli-
dőben a vendégek és a hazaiak is rúgtak 
büntetőt. Hájske a végén saját javára for-
dította a mérkőzést. Játékvezető   Hirka, 
70 néző. További érdekességek: Sväto-
plukovo – N. Sady 4:5 (2:3)

labdarúgás - új idény 2014/2015

Ifjusági 

Tornóc – N. Sady 6:0 (2:0)
Čapičík 2, Krupa, Stojka, Végh, Novák
Tornóc – Čechynce 2: 1 (2:1)
Rábek, Krupa (11 m)
D. Obdokovce – Tornóc 1:2 (0:1)
Vaško, Krupa

1. Rumanová 3 3 0 0 10 : 3 9
2. Čakajovce 3 2 1 0 5 : 1 7
3. Nové Sady 3 2 1 0 7 : 5 7
4. Svätoplukovo 3 2 0 1 10 : 6 6
5. Hájske 3 2 0 1 7 : 5 6
6. Rišňovce 3 1 2 0 4 : 3 5
7. Žiharec 3 1 1 1 5 : 5 4
8. Jarok 3 1 0 2 8 : 6 3
9. Kráľová nad Váhom 3 1 0 2 5 : 5 3
10. Lukáčovce 3 1 0 2 7 : 8 3
11. Mojmírovce 3 1 0 2 4 : 5 3
12. Veča 2 0 1 1 3 : 8 1
13. Kynek 2 0 0 2 1 : 8 0
14. Tornóc 3 0 0 3 1 : 9 0

1. Tornóc 3 3 0 0 10 : 2 9
2. Vlčany 3 2 1 0 12 : 2 7
3. Kráľová nad Váhom 2 2 0 0 11 : 1 6
4. Horná Kráľová 3 2 0 1 14 : 5 6
5. Mojmírovce 3 1 2 0 11 : 4 5
6. Jelenec 3 1 1 1 5 : 4 4
7. Vinodol 3 1 0 2 8 : 9 3
8. Čechynce 3 1 0 2 4 : 6 3
9. Nové Sady 3 1 0 2 3 : 9 3
10. Rumanová 3 1 0 2 5 : 14 3
11. Diakovce 3 1 0 2 5 : 15 3
12. Jarok 2 0 1 1 5 : 8 1
13. Cabaj-Čápor 2 0 1 1 3 : 8 1
14. Dolné Obdokovce 2 0 0 2 1 : 10 0

Aktuális táblázat II. A osztály 2014/2015

Aktuális táblázat B csoport 2014/2015

Molnár, s  utána Žigárdi edző csapa-
tát a  következő játékosok alkotják: 
Székházi J., Štípsky, Petrovič R.,Bleho, 
Keszeli Mich., Čerhák, Žigárdi, Szücs 
T., Székházi M., Karkuš, Zsille, Gröger, 
Novák,Fabián, Rehák P., Majsaj, Dymák.
Távoztak –  Vrba edző(Veča), Fran-
ko, Kuman, Ölvecký, Legner, Herceg, 
Hrebík, Hrebík E. 
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