
Najroztomilejšie zvieratko

Turistický zápisník

V znamení farieb

je spolu 62 detí. Naplnenosť MŠ pre tento 
školský rok je 62 detí.                                                                                        

Riaditeľka ZŠ s MŠ želá všetkým svo-
jim žiakom, zamestnancom a  rodičom 
úspešný školský rok, plný vzájomnej úcty, 
dôvery, radosti a chuti do práce.

Mgr. Tatiana Srňáneková, 
riaditeľka školy.

Školský dvor po prázdninách opäť 
ožil detskou vravou dňa 2. 9. 2014, kedy 
sme slávnostne otvorili školský rok 
2014/2015. Na slávnostnom otvorení sa 
osobne zúčastnil pán starosta obce Ing. 
Ján Hrabovský, predsedkyňa Rady školy 
Mgr. Iveta Batyková, predsedkyňa ZRŠ 
p. Eva Kysučanová. Tento školský rok 

zasadlo do lavíc 190 žiakov ZŠ, z  toho 
22 prvákov, z  ktorých máme nesmiernu 
radosť. Žiaci našej školy majú možnosť 
vybrať si zo 16- tich záujmových útvarov 
a využiť svoj voľný čas hodnotne a zmys-
luplne. Z  dôvodu zvyšujúceho sa počtu 
žiakov školy a záujmu o školský klub detí 
sme otvorili tri oddelenia ŠKD, v ktorých 

 Štvrtý október sa niesol sloganom: 
“Ktože sa to vyškiera? Pozrite sa hore. 
Pestrí obri z  papiera, je ich celé more.”  
Tohtoročné púšťanie šarkanov patrilo 
deťom, rodičom a  starým rodičom, 
ktorí sa dosýta vyšantili. Každým rokom 
pribúda nielen počet účastníkov ale aj 
nápaditých šarkanov, čomu sa Združenie 
rodičov Základnej školy s  materskou 
školou veľmi teší. Počasie nám prialo, 
obloha hrala všetkými farbami a rôznymi 
tvarmi. Pre účastníkov na posilnenie boli 

pripravené sladké odmeny a  teplý čajík.
Veľké poďakovanie za krásnu rodinnú 
akciu patrí ochotným a  štedrým jednot-
livcom, bez ktorých by sa akcia nemohla 
zorganizovať za zanedbateľné náklady 
10,91.-€. 

Ďakujeme mamám a  babkám, ktoré 
prispeli sladkými koláčmi, škole za 
zapožičanie varníc a v neposlednom rade 
za zapožičanie štadiónu na túto peknú 
akciu. 

Predseda ZRŠ, Kysučanová Eva
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Slávnostné otvorenie
školského roka 2014-15

šarkaniáda



Rebeka Nagyová           
Lukáš Šášik    
Jakub Varga 

Ladislav Bócsa, 70-ročný
Vojtech Szijjartó, 81-ročný

 Jozef Hrdý
 Ing. Juraj Csirik
 Július Végh

 Štefan Žáčik
 Michal Borka

 Juliana Špaleková

 Ladislav Vrančík

 Žigmund Bárta  
        
 

Nikoleta Mesárošová a Róbert Andráško  
Mgr. Katarína Pochylá a Igor Seman
Zuzana Klinčaková a František Surányi

Ladislav Jobbágy a Mária Keselyová

Základná škola s  materskou školou 
Trnovec nad Váhom 302 zorganizovala 
dňa 14.10.2014 súťaž o  najroztomilejšie 
zvieratko školy. Súťaž sa stretla s veľkým 
ohlasom a deti priniesli svojich miláčikov 
v  hojnom počte. Porota, ktorá mala 
veľmi ťažkú úlohu, hodnotila zvieratká 
v  troch kategóriách - prvú kategóriu 
Exotické zvieratá vyhral Mário Stelo 
so svojou agamou Miškou, druhú 
kategóriu Najroztomilejšie zvieratko  
vyhrala Tímea Maureryová so zajačikom 
Škvrnkom a  tretiu kategóriu Najmilší 
priateľ človeka vyhral Jaroslav Baraník so 
svojim psíkom Lentilkou. Druhý ročník 
súťaže má svojich víťazov a my sa tešíme 
na ďalší, aby sme  privítali nové zvieratká 
do našej školskej zvieracej rodinky. 

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

ÚO FÉNIX Trnovec nad Váhom 
v  spolupráci so ZŠ s  MŠ Trnovec nad 
Váhom 302 sa zúčastnili dňa 20.09.2014 
turistického pochodu pri príležitosti 
ukončenia turistickej sezóny, deti a žiaci 
našej školy prešli skoro 7 km dlhú turis-
tickú trať, ktorá viedla lesom s bohatou 
faunou  popri vodnej ploche tvorenej 
sústavou šiestich rybníkov, sieťou troch 
potokov a  troch zavlažovacích kanálov. 
V časti Nový Dvor  si mohli naši turis-
ti oddýchnuť a nabrať nových síl, kde si 
opekali slaninku a špekáčiky. Turistický 
pochod bol ukončený v  meste Sládko-
vičovo, kde na nás čakal autobus. Ale 
nám to ešte nestačilo. Zastavili sme sa 
pokochať sa vodným dielom Kráľová 
(Kaskády), štvrtým najväčším vodným 
rezervoárom na Slovensku.

Mgr. Marcela Paľová, Bc. Michaela 
Tusková a Katarína Tusková

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji

Zlatásvadba
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Najroztomilejšie zvieratko

turistický pochod
Pusté Úľany – Sládkovičovo



poďakovanie
Ďakujem celému kolektívu ZOS 
za starostlivosť, ktorú poskytovali 
nášmu milovanému otcovi a ded-
kovi Jánovi Perinovi počas jeho 

krátkeho pobytu.

srdečná vďaka!
Lucia Perinová

Dvadsiate deviate zasadnutie obecného 
zastupiteľstva sa konalo 20. októbra  2014 

v zasadačke Obecného úradu v Trnovci 
nad Váhom. Predsedajúcim zasadnutia bol 
starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítom-
ných bolo 9 poslancov. Za zapisovateľa zápis-
nice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú, za 
overovateľov zápisnice boli určení  poslanci 
Jaroslav Čerhák a Rastislav Hrabovský. Ná-
vrhová komisia bola zvolená v zložení Ing. 
Gašpieriková, E. Fülöpová, Alojz Čelítko. 
V rámci kontroly plnenia uznesenia starosta 
obce informoval o plnení uznesení z pred-
chádzajúceho zasadnutia.  Predseda likvi-
dačnej komisie predložil súhlasné stanovis-
ko k návrhu na vyradenie opotrebovaného 
zariadenia zo školskej jedálne, ktoré poslan-
ci následne schválili. Informatívnu správu 
k hospodáreniu obce k 30. septembru 2014 
podal starosta obce. Plnenie príjmov za sle-

dované obdobie je 72,04 % a výdavky boli 
čerpané na 77,06 %. Stav finančných pros-
triedkov na účtoch, vrátane pokladne k uve-
denému obdobiu boli v  sume 779 046,82 
eur. Svoje stanovisko a  hodnotenie k  hos-
podáreniu obce zaujala hlavná kontrolórka 
obce. V správe okrem iného uviedla, že kon-
trola vecnej stránky účtovníctva preukázala, 
že všetky účtovné prípady sú zaúčtované 
v  zmysle rozpočtovej skladby. V  plnom 
rozsahu a  bez závad je používaná účtovná 
osnova platná pre rozpočtové organizácie. 
Všetky doklady sú zoradené chronologicky 
a poskytujú prehľadný obraz o účtovníctve 
obce. Na základe jej odporučenia obecné za-
stupiteľstvo vzalo čerpanie príjmov a výdav-
kov na vedomie bez výhrad a pripomienok. 
Zároveň schválili firmu RIGHTAUDIT s.r.o.  
Nové Zámky v  zastúpení Ing. Szekeresom 
na vykonanie auditu účtovnej závierky za 

rok 2014.V ďalšom bola podaná správa o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a  podmienkach za školský rok 2013/2014 
riaditeľkou Základnej školy s materskou ško-
lou Trnovec nad Váhom Mgr. Srňánekovou. 
Správa bola spracovaná v  zmysle vyhlášky 
MŠ SR 9/2006 Z. z. Pozoruhodné sú výsledky 
externých meraní monitor slovenský jazyk 
a  matematika. Zlepšenie je vo výsledkoch 
v matematike oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu o 11,06 % a to aj vďaka tomu, že sa po-
silnila výučba matematiky o  jednu hodinu, 
zakúpil sa softvér, ktorý napomáha žiakom 
pri riešení matematických úloh. Správu za 
výchovno-vzdelávaciu činnosť, výsledkoch 
a  podmienkach materskej školy podala zá-
stupkyňa riaditeľky pre MŠ p. Hippová.  Na 
požiadanie vedenia školy poslanci schválili 
zmenu účelu použitia dotácie vo výške 500 
eur na nákup zariadenia pre vybavenie do-

Každoročne aj v  našej škole na po-
česť Terryho Foxa uskutočňujeme sym-
bolický beh, ktorým si pripomíname 
hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň 
potrebu pomoci všetkým ľuďom postih-
nutých zákernou chorobou - rakovinou. 
Na našej škole prebiehal tento beh v pia-
tok 10.10. 2014.

História Behu Terryho Foxa sa viaže 
na životný príbeh mladého Kanaďana, 
ktorému bola v  18 rokoch amputovaná 
noha postihnutá rakovinou kosti. V bo-
lesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a kto-
ré videl u ostatných pacientov, sa zrodila 
túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť 
niečo, čo by napomohlo k boju proti tej-
to zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať 
naprieč Kanadou a  usporiadať zbierku 

finančných prostriedkov na výskum ra-
koviny. Po intenzívnom tréningu a  sta-
rostlivej príprave sa 12. apríla 1980 vy-
dal z  východného pobrežia kanadskej 
provincie Newfoundland na trať „ma-
ratónu nádeje“. Za 143 dní ubehol 5 565 
km, denne absolvoval v priemere 42 km. 
V Thunder Bay v provincii Ontario bol 
nútený svoj hrdinský maratón ukončiť. 
Rakovina sa rozšírila do pľúc a 28. júna 
1981 ešte ani nie 23-ročného Terryho 
premohla. Terry Fox sa zapísal do sŕdc 
miliónov Kanaďanov. Stal sa národným 
hrdinom a  z  jeho „maratónu nádeje“ 
vznikla tradícia, ktorá veľmi rýchlo pre-
nikla za hranice Kanady.

PaedDr. Róbert Mittermayer

Beh terryho foxaMikuláš Kasarda

chryzantémy
Neskoro dali kvet,
bielobou nežnou v cintoríne svietia.
I človek môže takto osamieť,
žiť dlho chladný pod lúčmi leta. 

Len ešte naposledy v jeseni,
skôr, než sa spustia prvé snežné fáče,
jak chryzantémy v bielom plameni
zahodí vzdor
a plače.

A kvitne láskam, ktorých dávno niet,
a vlažným poľom k cintorínu kráča
a dáva, čo dať môže ešte: kvet.
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29. zasadnutie obecného zastupiteľstva 



 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a 
určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. Voľby sa 
konajú v čase od 7.00 do 20.00 hod.

V našej obci sú zriadené tri volebné okrsky:
Volebný okrsok č. 1 v miestnom kultúrnom stredisku pre 

voličov bývajúcich od č. 1 – 512, 918, 974, 976, 977, 980, 981, 

986, 987, 992, 998, 999, 1011, 1012, 1013, 1018, 1019, 1020, 
Nový Dvor

Volebný okrsok č. 2 v miestnom kultúrnom stredisku pre 
voličov bývajúcich od č. 515 – 850, 906 – 907, 910 – 917, 919 
– 964, 967 – 973, 982, 985, 988, 989, 991, 993, 994, 995, 997, 
1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1015, 1022 a voličov prihlásených 
na Obec

voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

pravného ihriska. Obe správy boli schvá-
lené bez pripomienok. Nasledovala správa 
náčelníka obecnej polície p. kpt. Szaba za 3. 
Q. 2014. PaedDr. Suba, PhD. sa dotazoval na 
riešenie vlámaní v obci, na krádeže v obci, 
na identifikáciu páchateľov pomocou kame-
rového systému a na funkčnosť kamerového 
systému; poukázal na nižšiu aktivitu obecnej 
polície. Požiadal starostu obce o informáciu 
o parametroch obecného kamerového systé-
mu a  výške finančných prostriedkov, ktoré 
boli investované na zriadenie a  prevádzko-
vanie tohto kamerového systému. 

Ďalším bodom programu bol zápis do 
kroniky za rok 2013. Text bol preposlaný po-
slancom, žiadne pripomienky k spracovaniu 
textu neboli vznesené. PaedDr. Suba, PhD. 
požadoval , aby celý text bol daný na jazyko-
vú korektúru, čo aj poslanci schválili. V rám-
ci prípravy inventarizácie majetku obce sa 
zriadili inventarizačné komisie na vykonanie 
fyzickej a dokladovej inventúry majetku obce 
k 31.12.2014. V došlej pošte boli predložené 
žiadosti futbalového klubu FK DYNAMO 
a stolno-tenisového klubu na poskytnutie do-
tácie na rok 2015. Tieto žiadosti budú prejed-
návané v rámci komisií k príprave rozpočtu 
na budúci rok. Ďalej poslanci schválili pride-
lenie voľných bytov na základe návrhu bytovej 
komisie a to 3-izbový byt v bytovke č. 994 pre 
Anetu Leidlovú a 2-izbový byt pre Katarínu 
Farkašovú tiež v bytovke  č. 994. Zároveň bola 
predložená žiadosť manželov Vinczeových 
o uvoľnenie 3-izbového bytu v bytovke č. 79. 
Poslanci sa dohodli, že žiadosť sa prejedná na 
zasadnutí bytovej komisie.

Do došlej pošty bola postúpená petícia 
obyvateľov obce Trnovec nad Váhom bý-
vajúcich v obci od č. domu 838 do č. domu 
850 na „Novozámockej ulici“ proti výstavbe 
nového chodníka vedúceho medzi železnič-
nou traťou a cestou I/75 a za rekonštrukciu 
a  rozšírenie existujúceho chodníka, ktorý 
sa nachádza medzi rodinnými domami 
a cestou I/75. Petícia bola podpísaná 25-imi 
obyvateľmi. Na návrh poslancov starosta 
požiadal prítomných občanov, aby sa k pe-
tícii vyjadrili. Pán Mirt: tu ide o bezpečnosť 

ľudí, ktorí prichádzajú autami domov, ne-
môžu zastaviť na tak frekventovanej ceste, 
aby sa dostali do dvora. Lokalita, kde sa má 
budovať nový chodník, slúži tam žijúcim 
obyvateľom k dočasnému parkovaniu vozi-
diel. Ak sa chodník vybuduje, bude tam zá-
kaz státia vozidiel.  Navrhuje riešiť existujúci 
chodník pre chodcov  rozšírením, upraviť 
kanál na žľabový. Pri oprave chodníkov tre-
ba dosledovať, aby uzávery vody neboli pod 
chodníkmi. Pri vstupe do obce v dostatoč-
nom predstihu nie je osadená informačná 
tabuľa, ktorá na prechod upozorňuje vodi-
čov. Premávka v danej lokalite je neúnosná 
a problematická pre peších, pre vozičkárov 
a  hlavne pre deti, ktoré každý deň chodia 
do školy.  Je potrebné, aby obecná polícia aj 
na tomto mieste v čase od 7.00 do 8.00 hod. 
držala hliadku pri prechode. PhDr. Takáč 
: Zriadenie nového chodníka tam žijúcim 
obyvateľom nepomôže, im pomôže opra-
va existujúceho chodníka a jeho rozšírenie. 
Obec musí zvážiť, koľko má financií a určiť 
priority, na čo ich využije, obecný majetok 
podľa zákona o obecnom zriadení sa musí 
predovšetkým zveľaďovať. Som za to, aby sa 
existujúce chodníky najprv opravili a  po-
tom, keď obec zváži, že má dostatok finanč-
ných prostriedkov, nech stavia nové chod-
níky. RSDr. Éleš: prosím poslancov, aby sa 
zamysleli nad tým, čo sa robí s chodníkmi, 
každé rozhodnutie je zlé, keď je nespokojný 
čo i len jeden občan. Ten chodník na Novo-
zámockej treba zbezpečniť! Obec zbytočne 
robí investície na opravy chodníkov, ktoré 
netreba a  tam, kde treba, nerobí. Starosta 
obce: obecné zastupiteľstvo schválilo opra-
vy chodníkov, priority ale neurčilo, každá 
rekonštrukcia podlieha stavebnému kona-
niu, čo je zdĺhavé. Takmer rok trvalo, kým 
boli doložené vyjadrenia príslušných orgá-
nov štátnej správy na výstavbu sporného 
chodníka, a  teraz ho nechceme. Láng: kto 
videl ten projekt na chodník? Len p. Takáč. 
Príprava rekonštrukcie je zdĺhavá a samot-
ná rekonštrukcia tiež. Navrhujem  spraviť 
nový chodník a potom zrekonštruovať starý 
existujúci. PaedDr. Suba, PhD.- treba prijať 

uznesenie na pozastavenie prác na riešenom 
úseku chodníka a počkať na návrh komisie 
výstavby. Poslanci prijali uznesenie, kto-
rým pozastavujú výstavbu chodníka podľa 
schváleného projektu (Láng a Hrabovský sa 
zdržali pri hlasovaní). Pokračovalo sa v dis-
kusii. Prvá diskutovala p. E. Fülöpová – tre-
ba opraviť hlboký výtlk pri mlyne; navrhla 
rozšíriť trhové miesto pri kultúrnom dome. 
PaedDr. Suba, PhD. – problém s  parkova-
ním vozidiel na chodníkoch stále pretrváva, 
treba riešiť cez obecnú políciu najprv poho-
vorom, výzvou a nakoniec pokutou; nebolo 
vybudované parkovisko pri pošte a vedľa pri 
prevádzke sa to dalo zriadiť.  Čerhák- odpad 
v Novom Trnovci sa kopí a nie je to len zele-
ný odpad, ale nosí sa tam už všetko. 

Ing. Hlavatý – doteraz sme neprijali 
nový odmeňovací poriadok pre poslancov, 
hoci to bolo dané uznesením. Treba poroz-
mýšľať, či ešte toto zastupiteľstvo tak učiní. 

R. Hrabovský – výkon poslanca by ne-
mal byť podmienený len jeho finančným 
ohodnotením, mohol by svoju funkciu vy-
konávať aj bez nároku na honorár.

L. Legner - 15. augusta 2014 som bol 
za deň 3 krát napadnutý verejnými činiteľ-
mi obce, žiadal som starostu, aby zvolal mi-
moriadne zasadnutie, ale nezvolal, nedostal 
som písomnú odpoveď na svoj list. 

Starosta obce – odpoveď bola poslaná, 
o  mimoriadne zasadnutie môže požiadať 
tretina poslancov. Do diskusie sa prihlásil 
p. Bartuš, člen výboru FK Dynamo Trnovec 
nad Váhom  a  poukázal na nehospodárne 
použitie dotácie obce na činnosť TJ, žiada, 
aby hlavná kontrolórka obce vykonala kon-
trolu hospodárnosti vynaložených finanč-
ných prostriedkov obce na činnosť futbalo-
vého klubu. PaedDr. Suba, PhD. – v  TJ sú 
aj iné problémy, právna forma futbalového 
klubu je nevyhovujúca, treba zmeniť právnu 
formu klubu a  vypracovať analýzu na pre-
vzatie riadenia obcou.  Po diskusii predsed-
níčka návrhovej komisie  p. Fülöpová pred-
niesla návrh na uznesenie, ktorý poslanci 
jednohlasne prijali. Predsedajúci poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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Volebný okrsok č. 3 v Komunitnom centre Horný Jatov 
pre voličov bývajúcich v Hornom Jatove a Kľučiarni.

Obec do 21. 10. 2014 zaslala každému voličovi zapísanému 
v zozname voličov oznámenie o mieste a čase konania volieb 
a poučenie pre voliča. Ak volič oznámenie nedostal, môže sa 
presvedčiť na obecnom úrade v pracovných dňoch od 7.30 
do 15.30 (v stredu do 17.00) hodiny, či je do zoznamu voličov 
zapísaný. Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže 
svoju totožnosť. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 

miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo 
požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky najneskôr pred dňom volieb na 
obecnom úrade alebo na tel. čísle 031/7781496.

Podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov v  obci 
je utvorený jeden volebný obvod, v ktorom sa volí 9 poslancov. 
Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový 
volebný obvod.

Miestna volebná komisia v Trnovci nad Váhom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Ladislav Benede, Ing., 57 r., technik, Trnovec nad Váhom 51, nezávislý kandidát
2. Ján Gaál, 42 r., konateľ firmy, Trnovec nad Váhom 361, Komunistická strana Slovenska
3. Ján Hrabovský, Ing., 62 r., technik, Trnovec nad Váhom 253, nezávislý kandidát
4. Dezider Marček, 52 r., vodič, Trnovec nad Váhom 325, nezávislý kandidát
5. Július Rábek, Ing., 53 r., technik, Trnovec nad Váhom 47, nezávislý kandidát
6. Marián Takáč, PhDr., 39 r., náčelník MsP, Trnovec nad Váhom 94, nezávislý kandidát

Miestna volebná komisia v Trnovci nad Váhom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala 
týchto kandidátov:

1. Dezider Alaksa, Ing., 64 r., IT pracovník, Trnovec nad Váhom 499, MOST – HÍD
2. Pavol Andel, Mgr., 38 r., obchodný reprezentant,  Trnovec nad Váhom 916, nezávislý kandidát
3. Iveta Angyalová, 49 r., referentka, Trnovec nad Váhom 305, Slovenská národná strana
4. Edita Belovičová, RNDr., 60 r., štátna zamestnankyňa, Trnovec nad Váhom 269, SMER – sociálna demokracia
5. Alojz Čelítko, 60 r., živnostník, Trnovec nad Váhom 156, MOST – HÍD
6. Jaroslav Čerhák, 47 r., živnostník, Trnovec nad Váhom 982, SMER – sociálna demokracia
7. Erika Fülöpová, 48 r., kaderníčka, Trnovec nad Váhom 991, nezávislá kandidátka
8. Ján Gaál, 42 r., konateľ firmy, Trnovec nad Váhom 361, Komunistická strana Slovenska
9. Jozef Hanzlík, Ing., 66 r., strojný inžinier, Trnovec nad Váhom 605, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
10. Jaroslav Hlavatý, Ing., 50 r., živnostník, Trnovec nad Váhom 977, nezávislý kandidát
11. Marián Holos, 26 r., koordinátor, Trnovec nad Váhom 959, nezávislý kandidát
12. Rastislav Hrabovský, 33 r., technik, Trnovec nad Váhom 579, SMER – sociálna demokracia
13. Katarína Jarošová, 56 r., súkromná podnikateľka, Trnovec nad Váhom 915, Komunistická strana Slovenska  
14. Stanislava Keselyová, 36 r., nezamestnaná, Trnovec nad Váhom 995, nezávislá kandidátka
15. Ladislav Kosztanko, PaedDr., 54 r., učiteľ, Trnovec nad Váhom 155, SMER – sociálna demokracia
16. Róbert Láng, 47 r., živnostník, Trnovec nad Váhom 774, MOST – HÍD
17. Ladislav Legner, 63 r., dôchodca, Trnovec nad Váhom 528, nezávislý kandidát
18. Štefan Macky, 65 r., dôchodca, Trnovec nad Váhom 502, nezávislý kandidát
19. Mária Marčeková, RNDr., 37 r., manažérka, Trnovec nad Váhom 672, Kresťanskodemokratické hnutie,  Strana maďarskej 

komunity - Magyar Közösség Pártja
20. Janette Mirtová, 36 r., predavačka, Trnovec nad Váhom 847, Komunistická strana Slovenska
21. Beáta Panyiková, Mgr., 42 r., vedúca notárskeho úradu, Trnovec nad Váhom 559, nezávislá kandidátka
22. Gabriela Povážayová, Mgr., 38 r., sociálna pedagogička, Trnovec nad Váhom 295, nezávislá kandidátka
23. Július Rábek, Ing., 53 r., technik, Trnovec nad Váhom 47, nezávislý kandidát
24. Imrich Suba, PaedDr., PhD., 41 r., riaditeľ organizácie, Trnovec nad Váhom 91, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana 

maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
25. Dominika Szijartóová, 25 r., živnostníčka, Trnovec nad Váhom 267, nezávislá kandidátka
26. Judita Šestáková, 55 r., poštová doručovateľka, Trnovec nad Váhom 246, nezávislá kandidátka
27. Ján Tóth, 27 r., inštalatér, Trnovec nad Váhom 743, Ľudová strana Naše Slovensko
28. Judita Tóthová, 40 r., živnostníčka, Trnovec nad Váhom 536, nezávislá kandidátka
29. Katarína Tusková, 45 r., technická pracovníčka, Trnovec nad Váhom 939, SMER – sociálna demokracia
30. Nikoleta Vargová, Mgr., 36 r., materská dovolenka, Trnovec nad Váhom 49, SMER – sociálna demokracia
31. František Végfalvi, 37 r., živnostník, Trnovec nad Váhom 914, nezávislý kandidát
32. Silvia Vinczeová, 43 r., zamestnankyňa pošty, Trnovec nad Váhom 79, nezávislá kandidátka
33. Petronela Vižďáková, Ing., 51 r., štátna zamestnankyňa, Trnovec nad Váhom 952, SMER – sociálna  demokracia
34. Marek Žigárdi, 30 r., colník, Trnovec nad Váhom 35, nezávislý kandidát
35. Ľudovít Žilinský, 65 r., elektrotechnik, Trnovec nad Váhom 705, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
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Ďalšími kolami pokračovala jesenná 
časť ročníka 2014/2015 II. A tr. Nitra -  Šaľa.
4. kolo
Trnovec n.V. - Mojmírovce 0:0
V zápase súperov z konca tabuľky si do-
máci uchmatli len bod. Rozhodca Dro-
ber, 100 divákov. Zaujalo: Kráľová nad 
Váhom – Veča 9:0 (5:0).
5. kolo
Veča - Trnovec n.V. 3:0 (1:0)
Hostia sa statočne držali, trafili domá-
cu tyč. Rozhodnutie priniesol až záver 
zápasu. Rozhodca Kompas, 200 divákov. 
V zostave kola J. Székházi. Zaujalo: Riš-
ňovce – Rumanová 3:0 (1:0).
6. kolo
Trnovec n.V. - Lukáčovce 2:2 (0:2)
Domáci proti nováčikovi chceli konečne 
vyhrať. Súper však už do polčasu viedol 
dvojgólovým rozdielom. Po prestriedaní 
T. Čerhák znížil a Š. Bárány v závere za-
chránil aspoň bod. Rozhodca Kukla, 70 
divákov. V zostave kola T. Čerhák. Zau-
jalo: Svätoplukovo – Veča 1:3 (1:2).
7. kolo
Čakajovce - Trnovec n.V. 3:1 (0:1)
So súperom, s ktorým sa nám v minu-
losti darilo, hostia viedli do polčasu 0:1 
po góle M. Székháziho. Po zmene strán 
domáci troma gólmi otočili zápas. Roz-
hodca Rumančík, 150 divákov. Zaujalo: 
Veča – Hájske 5:1 (2:0).
8. kolo
Trnovec n.V. - Rišňovce 0:2 (0:0)
Domáci sa znovu nedočkali prvého ví-
ťazstva. Hostia udreli v druhom polčase.
Rozhodoval Dičér, 100 divákov Zaujalo: 
Mojmírovce – Veča 3:4 (2:3).
9. kolo
Jarok - Trnovec n.V.  3:1 (3:0)
V Jarku bolo rozhodnuté už do 35. mi-
núty. V druhom polčase ožili aj hostia 
a v 75. min. znížil T. Szücs. Rozhodca 
Kerimov, 85 divákov. Zaujalo: Rišňovce 
– Svätoplukovo 0:2 (0:1).
10. kolo
Trnovec n.V. - Kynek 1:3 (0:2)
V zápase dvoch posledných mužstiev 
sa očakávalo konečne víťazstvo. Hostia 
však pohodlne viedli do polčasu už 0:2. 
Keď pridali tretí gól, bolo rozhodnuté. V 
závere znížil T. Szücs. Rozhodca Gál, 50 
divákov. Zaujalo: Kráľová nad Váhom – 
Rumanová 0:0.

futbal - stále bez víťazstva

Dorast  
4. kolo: Trnovec - Mojmírovce 4:0 (1:0) 
B. Vaško 4

5. kolo: H. Kráľová - Trnovec (1:1)
Lencséš, Végh, Rábek, Bencz
6. kolo: Trnovec - Kráľová n.V. 0:3 (0:0)
7. kolo: Vinodol - Trnovec1:0 (1:0)
8. kolo: Trnovec - Jelenec 3:2 (1:2)
Stojka, Végh, Szabo. Tréner: V. Klincko, 
Hrali: P. Lencses, K. Szabo, J. Kun, N. 
Bencz, B. Današ, K. Szitáš, M. Végh, J. 
Rábek, D. Ozaj, N. Stojka, B. Vaško, T. 
Novák, D. Farkaš
9. kolo: Jarok - Trnovec 0:0
10. kolo: Trnovec - Diakovce 4:0 (1:0)
Végh 3, vl.
11. kolo: Rumanová - Trnovec 0:3 (0:1)
Végh, Krupa

1. Rumanová 10 8 1 1 21 : 10 25
2. Svätoplukovo 10 8 0 2 32 : 14 24
3. Kráľová nad Váhom 10 6 2 2 26 : 11 20
4. Čakajovce 11 6 2 3 17 : 10 20
5. Veča 10 6 2 2 25 : 23 20
6. Nové Sady 10 5 1 4 27 : 22 16
7. Jarok 10 5 0 5 22 : 18 15
8. Rišňovce 10 4 3 3 16 : 14 15
9. Žihárec 10 4 1 5 18 : 20 13
10. Hájske 11 3 2 6 20 : 25 11
11. Lukáčovce 10 2 3 5 16 : 25 9
12. Mojmírovce 10 2 1 7 12 : 24 7
13. Kynek 9 2 0 7 13 : 29 6
14. Trnovec nad Váhom 11 0 2 9 6 : 26 2

Tabuľka II.A trieda  2014/2015

11. kolo
Rumanová - Trnovec n.V. 1:0 (0:0)
Prvé mužstvo sa v hodovom zápase na 
prekvapenie trápilo. Hostia odolávali až 
do 87. minúty, keď domáci premenili 
pokutový kop. Rozhodca Kamenický, 250 
divákov. Zaujalo: Žihárec – Kráľová nad 
Váhom 1:3 (0:1).

FK Dynamo Trnovec nad Váhom 
ďakuje p. Jaroslavovi Čerhákovi za 
sponzorský dar – dresy.

1. Kráľová nad Váhom 10 10 0 0 42 : 8 30
2. Vinodol 11 9 0 2 39 : 15 27
3. Trnovec nad Váhom 11 8 1 2 28 : 10 25
4. Vlčany 10 4 2 4 32 : 22 14
5. Čechynce 10 4 2 4 20 : 19 14
6. Mojmírovce 10 4 2 4 17 : 20 14
7. Nové Sady 9 4 2 3 16 : 19 14
8. Horná Kráľová 10 4 1 5 27 : 26 13
9. Jarok 10 3 2 5 26 : 29 11
10. Cabaj-Čápor 9 3 2 4 22 : 31 11
11. Jelenec 10 2 4 4 19 : 19 10
12. Rumanová 10 2 1 7 22 : 40 7
13. Diakovce 10 2 1 7 15 : 38 7
14. Dolné Obdokovce 10 0 2 8 9 : 38 2

Tabuľka B skupina 2014/2015
Spracoval: Štefan Kočiš
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Tabuľka II.A trieda  2014/2015

Žiaci
Trnovec  n.V. – Tešedíkovo 0:7 (0:5)
Trnovec  n.V. – Vlčany 0:14 (0:7)
Selice – Trnovec  n.V. 11:1 (6:0) Varga
Trnovec  n.V. – Horná Kráľová 0:7 (0:5)
Trnovec  n.V. – Cabaj – Čápor 0:7 (0:3)
Mojmírovce – Trnovec  n.V. 16:0 (8:0)
Neded – Trnovec  n.V. 12:3 (6:0)
Kumaj, Kleinhappel, Varga
Tešedíkovo – Trnovec  n.V. 8:0 (5:0)
Vlčany – Trnovec  n.V. – hostia neprišli

1. Vlčany 9 8 0 1 49 : 10 24
2. Mojmírovce 9 6 1 2 40 : 20 19
3. Neded 9 6 1 2 49 : 30 19
4. Horná Kráľová 9 5 1 3 33 : 18 16
5. Tešedíkovo 9 3 1 5 29 : 32 10
6. Selice 8 3 0 5 38 : 29 9
7. Cabaj-Čápor 8 2 0 6 25 : 43 6
8. Trnovec nad Váhom 9 0 0 9 4 : 85 0

Tabuľka A skupina 2014/2015

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

S podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja

Nitriansky samosprávny kraj patrí 
už tradične k  podporovateľom rozvoja 
kultúry. Obecná knižnica v Trnovci nad 
Váhom získala aj v  tomto roku dotáciu 
v sume 500,- Eur na nákup nových kníh. 
Za tieto finančné prostriedky boli zakú-
pené tieto tituly:
beletria pre dospelých
Richová  - Benátska babica
Hoytová – Leopardí princ

Weir – Marťan
Gardnerová – Milujem ťa viac
Patrick – Oživovateľ
Deverauxová – Pod maskou mesiaca
Grantová – Prebudená láskou
Dahl – Misterioso, Až na vrchol hory, Zlá krv
Becnelová – Milenka na jednu noc
Ingelman - Sundbergová – Zločinecký 
gang penzistov
Adler – Prosím, mlč

Setterfieldová – Bellman & Black
Potterová – Kto je to dievča?
Howey – Silo
Krausová – Rebelka
Grisham – Platanový rad
Wardová – Závisť
Warrenová – V posteli starého mládenca
Sarchie, Coolová – Zbav nás zlého
Proctorová – Temný rytier
Dán – Červený kapitán
Horst – Poľovné psy
Christie – Nemý svedok
Lotzová – Trojica
Potterová – Nezabudni na mňa
Kičin - Zatratení
Náučná literatúra pre dospelých
Janota – Bratislavské rarity
Levitt, Dubner – Mysli ako freak
Beletria pre deti a mládež
Rúčková – Láska na dvoch kolesách
Grznárová – Maťko a Kubko
Wilsonová – Projekt Lottie
Clare – Nástroje smrteľníkov – Mesto 
stratených duší
Chrobák – Drak sa vracia
Brezina – Muž s ľadovým pohľadom
Awdry – Dobrodružstvá rušňa Tomáša
Červenák – Strážcovia Varadína, Brána 
Irkally, Diablova pevnosť
Fry – Exoti 1, 2  Green – Kam zmizla 
Aljaška
Bass – Zošidlo a  pavúčí brloh, Zošidlo 
a duch Fantazmoru
Mead – Upírska akadémia 4 Dobšinský – 
Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského
Colfer – Artemis Fowl  a posledný strážca
Sanderson – Ritmatik
Delvauxová - Barborka a jej zážitky
Rúčková – Karambol

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.
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ÚO FÉNIX Trnovec nad Váhom 
v spolupráci so ZŠ s MŠ Trnovec nad Vá-
hom 302 zorganizovali projekt, ktorý bol 
spolufinancovaný v  rámci Národného 
projektu KOMPRAX- Kompetencie pre 
prax zo zdrojov EU. Cieľom projektu je 
priblížiť mladým ľuďom históriu a  život 
našich predkov v časoch minulých a záro-
veň priblížiť deťom a žiakom život a sprá-
vanie sa rôznych druhov exotických zvie-
rat v podmienkach ZOO. Preto sme dňa 
15.9.2014 navštívili klenot Bojníc „roz-
právkový“ Bojnický zámok , ktorý patrí 
k najnavštevovanejším a najkrajším zám-
kom nielen na Slovensku, ale aj v strednej 
Európe a  najstaršiu a  najväčšiu ZOO na 
Slovensku v  Bojniciach. Projekt sa nám 
vydaril a deti odchádzali domov spokojné 
a realizátori samozrejme tiež.

Mgr. Marcela Paľová, Bc. Michaela 
Tusková a Katarína Tusková

September a  október patria k  najfarebnejšiemu obdobiu 
roka, kedy sa príroda oblieka do svojich rôznofarebných šiat, 
aby nám pred prichádzajúcou zimou dodala energiu na ponuré 
jesenné a zimné obdobie. Je to tiež obdobie, kedy ryby pocítia 
ochladzovanie vody a začnú sa pripravovať na zimu a intenzívne 
prijímajú ešte stále dostatočnú prirodzenú potravu, ale aj po-
travu ponúknutú rybármi. Práve v tomto období je možné ešte 
vylepšiť tohtoročnú bilanciu o pekné úlovky. Počas uplynulých 
dvoch mesiacov sme sa venovali starostlivosti o naše revíry. Za-
bezpečovalo sa kŕmenie na rybníku Vermek, upratovanie na 
rybníkoch Amerika III a Vízallás, kde bolo opätovne vyzbierané 
množstvo odpadkov. Vykonalo sa zarybnenie rybníka Vermek 
lieňom sliznatým v  množstve 100 ks 20-25 cm veľkých a  za-
rybnenie rybníka Amerika III zubáčom velkoústym ročným 
v množstve 1000 ks.

V  polovici septembra sa naskytla aj možnosť napustenia 
menšieho množstva vody do rybníka Amerika III, keď hladina 
vody stúpla na krátku dobu na úroveň 329 cm. Z iniciatívy na-
šich kolegov Gabriela Sedláka, Jozefa Bugyiho staršieho a mlad-
šieho, Jozefa Kružlíka,  Ladislava Bujdoša, Ľudovíta Vinceho 
a Patrika Hambalka sa z kmeňov stromov vybudoval základ  pre 
umelý ostrovček na rybníku Amerika III, ktorý sa bude postup-
ne rozširovať, aby sa tu vytvorilo  útočisko pre ryby.

Začiatkom októbra bolo pri starom ramene Váhu pracovné 
stretnutie s projektantom a geodetom za účelom vypracovania 
štúdie a projektu na zabezpečenie ustálenej hladiny vody v tom-
to starom ramene za účelom vytvorenia neresiska.

V druhej polovici októbra sa na rybníku Vermek prikŕmili 
ryby granulami z dôvodu lepšieho prezimovania.

V novembri nás ešte čaká zarybnenie kaprom K2 na rybní-
koch Amerika III - 390 kg a Vízallás - 550 kg.

Nakoľko sa v novembri uskutočnia komunálne voľby, kde 
si budeme voliť našich zástupcov, ktorí povedú obec najbližšie 
4 roky, chceli by sme sa touto cestou poďakovať doterajšiemu 
vedeniu obce za spoluprácu a  ústretovosť pri činnosti našej 
organizácie a  dúfame, že spolupráca s  novým vedením bude 
rovnako úspešná v  prospech našich členov, ale aj ostatných 
obyvateľov obce a okolitej prírody. Petrov zdar!

Výbor Oo SRZ

V znamení farieb
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Jazdecký klub (JK) Lángov dvor, Trnovec nad Váhom  sa 
prvý krát  zúčastnil v  súťaži o  Putovný pohár v  amatérskom 
westerne,  v ktorom reprezentoval našu obec.  Jeho  premiéra 
v tejto súťaži dopadla nad očakávanie. Veď posúďte sami! 

Na vyhodnotení putovného pohá-
ra v amatérskom westerne za rok  2014, 
ktorý sa konal dňa 25.10.2014 v Hurba-
nove, boli vyhodnotené naše jazdkyne 
nasledovne:

kategória Junior – Barrel race
1.miesto Lucia Hlavatá 
5. miesto Laura Hadnaďová 
10. miesto Monika Matušeková  

kategória Junior  - pole bending
2. miesto Lucia Hlavatá 
6. miesto Laura Hadnaďová  
9. miesto Monika Matušeková

Na Majstrovstvách SR vo svojej kategórii:

Barrel race
1. miesto Lucia Hlavatá
4. miesto Monika Matušeková
6. miesto Luara Hadnaďová

pole bending
1.miesto Lucia Hlavatá
7.miesto Laura Hadnaďová  

Nesvadský cval:
(zúčastnených 30 jazdeckých dvojíc): 

1. miesto Laura Hadnaďová  
2. miesto Lucia Hlavatá            
3. miesto Monika Matušeková
 
Tejto súťaže i  sa zúčastnilo 13 klubov 
a 60 jazdeckých dvojíc.

Medzi akcie, ktoré sme zorganizovali 
v roku 2014 patrí:
1.máj - Rodinný deň na Lángovom 
dvore (súťaže a  zábava pre rodičov 
a starých rodičov s deťmi a vnúčatami).

26.júl - Amatérske westernové preteky 
(v rámci putovného pohára).

29.august - Štvrtý ročník plážového 
fotbalu (5 súťažných  družstiev).

Plánujeme: Tradične už 14. rok pôjde po 
dedine Mikuláš, tentoraz presne 6. de-
cembra 2014.   

Všetky tieto akcie by sa neusku-
točnili bez nezištnej pomoci  priateľov 
a sponzorov, a preto im patrí jedno veľké 
poďakovanie. Sú to :Alojz a Eva Čelitkoví 
,Adrián Vološin, Alexander Szíjartó Pe-
ter Ňaňo Suchý, Róbert Andraško Dezi-
der Alaxa, Ľudovít Źilinský, Mikuláš 
Láng,,Obecný úrad Trnovec nad Váhom 
,František Végfalvi,   Mária a  Ladislav 
Józsoví , Ján Patyi, Pavol Andel a Alena 
Madayová. Ďakujeme pekne všetkým 
návštevníkom, ktorí svojou prítomnos-
ťou podporili rozvoj jazdeckého športu 
v našej v obci.

Trnovecké noviny september - október 2014

Jazdecký klub lángov dvor



A legaranyosabb állat

Turistanapló

A színek jegyében

Az iskola és óvoda igazgatónője min-
den tanulónak, alkalmazottnak és szülő-
nek sikeres , kölcsönös tisztelettel, megér-
téssel, örömökkel teli tanévet és töretlen  
munkakedvet kívánt.

Mgr. Tatiana Srňáneková,
az iskola igazgatója

A szünidő után, 2014. szeptember 
2-án, az iskolaudvar ismét életre kelt, ek-
kor került sor az ünnepélyes tanévnyitóra. 
Az ünnepségen Ing. Ján Hrabovský, a köz-
ség polgármestere, Mgr. Iveta Batyková, az 
iskolatanács elnöke és Eva Kysučanová, a 
szülői tanács elnöke is részt vett. 

Idén 190 gyermek ült be az iskola-

padba, ebből 22 elsős – ennek nagyon 
örülünk. Tanulóink 16 szakkörből vá-
laszthatnak, hogy értelmesen és haszno-
san töltsék szabadidejüket. A gyerekek 
számának növekedése és a napközi iránt 
való fokozódó érdeklődés miatt három 
iskolai klubos csoportot nyitottunk, ahová 
összesen 62 gyerek jár. 

 Október negyedike a  „Ki vicsorog 
odafenn? Nézzetek az égre. Színes papír-
óriások röpködnek a légben.” gondolat je-
gyében zajlott.

Az idei sárkányröptetésen gyerekek, 
szülők, nagyszülők szórakoztak egy nagyot.

Évről évre nő nem csak a résztvevők, 
hanem az ötletes sárkányok száma is, ami-
nek a helyi iskola és óvoda szülői munka-
közössége nagyon örül. Az időjárás nekünk 
kedvezett, az égboltot ellepték a különféle 
színű és formájú papírsárkányok. A részt-

vevők számára édes jutalmat és meleg teát 
is készítettek. Köszönet minden lelkes és 
bőkezű egyénnek, aki támogattta ezt a gyö-
nyörű családi rendezvényt, hisz nélkülük 
ezt nem lehetett volna 10,91 euróból meg-
csinálni. Köszönet az anyukáknak, nagy-
mamáknak, akik kalácsot sütöttek, edényt 
kölcsönöztek, s köszönjük azt is, hogy erre 
a szép rendezvényre kölcsönadták nekünk 
a sportpályát. 

Kysučanová Eva, a szülői tanács elnöke
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A 2014/2015-ös tanév
ünnepélyes megnyitója

sárkányok

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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Nagyová  Rebeka          
Šášik  Lukáš    
Varga Jakub 

Bócsa Ladislav, 70-éves
Szijjartó Vojtech, 81-éves

 Hrdý Jozef
 Csirik Juraj mérnök
 Végh Július

 Žáčik Štefan
 Borka Michal

 Špaleková Juliana

 Vrančík Ladislav

 Bárta Žigmund  
        
 

Mesárošová  Nikoleta és Andráško Róbert 
Pochylá Katarína Mgr. és Szeman Igor
Klinčaková Zuzana és Surányi František

Jobbágy Ladislav és Keselyová Mária

A Tornóci AI és Óvoda 2014. 10. 14-
én az iskola legaranyosabb állatkája cím 
elnyeréséért hirdetett versenyt. A  ver-
seny nagy visszhangra talált, a  gyerekek 
szép számban hozták el kedvenceiket. 
A zsürinek nagyon nehéz volt döntenie, az 
állatkákat három kategóriában értékelte. 
Az első kategóriát /Exotikus állatok/ Ma-
rio Stelo nyerte Miska nevű   agámájával, 
a  másodikat /A  legaranyosabb állat-
ka/ Maureryová Tímea nyerte Škvrnko 
nevű nyuszijával, a  harmadikat pedig /
Az ember legkedvesebb barátja/ Jaroslav 
Baraník Lentilka nevű kutyusával. A ver-
seny második évfolyamának is meglettek 
tehát a győztesei, s mi már előre örülünk 
a következőnek, hogy újabb állatkákat kö-
szönthessünk iskolai „állatcsaládunkban.”

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

80
85

Katarína Tusková

A tornóci ÚO  FÉNIX a helyi ala-
piskolával és óvodával együtt 2014.9.20-
án turistameneten vett részt a turistai-
dény befejezése alkalmából, a gyerekek  
majdnem 7 kilométeres útvonalat tettek 
meg, mely egy gazdag növényvilággal 
rendelkező erdőn vezetett keresztül 
hat halastóból álló vizi övezet mellett, 
három patak és három öntözőcsator-
na  mentén. Nový Dvor-ban turistáink 
megpihenhettek és erőt gyűjthettek, 
közben szalonnát és kolbászt sütöttek. 
A turistaút Diószegen ért véget, ahol 
autóbusz várt ránk. De ez még nem volt 
elég. Megálltunk a Kaskády-nál is, hogy 
gyönyörködhessünk Szlovákia negyedik 
legnagyobb víztározójában.

Mgr. Marcela Paľová, Bc. Michaela 
Tusková, Katarína Tusková

Társadalmi 
 rovat

70
75

90
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Születtek

Elhunytak

Jubilánsok

Házasságotkötöttek

Aranylakodalom
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A legaranyosabb állat

Turistamenet
Pusté Úľany – Sládkovičovo



köszönet
Köszönöm a gondozói szolgáltatások 

háza egész munkaközösségének azt 
az odaadó gondoskodást, mellyel 

szeretett édesapánkat és nagyapánkat, 
Ján Perinát   vették körül  ottléte rövid 

ideje alatt.

szívből köszönöm!
Lucia Perinová

A  községi képviselőtestület huszonki-
lencedik ülésére 2014. október 20-án került 
sor a  Tornóci Községi Hivatal üléstermé-
ben. Az elnöklő Ing. Ján Hrabovský, a köz-
ség polgármestere volt. 9  képviselő jelent 
meg. A jegyzőkönyv vezetésével az elnöklő 
Ing. Motolíkovát bízta meg, a hitelesítő Ja-
roslav Čerhák és Rastislav Hrabovský lett. 
A  javaslóbizottság Ing. Gašpieriková, E. 
Fülöpová és Alojz Čelítko összetételben 
dolgozott. A határozatok teljesítésének kere-
tében a  község polgármestere tájékoztatott 
az előző ülés határozatainak teljesítéséről. 
A likvidációs bizottság elnöke beleegyező ál-
láspontot terjesztett elő az iskolai étkezde el-
használódott berendezésének kiselejtezésére 
tett javaslathoz, a képviselők ezt el is fogad-
ták. A falu 2014. szeptember 30-ig számított 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a község 
polgármestere terjesztette elő. A megfigyelt 

időszakban a  bevételek teljesítése 72,04 % 
volt, a  kiadások 77,06 %-át merítették ki. 
A számlákon lévő összeg, beleértve a pénz-
tárban levőt is, az említett időszakban 779 
046, 82 Є. Ezután a  község gazdálkodásá-
nak értékeléséhez a  falu főellenőre fejtette 
ki álláspontját. A  jelentésben többek közt 
elmondta, hogy a  könyvelés ellenőrzésénél 
megállapítást nyert, hogy minden esetet az 
előírások szerint  könyveltek el. Teljes mér-
tékben és hiba nélkül használják a  köny-
velési vázlatot, mely a  költségvetési szer-
vezetekre érvényes. Minden adat időrendi 
sorrendben van, és áttekintheő képet ad 
a község könyveléséről. Ajánlására a közsé-
gi képviselőtestület ellenvetés és megjegyzés 
nélkül tudomásul vette a bevételek és kiadá-
sok kimerítését. Elfogadták továbbá, hogy 
az érsekújvári  RIGHTAUDIT k.f.t. Szekeres 
mérnök képviseletében végezze el a 2014-es 

könyvelési zárás ellenőrzését.
A  továbbiakban ismertették 

a 2013/2014-es év oktatási-nevelési eredmé-
nyeiről szóló jelentést, melyet a Tornóci AI és 
Óvoda igazgatónője, Mgr. Srňáneková ter-
jesztett elő. A jelentést az SZK Iskolaügyi Mi-
nisztériumának 9/2006-os rendelete alapján 
dolgozták ki. Figyelemre méltóak a szlovák 
nyelv és matematika tantárgyakban végzett 
monitorok eredményei. Az előző időszakhoz 
képest a  matematika eredményeiben beállt 
javulás 11,06 %-os, ez annak is köszönhető, 
hogy eggyel növelték a matematikaórák szá-
mát és vásároltak egy szoftvert, amely segíti 
a  tanulókat a  matematikai feladatok meg-
oldásában. Az óvoda ilyen jellegű eredmé-
nyeiről szóló jelentést az óvodára kinevezett 
igazgatóhelyettes, p. Hippová terjesztette elő. 
Az iskolavezetés kérésére a képviselők elfo-
gadták az 500 eurós dotáció más célokra való 
felhasználását, kellékeket vásároltak rajta 
a közlekedési játszótérhez. Mindkét javasla-

Terry Fox tiszteletére iskolánkban is 
évente megrendezzük a szimbolikus fu-
tást, mellyel a fiatal kanadai fiú hősiessé-
gére emlékezünk, s felhívjuk a figyelmet 
arra, mennyire fontos a rákban szenvedő 
emberek segítése. Iskolánkban erre a fu-
tásra pénteken, 2014. 10.10-én került sor.

A Terry Fox futás a fiatal kanadai 
fiú élettörténetéhez kapcsolódik, akinek 
csontrák miatt 18 éves korában ampu-
tálták a lábát. A saját maga által átélt és 
más betegeken látott fájdalom és szenve-
dés arra ösztönözte Terryt, hogy küzdje 
le a tehetetlenséget, és kezdjen bele va-
lamibe, ami segít az alattomos kór elleni 
harcban. Elhatározta, hogy keresztülfutja 

Kanadát, s pénzt gyűjt a rákkutatásra. In-
tenzív tréning és gondos felkészülés után 
1980. április 12-én Kanada keleti partja-
iról Newfounland tartományból elindult 
a „remény maratonja” útvonalon. 143 
nap alatt 5 565 kilométert futott le, na-
ponta 42 kilométert abszolvált. Ontário 
tartományban Thunder Bay-ban kényte-
len volt befejezni  hősi maratonját. A rák 
ugyanis megtámadta a tüdejét, s 1981. 
június 28-án a nem egész 23 éves Terryt 
le is győzte. Terry Fox kanadaiak mil-
lióinak szívébe írta be a nevét. Nemzeti 
hős lett, s a „remény maratonja” hagyo-
mánnyá vált, mely hamar átlépte Kanada 
határait is.

PaedDr. Róbert Mittermayer

Futás terry fox tiszteletére
Sz.Pál-Kutas Orsolya

lobogó emlék
Hol gyertya ég, s utat mutat,
oda a lélek talál utat,
oda sokszor vissza-visszajár,
keze simít, ha valami fáj.

El nem búcsúznak,
csendben körülvesznek,
a lobogó fényben
halkan megpihennek,

szellő libbenése ölelő kezük,
maradnak velünk,
óv szeretetük.
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 A Szlovák Nemzeti Tanács elnöke 191/2014-es rendelete 
alapján meghirdette a községi önkormányzati választásokat, 
melyek időpontját  2014. november 15-re, szombatra tűzte ki. 
A választások reggel 7.00-tól este 22.00-ig  tartanak.

Községünkben 3 szavazókörzet lesz:
1.sz. szavazókörzet a helyi kultúrházban a következő 

házszámok alatt lakó választók részére: 1 – 512, 918, 974, 976, 

977, 980, 981, 986, 987, 992, 998, 999, 1011, 1012, 1013, 1018, 
1019, 1020, Nový Dvor.

2.sz. szavazókörzet a helyi kultúrházban a következő 
házszámok alatt lakó választóknak:  515 – 850, 906 – 907, 910 
– 917, 919 – 964, 967 – 973, 982, 985, 988, 989, 991, 993, 994, 
995, 997, 1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1015, 1022 és a községre 
bejelentkezett választóknak.

Községi önkormányzati választások – 2014. november 15.

tot megjegyzés nélkül elfogadták.
Ezután következett a  községi rendőr-

ség parancsnokának, Szabó századosnak 
a 2014-es év 3. negyedévét felölelő jelentése. 
PaedDr. Suba, PhD. rákérdezett a  községi 
betörésekre és lopásokra, az elkövetők ka-
mera segítségével történő identifikálására és 
a kamerarendszer működésére, s rámutatott 
a  KR alacsony aktivitására. Kérte a  község 
polgármesterét, hogy  adjon tájékoztatást 
a  községi kamerarendszer paramétereiről, 
s a rendszer bevezetésére és működtetésére 
befektetett pénzösszegről. Az ülés további 
pontja a krónika 2013-as évi bejegyzéséhez 
kapcsolódott. A szöveget elküldték a képvi-
selőknek, a  szöveg kidolgozásával kapcso-
latban semmilyen megjegyzésük nem volt. 
PaedDr. Suba, PhD. kérte, hogy az egész 
szöveget nézze át egy nyelvi korrektor, ezt 
a képviselők el is fogadták. A község vagyo-
nának leltározása keretében leltárbizottsá-
gokat hoztak létre a  2014.12.31-ig terjedő 
időszak  fizikai és iratokkal kapcsolatos lel-
tárának elvégzésére. A beérkezett postában 
szerepelt az FK Dynamo futballklub és az 
asztaliteniszklub kérvénye a 2015-ös dotáci-
óhoz. Ezeket a kérvényeket a jövő évi költ-
ségvetésnél a  bizottságokon belül megtár-
gyalják. A  képviselők jóváhagyták továbbá 
a szabad lakások kiutalását a lakásbizottság 
javaslata alapján, mégpedig a  994-es lakó-
tömb 3  szobás lakását Aneta Leidlovának 
és a 2 szobás lakást Katarína Farkašovának, 
szintén a 994-esben. Előterjesztették a Vinc-
ze házaspár kérvényét is egy 3 szobás lakás 
felszabadítására a 79-es lakóházban. A kép-
viselők megegyeztek, hogy a kérvényt a la-
kásbizottság ülésén kell megtárgyalni.

A  beérkezett postában megtalálhattuk 
a 838.-850. számú házakban lakók petícióját 
az „Újvári utcá”-ban az új járda ellen / mely 
a vasút és az I/75-ös út között húzódna / és 
a  már meglévő járda rekonstrukciójáért és 
bővítéséért, mely az I/75-ös út családi házai 
közt húzódik. A  petíciót 25 lakás írta alá, 
a  képviselők kérésére a  polgármester meg-
kérte a  jelenlévő lakosokat, hogy szóljanak 
hozzá a petícióhoz. Mirt úr: itt az emberek 

biztonságáról van szó, akik autóval járnak 
haza, nem tudnak megállni a  forgalmas 
úton, hogy bemehessenek saját udvarukba. 
Az a lokalitás, ahol új járdát kell  építeni, az 
ott lakóknak ideiglenes parkolóként szolgál. 
Ha elkészül a járda, tilos lesz ott gépkocsik-
kal leállni. Azt javasolja, szélesítsék az eddigi 
járdát, s a csatornát vályúformára csinálják 
át. A  járdák javításánál figyelni kell, hogy 
a vízelzáró szerkezetek ne legyenek a  járda 
alatt. A  faluba beérve nincs elég korán ki-
téve az információs tábla, mely a sofőröket 
figyelmezteti a  gyalogosátkelőre. Ebben 
a  lokalitásban elviselhetetlen a  forgalom, 
problematikus mind a  gyalogosoknak, 
mind a kerekesszékeseknek, és főként a na-
ponta iskolába járó gyerekeknek. Szükség 
van rá, hogy a  KR e  helyen 7-től 8  óráig 
tartson szolgálatot. PhDr.Takáč: új járda 
építése nem segítene az ottani lakosokon, 
rajtuk a  jelenlegi járda javítása és szélesíté-
se segítene. A  községnek meg kell fontol-
nia, mennyi pénze van és fel kell állítania 
a  fontossági sorrendet, hogy mire használ-
ja a községi vagyont, a törvény értelmében 
elsősorban gyarapítani kell. Arra szavazok, 
hogy a jelenlegi járdákat először javítsák ki, 
aztán, ha a község úgy dönt, hogy van elég 
pénze, építsen új járdát. RSDr. Éles: kérem 
a képviselőket, hogy gondolkodjanak el afö-
lött, mi történik a járdákkal, minden döntés 
rossz, ha akárcsak egy lakos is elégedetlen. 
Az újvári utca járdáját be kell biztosítani. 
A község fölöslegesen költ a járdák javításá-
ra, amire nincs szükség, s amire szükség van, 
azt meg nem csinálja. Polgármester: a képvi-
selőtestület jóváhagyta a járdák javítását, de 
nem állított fel fontossági sorrendet, min-
den javítás építkezési folyamat, s  ez hosz-
szadalmas. Csaknem egy évig tartott, amíg 
az állami szervek nyilatkozatait a  járdával 
kapcsolatban begyűjtöttük, s  most nem 
akarjuk. Láng: ki látta a  járda projektjét? 
Csak Takáč úr. A  javítás előkészítése hosz-
szadalmas, maga a  rekonstrukció szintén. 
Én új járdát javaslok, s utána kell rekonstru-
álni a meglévő régit. PaedDr. Suba PhD. – 
határozatot kell hozni, hogy a szóban forgó 

járda szakaszán állítsák le a munkát, s várják 
meg az építészeti bizottság javaslatát. A kép-
viselők határozatot fogadtak el, mellyel leál-
lítják a  járda építését, az elfogadott projekt 
szerint /Láng és Hrabovský a  szavazáskor 
tartózkodtak/. Folytatódott a vita. Elsőnek E. 
Fülöpová szólalt fel – ki kell javítani a mély 
kátyút a malomnál, javasolta, hogy bővítsék 
a kultúrháznál a piacteret. PaeDr. Suba, PhD. 
– a  járdán parkolás problémája továbbra is 
fennáll, ezt a községi rendőrségnek kell meg-
oldania, először szóban, aztán felszólítással, 
végül bírsággal, nem volt megépítve a parko-
ló a posta mellett, pedig meg lehetett volna 
oldani. Čerhák – Nový Trnovec-ben gyűlik 
a szemét, s ez nem zöldhulladék, már min-
dent odahordanak.

Ing. Hlavatý -  eddig nem fogadtunk el új 
jutalmazási rendet a képviselőknek, holott ez 
határozatilag adott volt. El kellene gondolkod-
ni, hogy ez a képviselőtestület megteszi-e még.

R. Hrabovský – a  képviselő teljesít-
ményének nem pénzbeli értékelésétől kell 
függenie, tisztségét honorárium nélkül is el 
kellene látnia. 

L. Legner – 2014. augusztus 15-én há-
romszor támadtak meg a község köztisztvi-
selői, kértem a  polgármestert, hogy hívjon 
össze rendkívüli ülést, de nem tette, írásbeli 
választ sem kaptam a levelemre.

Polgármester – a  választ elküldtük, 
rendkívüli ülés összehívását a  képviselőtes-
tület egyharmada kérheti. A vitába továbbá 
Bartuš úr, az FK Dynamo Tornóc vezetőségi 
tagja jelentkezett, s  rámutatott a  sportszer-
vezet községtől kapott dotációjának nem 
megfelelő kihasználására, kéri, hogy a köz-
ség főellenőre végezzen ezzel kapcsolatban 
ellenőrzést a  futballklubban. PaedDr. Suba, 
PhD. – a sportegyesületben más problémák 
is vannak, a  futballklub jogi formája nem 
megfelelő, meg kell változtatni, és ki kell dol-
gozni egy elemzést a község általi irányítás-
hoz. A vita után a  javasalóbizottság elnöke, 
E. Fülöpová előterjesztette a határozati javas-
latot, melyet a képviselők egyhangúlag el is 
fogadtak. Az elnöklő megköszönte a jelenlé-
vőknek a részvételt, s az ülést berekesztette.
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3. sz. szavazókörzet a Horný Jatov-i Közösségi Centrumban
 Horný Jatov és Kľučiareň választóinak.
A község 2014. 10 21-ig minden bejegyzett választónak 

elküldte a választás helyéről és idejéről szóló értesítést és a 
választással kapcsolatos tudnivalókat. Ha valaki nem kapta 
meg, a községi hivatalban munkanapokon 7.30 és 15.30 között /
szerdán 17 óráig/ meggyőződhet arról, benne van-e a választók 
jegyzékében. A választó a választóhelyiségbe belépve igazolja 
személyazonosságát.

Annak a választónak, aki komoly okokból /pl. egészségi 
problémák/ nem vehet részt a választásokon, joga van kérni, 
hogy hordozható urnába adhassa le szavazatát – ezt legkésőbb 
1 nappal a választások előtt teheti meg a községi hivatalban 
vagy a 031/7781496-os telefonszámon.

Az SZNT 346/1990-es , önkormányzati választásokról szóló 
törvényének 9 §-a alapján a községben egy választási kerület van, 
ahová 9 képviselőt választhatnak. A polgármesterválasztásra 
minden község egy egymandátumos választási kerületet hoz létre. 

A tornóci választási bizottság az SZNT 346/1990-es , önkormányzati választásokról szóló törvényének 23. §-a értelmében kijelenti, 
hogy a polgármesterválasztásra a következő jelölteket jegyezte be:

1. Ladislav Benede, Ing., 57 éves , technikus, Trnovec nad Váhom 51, független jelölt
2. Ján Gaál, 42 éves , ügyvezető igazgató,  Trnovec nad Váhom 361, Komunistická strana Slovenska
3. Ján Hrabovský, Ing., 62 éves, technikus, Trnovec nad Váhom 253, független jelölt
4. Dezider Marček, 52 éves, gépkocsivezető, Trnovec nad Váhom 325, független jelölt
5. Július Rábek, Ing., 53 éves, technikus, Trnovec nad Váhom 47, független jelölt
6. Marián Takáč, PhDr., 39 éves, városi rendőrparancsnok, Trnovec nad Váhom 94, független jelölt

A tornóci választási bizottság az SZNT 346/1990-es, önkormányzati választásokról szóló törvénye   18 §-a értelmében kijelenti, 
hogy a községi képviselőtestület képviselői posztjaira a következő jelölteket jegyezte be:

1. Dezider Alaksa, Ing., 64 éves, informatikus, Trnovec nad Váhom 499, MOST – HÍD
2. Pavol Andel, Mgr., 38 éves, üzletkötő, Trnovec nad Váhom 916, független jelölt
3. Iveta Angyalová, 49 éves, referens, Trnovec nad Váhom 305, Slovenská národná strana
4. Edita Belovičová, RNDr., 60 éves, állami alkalmazott, Trnovec nad Váhom 269, SMER – sociálna demokracia
5. Alojz Čelítko, 60 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 156, MOST – HÍD
6. Jaroslav Čerhák, 47 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 982, SMER – sociálna demokracia
7. Erika Fülöpová, 48 éves, fodrásznő, Trnovec nad Váhom 991, független jelölt
8. Ján Gaál, 42 éves, ügyvezető igazgató , Trnovec nad Váhom 361, Komunistická strana Slovenska
9.   Jozef Hanzlík, Ing., 66 éves, gépészmérnök, Trnovec nad Váhom 605, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana       
10. Jaroslav Hlavatý, Ing., 50 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 977, független jelölt
11. Marián Holos, 26 éves, koordinátor, Trnovec nad Váhom 959, független jelölt
12. Rastislav Hrabovský, 33 éves, technikus, Trnovec nad Váhom 579, SMER – sociálna demokracia
13. Katarína Jarošová, 56 éves, magánvállalkozó, Trnovec nad Váhom 915, Komunistická strana Slovenska
14. Stanislava Keselyová, 36 éves, munkanélküli, Trnovec nad Váhom 995,független jelölt
15. Ladislav Kosztanko, PaedDr., 54 éves ,tanító, Trnovec nad Váhom 155, SMER – sociálna demokracia
16. Róbert Láng, 47 éves, Trnovec nad Váhom 774, MOST – HÍD
17. Ladislav Legner, 63 éves, nyugdíjas, Trnovec nad Váhom 528, független jelölt
18. Štefan Macky, 65 éves, nyugdíjas, Trnovec nad Váhom 502, független jelölt
19. Mária Marčeková, RNDr., 37 éves, menedzser, Trnovec nad Váhom 672, Kresťanskodemokratické hnutie,  Strana 

maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
20. Janette Mirtová, 36 éves, elárusítónő, Trnovec nad Váhom 847, Komunistická strana Slovenska
21. Beáta Panyiková, Mgr., 42 éves, a jegyzői hivatal vezetője, Trnovec nad Váhom 559, független jelölt
22. Gabriela Povážayová, Mgr., 38 éves., szociálpedagógus, Trnovec nad Váhom 295, független jelölt
23. Július Rábek, Ing., 53 éves, technikus, Trnovec nad Váhom 47,független jelölt
24. Imrich Suba, PaedDr., PhD., 41 éves, szervezet  igazgatója, Trnovec nad Váhom 91, Kresťanskodemokratické    hnutie, 

 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
25. Dominika Szijartóová, 25 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 267, független jelölt
26. Judita Šestáková, 55 éves, postai kézbesítő, Trnovec nad Váhom 246., független jelölt
27. Ján Tóth, 27 r., szerelő, Trnovec nad Váhom 743, Ľudová strana Naše Slovensko
28. Judita Tóthová, 40 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 536, független jelölt
29. Katarína Tusková, 45 éves, műszaki dolgozó, Trnovec nad Váhom 939, SMER – sociálna demokracia
30. Nikoleta Vargová, Mgr., 36 éves, gyermekgondozási szabadság, Trnovec nad Váhom 49, SMER – sociálna demokracia
31. František Végfalvi, 37 éves, kisiparos, Trnovec nad Váhom 914, független jelölt
32. Silvia Vinczeová, 43 éves, postai alkalmazott, Trnovec nad Váhom 79, független jelölt
33. Petronela Vižďáková, Ing., 51 éves, állami alkalmazott, Trnovec nad Váhom 952, SMER – sociálna demokracia
34. Marek Žigárdi, 30  éves, vámos, Trnovec nad Váhom 35, független jelölt
35. Ľudovít Žilinský, 65 éves, elektrotechnikus, Trnovec nad Váhom 705, Slovenská demokratická a kresťanská únia-

Demokratická strana
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A  Nitra-Vágsellye  II.A  osztály 
2014/2015-ös évfolyamának őszi része to-
vábbi fordulókkal folytatódott.
4. forduló
Tornóc - Mojmírovce 0:0
A  tabella végén lévő ellenfelek mérkőzé-
sén a hazaiak csak egy pontot szereztek. 
Játékvezető Drober, 100 néző. További ér-
dekesség: Kráľová n. V. - Veča 9:0 (5:0).
5. forduló
Veča - Tornóc 3:0 (1:0)
A  vendégek becsülettel küzdöttek, el-
találták a  hazai kapufát. Az eredmény 
csak a  meccs végén dőlt el. Játékvezető 
Kompas, 200 néző. A forduló legjobbja J. 
Székházi. További érdekesség: Rišňovce 
- Rumanová 3:0 (1:0).
6. forduló
Tornóc - Lukáčovce 2:2 (0:2)
A hazaiak a kezdő ellen végre győzni akar-
tak. Az  ellenfél azonban az első félidőben 
két gólelőnnyel vezetett. Térfélcsere után 
T. Čerhák  szépített és Bárány a meccs vé-
gén legalább az egy pontot megmentette. 
Játékvezető   Kukla, 70 néző.  A  forduló 
legjobbja T. Čerhák. További érdekesség: 
Svätoplukovo – Veča 1:3 (1:2).
7. forduló
Čakajovce - Tornóc 3:1 (0:1)
Az ellenféllel, akivel a  múltban sikerrel 
játszottak, a vendégek az első félidőben 
M. Székházi góljával 0:1-re vezettek. 
Térfélcsere után a hazaiak három góljuk-
kal megfordították a  mérkőzés állását. 
Játékvezető  Rumančík, 150 néző. Továb-
bi érdekesség: Veča – Hájske 5:1 (2:0).
8. forduló
Tornóc - Rišňovce 0:2 (0:0)
A hazaiaknak megint nem sikerült nyer-
niük. A  vendégek a  második félidőben 
nyújtott játékukkal megnyerték a mecs-
cset. Játékvezető Dičér, 100 néző. További 
érdekesség: Mojmírovce – Veča 3:4 (2:3).
9. forduló
Jarok - Tornóc  3:1 (3:0)
Jarokban már a  35. percben minden 
eldőlt. A  vendégek a  második félidő-
ben észbekaptak és a  75. percben T. 
Szűcs szépített. Játékvezető Kerimov, 85 
néző. További érdekesség: Rišňovce - 
Svätoplukovo 0:2 (0:1).
10. forduló
Tornóc - Kynek 1:3 (0:2)
A két csapat  mérkőzésén végre győzel-

labdarúgás - A  győzelem még mindig várat magára

Ifjusági  
4. for.: Tornóc - Mojmírovce 4:0 (1:0) 
B. Vaško 4
5. for.: H. Kráľová - Tornóc (1:1)
Lencséš, Végh, Rábek, Bencz
6. for.: Tornóc - Kráľová n.V. 0:3 (0:0)
7. for.: Vinodol - Tornóc 1:0 (1:0)
8. for.: Tornóc - Jelenec 3:2 (1:2)
Stojka, Végh, Szabo. Edző: V. Klincko, 
Játékosok: P. Lencses, K. Szabo, J. Kun, 
N. Bencz, B. Današ, K. Szitáš, M. Végh, 
J. Rábek, D. Ozaj, N. Stojka, B. Vaško, T. 
Novák, D. Farkaš
9. for.: Jarok - Tornóc 0:0
10. for.: Tornóc - Diakovce 4:0 (1:0)
Végh 3, vl.
11. for.: Rumanová - Tornóc 0:3 (0:1)
Végh, Krupa

1. Rumanová 10 8 1 1 21 : 10 25
2. Svätoplukovo 10 8 0 2 32 : 14 24
3. Kráľová nad Váhom 10 6 2 2 26 : 11 20
4. Čakajovce 11 6 2 3 17 : 10 20
5. Veča 10 6 2 2 25 : 23 20
6. Nové Sady 10 5 1 4 27 : 22 16
7. Jarok 10 5 0 5 22 : 18 15
8. Rišňovce 10 4 3 3 16 : 14 15
9. Žihárec 10 4 1 5 18 : 20 13
10. Hájske 11 3 2 6 20 : 25 11
11. Lukáčovce 10 2 3 5 16 : 25 9
12. Mojmírovce 10 2 1 7 12 : 24 7
13. Kynek 9 2 0 7 13 : 29 6
14. Tornóc 11 0 2 9 6 : 26 2

Tabuľka II.A trieda  2014/2015

met remélhettek. A vendégek az első fél-
időben kényelmesen vezettek 0:2 arány-
ban. Amikor berúgták a  harmadik gólt 
is, eldőlt a  mérkőzés állása. A  végén T. 
Szűcs szépített. Játékvezető  Gál, 50 néző.
További érdekesség: Kráľová n. V. – 
Rumanová 0:0.
11. forduló
Rumanová - Tornóc 1:0 (0:0)
A  listavezető a  búcsúi meccsen min-
denki meglepetésére szinte szenvedett. 
A vendégek a 87. percig ellenálltak, ami-
kor a  hazaiak berúgták a  tizenegyest. 
Játékvezető  Kamenický, 250 néző. To-
vábbi érdekesség: Žihárec – Kráľová n. 
V. 1:3 (0:1).

A tornóci FK Dynamo köszöni  J. Čerhák 
úrnak a szponzori ajándékot, a mezeket.

1. Kráľová nad Váhom 10 10 0 0 42 : 8 30
2. Vinodol 11 9 0 2 39 : 15 27
3. Tornóc 11 8 1 2 28 : 10 25
4. Vlčany 10 4 2 4 32 : 22 14
5. Čechynce 10 4 2 4 20 : 19 14
6. Mojmírovce 10 4 2 4 17 : 20 14
7. Nové Sady 9 4 2 3 16 : 19 14
8. Horná Kráľová 10 4 1 5 27 : 26 13
9. Jarok 10 3 2 5 26 : 29 11
10. Cabaj-Čápor 9 3 2 4 22 : 31 11
11. Jelenec 10 2 4 4 19 : 19 10
12. Rumanová 10 2 1 7 22 : 40 7
13. Diakovce 10 2 1 7 15 : 38 7
14. Dolné Obdokovce 10 0 2 8 9 : 38 2

Aktuális táblázat B csoport 2014/2015 Feldolgozta: Štefan Kočiš
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Tabuľka II.A trieda  2014/2015

Diákok
Tornóc – Tešedíkovo 0:7 (0:5)
Tornóc – Vlčany 0:14 (0:7)
Selice – Tornóc 11:1 (6:0) Varga
Tornóc – Horná Kráľová 0:7 (0:5)
Tornóc – Cabaj – Čápor 0:7 (0:3)
Mojmírovce – Tornóc 16:0 (8:0)
Neded – Tornóc 12:3 (6:0)
Kumaj, Kleinhappel, Varga
Tešedíkovo – Tornóc 8:0 (5:0)
Vlčany – Tornóc – a vendégcsapat nem 
jelent meg

1. Vlčany 9 8 0 1 49 : 10 24
2. Mojmírovce 9 6 1 2 40 : 20 19
3. Neded 9 6 1 2 49 : 30 19
4. Horná Kráľová 9 5 1 3 33 : 18 16
5. Tešedíkovo 9 3 1 5 29 : 32 10
6. Selice 8 3 0 5 38 : 29 9
7. Cabaj-Čápor 8 2 0 6 25 : 43 6
8. Tornóc 9 0 0 9 4 : 85 0

Aktuális táblázat  A csoport 2014/2015

Nitrai Kerületi 
Önkormányzat

A  Nitrai Kerületi Önkormányzat 
a  hagyományokhoz hűen támogatja 
a  kultúrát. A  tornóci községi könyvtár 
ez évben 500 euró támogatást kapott új 
könyvek megvételére. Ebből a következő 
könyveket vásároltuk meg:
Felnőtt szépirodalom
Richová  - Benátska babica
Hoytová – Leopardí princ

Weir – Marťan
Gardnerová – Milujem ťa viac
Patrick – Oživovateľ
Deverauxová – Pod maskou mesiaca
Grantová – Prebudená láskou
Dahl – Misterioso, Až na vrchol hory, Zlá krv
Becnelová – Milenka na jednu noc
Ingelman - Sundbergová – Zločinecký 
gang penzistov

Adler – Prosím, mlč
Setterfieldová – Bellman & Black
Potterová – Kto je to dievča?
Howey – Silo
Krausová – Rebelka
Grisham – Platanový rad
Wardová – Závisť
Warrenová – V posteli starého mládenca
Sarchie, Coolová – Zbav nás zlého
Proctorová – Temný rytier
Dán – Červený kapitán
Horst – Poľovné psy
Christie – Nemý svedok
Lotzová – Trojica
Potterová – Nezabudni na mňa
Kičin - Zatratení
Felnőtt ismeretterjesztő irodalom
Janota – Bratislavské rarity
Levitt, Dubner – Mysli ako freak
Gyermek- és ifjusági irodalom
Rúčková – Láska na dvoch kolesách
Grznárová – Maťko a Kubko
Wilsonová – Projekt Lottie
Clare – Nástroje smrteľníkov – Mesto 
stratených duší
Chrobák – Drak sa vracia
Brezina – Muž s ľadovým pohľadom
Awdry – Dobrodružstvá rušňa Tomáša
Červenák – Strážcovia Varadína, Brána 
Irkally, Diablova pevnosť
Fry – Exoti 1, 2  Green – Kam zmizla 
Aljaška
Bass – Zošidlo a  pavúčí brloh, Zošidlo 
a duch Fantazmoru
Mead – Upírska akadémia 4 Dobšinský – 
Najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského
Colfer – Artemis Fowl  a posledný strážca
Sanderson – Ritmatik
Delvauxová - Barborka a jej zážitky
Rúčková – Karambol

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

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
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A tornóci ÚO FÉNIX a helyi ala-
piskolával és óvodával karöltve egy pro-
jektben vett részt, melyet a KOMPRAX 
- kompetenciók EU-s források gyakorlati 
felhasználására nemzeti projekt keretében 
finanszíroztak. A projekt célja közelebb 
hozni a fiatalokhoz a történelmet, me-
gismertetni velük őseink életét a régmúlt 
időkben, s közelebb hozni a gyerekekhez 
az állatkerti exotikus állatok különböző 
fajtáinak életét és viselkedését. Ezért 
2014.9.15-én meglátogattuk Bajmóc kin-
csét, a „mesésvárat”, mely a legszebb és 
leglátogatottabb szlovák várak közé tarto-
zik nem csak Szlovákiában, hanem  egész 
Közép-Európában is, az állatkert pedig 
Szlovákia legrégibb és legnagyobb állat-
kertje. A projekt sikeres volt, a gyerekek és 
a szervezők is elégedetten tértek haza..

Mgr. Marcela Paľová, Bc. Michaela 
Tusková, Katarína Tusková

Szeptember és október az év legszínesebb időszakai közé 
tartozik, a  természet felölti sokszínű ruháját, hogy a  közelgő 
zord tél előtt energiával töltsön fel bennünket.

Ebben az időszakban a  halak is érzik a  víz lehűlését, ké-
szülnek  a télre, s intenzíven veszik magukhoz a még elegendő 
természetes táplálékot, de a  horgászok által kínált élelmet is. 
Épp most van itt az ideje, hogy még javíthassuk az évi mérleget 
a szép zsákmányok terén.

Az elmúlt két hónapban sok időt fordítottunk horgász-
területeink gondozására. Biztosítottuk a halak etetését a Vermek 
halastónál, takarítottunk a Amerika III és a Vízállás környékén, 
ahol ismét nagy mennyiségű szemét gyűlt össze. Elvégeztük 
a  Vermek betelepítését 100 darab 20-25cm-es compóval s  az 
Amerika III 1000 darab fogassüllővel való betelepítését. 

Szeptember közepén lehetőség nyílt kisebb mennyiségű vi-
zet engedni az Amerika III-ba, amikor a víz szintje kis időre 329 
cm-re emelkedett.

Gabriel Sedlák, id. és ifj. Jozef Bugyi, Jozef Kružlík, Ladislav 
Bujdoš, Ľudovít Vincze és Patrik Hambalko kollégáink aktivi-
tásának köszönhetően a fatönkökből megépült egy mesterséges 
sziget alapja az Amerika III halastavon, melyet fokozatosan bő-
vítünk, hogy   búvóhelyet    hozzunk létre a halaknak.

Október elején a Vág öreg ágánál munkajellegű találkozóra 
került sor egy tervező  geodétával, hogy kidolgozzuk a víz szin-
tjének állandósítására szolgáló projekt erre az öreg ágra vonat-
kozó tervezetét  ívóhely céljából.

Október második felében a Vermek halastónál a könnyebb 

áttelelés érdekében granulátumokkal etettük a halakat.
Novemberben még vár ránk az Amerika III  390 kg K2 

ponttyal való betelepítése és a  Vízállás betelepítése 550 kg-
-mal. Mivel novemberben vannak az önkormányzati választá-
sok, amikor is megválaszjuk legközelebbi képviselőinket, akik 
4 évig fogják irányítani a falut, ez úton szeretnénk köszönetet 
mondani a  község eddigi vezetésének  együttműködéséért és 
segítőkészségéért. Reméljük, hogy az új vezetőséggel való egy-
üttműködés is hasonlóan gyümölcsöző lesz, s  szolgálni fogja 
tagjainkat, valamint  a község és a környező vidék lakosságát. 

  Petrov zdar!
a horgászszervezet vezetősége

A színek jegyében
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bajmóci fehér asszony, 
Figyeljük az állatok életét



A tornóci Láng-udvar lovasklubja először vett részt az 
amatőr western vándorserlegért folyó versenyben, melyen köz-
ségünket képviselték. A premier várakozáson felülire sikere-
dett. ĺtéljék meg Önök is. 

A 2014-es western vándorserleg 
kiértékelésére, melyre Ógyallán került 
sor 2014.10.25-én, lovasainkat a követ-
kezőképpen értékelték:

Junior kategória
1.hely Lucia Hlavatá 
5. hely Laura Hadnaďová 
10. hely Monika Matušeková  

Junior kategória  - Pole bending
2. hely Lucia Hlavatá 
6. hely Laura Hadnaďová  
9. hely Monika Matušeková

A szlovákiai bajnokságon saját kategóri-
ájukban:

Barrel race
1. hely Lucia Hlavatá
4. hely Monika Matušeková
6. hely Luara Hadnaďová

Pole bending
1. hely Lucia Hlavatá
7. hely Laura Hadnaďová  

Naszvadi vágta:
(30 lovaspárossal): 

1. hely Laura Hadnaďová  
2. hely Lucia Hlavatá            
3. hely Monika Matušeková
 
Ezen a versenyen 13 klub és 60 lovaspáros 
vett részt.

A 2014-ben szervezett rendezvényeink 
közé tartozik:
5.1. - Családi nap a Láng-udvarban (ver-
senyek és szórakozás szülőknek, nagy-
szülőknek gyerekekkel, unokákkal).

7.26. - Amatőr western-verseny (ván-
dorserleg)

8.29. - A strandfoci negyedik évfolyama  
(5 versenyző csapat).   

Tervek: TA hagyományokhoz híven 14. 
alkalommal járja a falut a Mikulás, ezút-
tal pontosan 2014 december 6-án.

Ezek a  rendezvények nem valósul-
hattak volna meg barátaink és szponzo-
raink hathatós segítsége nélkül, ezért kö-
szönet illeti a következő egyéneket: Alojz 
és Eva Čelitko, Adrián Vološin, Ale-
xander Szíjartó Peter Ňaňo Suchý, Ró-
bert Andraško Dezider Alaxa, Ľudovít 
Źilinský, Mikuláš Láng, a  Tornóci Köz-
ségi Hivatal, František Végfalvi, Mária 
és  Ladislav Józsa, Ján Patyi, Pavol Andel 
és Alena Madayová. Köszönjük minden 
látogatónak, aki jelenlétével támogatta 
a lovassport fejlesztését községünkben.

Tornóci hírek szeptember - október 2014

láng-udvar lovasklubja
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