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Florbal

Čas hodnotenia a zamyslenia

S blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania ľudských sŕdc, čas radosti veselosti, 
lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa snažíme aspoň na chvíľu pristaviť a zaspomínať si 
na krásne chvíle prežité v  tomto roku. Rolničky vyzváňajú, stromčeky žiaria a deti sú  
v radostnom očakávaní darčekov akési milšie a poslušnejšie. Znejú koledy a s radosťou 
v srdciach si pripomíname narodenie božieho dieťatka, Spasiteľa. 

Tóny komunálnych volieb už dozneli tóny, ktoré zneli rôznorodo ale každý  mal 
možnosť vybrať si tie svoje. V mene novozvolených zástupcov samosprávy, aj v mene svo-
jom, mi touto cestou dovoľte, aby som všetkým spoluobčanom poprial príjemné sviatky, 
šťastie, pokoj v duši, lásku a pevné zdravie v rodinách.

Zároveň Vám všetkým trnovčanom prajem, aby ste do Nového roka 2015 vykročili 
šťastnou nohou, s optimizmom a nezabudli na ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc 
a porozumenie.

 Krásne a veselé sviatky a šťastlivý nový rok Vám praje
          Ing. Július Rábek, starosta obce.

vážení spoluobčania,

Krásne Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2015
Vám želá starosta obce Ing. Július Rábek

a kolektív pracovníkov obecného úradu

Pod záštitou MŠVVaŠ SR bol vyhlásený 8. ročník kampa-
ne Červené stužky - celoslovenská výtvarná súťaž základných 
škôl na tému: „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS“. Cieľom 
výtvarnej súťaže bolo vytvorenie pohľadnice s grafickým vyjad-
rením tejto kampane. Naši žiaci sa tejto celoslovenskej výtvar-
nej súťaže každoročne zúčastňujú. V tomto ročníku kampane 
náš žiak Róbert Slamka z IX.A triedy vyhral 1. miesto a dňa 
01.12.2014 bol ocenený na Gymnáziu sv. Františka v Žiline. Ví-
ťazovi srdečne gratulujeme.

Katarína Tusková

červená stužka
Základná škola sa zúčastnila nielen celoslovenskej výtvar-

nej súťaže, ale dňa 26.11.2014 aj súťaže vo vytvorení „živej“ 
červenej stužky. Väčšina žiakov v tento deň prišli oblečení tak, 
že mali na sebe aspoň jeden diel oblečenia v červenej farbe, sa-
mozrejme, že učitelia sa nedali zahanbiť tiež. V priebehu dňa sa 
všetci zišli na dolnej chodbe a podľa pokynov rozostavili v tvare 
červenej stužky. Najmenší žiaci tvorili konce stužky a najstarší 
žiaci oblúk stužky.  Účasť v  tomto projekte rozvíja v  žiakoch 
snahu pomáhať a byť spolupatričný k blížnemu svojmu. 

Katarína Tusková

deň v červenom
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Benjamín Kuruc
Ema Kacírová
Elena Kristína Gelnická
Charlotte Hovorková
Martin Mikla
Alex Hrabovský
 

Irena Bekeová, 73-ročná
Margita Bugyiová, 84-ročná
Anna Hanzlíková, 66-ročná
Zuzana Króliková, 77-ročná
Elemír Kurucz, 56-ročný
Patrícia Motolíková, 18-ročná
Terézia Szöllösyová, 76-ročná
Ján Varga, 61-ročný
Valéria Varchulíková, 74-ročná
Anna Vániková, 90-ročná
Štefan Žigárdi, 77-ročný

 Alžbeta Kajmová
 Agáta Schönfelderová

 Georgína Vágová
 Slíšková Mária
 Salayová Anna
 Ember Ján

Veronika Michaláková a Radoslav Závadský
Lívia Rabinová a Martin Ringoš
Mária Lukovicsová a Milan Vincze

Žigmund Barta a Irena Gálová

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

poďakovanie
Ďakujem celému kolektívu ZOS 
za dlhoročnú starostlivosť, ktorú 
poskytovali mojej sestre Terézii 

Szöllösyovej.

veľká a srdečná vďaka!
sestra J. V.

Oznamujeme obyvateľom, že zberný 
dvor triedeného odpadu bude od 
23.12.2014  do 6.1.2015 zatvorený. 
V prípade potreby kontakt  0917 873 524.

OZNAM

„Na svätého Mikuláša, neučí sa, ne-
skúša sa, každá päťka odpúšťa sa.“  Ta-
kýto a  jemu podobný nápis svietil na 
každej tabuli v triedach základnej školy. 
Mikulášsky deň by sa  nerátal, keby ne-
navštívil našu základnú školu s  mater-
skou školou sv. Mikuláš s  veľkým vre-
com a so svojimi pomocníkmi anjelikom 
a čertmi. Tento deň sme slávili v piatok 
5.12.2014. Mikuláš nazrel do každuč-
kej triedy a  pozdravil malých i  veľkých 
žiakov, ktorí ho privítali básničkami aj 
pesničkami. Za odmenu dostali všetci 
sladučký darček. 

Ale týmto sa mikulášsky deň ešte 
neskončil. Mikulášove kroky namierili 

na Obecný úrad a  do Zariadenia opat-
rovateľskej služby ZOS Trnovec nad Vá-
hom potešiť aj našich starších spoluob-
čanov a spríjemniť im tento deň. 

Samozrejme, že Mikuláš nezabudol 
ani na našich najmenších a  prišiel za 
nimi do materskej školy. Ani tento rok 
nechýbal  veselý program určený len Mi-
kulášovi a jeho pomocníkom. Nechýbali 
slzičky a  smiech. Niektoré z detičiek sa 
báli čertíkov, ale aj tento rok odišli čer-
tíci s  prázdnym vrecom. Po programe 
každé z  detí dostalo balíček plný slad-
kostí. Nadišiel čas rozlúčky a  sv. Miku-
láš prisľúbil, že o rok nás celkom určite 
navštívi zasa.

mikuláš deťom

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 
touto cestou vyslovuje úprimné 

poďakovanie
pánovi Deziderovi Vágovi (vianočné stromčeky), Mgr. Ivete Batykovej
a pani Lýdii Gálovej za sponzorské dary pre deti k oslave sv. Mikuláša.

Ostávame s úctou a želaním všetkého dobrého.
Ešte raz srdečne ďakujeme.

Katarína Tusková

Spoločenská 
 rubrika

70

75
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji

65.výročiesvadby
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Príchod sv. Mikuláša si naše deti ne-
mohli nechať ujsť  a  tak ho netrpezlivo 
očakávali  už niekoľko dní vopred. Ten-
to raz to bolo  presne 6. decembra, kedy 
sa očká detí rozžiarili  pri pohľade  na 
Mikulášov  sprievod, ktorý tvorili anjeli 

a čerti  na koňoch, ale aj v kočoch, ktoré 
ovládli  František Végfalvi a Pavol Šuster.

Táto  už tradičná akcia sa usku-
točnila  vďaka sponzorského prispenia  
Róberta Lánga, Alojza  Čelítka, Janka 
Kňažka a Alexandra Szíjarta. 

Veľká vďaka patrí  Pavlovi Andelovi, 
Anete Leidlovej, Lucke Hlavatej, Monike 

Matušekovej, Laure Hadnaďovej, Alyske 
Hadnaďovej, Matejovi Križanovi, 
Vladimíre Lenčéšovej, Emke Dudonovej, 
Petrovi Malkovi, Alene Madayovej 
a členom obecnej polície.

Veríme, že sa sv. Mikulášovi medzi 
nami páčilo a že príde aj na budúci rok. 
A tu je sv. Mikuláš a jeho sprievod:

Vážení spoluobčania a  kolegovia ry-
bári! Ani sme sa nenazdali a  opäť je tu 
koniec ďalšieho roka. Je čas hodnotiť a za-
myslieť sa nad tým, aký bol uplynulý rok 
pre každého z nás. V zložitosti a rôznoro-
dosti života priniesol každému aj veselé aj 

smutné chvíle, ktoré nás posunuli určitým 
smerom.

Počas celého roka sme Vás na strán-
kach novín a našej webovej stránke pod-
robne informovali o našej činnosti, ktorá 
bola zameraná na chov, ochranu a starost-
livosť o zdravotný stav rybej populácie na 
zarybnenie revírov na kontrolu kvality 
vôd, na udržiavanie čistoty v revíroch  na 
údržbu a úpravu pobrežia revírov a orga-
nizovanie rybárskych pretekov pre dospe-
lých a deti. S touto činnosťou samozrejme 
súvisí aj vydávanie povolení na lov a vede-
nie potrebnej evidencie.

Čo sa  týka úspešnosti v uplynulej se-
zóne si každý vie zhodnotiť sám. Niektorí 
hodnotia z hľadiska množstva ulovených 
rýb a ich zhodnotenia, niektorí podľa veľ-
kosti ulovených rýb a niektorí proste podľa 
zážitkov, ktoré im lov a pobyt pri, alebo na 
vode priniesol. Tí posledne spomenutí si 
pohľadom na fotografie alebo videá z lovu 
môžu teraz v  teple domova pripomenúť 
tie krásne chvíle plné napätia, keď ulovili 
svoj „rekord“, ktorému následne darovali 
život a umožnili tak udržanie prirodzené-
ho zdravého genofondu v našich vodách.

Je tu čas sa zamyslieť nad udržateľ-
nosťou rybárstva v našich revíroch, keď sú 
pod stále väčším rybárskym tlakom a pod 
nepriaznivým vplyvom regulácie vod-
nej hladiny činnosťou vodných stavieb. 
Práve táto činnosť sprevádzaná častým 

kolísaním hladiny v  čase neresu z  roka 
na rok ochudobňuje rieku o  prirodzený 
prírastok, ktorý sa čiastočne dotuje zaryb-
nením z umelých chovov. Tu vás chceme 
informovať aj o tom, že sa už urobili kroky 
smerom k tomu, aby sme na našom úseku 
Váhu  v  starom ramene vytvorili miesto, 
kde bude možné pokojné neresenie v jar-
ných mesiacoch. Bude k  tomu potrebné 
ešte veľké úsilie a preto aj touto cestou žia-
dame všetkých, ktorí majú záujem o  vy-
tvorenie pekného a  zároveň užitočného 
prostredia v blízkosti našej obce, aby svo-
jimi vedomosťami a radami prispeli k to-
muto úsiliu.

Nakoľko tento rok bol aj rokom volieb 
do samospráv, chceme sa ešte raz aj tou-
to cestou poďakovať bývalému starostovi 
Ing. Jánovi Hrabovskému  a vedeniu obce 
za spoluprácu a  zároveň veríme v  dobrú 
spoluprácu s novým vedením obce. Záro-
veň ďakujeme za spoluprácu poľovníckej 
organizácii Durmutz a  všetkým našim 
sponzorom a tým, ktorí počas roka pod-
porovali akýmkoľvek spôsobom našu čin-
nosť.

Na záver ešte jedna myšlienka, podľa 
ktorej žijú prírodné národy: “Žime a sprá-
vajme sa v prírode tak, aby v nej po nás ne-
zostali žiadne stopy“.

Všetkým prajeme pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov a  všetko najlepšie 
v Novom roku.Petrov zdar!

čas hodnotenia a zamyslenia

ODOVZDANIE 
POVOLENÍ NA LOV

Žiadame všetkých našich členov 
SRZ, aby do 15.1.2015 odovzdali 
vyplnené povolenia na lov za rok 
2014 p. Ferdinandovi Vančíkovi.
Výdaj nových povolení bude po 

dodaní tlačív z Rady Žilina

INFORMÁCIA O PLÁNOVANEJ 
PREREZÁVKE

Touto cestou Vás chceme 
informovať, že po obdržaní súhlasu 

a rozhodnutia s plánovanou 
prerezávkou lesného porastu v okolí 
rybníka Amerika III  sa uskutoční 

stretnutie záujemcov o túto činnosť, 
kde bude vysvetlený postup a spôsob 

vykonania tejto prerezávky.
Termín stretnutia bude oznámený 

miestnym rozhlasom.

Výbor Oo SRZ
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Ustanovujúce  zasadnutie  sa konalo 
15.12.2014. Prvým bodom programu ro-
kovania bolo zloženie sľubu novozvole-
ného starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva.

Predsedkyňa miestnej volebnej ko-
misie Annamária Suba  oboznámila prí-
tomných s výsledkami volieb do orgánov 
samosprávy obce konaných dňa 15. no-
vembra 2014. 

Následne  vyzvala novozvoleného 
starostu obce Ing. Júliusa Rábeka, aby zlo-
žil sľub. 

Po zložení sľubu starosta obce pre-
vzal insígnie od odstupujúceho starostu 
a  osvedčenie o  zvolení za starostu.  Vo 
vedení  zasadnutia pokračoval novozvole-
ný starosta obce, prečítal sľub novozvole-
ných poslancov obecného zastupiteľstva. 
Novozvolení poslanci obecného zastupi-
teľstva RNDr. Edita Belovičová, Jaroslav  
Čerhák, Erika Fülöpová, Ing. Jozef Han-
zlík, Ing. Jaroslav Hlavatý,  PaedDr. La-
dislav Kosztanko, Róbert Láng, PaedDr. 
Imrich Suba, PhD.,  zložili do rúk  starostu 
obce  zákonom predpísaný sľub a  prevzali 
osvedčenie o zvolení za poslancov. Z dô-
vodu nezlučiteľnosti funkcií starostu obce 
a  poslanca obecného zastupiteľstva Ing. 
Július Rábek nezložil sľub poslanca, čím 
jeho mandát poslanca zanikol. Novozvo-
lený poslanecký zbor na návrh mandá-
tovej komisie vyhlásil na uprázdnený 
mandát nastúpenie náhradníka, ktorý vo 

voľbách získal najväčší počet hlasov Ing. 
Petronela Vižďáková, ktorá zloží sľub na 
najbližšom zasadnutí obecného zastupi-
teľstva. V  ďalšom vystúpil novozvolený 
starosta obce, ktorý  vo svojom vystúpení 
sa poďakoval odstupujúcemu starostovi 
a  poslancom za vykonanú prácu v  pro-
spech obce a  novozvolenému poslanec-
kému zboru do budúceho volebného ob-
dobia  zaželal veľa pracovných, osobných 
úspechov a plodnú a úspešnú spoluprácu. 
Vo svojom vystúpení poznamenal, že  
sa vynasnaží  úlohy  vyplývajúce  z  jeho 
funkcie  plniť pre spokojnosť všetkých 
spoluobčanov a v prospech obce.

Pokračovalo sa v  programe rokova-
nia. Poslanci poverili poslanca Ing. Joze-
fa Hanzlíka, ktorý bude zvolávať a  viesť 
obecné zastupiteľstvo v  prípadoch pod-
ľa ustanovení §12 ods. 2, 3, 5, 6   zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v  znení neskorších predpisov. Zriadenie 
komisií obecného zastupiteľstva na návrh 
poslancov bol postúpený na ďalšie zasad-
nutie. Nasledovalo určenie platu starostu. 
Obecné zastupiteľstvo určilo plat starostu 
podľa rozsahu výkonu funkcie starostu 
určeného doterajším obecným zastupi-
teľstvom a v súlade so zákonom NR SR č. 
253/1994 Z.z. o právnom postavení a pla-
tových pomeroch starostov obcí a primá-
torov miest v znení neskorších predpisov 
vo výške 2264 eur. 

V  ďalšom bode bolo prerokova-

né Všeobecne záväzné nariadenie obce 
o  dani z  nehnuteľností. Návrh bol pred-
ložený v súlade s novelou zákona o miest-
nych daniach a miestnom poplatku. V sú-
lade s  novelou zákona sa menila ročná 
sadzba dane u lesných pozemkoch na 1,25 
%; začlenilo sa zdaňovanie pozemkov, na 
ktorých je transformačná stanica a  pre-
dajný stánok. Stavby garáží sa rozčlenili 
na samostatne stojace garáže a hromadné 
garáže. Sadzby daní sa od 1.1.2015 neme-
nia. Na vyrubenie dane z  nehnuteľností 
je rozhodujúci stav k  1. januáru zdaňo-
vacieho obdobia, preto aj zmeny týkajúce 
sa daňových náležitostí treba oznámiť na 
referáte daní a poplatkov Obecného úradu  
do 31.01.2015. Daň z nehnuteľností bude 
splatná do 31.05.2015. V došlej pošte bola 
prejednávaná žiadosť Ing. Jána Hrabov-
ského o  preplatenie nevyčerpanej dovo-
lenky v počte 9 dní, čo poslanci schválili 
a  žiadosť o  výplatu odchodného. Otázka 
výplaty odchodného bude prejednávaná 
na ďalšom zasadnutí po predložení práv-
neho stanoviska. Výplata odstupného od-
stupujúcemu starostovi bude vyplatená 
v súlade so zákonom vo výške 3-násobku 
jeho priemerného mesačného platu. 

Ďalej bol predložený plán kontrolnej 
činnosti hlavnou kontrolórkou obce. Po 
diskusii návrhová komisia predložila ná-
vrh na uznesenie, ktorý poslanci jedno-
hlasne schválili. Predsedajúci poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Záverečnými kolami a dohrávkami 
skončila jesenná časť ročníka 2014/2015 II. 
A triedy Nitra – Šaľa.
12. kolo
Trnovec n.V. - Žihárec 0:0
Vo vyrovnanom zápase sa domáci znova 
netešili z víťazstva. Na vlastnom ihrisku 
tak dosiahli tri remízy.

13. kolo
Kráľová n.V. - Trnovec n. V. 3:0 (1:0)
Domáci potvrdili úlohu favorita a 
dosiahli hladké víťazstvo. Hosťom sa 
znovu nepodarilo streliť gól.

V dohrávkach prišli pre nás nelicho-
tivé výsledky, keď naši konkurenti o 
záchranu bodovali: Mojmírovce – N. 

Sady 2:1, Lukáčovce – Svätoplukovo 3:2. 
Prekvapenie sa zrodilo v zápase Kynek 
– Rumanová 1:0. Rumanová tak nebude 
na čele tabuľky.
Bilancia – doma    7  0  3    4   3:12   3 b.
                  vonku   6   0  0   6   3:17   0 b.

Dorast 
Dorast pod vedením trénera V. Klincka 
patrí medzi mužstvá na čele tabuľky. V 
záverečných dvoch kolách bral všetky 
body.
Trnovec n.V. – Cabaj-Čápor 10:0
Vlčany – Trnovec n.V. 2:4

Cez zimnú prestávku si mužstvá zahra-
jú na halových turnajoch. Oblastná fáza 
23. ročníka Vianočného turnaja MY 

Nitrianskych novín o Pohár spoločnos-
ti Moget sa uskutoční v dňoch 26. – 28. 
decembra 2014. Do uzávierky sa prihlá-
silo 52 mužstiev. Trnovec nad Váhom je 
v 10. koši s mužstvami Cabaj-Čápor, H. 
Lefantovce, Šurianky, Močenok B.

Jubilejný 15. ročník halových 
majstrovstiev okresu Šaľa o Pohár firmy 
TIBI sa uskutoční v sobotu 10. januára 
2015 v Šali – Veči. Na turnaji sa zúčastní 
12 mužstiev.

Dorast – 17. ročník PP Invest Cup 
sa uskutoční vo februári (15. 2. baráž, 
21. 2. 2015 hlavný hrací deň).

FK Dynamo Trnovec nad Váhom týmto 
ďakuje všetkým, ktorí prispeli k chodu 
futbalu v minulom roku a praje v roku 
2015 najmä dospelým veľa šťastia v no-
vom roku.

futbal - to sme tu ešte nemali

4

Trnovecké noviny november - december 2014

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 



výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce
v Trnovci nad Váhom konané dňa 15. novembra 2014

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 2264; Počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 1200; Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1167; Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 1182

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na 
hlasovacom lístku:

Július   R á b e k  605 platných hlasov
Marián   T a k á č   214 platných hlasov
Ján   H r a b o v s k ý  199 platných hlasov
Dezider   M a r č e k   129 platných hlasov
Ladislav  B e n e d e   18 platných hlasov
Ján  G a á l   17 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený  Ing. Július Rábek

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:

Július Rábek  475 platných hlasov
Róbert L á n g  414 platných hlasov
Imrich S u b a  389 platných hlasov
Edita B e l o v i č o v á  378 platných hlasov
Jozef  H a n z l í k  338 platných hlasov
Ladislav  K o s z t a n k o  304 platných hlasov
Jaroslav  H l a v a t ý  290 platných hlasov
Erika  F ü l ö p o v á  280 platných hlasov
Jaroslav  Č e r h á k  273 platných hlasov

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného 
zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:

Petronela  V i ž ď á k o v á  265 platných hlasov
Judita  Š e s t á k o v á  238 platných hlasov
Ľudovít  Ž i l i n s k ý  232 platných hlasov
Katarína  T u s k o v á  224 platných hlasov
Alojz  Č e l í t k o  221 platných hlasov
Nikoleta  V a r g o v á  211 platných hlasov
Rastislav  H r a b o v s k ý  195 platných hlasov
Marek  Ž i g á r d i  177 platných hlasov
Dezider  A l a k s a  170 platných hlasov
Beáta  P a n y i k o v á  158 platných hlasov
Pavol  A n d e l  158 platných hlasov
Dominika  S z i j a r t ó o v á  157 platných hlasov
Ladislav  L e g n e r  143 platných hlasov
Štefan   M a c k y  135 platných hlasov
Katarína  J a r o š o v á  134 platných hlasov
Silvia  V i n c z e o v á  131 platných hlasov
Janette  M i r t o v á  130 platných hlasov
Gabriela  P o v á ž a y o v á   128 platných hlasov
František  V é g f a l v i  126 platných hlasov
Mária  M a r č e k o v á  105 platných hlasov
Marián  H o l o s  88 platných hlasov
Stanislava  K e s e l y o v á   84 platných hlasov
Ján  G a á l    78 platných hlasov
Iveta   A n g y a l o v á   73 platných hlasov
Judita   T ó t h o v á   56 platných hlasov
Ján  T ó t h  44 platných hlasov

Keď sa v mestečku Šaľa v roku 1991 zrodila iniciatíva zor-
ganizovať súťaž v prednese slovenských povestí, v kalendári 
bolo meno Matej a  tak predseda Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Šali MUDr. Svetozár Hikkel súťaž nazval podľa 
dátumu a miesta zrodu Šalianskym Maťkom.

Dňa 4. decembra 2014 v našej  základnej škole prebehlo 
školské kolo tejto súťaže. Súťaž u nás prebieha každoročne – 
uskutočňuje sa na počesť narodenia významného slovenské-
ho spisovateľa a  matičného činovníka, zakladateľa a  prvého 
predsedu zahraničnej Matice slovenskej J. C. Hronského.

Do okresného kola, ktoré sa uskutoční v Šali, postúpili žia-
ci:
I.kategória – Vivien Telkesiová III.A
II.kategória – Katarína Pavelková  V.A
III.kategória – Mikuláš Varga  VII.A 

Teší nás, že v  tejto súťaži pribúda účasť chlapcov a  tým 
je súťaž pestrejšia. Víťazom blahoželáme a  držíme im palce 
v okresnom kole.

Mgr. Soňa Boženíková

šaliansky Maťko

V rámci finančnej gramotnosti naša škola zorganizovala 
besedu s  pracovníčkami VÚB. Navštívili nás p. Novelinková 
a p. Takáčová. Zoznámili  žiakov s druhmi kreditných kariet 
a so študentskou kartou. Zaujímavosťou bol stroj na overova-
nie bankoviek. Informácie o poistení študentov a založení účtu 
boli pre žiakov veľkým prínosom. Srdečne ďakujeme pracov-
níčkam VÚB, že si našli čas a zoznámili našich žiakov aspoň 
s niektorými informáciami bankovníctva.

Katarína Tusková

beseda s pracovníkmi VÚB
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Florbal začína mať v okrese Šaľa tradíciu a tak isto aj v Tr-
novci nad Váhom. Základná škola s materskou školou Trnovec 
nad Váhom 302 organizovala 9.12.2014 Majstrovstvá okresu 
vo florbale. Zúčastnilo sa 8 družstiev základných škôl okresu 
Šaľa. Po napínavých súbojoch v dvoch skupinách postúpili do 
finále Základná škola Jána Hollého Šaľa a  Základná škola J.C.
Hronského Šaľa, v ktorom Základná škola J.C.Hronského Šaľa 
vyhrala na samostatné nájazdy. Tretie miesto získala Základná 
škola s materskou školou J. Murgaša Šaľa, ktorá porazila Zák-
ladnú školu, Bernolákova, Šaľa. Našim žiakom postup do finále 
ušiel o malý krôčik.

Na jar sa uskutoční turnaj vo florbale ml. žiakov, na kto-
rom sa naši žiaci zúčastnia tiež.

PaedDr. Róbert Mittermayer

majstrovstvá okresu vo florbale

Stolnotenisový klub v  Trnovci nad 
Váhom patrí už dlhšiu dobu medzi po-
predné mužstvá nielen v okrese či kraji, 
ale širšom meradle aj v rámci Slovenska. 
Inak tomu nie je ani v sezóne 2014/2015. 
V súťažiach rôznej úrovne sa predstavili 
spolu štyri družstvá reprezentujúce našu 
obec. Po takmer polovici súťaže sa vieme 
objektívne pozrieť a zhodnotiť predvede-
nú hru a výsledky .

A mužstvo hrá už druhý rok 1. ligu 
Západ. Po nie príliš vydarenej minuloroč-
nej sezóne bol káder vystužený. Formáciu 
Kriško, Ševčik, Bízik a  Macháň doplnil 
skúsený Demír. Napriek jeho spoľahlivým 
výkonom a  pravidelným bodovým zis-
kom, nenachádza u  svojich spoluhráčov 
dostatočnú podporu.  Viaceré tesné pre-

hry zatiaľ na vyššie bodové zisky nestači-
li. Treba však poznamenať, že veľkú väč-
šinu z  prvej polovice zápasov odohralo 
mužstvo vonku, pričom odvety budú na 
domácej pôde. Hráči sú však odhodlaní 
zabojovať a uchovať si prvoligovú nádej aj 
pre budúcu sezónu.

O druholigové body úspešne bojuje 
B mužstvo. V lete prišlo k posilneniu 
kádra, keď zostavu doplnili Mészáros 
a  Slováčik. Dopĺňajú ich Molnár, Ježo 
a vekom stále ešte junior Čičmiš. Napriek 
mladému veku už pravidelne boduje, čím 
pomáha mužstvu pohybovať sa v pokoj-
ných vodách stredu tabuľky. 8. miesto zo 
14. účastníkov predstavuje pekný výsle-
dok a povzbudenie do ďalších zápasov.

C  mužstvo ako nováčik 4. ligy 
prežíva vydarenú sezónu. Minuloročná 
skúsenosť z 2. ligy prospela všetkým hrá-

čom. V súťaži odovzdávajú istotu a skú-
senosti, ktoré nadobudli tréningom a ťaž-
kými zápasmi. Mužstvo zložené z hráčov 
ako Kukan, Gašpierik, Čičmiš, Molnár, 
Jaroš a  Kozár sa možno pre niektorých 
prekvapujúco, ale určite zaslúžene, pohy-
buje v prvej trojke štvrtoligovej tabuľky.

Po minuloročnom postupe C  muž-
stva zostalo v  okresnej súťaži D  muž-
stvo, tvorené prevažne starými harcov-
níkmi. Do mužstva tvoreného hráčmi 
Kozár, Letko, Motolík, Varga, Kriško st.,  
Boledovičová a  Lovás , je postupne cie-
ľom zapracovať mladé talenty. Približne 
20 detí pod vedením Štefana Kozára tré-
nuje dvakrát týždenne a získava tak neo-
ceniteľné návyky a rady.   Trnovecké žiac-
ke družstvo dievčat už má za sebou prvý 
úspech, a to 3. miesto na majstrovstvách 
okresu Šaľa žiackych družstiev.

stolný tenis

Autoškola Ing. Jaroslav Hlavatý,
Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

NAJLEPšIA A NAJNIžšIA CENA V OKOLÍ !!!
MOžNOSŤ PLATIŤ NA SPLÁTKY BEZ NAVÝšENIA!

VIANOČNÝ A NOVOROČNÝ ZÁPIS DO KURZU 
Pozývame vás na vodičský kurz na skupinu „B“ – osobný automobil.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0903 888 164 alebo osobne.

:-) akciové ceny, profesionány prístup
:-) 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
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VÝSTAVA ZVIERAT AGROKOMPLEx NITRA
Slovenský zväz chovateľov už tradične organizuje 

celoštátnu výstavu zvierat na výstavisku Agrokomplex v  Nitre. 
Dňa 22.novembra 2014 sme sa tejto výstavy zúčastnili aj my. 
Obdivovali sme andulky, rybičky, papagáje, holuby, zajace 
a mnohé iné zvieratká. Mali sme možnosť vidieť agility psov 
– každý psík by rád prežil plnohodnotný život obohatený 
o rôzne športové zážitky a to AGILITY je . Je to šport, v ktorom 
si rovnako dobre zašportuje psovod aj psík. Nám sa veľmi 
páčila celá výstava a všetky zvieratká. Určite sa znovu prídeme 
pozrieť. Tešíme sa na výstavu aj na budúci rok.

Vaši turisti

VIEME ZDRAVO RELAxOVAŤ...
...a  viete aj Vy zdravo relaxovať ? Verte, že naši turisti 

to určite vedia. V  jedno sobotné poobedie sme sa zišli na 
železničnej stanici a odviezli vlakom do Palárikova. Cestou ku 
kaštieľu sme videli Mederskú (palárikovskú) miniželezničku  
„šínky“ na konský pohon a v chránenom historickom parku 
obdivovali jeho veľkosť. Súčasťou parku je unikátna technická 
pamiatka – vodáreň, ktorá je zapísaná v zozname Národných 
kultúrnych pamiatkach.  Po „malej“ prechádzke sme si to 
namierili do miestneho Wellness centra, kde sme si všetci 
oddýchli vo vyhrievanom bazéne, v  perličkovom kúpele 
a v masážnej vírivke . Príjemne unavení a s dobrým pocitom, 
že sme aktívne využili voľný čas , vrátili  sme sa domov. ...ale 
určite sa tam ešte vrátime!!!

Vaši turisti

Z turistického zápisníka

Ak sa spýtame dospelého, čo rozumie 
pod slovom FÉNIX,  odpovie, že je to 
mýtický vták – symbol znovuzrodenia 
a nesmrteľnosti. Ale keď sa spýtate našich 
detí, všetci odpovedia, že je to detská 
organizácia, ktorej cieľom je pomáhať 
deťom a  mladým ľuďom  zmysluplne 
využívať ich mimoškolský čas. Územná 
organizácia Fénix v Trnovci nad Váhom 

pracuje už niekoľko rokov, je zatiaľ jediná 
v Nitrianskom kraji  a plní úspešne svoj 
cieľ.   Každoročne dobrovoľníci Detskej 
organizácie FÉNIX sú oceňovaní za 
svoju prácu. Tento rok sa Fénixácky 
dobrovoľník roka  (FeDoR) konal  22. 
– 23.11.2014 v  Osrblí, pod záštitou 
europoslanca Vladimíra Maňku.  Titul 
ZLATÉ KRÍDLO si odniesla aj naša 

členka, pani Katarína Tusková.  Mali sme 
z tohto ocenenia veľkú radosť.  Snažíme 
sa nielen pomôcť našim mladým ľuďom 
pripraviť sa na svet, ale aj aktívne pôsobiť 
v  oblasti voľnočasových aktivít detí 
a mladých ľudí. A darí sa nám to.

Členovia Územnej organizácie Fénix 
Trnovec nad Váhom

V piatok 14. novembra sa podaril opäť jeden krásny zážitok pod taktovkou Zdru-
ženia rodičov školy.

Po minuloročnom upršanom sprievode nám tento rok počasie prialo až nad oča-
kávanie, atmosféra bola úžasnááá, ľudí ako maku, príjemná detská hudbička, ktorá 
sa rozliehala z  miestneho rozhlasu pomáhala rezko si vykračovať ulicami Trnovca 
a chutné maškrty, ktorými mnohé mamičky ochotne prispeli do občerstvenia, spravili 
z jednoduchého nápadu veľmi milú udalosť, ktorá na istý čas spojila mnoho rodiniek 
aj so svojimi ratolesťami v jeden svetielkujúci celok.

Úprimne ďakujem všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a po-
mohli pri zorganizovaní tohtoročného lampiónového sprievodu a pánom policajtom 
z obecnej polície za sprevádzanie obcou. Za ZRŠ Gabi Povážayová

lampiónový sprievod
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výzva Okresného riaditeľstva policajného zboru

harmonogram vývozu
komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

Vážení občania, vzhľadom na zhoršujúci vývoj dopravnej nehodovosti Vás polícia SR prostredníctvom Okresného 
dopravného inšpektorátu v Šali touto cestou vyzýva na dodržiavanie základných povinností chodcov a cyklistov, ktorí sa 

zúčastňujú cestnej premávky. Upozorňuje Vás, že porušenie týchto povinností bude nekompromisne postihované. Vyzývajú 
Vás, aby ste v zimnom období, kedy je zhoršená viditeľnosť, používali reflexné bezpečnostné prvky (reflexné vesty, pásky), 

ochranné prilby pre cyklistov, a aby ste na jazdu použili riadne osvetlený bicykel – vpredu bielym, vzadu červeným svetlom. 
Polícia zároveň upozorňuje cyklistov na zvýšený počet kontrol zameraných na požívanie alkoholických nápojov pred a počas 
jazdy. Nakoľko v poslednom čase došlo k zvýšenému počtu dopravných nehôd s následkami na živote a na zdraví, je potreb-

né, aby ste sa správali disciplinovane a dodržiavali zákonom ustanovené povinnosti.

Obecná knižnica Trnovec nad Vá-
hom získala v roku 2014 dotáciu 500,- 
Eur z rozpočtu Ministerstva kultúry SR. 
Tituly, ktoré boli z tejto dotácie zakúpe-
né, si záujemcovia môžu pozrieť na we-
bovej stránke obce.
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Mikulás 2014

Turistanapó

Florbal

Az értékelés és az elmélkedés időszaka

A közelő karácsonnyal megnyílik az emberi szív, eljön a vidámság, a béke, a szeretet, 
a nyugalom időszaka. Az az idő, amikor legalább néhány pillanatra megállunk és vissza-
emlékezünk az egész évben átélt pillanatokra. Csilingelnek a harangok, tündököl a karác-
sonyfa, s a gyerekek a boldog ajándékvárás idején valahogy kedvesebbek, szófogadóbbak. 
Szólnak a karácsonyi énekek, s szívünkben örömmel emlékezünk meg az isteni gyermek, 
a Megváltó születéséről.

  Az önkormányzati választások különféle visszhangjai már elültek, mindenkinek le-
hetősége volt saját maga választani. Az önkormányzat újonnan megválasztott képviselői 
és a magam nevében is engedjék meg, hogy ezúton kívánjak minden lakosunknak kellemes 
ünnepeket, békét, boldogságot, lelki nyugalmat, szeretetet és jó egészséget családja körében.

    Végezetül minden tornócinak kívánom, hogy a 2015-ös év szerencsésen, optimiz-
mussal induljon, s hogy ne feledkezzenek meg az emberségről, a toleranciáról, a kölcsönös 
segítségről és a megértésről.

tisztelt polgárok!

Kellemes karácsonyt, az új esztendőben pedig  
      sok szerencsét kíván  községünk polgármestere
      és a községi hivatal dolgozóinak kollektívája

Kellemes, vidám karácsonyi ünnepeket és szerencsés új évet kívánok:
Ing. Július Rábek, a község polgármestere

November - December 2014

K
ö
zs

é
g

S
p
o
rt

S
R

Z
 T

or
nó

c
A

la
p
is

ko
la

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja

Évfolyam XIX
Szám 6

A Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériumának égisze 
alatt meghirdetésre került a Piros szalagok országos rajzverseny 
8. évfolyama. Az alapiskolák témája a „Piros szalag az AIDS 
elleni harcban”, célja pedig a kampány témájához kapcsolódó 
képeslap készítése volt. Tanulóink minden évben bekapcsolód-
nak az országos rajzversenybe. Ebben az évben IX.A osztályos 
tanulónk, Róbert Slamka 1. helyezést ért el, és 2014. december 
1-jén a Zsolnai Szent Ferenc Gimnáziumban elismerést kapott.

A nyertesnek szívből gratulálunk.
Katarína Tusková

piros szalag
Iskolánk nem csak az országos rajzversenybe kapcsoló-

dott be, hanem 2014. november 26-án az „élő” piros szalag 
létrehozásába is. Ezen a napon a gyerekek többségén legalább 
egy piros ruhadarab volt, csakúgy, mint a pedagógusokon. 
Napközben mindnyájan összegyűltek az alsó folyosón, s az 
utasítás szerint felállva piros szalagot alkottak. A kicsik voltak 
a szalag végén, a legidősebbek pedig az ívnél foglaltak helyet. 
Ez a projekt fejleszti a tanulókban a segítőkészséget és az ösz-
szetartozás érzését. 

Katarína Tusková

egy nap pirosban
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Kuruc Benjamín
Kacír Ema
Gelnická Elena Kristína
Hovorková Charlotte
Mikla Martin
Hrabovský Alex
 

Bekeová Irena, 73-éves
Bugyiová Margita, 84-éves
Hanzlíková Anna, 66-éves
Króliková Zuzana, 77-éves.
Kurucz Elemír, 56-éves
Motolíková Patrícia, 18-éves 
Szöllösyová Terézia, 76-éves
Varga Ján, 61-éves
Varchulíková Valéria, 74-éves
Vániková Anna, 90-éves
Žigárdi Štefan, 77-éves

 Kajma Alžbeta
 Schönfelder Agáta

 Vágo Georgína
 Slíška Mária
 Salay Anna
 Ember Ján

Michalák Veronika és Závadský Radoslav
Rabinová Lívia és Ringoš Martin
Lukovicsová Mária és Vincze Milan

Barta Žigmund és Gál Irena

köszönet
Köszönöm a gondozói szolgáltatá-

sok háza kollektívájának, hogy hos-
szú ideig gondoskodott nővéremről, 

Szőllősy Terézről.

Szívből köszönöm!
testvére J.V.

Értesítjük a lakosságot, hogy a szelektált 
hulladék gyűjtőudvara 2014. 12. 23-tól 
2015.1.6-ig zárva lesz. Szükség esetén 
hívják a 0917 873524-es telefonszámot.

KöZlemény

„Szent Miklós napján nincs tanu-
lás, nincs feleltetés, s  elengednek minden 
ötöst.” Ilyen és hasonló feliratokat láthat-
tunk az osztályok tábláin az iskola egész 
területén. Nem is lenne igazi ez a nap, ha 
nem látogatna el iskolánkba és az óvo-
dába a Mikulás segédeivel, az angyallal, 
az ördögökkel és hatalmas zsákjával. 
A  Mikulásnapot 2014. december 5-én 
ünnepeltük. A mikulás minden osztály-
ba bekukucskált, köszöntötte a  kicsi és 
nagy diákokat, akik tiszteletére minden-
ki édességet kapott.

Ezzel azonban a  Mikulásnap még 
nem ért véget. A Mikulás a községi hiva-

talba és a  gondozói szolgáltatások háza 
felé vette útját, hogy megörvendeztesse 
s szebbé tegye az idős polgárok napjait.

Természetesen a  Mikulás a  legki-
sebbekről sem feledkezett meg, elment 
utánuk az oviba is. Ebben az évben nem 
hiányzott a  számukra készített vidám 
műsor sem. Volt könny és nevetés is. 
Néhány gyermek félt az ördögtől, de az 
ördögök most is üres zsákkal távoztak. 
A műsor után minden gyerek csomagot 
kapott. Eljött a búcsú pillanata, s a Mi-
kulás ígéretet tett, hogy egy év múlva 
ismét meglátogat bennünket.

Katarína Tusková

mikulás a gyerekeknek

A Tornóci AI és Óvoda ezúton fejezi ki őszinte 

köszönetét
Vágó Dezider úrnak /karácsonyfák/, Mgr. Iveta Batykovának és Lídia 

Gálovának a szponzori ajándékokért, melyet a mikulási ünnepségre 
hoztak a gyerekeknek. Még egyszer tisztelettel köszönjük és minden jót 

kívánunk nekik.

Társadalmi 
 rovat

70

75

Születtek

elhunytak

Jubilánsok

Házasságot kötöttek

65. házassági évforduló

Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben a rovatban 
csak azok nevét közöljük, akik ehhez írásbeli 
beleegyezésüket adták
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Szent Miklós érkezését a gyere-
kek idén se hagyhatták ki, már néhány 
nappal előtte türelmetlenül várták. Idén 
pontosan december 6-án érkezett, ami-
kor is a Mikulásmenetet látva felcsillant 
a gyerekek szeme. A menetet angyalok 

és ördögök alkották, akik lovon és kocsi-
kon érkeztek, melyeket Végfalvi Ferenc 
és Šuster Pavol irányított.

Ez az immár hagyományos rendez-
vény Róbert Láng, Alojz Čelítko, Janko 
Kňažko és Alexander Szíjártó szponzo-
rok jóvoltából valósult meg.

Külön köszönet jár Pavel Andelnak, 
Aneta Leidlovának, Lucka Hlavatának, 

Monika Matušekovának, Laura 
Hadnaďovának, Alyska Hadnaďovának, 
Matej Križannak, Vladimír Lenčéšnek, 
Emka Dudonovának, Peter Malkonak, 
Alena Madayovának és a községi rend-
őrség tagjainak.

Hisszük, hogy a Mikulás jól érezte 
magát közöttünk és jövőre is eljön. ĺme 
a Mikulás és kísérete.

Tisztelt polgárok, horgászkollégák! 
Szinte észre sem vettük, s ismét elérkezett 
egy újabb év vége. Itt az idő, hogy értékel-
jünk és elgondolkodjunk afölött, milyen 
volt számunkra a  múlt év. Összetettsé-
gében és az élet változatosságát tekintve 

mindenkinek hozott vidám és szomorú 
pillanatokat is, melyek bizonyos irányba 
mozdítottak el bennünket. Az újságban és 
weboldalunkon egész évben tájékoztattuk 
önöket tevékenységünkről, mely a  halak 
nevelésére, védelmére, egészségi állapo-
tukkal való törődésre, továbbá a horgász-
területek betelepítésére, a  vizek minősé-
gének ellenőrzésére, a  horgászterületek 
tisztántartására, a  partszakaszok karban-
tartására és szépítésére, valamint a felnőtt-
és gyermek-horgászversenyek szervezé-
sére irányult. Ezzel a tevékenységgel függ 
össze természetesen a  horgászengedélyek 
kiadása és a szükséges nyilvántartás veze-
tése is. Ami az előző idény sikerességét il-
leti, ezt mindenki önmaga is értékelni tud-
ja. Van, aki a  kifogott halak mennyisége 
és értékesítése szerint, van, aki a kifogott 
halak nagysága- és van, aki az élmények 
alapján értékel, mely a  horgászat közben 
a  víz mellett vagy a  vízen érte. Utóbbiak 
a horgászásról készült képeket és videókat 
nézegetve az otthon melegében idézhetik 
fel a  feszültséggel teli legszebb pillanato-
kat, amikor „rekord” fogásuk volt, mely-
nek aztán visszaadták az életét, s  ezzel 
lehetővé tették  természetes, egészséges fej-
lődésüket vizeinkben. Itt az alkalom, hogy 
elgondolkodjunk, érdemes-e  fenntarta-
ni a  horgászterületeken a  horgászatot az 
egyre nagyobb nyomás miatt és a vízszint 
kedvezőtlen regulációjának hatása alatt 

a vízi építkezések által. Épp ezt a tevékeny-
séget kíséri a vízszint gyakori ingadozása 
ívás idején, s  ez évről évre szegényebbé 
teszi folyóinkat a természetes szaporodást 
illetően, ezért időnként mesterséges be-
telepítésre van szükség. Itt tájékoztatunk 
arról, hogy  már tettünk lépéseket annak 
érdekében,, hogy a Vág ezen szakaszán az 
öreg ágnál nyugalmas ívóhelyet alakítsunk 
ki a  tavaszi hónapokban. Ehhez még sok 
igyekezetre van szükség, s ezúton kérünk 
mindenkit, akinek érdeke a szép és hasz-
nos környezet megteremtése községünk  
környékén, tudásával, tanácsaival járuljon 
hozzá ennek megvalósításához. Mivel ez 
az év az önkormányzati választások éve 
is volt, ezúton szeretnénk még egyszer 
köszönetet mondani Ing. Ján Hrabovský 
polgármesternek s a község vezetőinek az 
együttműködésért, reméljük a  jó együtt-
működés a község új vezetőivel is megma-
rad. Végül köszönjük az együttműködést 
a Durmutz vadászszervezetnek s minden 
szponzorunknak is, akik egész évben vala-
mi módon támogatták tevékenységünket.

Végezetül még egy gondolat, ami sze-
rint a természeti népek élnek „Úgy éljünk 
és viselkedjünk a  természetben, hogy utá-
nunk semmi nyom ne maradjon.”

Mindenkinek kellemes karácsonyi 
ünnepeket és sikeres új esztendőt 
kívánunk! Petrov zdar!

a halászszervezet vezetősége

Az értékelés és az elmélkedés időszaka

HORGÁSZENGEDÉLYEK   
LEADÁSA

Kérjük a horgászszövetség minden 
tagját, hogy 2015. január 15-ig adja le 
kitöltött 2014-es horgászengedélyét 

Ferdinánd Vančík úrnak.
Az új engedélyek kiadására a 

zsolnai tanács nyomtatványainak 
megérkezése után kerül sor.

TÁJÉKOZTATÁS   A  TERVEZETT 
RITKÍTÁSRÓL

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
a szükséges beleegyezés és engedély 
megszerzése után az Amerika III. 

halastó környékén sor kerül az 
erdei növényzet ritkítását végző 
érdeklődők találkozására, s ott a 
ritkítás menetéről és módjáról is 

felvilágosítást kapnak.
A találkozó időpontját a helyi 

hangszóróban jelentik ki.

a halászszervezet vezetősége

3

Tornóci hírek november - december 2014

mikulás 2014



Az alakuló ülésre 2014. 12. 15-én 
került sor. Az ülés első pontja a község 
újonnan választott polgármesterének és 
képviselőinek esküje volt.

A  helyi választóbizottság elnöke, 
Suba Anna ismertette a  jelenlévőkkel 
a  2014. november 15-i  községi önkor-
mányzati választások eredményeit.

Ezt követően felszólította Ing. Július 
Rábekot, az újonnan megválasztott pol-
gármestert, tegye le az esküt.

Az eskütétel után a  polgármester 
a  leköszönő polgármestertől átvette 
a falu szimbólumait, s a polgármesterré 
választásról szóló bizonylatot. Az ülést 
a  továbbiakban már az újonnan meg-
választott polgármester vezette, felol-
vasta a község új képviselőinek esküjét. 
A képviselőtestület új képviselői, RNDr. 
Edita Belovičová, Jaroslav  Čerhák, Eri-
ka Fülöpová, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. 
Jaroslav Hlavatý,  PaedDr. Ladislav 
Kosztanko, Róbert Láng, PaedDr. Suba 
Imre , PhD.  letették a polgármesternek 
a  törvény által előírt esküt, s  átvették 
a  megválasztásukról szóló bizonylatot. 
Mivel a  polgármesteri és a  képviselői 
funkció nem egyeztethető össze, Ing. Jú-
lius Rábek a  képviselői esküt nem tette 
le, s  ezzel mandátuma megszűnt. Az új 
testület a mandátumbizottság javaslatára 
az új hely betöltésére egy  legtöbb szava-
zatot megszerző pótképviselőt javasolt, 

Ing. Petronela Vižďáková a  legközeleb-
bi ülésen teszi le az esküt. A továbbiak-
ban az új polgármester felszólalásában 
megköszönte a  leköszönő polgármester 
és a  képviselők falu érdekében végzett 
munkáját, s az új képviselőtestületnek az 
elkövetkező választási időszakra egyéni 
és munkasikereket, valamint gyümöl-
csöző és sikeres együttműködést kí-
vánt. Felszólalásában megjegyezte, hogy 
a  tisztségéből adódó feladatokat igyek-
szik a  lakosok és a  falu megelégedésére 
végezni.   

Folytatódott a tanácskozás. A képvi-
selők közül  az SzK községi rendszerről 
szóló 369/1990-es törvénye 12. §-a  2.3.5. 
és 6. bekezdése és az ehhez kapcsolódó 
törvények értelmében Ing. Jozef Hanzlík 
fogja összehívni és vezetni a  községi 
képviselőtestületi üléseket. A  községi 
önkormányzat bizottságainak létrehozá-
sát a képviselők javaslatára a következő 
ülésre halasztották. A  következő pont 
a  polgármester fizetésének meghatá-
rozása volt. A  községi önkormányzat 
a  polgármester fizetését a  polgármes-
ter tisztségének eddigi képviselők által 
meghatározott terjedelmében és az  SzK 
253/1994-es, a falvak és városok polgár-
mestereinek jogi helyzetéről és bérviszo-
nyairól szóló törvényével összhangban 
2264 euróban határozta meg. A további 
pontban megtárgyalták a  község ingat-

lanadóról szóló általános érvényű ren-
deletét. A  javaslatot a  helyi adókról és 
illetékekről szóló törvénymódosítással 
összhangban terjesztették be. Ezáltal vál-
tozott a helyi adók évi díjszabása az erdő-
területeknél /1,25 % /, besorolásra került  
azon telkek megadóztatása, melyeken 
transzformációs állomás és árusstand 
van. A  garázsokat két részre osztották, 
egyedülálló- és sorgarázsokra. Az adók 
kiszabása 2015.1.1-től nem változik. Az 
ingatlanadók kivetésénél az adózási idő-
szak január 1-i  állapota a  döntő, ezért 
az adóügyekben beállt változásokat is 
2015.1.31-ig kell jelenteni a  községi hi-
vatal adó- és illeték-szakosztályán. Az 
ingatlanadót 2015. május 31-ig kell be-
fizetni. A  beérkezett postában megtár-
gyalták Ing. Ján Hrabovský kérvényét, 
mely 9  nap ki nem merített szabadság 
kifizetésére vonatkozott. A  képviselők 
azt is és a lelépő kifizetését is elfogadták. 
Ennek rendezését a  következő ülésen, 
a  jogi álláspont előterjesztése után tár-
gyalják meg. A  leköszönő polgármester 
lelépője a törvény értelmében havi átlag-
fizetésének háromszorosa lesz. A továb-
biakban a  község főellenőre előadta az 
ellenőrzőtevékenység tervét. A vita után 
a  javaslóbizottság előterjesztette a  ha-
tározati javaslatot, melyet a  képviselők 
egyhangúlag el is fogadtak. Az elnöklő 
megköszönte a  jelenlévőknek a  részvé-
telt, és az ülést berekesztette.

A Nitra-Šaľa II.A osztály 2014/2015-
ös évadjának őszi szakasza az utolsó 
fordulókkal fejeződött be.
12. forduló
Tornóc - Žihárec 0:0
A kiegyensúlyozott mérkőzésen a haza-
iak ismét nem örülhettek a győzelemnek. 
Saját pályán három döntetlent szereztek.

13. forduló
Kráľová n.V. - Tornóc 3:0 (1:0)
A hazaiak továbbra is esélyesek voltak 
és simán győztek. A vendégeknek nem 
sikerült gólt lőniök
A későbbre halasztott mérkőzések ked-
vezőtlen eredményeket hoztak, amikor 
konkurrenseink a bennmaradásért 
vívott harcban pontokat szereztek:

Mojmírovce – N. Sady 2:1, Lukáčovce – 
Svätoplukovo 3:2. Meglepetés született 
a következő mérkőzésen: Kynek – 
Rumanová 1:0. Rumanová így nem lesz 
a tabella élén.
Bilancia – otthon    7  0  3   4   3:12   3 p.
            idegenben    6  0  0   6   3:17   0 p.

Ifjusági 
Az ifi csapat V. Klincko edző vezetésével 
a táblázat élén foglal helyet. Az utolsó 
két körben minden pontot vitt.
Tornóc – Cabaj-Čápor 10:0
Vlčany – Tornóc 2:4

A  téli szünetben a  csapatok 
terembajnokságot játszanak. A MY nitrai 
újság és a  Moget kupa 23. évfolyama 

körzeti fázisára 2014. december 26-
28-án kerül sor. A  zárásba 52 csapat 
jelentkezett. Tornóc a 10. kosárban van 
Cabaj-Čápor, H. Lefantovce, Šurianky, 
Močenok B. csapataival

A  Vágsellyei járás Tibi kupáért 
folyó teremfocibajnokságának 15. 
jubileumi évfolyamára 2015. január 
10-én szombaton kerül sor Vecsén. 
A bajnokságon 12 csapat vesz részt.

Ifjusági – a  PP Invest Cup 17. 
évfolyama februárban lesz /február 15. 
osztályzómérkőzés, 2015, február 21, 
játéknap/.

Az FK Dynamo Tornóc ezúton köszöni 
mindenkinek, aki a  múlt évben részt 
vett a  labdarúgás támogatásában, 
s a 2015-ős évre, főként a  felnőtteknek 
sok szerencsét kíván.

Labdarúgás - ilyen még nem volt
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választási eredmények Tornóc község polgármesteri- és képviselőtestületi választásáról,
melyre 2014. november 15-én kerüt sor

Bejegyzett választók száma: 2264; A választáson részt vevő választók száma: 1200
Érvényes szavazatok a képviselőtestületi választásokra: 1167; Érvényes szavazatok a polgármesterválasztásra: 1182

Az egyes polgármesterjelöltekre leadott érvényes 
szavazatok a szavazólapon felállított sorrendben:

Július   R á b e k  605 érvényes szavazat
Marián   T a k á č   214 érvényes szavazat
Ján   H r a b o v s k ý  199 érvényes szavazat
Dezider   M a r č e k   129 érvényes szavazat
Ladislav  B e n e d e   18 érvényes szavazat
Ján  G a á l   17 érvényes szavazat

A község polgármesterévé Július Rábek mérnököt 
választották.

A községi képviselőtestületbe beválasztott képvise-
lőjelöltek:

Július Rábek  475 érvényes szavazat
Róbert L á n g  414 érvényes szavazat
Imrich S u b a  389  érvényes szavazat
Edita B e l o v i č o v á  érvényes szavazat
Jozef  H a n z l í k  338  érvényes szavazat
Ladislav  K o s z t a n k o  304 érvényes szavazat
Jaroslav  H l a v a t ý  290  érvényes szavazat
Erika  F ü l ö p o v á  280  érvényes szavazat
Jaroslav  Č e r h á k  273  érvényes szavazat

Képviselőjelöltek, akiket a szavazatok alapján nem vá-
lasztottak be a képviselőtestületbe:

Petronela  V i ž ď á k o v á  265 érvényes szavazat
Judita  Š e s t á k o v á  238  érvényes szavazat
Ľudovít  Ž i l i n s k ý  232  érvényes szavazat
Katarína  T u s k o v á  224  érvényes szavazat
Alojz  Č e l í t k o  221 érvényes szavazat
Nikoleta  V a r g o v á  211 érvényes szavazat
Rastislav  H r a b o v s k ý  195  érvényes szavazat
Marek  Ž i g á r d i  177  érvényes szavazat
Dezider  A l a k s a  170  érvényes szavazat
Beáta  P a n y i k o v á  158  érvényes szavazat
Pavol  A n d e l  158  érvényes szavazat
Dominika  S z i j a r t ó o v á  157  érvényes szavazat
Ladislav  L e g n e r  143  érvényes szavazat
Štefan   M a c k y    135   érvényes szavazat
Katarína  J a r o š o v á  134  érvényes szavazat
Silvia  V i n c z e o v á  131 érvényes szavazat
Janette  M i r t o v á  130 érvényes szavazat
Gabriela  P o v á ž a y o v á   128  érvényes szavazat
František  V é g f a l v i  126  érvényes szavazat
Mária  M a r č e k o v á  105 érvényes szavazat
Marián  H o l o s  88  érvényes szavazat
Stanislava  K e s e l y o v á   84 érvényes szavazat
Ján  G a á l    78 érvényes  szavazat
Iveta   A n g y a l o v á   73  érvényes szavazat
Judita   T ó t h o v á   56 érvényes szavazat
Ján  T ó t h  44 érvényes szavazat

Amikor Vágsellyén 1991-ben létrejött egy kezdeményezés, 
hogy rendezzenek versenyt szlovák elbeszélések előadásában, 
a naptárban épp Mátyás napja volt, s így Mudr. Svetozár Hik-
kel, a Matica slovenská vágsellyei városi bizottságának elnöke 
a dátum és a helyszín alapján a versenyt Šaliansky Maťko-nak 
nevezte el.

2014. december 4-én iskolánkban sor került ennek a verse-
nynek az iskolai fordulójára. A versenyt minden évben megren-
dezzük – mégpedig a híres szlovák író  J.C.Hronský, a külföldi 
Matica slovenská első elnöke születésének évfordulóján.

A Vágsellyén megrendezésre kerülő járási fordulóra a kö-
vetkező tanulók jutottak be:
I.kategória – Vievien Telkesiová III.A
II.kategória – Katarína Pavelková  V.A
III.kategória – Mikuláš Varga  VII.A 

Örülünk, hogy a  versenybe egyre több fiú kapcsolódik 
be, s  ezzel még tarkább lesz. A  győzteseknek gratulálunk, 
s szorítunk nekik a járási fordulóban.

Mgr. Soňa Boženíková

šaliansky Maťko

A pénzügyi műveltség keretében iskolánk beszélgetést szer-
vezett a VÚB bank dolgozóival. Novelinková és Takáčová pén-
zügyi dolgozók látogattak meg minket. Megismertették a diáko-
kat a kreditkártyák fajtáival és a diákkártyával. Érdekességnek 
számított a bankjegyek eredetiségét vizsgáló gép is. A diákok 
biztosításáról és számlanyitásáról szóló információk a tanulók 
számára nagyon hasznosak voltak. Köszönjük a bank alkalma-
zottainak, hogy időt szakítottak arra, hogy tanulóinkat néhány 
bankvilágból származó információval ismertessék meg.

Katarína Tusková

beszélgetést a VÚB bank
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FA floorball már a vágsellyei járásban, így Tornócon  is 
hagyományt teremt. A Tornóci AI és Óvoda 2014. december 
9-én megrendezte a járási floorball-bajnokságot, ahol a Vág-
sellyei járás alapiskoláinak 8  csapata vett részt. Az izgalmas 
meccsek után két csapatban a Vágsellyei Hollý AI és a szintén 
vágsellyei J.C.Hronský AI jutott a döntőbe, ahol a Hronský AI 
győzött. A harmadik helyet a Vágsellyei Murgaš AI és Óvoda 
szerezte meg, amely legyőzte a Vágsellyei Bernolák Alapiskolát. 
Tanulóink döntőbe jutása csak egy hajszálon múlt.

Tavasszal az ifjabb tanulók floorball-bajnokságára kerül 
sor, melyen tanulóink szintén részt vesznek.

PaedDr. Róbert Mittermayer

Járási floorball-bajnokság

A  tornóci asztalitenisz klub már hos-
szú ideje a legjobbak közt van, nem csupán 
járási és kerületi, hanem szélesebb, szlová-
kiai méretben is. A 2014/2015-ös idényben 
sem volt ez másként. A különféle szintű ver-
senyeken összesen négy csapat mutatkozott 
be, akik községünket képviselték. A verseny 
majdnem felénél objektíven nézhetjük és 
értékelhetjük az eddigi eredményeket.

A  csapat már második éve a  Ny-
ugat 1. ligában játszik. A  nem túl sikeres 
múlt évi idény után a csapat megerősödött. 
A Kriško, Ševčik, Bízik és Macháň formá-
ciót a tapasztalt Demír erősítette. Megbízha-
tó teljesítménye és rendszeres pontszerzése 
ellenére játékostársaitól nem kap elég támo-
gatást. A szoros veszteségek egyelőre magas 
pontszerzésre nem voltak elegendők. Meg 

kell jegyezni, hogy a mérkőzések első felé-
nek többségét a csapat idegenben játszotta, 
miközben a visszavágók hazai terepen zajla-
nak majd. A  játékosok azonban  elszánták 
magukat a  harcra, s  az elsőligás reményt 
a jövő szezonra is megtartják.

A  második ligás pontokért sikerrel 
küzd a B csapat. Nyáron a csapatot me-
gerősítették Mészárossal és  Slováčikkal. 
Erősítik őket még: Molnár, Ježo és a korát 
tekintve még mindig  junior Čičmiš. Fia-
tal kora ellenére rendre szerzi a  ponto-
kat, s ezzel segíti a csapat elhelyezkedését 
a  táblázat közepén. A  8. hely 14 résztve-
vőből szép eredmény, és buzdítást jelent 
a következő mérkőzésekre.

A C  csapat mint a  4. liga újonca 
szintén sikeres idényt él meg. A múlt évi 
2. ligás tapasztalat minden játékosnak se-
gítségére volt. A versenyben biztonságot és 

tapasztalatot adnak át, melyre az edzések 
és nehéz mérkőzések során tettek szert. 
A  Kukan, Gašpierik, Čičmiš, Molnár, Ja-
roš és Kozár összetételű csapat lehet, hogy 
egyesek szerint meglepően, de biztosan 
megérdemelten tartózkodik a  negyedik 
ligás táblázat harmadik helyén.

A C csapat tavalyi továbblépése után 
a D csapat a járási versenyben maradt, 
melyet többnyire öreg harcosok alkotnak. 
A Kozár, Letko, Motolík, Varga, id.Kriško,  
Boledovičová és Lovás  összetételű csapat 
célja, hogy fokozatosan fiatal tehetségeket 
vonjon be a csapatba. Štefan Kozár veze-
tése alatt heti kétszer kb. 20 gyerek edz és 
szerez értékes tanácsot és tapasztalatot. 
A  tornóci lányok diákcsapata már maga 
mögött tudhatja első sikerét, a Vágsellyei 
járás diákcsapatainak járási bajnokságá-
ban a harmadik lett.

asztalitenisz

Ing. Jaroslav Hlavatý Autósiskolája
Mlynárska 977, 925 71 Trnovec nad Váhom

 !!! A KÖRNYÉK LEGJOBB ÁRAJÁNLATA !!!
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS LEHETSÉGES!

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI BEIRATKOZÁS
Gépkocsivezetői tanfolyamra hívjuk Önöket /B – személyautó/.

Az érdeklődők a 0903 888 164-es telefonszámon, illetve személyesen jelentkezhetnek.

:-) akciós árak, professzionális hozzáállás
:-) 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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Ha egy felnőttől kérdezzük, mit ért az 
alatt, hogy főnix – FÉNIX, úgy felel, hogy 
egy mítikus madarat – az újjáéledés és 
halhatatlanság jelképét. De ha ugyanezt  
gyermekektől kérdezzük, mindegyik azt 
válaszolja, hogy ez egy gyermekszervezet, 
melynek célja a  gyerekek segítése s  az, 
hogy a fiatalok értelmesen és hasznosan 
használják ki szabadidejüket. A  Fénix 

tornóci területi szervezete már néhány 
éve sikeresen működik, eddig egyedü-
liként  a  Nitrai kerületben. A  FÉNIX 
gyermekszervezet önkénteseit évente ki-
tüntetik munkájukért. Idén az év FÉNIX 
önkéntesét /FeDoR/ Osrblie-ben válasz-
tották meg 2014. 11. 22-23-án Vladimír 
Maňka európai parlamenti képviselő 
védnöksége alatt. Az ARANY SZÁRNY 

díjat egyik tagunk, Katarína Tusková 
nyerte el. Nagyon  örültünk ennek az 
elismerésnek. Igyekszünk fiataljainknak  
segíteni,  felkészíteni őket erre a világra, 
s emellett  aktívan részt venni a gyerekek 
és fiatalok szabadidős tevékenységében. 
S ez sikerül is.

a FÉNIX tornóci területi
szervezetének tagjai

ÁLLATKIÁLLÍTÁS A NITRAI AGROKOMpLExBEN
A  kisállattenyésztők Szlovákiai Szövetsége a  nitrai 

Agrokomplex területén hagyományosan megrendezi 
a  kisállatok országos kiállítását. 2014. november 22-én mi is 
részt vettünk ezen a  kiállításon. Megcsodáltuk a  kanárikat, 
papagájokat, galambokat, nyulakat és a többi állatot. Láthattuk 
a kutyák agilitását – mindegyik kutya szeretne sportélményekkel 
gazdagított, teljes értékű életet élni s az AGILITY ilyen. Ez egy 
sport, ahol a gazdi és a kutya is egyaránt kisportolhatja magát. 
Biztosan eljövünk legközelebb is megnézni. Már előre örülünk 
a jövő évi kiállításnak.

a  turisták

TuDuNK EGÉSZSÉGESEN RELAxÁLNI...
...s önök vajon tudnak egészségesen relaxálni? Higgyék el, 

turistáink biztosan tudnak. Egy szombat délelőtt az állomáson 
találkoztunk, s vonattal Palárikovóba utaztunk. A kastélyhoz 
vezető úton láttuk a megyeri kisvasút síneit /egykor ló húzta/ 
s a védett történelmi park nagyságát is megcsodáltuk. A park 
része az egyedi műszaki emlék is, egy vízmű, melyet a nemzeti 
kulturális emlékek listáján is nyilvántartanak. A „kis” séta 
után a helyi Welness központba látogattunk, ahol mindnyájan 
megpihentünk a fűtött medencében, pezsgőfürdőben és az 
örvénymasszázsban. Kellemesen elfáradva, de jó érzéssel 
tértünk haza. Örültünk, hogy aktívan töltöttük szabadidőnket 
… még biztosan visszatérünk ide!!!

a  turisták

turistanapló

November 14-én, pénteken ismét egy csodálatos élményben volt részünk az iskola 
szülői tanácsának jóvoltából.

A tavalyi esős felvonulás után idén az időjárás várakozáson felül kedvezett, a han-
gulat csodálatos volt: számos ember, kellemes zene a helyi hangszóróból, melyre Tor-
nóc utcáin meneteltünk, finom nyalánkságok, melyekkel az anyukák járultak hozzá 
a frissítőkhöz, s az egyszerű ötletből végtelenül kedves eseményt hoztak össze, mely 
egy időre világító egységbe kötötte össze a családokat és csemetéiket.

Őszintén köszönöm minden  szülőnek, aki bármi módon segített a  lampionos 
menet megszervezésében s a községi rendőröknek, akik végigkísértek minket a falun.

a szülői tanács nevében Gabi Povážayová

lampionos felvonulás

7

Tornóci hírek november - december 2014

A fénix gyermekszervezet és a FeDoR



harmonogram vývozu
komunálneho a separovaného odpadu v roku 2015

Tisztelt lakosok, tekintettel a közlekedési balesetek romló statisztikájára az SZK rendőrsége a Vágsellyei Közlekedésren-
dészet közreműködésével ezúton kéri önöket, hogy tartsák be a közlekedésben részt vevő kerékpárosokra és gyalogosokra 
vonatkozó szabályokat. Figyelmeztetjük önöket, hogy ezen kötelességek elmulasztását szigorúan büntetjük. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy a téli időszakban, amikor romlanak a látási viszonyok, használjanak figyelemfelkeltő elemeket /foszfo-
reszkáló mellények, sávok, szalagok/, a kerékpárosok sisakot, a közlekedésben használjanak szabályosan kivilágított biciklit 
– elöl fehér, hátul piros fénnyel. A rendőrség továbbá figyelmezteti a kerékpárosokat, hogy többször fogja ellenőrizni náluk 
az alkoholfogyasztást. Mivel az utóbbi időben nőtt a halálos és súlyos balesetek száma, fontos, hogy fegyelmezetten visel-
kedjenek és tartsák be a törvény által előírt kötelezettségeket.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, a Vágsellyei Járási Rendőrparancsnokság

A tornóci könyvtár a 2014-es évben 
az SzK Kulturális Minisztériumának 
költségvetéséből 500 euró dotációt ka-
pott. Az ebből vásárolt könyvek jegyzé-
két az érdeklődők a község weboldalán 
tekinthetik meg.

A könyvtárnak
dotációja 
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