
Zimné šantenieLukostrelecké preteky Prvé mesiace novej sezóny

2. zasadnutie Obecného zastupi-
teľstva v Trnovci nad Váhom sa konalo 
26. januára 2015 v zasadačke obecného 
úradu. Predsedajúcim bol starosta obce 
Ing. Július Rábek, prítomní boli ôsmi po-
slanci OZ. Sľub poslanca OZ zložila Ing. 
Vižďáková, takže zastupiteľstvo má plný 
počet členov.

Poslanci schválili „Rokovací poria-

dok  OZ“ a „Zásady odmeňovania po-
slancov OZ“.  Funkciou zástupcu starostu 
bola poverená RNDr. Edita Belovičová. 

Bolo zriadených 6 stálych komisií 
obecného zastupiteľstva: 
1. komisia finančná a podnikateľská
2. komisia životného prostredia, dopra-
vy, výstavby a poľnohospodárstva

3. komisia školstva a kultúry
4. komisia sociálna, bytová a zdravotníctva
5. komisia mládeže a športu
6. komisia pre dohľad nad dodržiavaním 
ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri vyko-
návaní funkcií verejných funkcionárov

Poslanci schválili aj plán práce OZ na 
I. polrok 2015.

A je to tu. Odovzdávanie výpisov 
polročného hodnotenia v školskom roku 
2014/15. Triedni učitelia odovzdali svo-
jim žiakom hodnotenie za ich polročnú 
prácu v piatok 30. januára. Niektorí boli 

„Každá práca vyžaduje celého človeka“
Jan Amos Komenský

spokojní viac, iní menej. A tí, ktorí pat-
rili medzi menej spokojných, určite za-
pracujú na tom, aby na konci školského 
roka bolo vysvedčenie lepšie. Pri hod-
notení žiackych vedomostí musí učiteľ 
rešpektovať  isté didaktické požiadavky.

Známka má odzrkadľovať skutočnú, 
reálnu úroveň vedomostí učiva.  Učiteľ 

žiakov systematicky sleduje a pozoru-
je ich prácu, aby dosiahol čo najvyššiu 
objektivitu. Je to nevyhnutná súčasť vý-
chovno-vzdelávacieho procesu.

Učitelia majú neľahkú prácu, odo-
vzdávajú vedomosti žiakom, učia ich 
novým zručnostiam a v nemalej miere 
pôsobia na žiakov aj výchovne.

Katarína Tusková

polročné hodnotenie školského roka 
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Blahoželáme jubilantom
 Lobodášová Emília
 Ács Silvester
 Karasz Juraj
 Harmath Alexander
 Jurášek Jozef

 Meszárosová Gizela
 Rakovský Belo, Ing.

 Motolíková Jolana

 Jančovičová Juliana
 Sedláková Ružena
 Hajtman Pavol
 Jančovič Dezider

Narodili sa
Varchulíková Sofia
Rábek Tomáš
Bakošová Mia

Uzavretie manželstva
Fülöp Július a Mgr. Ingrid Garčárová
Mesaroš Jozef a Hospodárová Lenka

Opustili nás
Alžbeta Fontányiová, 80 ročná
Silvia Kovácsová, 27 ročná
Hedviga Varsányiová, 71 ročná
Mária Boháčová, 69 ročná
Rajmund Dušík, 79 ročný
Morvay Jozef, 87 ročný
Szovics František, 73 ročný
Sopronyiová Beáta, Mgr., 39 ročná
Belovičová Júlia, 83 ročná
Alakszová Juliana, 81 ročná
Machová Anna, 80 ročná
Antalecz Peter, 83 ročný

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

 poďakovanie
Obyvatelia Zariadenia opatrovateľ-

ských služieb ďakujú všetkým,
ktorí prispeli ovocím, zeleninou či 

inými darmi k zlepšeniu ich
každodenného komfortu.

Za ZOS Adriána Baraníková

sa konalo 7. februára 2015, v obci 
sa utvorili dva volebné okrsky: Okrsok č.1 
v Miestnom kultúrnom stredisku pre 
voličov s trvalým pobytom v Trnovci nad 
Váhom a Novom Majeri, Okrsok č.2 pre 
voličov s trvalým pobytom v časti obce 
Horný Jatov a Kľučiareň

Do zoznamu voličov bolo zapísaných  
2 220 oprávnených voličov,  hlasovacie 
lístky si prevzalo 169 z nich. Platné hla-
sovacie lístky odovzdalo 165 oprávnených 
voličov. V obci využilo svoje právo voliť  
7,61% oprávnených voličov.

15. januára sa otvorili všetky dvere 
základnej školy pre verejnosť. Rodičia 
a  ich budúci prváci si mohli prezrieť 
priestory základnej školy, telocvične, 
školskej jedálne a školského klubu detí. 
Zúčastnili sa vyučovania, kde im pani 
učiteľka spolu so svojimi prvákmi ná-
zorne predviedli, čo ich v  budúcom 
školskom roku čaká. Zoznámila ich 

s  novými modernými formami výučby, 
napr. na interaktívnej tabuli, zážitkovým 
učením a i. Mohli diskutovať s učiteľkou 
a vedením  školy o ďalšom programe vý-
učby.  Deti si nové pomôcky aj vyskúšali. 

Môžeme s istotou povedať, že DOD 
sa vydaril a budúci prváčikovia s rodič-
mi a aj samotní pedagógovia boli veľmi 
spokojní. 

Katarína Tusková

dod v základnej škole 

Šalianske gymnázium v  minulom 
roku oslavovalo 60 rokov svojej existen-
cie. Mnohí čitatelia Trnoveckých novín 
už o  tom určite počuli, veď v našej obci 
žije veľa absolventov či už JSŠ, SVŠ, 
gymnázia, Gymnázia Juraja Fándlyho 
so štvorročným alebo osemročným štú-
diom. Pri príležitosti výročia škola vyda-
la svoju Pamätnicu. Je to prvá publikácia, 
ktorá zachytáva celú históriu školy. Sú 
v nej uverejnené mená absolventov, tablá, 
ktorých fotokópie sa podarilo získať 
a mnoho fotografií zo školského života.

Pri grafickej úprave publikácie po-
máhali Igor Boháč a Lukáš Boháč, ktorí 

sú našimi občanmi. Preto dávame túto 
publikáciu do ctenej pozornosti aj oby-
vateľom našej obce. Môžete si ju zakúpiť 
v budove Gymnázia Juraja Fándlyho.

Spoločenská 
rubrika
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 2% pre o.z. trnky
Občianske združenie „Trnky“ pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom  sa obracia 
na tých, ktorí zvažujú venovať 2% zo svojich daní v prospech neziskových 

organizácií. Ak máte záujem darovať túto sumu v prospech detí v našej škole, 
bližšie informácie nájdete na webovej stránke základnej školy

www.zstrnovecnv.edupage.sk, alebo na stránke www.trnovecnadvahom.sk.

Dňa 29.1.2015 v našej škole prebehla 
súťaž v prednese poézie a prózy pod ná-
zvom Hviezdoslavov Kubín. 

Táto súťaž v umeleckom prednese 
prebieha každoročne na počesť najväčšie-
ho slovenského spisovateľa Pavla Orszá-
gha Hviezdoslava. 
Súťaží sa v troch kategóriách:

I.kategória – žiaci 1. - 3. ročníka
II.kategória – žiaci 4. - 6. ročníka
III.kategória – žiaci 7. - 9.ročníka

Do okresného kola postúpili:
Poézia: 1. Veronika Krajčíková II.A

 2. Paulína Lobodášová V.A
 3. Valéria Macalová IX.A

Próza:  1. Samuel Pecho III.A
 2. Katarína Pavelková V.A
 3. Laura Izsófová VIII.A

Školského kola sa celkovo zúčastnilo 
26 žiakov. Potešujúce bolo, že do súťaže sa 
zapája stále viac chlapcov. Prednes hodno-
tila 3-členná porota: Mgr. Soňa Božení-
ková, Mgr. Mária Marčeková, Mgr. Ingrid 
Fülöpová. Víťazom blahoželáme a želáme 
veľa šťastia v okresnom kole.

Mgr. Soňa Boženíková

„Vy, nadšene nado mnou 
    plápolajúce hviezdy,
Váš pohľad noc tak utešenou robí,
    ach, Vás vídam, vídam vždycky rád,
vo Vás od mladi zvyknem sa kochať,
    od Vás si slávne meno požičiam,
vedzte, že zvem sa Hviezdoslav.

Svätý Valentín bol kňaz, lekár a ne-
skorší svätec. Skutky, vďaka ktorým si 
naň všetci zamilovaní na začiatku febru-
ára spomínajú, sa spájajú s vládou cisára 
Claudia II.

Claudius bol známy svojou záľu-
bou vo vojnových výpravách a odporom 
k rodinným vzťahom svojich legionárov. 
Zastával názor, že ženatý vojak starost-
livosťou o  rodinu oslabuje svoju boja-
schopnosť a  obetavosť. Preto zakázal 
svojim vojakom uzatvárať manželstvá. 
Práve kňaz Valentín tento zákaz ignoro-
val a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. 
Tu možno hľadať pôvod sviatku zamilo-
vaných, ktorý všetci zaľúbenci oslavujú 

na deň Valentínovej smrti - 14. februára. 
14. február 2015 pripadol na sobotu. 

Žiaci základnej školy si tento deň oslávili 
13. februára. 

...v  piatok sa nám škola pekne za-
červenala, žiaci prichádzali do školy ob-
lečení vo farbe lásky, počas prestávok, 
spestrených hudbou, Valentínky doručo-
vali valentínsku poštu, ktorú cez týždeň 
všetci usilovne vhadzovali do valentínskej 
schránky. Žiacka valentínska pošta neob-
sahovala vyznania lásky, ale prejavy vzá-
jomných priateľstiev. 

Aj keď sv.Valentín nie je typický slo-
venský sviatok, všetci sme si ho zamilo-
vali. V tento deň sú ľudia k sebe o niečo 
milší a priateľskejší. Každý sa snaží potešiť 
malým obdarovaním osobu, na ktorej mu 
z  celého srdiečka záleží. A  žiakom našej 
základnej školy tieto prejavy lásky a pria-
teľstva nie sú cudzie.

Katarína Tusková

Január - Február 2015

Trnovecké noviny

hviezdoslavov Kubín

3

Svätý valentín



Vážení spoluobčania a  kolegovia 
rybári! Prvé dva mesiace  sa vykonáva-
li vyhodnotenia minuloročnej sezóny, 
vyplnili a  odovzdali sa potrebné výka-
zy a  pripravili sa podklady na členskú 
schôdzu našej obvodnej organizácie, kto-
rá sa konala 28.2. Informácia o priebehu 
schôdze sa nedostala do tohto vydania 
novín, ale budeme Vás o nej informovať 
na našej web stránke www.srztrnovec.sk 
a v nasledujúcom vydaní novín.

Koncom minulého roka a  v  priebe-
hu prvých dvoch mesiacov sa vydávali 
povolenia na lov na nasledujúcu sezónu  
a  vypĺňali sa tlačivá pre centrálnu evi-
denciu členov SRZ. Začiatkom januára 
sa vyčistili staré a vytvorili sa nové lovné 
miesta na rybníku Vízallás. Počas týchto 
prác bolo zistené veľké množstvo odpad-
kov v prívodnom kanáli rybníka od Veče. 

Zápisy do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnili v termínoch od 15. 
januára do 15. februára. Pokiaľ  dieťa v príslušnom období od 
1.septembra do 31. augusta nasledujúceho roka dovŕši šesť ro-
kov, je povinnosťou každého zákonného zástupcu zapísať svoje 
dieťa na povinnú školskú dochádzku v príslušnej škole, ktorá je 
spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa,  bez ohľadu na to, 
či rodičia uvažujú o odklade PŠD alebo nie . 

V  našej základnej škole sa zápis do 1. ročníka ZŠ konal 
v dňoch 20. a 21. januára 2015. Naši predškoláci sa snažili zo 
všetkých síl ukázať pani učiteľkám, že sú šikovní  a  usilovní. 
Budúcich prváčikov privítali žiačky IV.A triedy a  pani učiteľky 
primárneho vzdelávania a predprimárneho vzdelávania. Za svo-
ju usilovnosť si odniesli pamätný list zo zápisu a rôzne darčeky, 
ktoré im budú pripomínať tento ich veľký deň. Školskú zrelosť 
budúcich prváčikov posudzovali školský psychológ a  výchovný 
poradca ZŠ.  

     V novom školskom roku 2015/2016 privítame 15 nových 
prváčikov, na ktorých sa veľmi tešíme  a želáme im veľa nových 
a pekných zážitkov v novom školskom roku.

 Mgr. Tatiana Srňáneková

Dňa 12.2.2015 sa v škôlkarskej vyzdobenej telocvični stretli 
princezné s rôznymi rozprávkovými postavičkami, aby sa spolu 
zabavili, zaspievali a zatancovali.

Karnevalová veselica bola spestrená rôznymi veselými a pú-
tavými súťažami.

Na konci krásneho predpoludnia čakalo na každú masku 
milé prekvapenie a darček od ŠAŠKA JAŠKA.

Ďakujeme rodičom za občerstvenie pre našich škôlkarov.

Za kolektív MŠ Beata Kováčová

Po roztopení ľadu a  uschnutí prístupo-
vých ciest bude potrebné túto skládku 
čo najskôr odstrániť. 12.-13.1. sa pri 
zvýšenej hladine vody vo Váhu dopusti-
la voda do rybníka Amerika III, čím sa 
zlepšili podmienky na prezimovanie rýb 
počas mrazov, ktoré boli koncom januára 
a  začiatkom februára. 17.1. sa vykonalo 
v  spolupráci sa Slovenskou ornitologic-
kou spoločnosťou sčítanie kormoránov 
na našich revíroch. V úseku od vodného 
diela Kráľová po Neded bolo sčítaných 80 
ks tohto predátora našich vôd. Vykonala 
sa inventarizácia základných prostried-
kov našej obvodnej organizácie. Zápis-
nica  bola podpísaná členmi inventari-
začnej komisie a  založená do evidencie. 
28.1.bolo Okresným úradom Šaľa, od-
borom starostlivosti o životné prostredie 
vydané rozhodnutie a súhlas na vykona-

nie výchovného zásahu do porastu drevín 
rastúcich v  okolí rybníka Amerika III. 
Po nadobudnutí právoplatnosti sa bude 
môcť začať s prácami. O začiatku prác bu-
deme informovať prostredníctvom obec-
ného rozhlasu. 

Koncom januára sa vykonalo geode-
tické zameranie starého ramena Váhu 
potrebné k  vypracovaniu  štúdie rekon-
štrukcie starého ramena, čo sa týka súčas-
ného stavu, návrhu sfunkčnenia, popisu 
nových objektov a návrh celkového rieše-
nia a určenie investičných nákladov. To je 
ďalší krok k nášmu zámeru udržať ustále-
nú hladinu vody v  tomto ramene, hlavne 
v čase neresu, kedy sa pri kolísaní hladiny 
v dôsledku činnosti vodného diela Kráľová 
väčšina ikier znehodnotí. Žiadame aj tou-
to cestou všetkých členov, ale aj ostatných, 
ktorí majú pozitívny vzťah k prírode, aby 
svojimi poznatkami a odbornými radami 
prispeli k riešeniu tohto nášho zámeru.

Petrov zdar!
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Naše deti sa veľmi potešili, keď videli 
z okna padať sneh. Ich smiech sa ozýval po 
celom okolí. Deti sa guľovali a aby im bolo 
ešte veselšie, s  nadšením gúľali a  stavali 

snehuliaka. Zimné šantenie pokračovalo 
aj v  nasledujúcich zimných dňoch v  za-
sneženej prírode.

Za kolektív MŠ Beata Kováčová

Padá sniežik padá
Do našeho dvora
Pod perinu bielu
Ukryla sa hora

...koľkokrát sa spýtate, toľkokrát do-
stanete odpoveď. Zakaždým inú. Ale naši 
turisti vedia odpoveď. 

Dňa 18.12.2014  žiaci našej základnej 
školy v spolupráci s Územnou organizáci-
ou FÉNIX Trnovec nad Váhom, navštívili 
výrobný závod Coca Cola  Lúka pri Pieš-
ťanoch. Tam sa dozvedeli, že než sa slávny 
nápoj  Coca Cola dostane k nám na stôl, 
musí prejsť komplikovanou cestou. Samo-
zrejme, že sme  museli  byť pri tom. 

Na úvod nás privítala  „projekt 
managerka“ výrobne výkladom histó-
rie Coca Coly. Počas výkladu nám dala  
otázku: „Viete, aké sú dve najčastejšie po-
užívané slová na svete?“ odpovedali sme 
rôzne a nakoniec sme sa dozvedeli, že sú 

to Coca Cola (čo sme aj predpokladali) 
a OK (to neuhádol nikto). 

Predtým ako sme mohli vidieť sa-
motnú výrobu nápoja, dostali sme ešte 
pár inštrukcií, ako sa správať v  závode. 

Výrobný závod Coca Coly v  Lúke pri 
Piešťanoch je vybavený najmodernejšou 
technikou a preto treba byť opatrný.

Po zaujímavom zážitku v Coca Cole 
naše cesty viedli do Čičmian, pamiatko-
vej rezervácii ľudovej architektúry - do 
obce, ktorá je známa starobylou  a  uni-
kátnou architektúrou, maľovanými zru-
bovými drevenicami. A  neskôr sme si 
prezreli Slovenský Betlehem v   Rajeckej 
Lesnej  - obdivuhodné dielo majstra Jo-
zefa Pekaru, ktoré zobrazuje nielen Ježi-
šovo narodenie, ale aj dejiny slovenského 
národa. 

Domov sme odchádzali s  nezabud-
nuteľnými zážitkami a  spokojní, že sme 
videli zasa niečo nové a niečo nové sa aj 
naučili.  

Katarína Tusková

Január - Február 2015
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Jubilejný 15. ročník sa uskutočnil 
10. januára 2015 v  hale Spojenej školy 
vo Veči.  Priaznivci futbalu videli naozaj 
zaujímavé zápasy. Hralo sa osvedčeným 
spôsobom, v  skupine sa stretol každý 
s  každým, do vyraďovacích bojov po-
stúpili všetky tímy. Jeden zápas trval 18 
minút. Jedenásť mužstiev z  okresu Šaľa 
doplnili Horné Saliby.

Futbalisti TJ Dynamo Trnovec nad 
Váhom boli zaradení do skupiny A spolu 
s Močenkom A, Hornými Salibami a Be-
tonáris Šaľa.

H. Saliby - Trnovec n. V. 3:2 
Močenok A - Trnovec n. V. 0:0 
Trnovec n. V. - Betonáris Šaľa 4:0

Konečná tabuľka skupiny A
1. H. Saliby 3    2    1    0    5:2    7
2. Močenok A 3    1    2    0    2:0    5
3. Trnovec 3    1    1    1    6:3    4
4. Betonáris Šaľa 3    0    0    3    0:8    0

V osemfinále sa stretol
Trnovec n. V. - Šaľa st. d. 0:1.

Po tretíkrát za sebou o víťazovi roz-
hodol až penaltový rozstrel. V ňom uká-
zali najpevnejšie nervy hráči H. Salíb. 

Všetkých priaznivcov nášho mužstva 
určite poteší správa, že najlepším strel-
com bol Štefan Barány, ktorý strelil tri 
góly. Rovnaký počet gólov dali aj Bleho 
z H. Kráľovej a Očenáš z H. Salíb, potre-
bovali však na tento výkon vyšší počet 
zápasov.

Spracoval Štefan Kočiš

Lukostrelecký klub Hubert Arrows 
dňa 24.1.2015 usporiadal lukostrelecký 
3D pretek v okolí poľovníckej chaty v Tr-
novci nad Váhom. Jednalo sa o  5.kolo 
Zimnej ligy, tak aj počasie bolo typicky 
zimné, so snehom, vetrom, blatom a chla-
dom. Ale aj napriek tomu prišlo 125 súťa-
žiacich, z rôznych kútov Slovenska, Čiech 
aj Maďarska. 

Strieľalo sa na 27 3D terčov (mode-
ly zvierat v skutočnej veľkosti) po 2 šípy. 
Súťažiaci boli rozdelení do skupín, v kaž-
dej skupine bolo max. 6 ľudí. Prvý výstrel 
bol okolo pol 11-tej a pretek trval cca do 
druhej. Ľudia sa vracali zmoknutí, uzime-
ní, ale s  úsmevom na tvári. Lukostreľba 

je totiž srdcovou záležitosťou a  je úplne 
jedno, či sneží  alebo svieti slnko, ten po-
cit stojí za to. Kým sa ľudia dobre najedli 
chutnej horúcej fazuľovej polievky, napi-
li sa horúceho čaju, spočítavali sa body 
v  jednotlivých kategóriách. Vyhodnote-
nie súťaže bolo okolo tretej. Víťazi dostali 
krásne medaily s  lukostreleckým motí-
vom, okrem toho všetky súťažiace deti si 
mohli vybrať nejakú sladkosť. 

Náš klub je organizátorom seriálu 
„Južná 5-ka“  a nasledovná  súťaž orga-
nizovaná naším klubom bude 6.6.2015 
– 4.kolo Slovenského pohára, čo je 
najvyššia úroveň v  tejto lukostreleckej 
disciplíne na Slovensku. Lukostrelec-

ký klub Hubert  Arrows Trnovec nad 
Váhom združuje lukostrelcov z  okolia, 
ktorí holdujú 3D lukostreľbe. Tréningy 
sa konajú na strelnici Hubert pri No-
vom Majeri a pre zimné tréningy sme si 
upravili priestory  bývalej sýpky. Máte tu 
možnosť vyskúšať streľbu na rôzne terče 
ako aj 3D terče.

Ak Vás len trošku zaujal tento krás-
ny historický šport, ste srdečne vítaní, 
prídite sa pozrieť buď na tréningy alebo 
na súťaže a garantujeme Vám, že si luko-
streľbu zamilujete. Viac info nájdete aj 
na: www.hubertarrows.sk alebo na Face-
booku hľadajte skupinu „Lukostrelecký 
klub Hubert Arrows“

Bc. Kristína Kunová, Ing. Dušan Horváth

Trnovecké noviny
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2015. január 26-án került sor a köz-
ségi hivatal üléstermében. Az elnöklő Ing. 
Július Rábek, a falu polgármestere volt. Az 
ülésen a  testület nyolc képviselője jelent 
meg. Ing. Vižďáková letette az esküt, így 
a képviselőtestület teljes létszámú lett.

A  képviselők elfogadták a  testület 
évi tanácskozási rendjét és a  képviselők 
jutalmazásának alapelveit. A  polgármes-

ter helyettesének tisztségét RNDr. Edita 
Belovičová tölti be.

Az ülésen a  képviselőtestület 6  állandó 
bizottságot hozott létre:
1. pénzügyi- és vállalkozói bizottság
2. környezetvédelmi-, közlekedési-, épí-
tésügyi- és mezőgazdasági bizottság
3. iskolaügyi- és kulturális bizottság

4. szociális-, lakás- és egészségügyi bi-
zottság
5. ifjúsági- és sportbizottság
6. bizottság az SZNT 357/2004-es, közér-
dekek védelméről szóló törvénye betar-
tásának ellenőrzésére a  köztisztviselők 
funkciójára vonatkozóan

A  képviselők elfogadták a  testület 
2015. első félévére kiterjedő munkatervét.

S íme, elérkezett. Itt a 2014/2015-ös 
tanév első féléve írásbeli értesítői kiadá-
sának ideje. Az osztályfőnökök január 
30-án adták ki a tanulóknak félévi mun-
kájuk értékelését. Néhányan elégedettek 
voltak, mások kevésbé. A  kevésbé jó 

„Minden munka egész embert kíván“
Jan Amos Komenský

eredményeket elérő gyerekek is bizony-
ára azon lesznek majd, hogy év végére 
jobb eredményeket érjenek el.

  A  gyerekek értékelésénél a  peda-
gógusnak több módszertani követelmé-
nyt is figyelembe kell vennie. A jegynek 
a  tudás valódi, reáli szintjét kell vissza-
tükröznie. A tanító rendszeresen figyeli 
a  diákok munkáját, hogy minél objek-

tívebben értékelhesse azt. Ez az oktató-
-nevelő munka elengedhetetlen része.

   A pedagógusok feladata nem kön-
nyű, átadják a  tanulóknak az ismerete-
ket, új készségeket fejlesztenek ki ben-
nük, s nem kis mértékben nevelésükhöz 
is hozzájárulnak.

Katarína Tusková

Az első félév értékelése

Tornóci Hírek
Tornócközség kéthavonta megjelenő lapja
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Jubilánsok
 Lobodáš Emília
 Ács Silvester
 Karasz Juraj
 Harmath Alexander
 Jurášek Jozef

 Mészáros Gizela
 Rakovský Belo mérnök

 Motolík Jolana

 Jančovič Juliana
 Sedlák Ružena
 Hajtman Pavol
 Jančovič Dezider

Újszülöttek
Varchulík Sofia
Rábek Tomáš
Bakoš Mia

Házasságot kötöttek
Fülöp Július és Mgr. Garčár Ingrid 
Mesaroš Jozef és Hospodár Lenka

Elhunytak
Fontányi Alžbeta, 80-éves
Kovács Silvia, 27 éves
Varsányi Hedviga, 71 éves
Boháč Mária, 69 éves
Dušík Rajmund, 79 éves
Morvay Jozef, 87 éves
Szovics František, 73 éves
Sopronyi Beáta, Mgr., 39 éves
Belovič Júlia, 83 éves
Alaksza Juliana, 81 éves
Macho Anna, 80 éves
Antalecz Peter, 83 éves

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

 köszönet
A gondozói szolgáltatások házá-
nak lakói köszönetet mondanak 

mindenkinek, aki napi komfortjuk 
javításához gyümölccsel, zöldséggel 
és egyéb ajándékokkal járult hozzá.

A GSZH nevében
Adriána Baraníková

A népszavazásra 2015. február 7-én 
került sor, községünkben két választó-
körzetet hoztak létre:
1.sz. választókörzet: a helyi kultúrház-
ban, a tornóci és újmajori lakosok részére
2.sz. választókörzet Horný Jatov és 
Kľučiareň lakosai számára

A választók jegyzékébe 2 220 válasz-
tásra jogosult polgárt jegyeztek be, a sza-
vazólapot 169-en vették át. Az érvényes 
szavazatok száma 165 volt. A községben 
választási jogával a szavazópolgárok 7,61 
%-a élt.

Január 15-én az iskola minden aj-
taja kitárult a nagy nyilvánosság előtt. 
A szülők és jövendő elsős gyermekeik 
megtekinthették az iskola épületét, a 
tornatermet, étkezdét, iskolai klubot. 
Részt vettek a tanításon is, ahol a tanító 
néni elsős tanulóival együtt szemléltet-
te, mi vár rájuk a következő tanévben. 
Megismertette velük az új korszerű ta-

nítási formákat, pl. az interaktív táblát, 
az élményszerű tanítást stb. Beszélhettek 
a tanító nénivel s az iskola vezetőivel a 
további tanítási programokról. A kicsik 
ki is próbálhatták az új segédeszközöket.

   Biztosra vehetjük, hogy a nyílt nap 
jól sikerült, a jövendő kis elsősök szüle-
ikkel együtt, s maguk a pedagógusok is 
nagyon elégedettek voltak. 

Katarína Tusková

Nyílt nap az alapiskolában

A vágsellyei gimnázium a múlt év-
ben ünnepelte fennállásának 60. évfor-
dulóját. A  Tornóci Hírek sok olvasója 
hallott róla, hiszen községünkben szá-
mos olyan lakos él, aki a régi általános 
műveltséget nyújtó középiskolában, 
gimnáziumban illetve a Fándly Gimná-
zium négyéves vagy nyolcéves tagoza-
tán végzett.

Az évforduló kapcsán az iskola ki-
adta évkönyvét. Ez az első olyan publi-
káció, mely az iskola teljes történelmét 
öleli fel. Közlik benne a végzősök neveit, 
tablóit, valamint az iskolai eseményekről 
készült képek fénymásolatait.

A grafikai szerkesztést a falunkbéli 
Igor Boháč és Lukáš Boháč segítette. 
Épp ezért lakosaink figyelmébe ajánljuk 
ezt a  kiadványt. Az évkönyvet a  Juraj 
Fándly Gimnázium épületében vásárol-
hatják meg.

Társadalmi 
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 adójuk 2%-át
A Tornóci AI és Óvoda mellett működő „Trnky” polgári társulás kéréssel 

fordul azokhoz, akik fel szeretnék ajánlani valamilyen szervezetnek adójuk 
2%-át. Ha szeretnék iskolánk tanulóinak hasznára fordítani ezt az összeget, 
bővebb információt iskolánk honlapján, www.zstrnovecnv.edupage.sk illetve 

a www.trnovecnadvahom.sk weboldalon találnak.

Iskolánkban 2015. január 29-én került 
sor a Hviezdoslavov Kubín elnevezésű 
vers- és prózamondó versenyre. Ezt a 
versenyt P.O. Hviezdoslav tiszteletére 
évente megrendezzük. A tanulók három 
kategóriában álltak rajthoz:

I.kategória – 1.-3. osztályos tanulók
II.kategória – 4.-6. osztályos tanulók
III.kategória – 7.-9. osztályos tanulók

A járási fordulóba jutottak:

Vers: 1. Veronika Krajčíková II.A
2. Paulína Lobodášová V.A
3. Valéria Macalová IX.A

Próza:  1. Samuel Pecho III.A
 2. Katarína Pavelková V.A
 3. Laura Izsófová VIII.A

Az iskolai fordulóba 26 tanuló kapc-
solódott be. Örvendetes, hogy a verseny-
be egyre több fiú jelentkezik. Az előadást 
három tagú zsűri – Mgr. Soňa Boženíko-
vá, Mgr. Mária Marčeková és Mgr.Ingrid 
Fülöpová – értékelte.

A győzteseknek gratulálunk, a járási 
fordulóhoz pedig sok szerencsét kívánunk!

Mgr. Soňa Boženíková

„Vy, nadšene nado mnou 
    plápolajúce hviezdy,
Váš pohľad noc tak utešenou robí,
    ach, Vás vídam, vídam vždycky rád,
vo Vás od mladi zvyknem sa kochať,
    od Vás si slávne meno požičiam,
vedzte, že zvem sa Hviezdoslav.

Szent Bálint /Valentin/ pap, orvos, 
s  később szent volt. Cselekedetei, me-
lyeknek köszönhetően minden szerel-
mes rá emlékezik február elején, Clau-
dius császár uralkodásához kötődnek. 
Claudius hobbija a katonai hadjárat volt, 
s  légiósai családi állapotára, viszonyai-
ra ellenszenvvel tekintett. Az volt a  vé-
leménye, hogy a  nős katonák családdal 
való törődése gyengíti harci kedvüket 
és áldozatkészségüket. Ezért katonáinak 
megtiltotta, hogy házasságot kössenek. 
Épp Bálint pap volt az, aki ignorálta ezt 
a tilalmat, s titokban továbbra is összees-
kette a  szerelmeseket.  Ide nyúlik vissza 
a szerelmesek ünnepének eredete, melyet 

a  párok Bálint halálának napján, febru-
ár 14-én tartanak. 2015-ben február 14. 
szombatra esett. Iskolánk tanulói február 
13-án tartották.

...pénteken az iskola pirossá válto-
zott, a tanulók a szerelem színébe öltözve 
jelentek meg. A  zenével tarkított szüne-
tekben a  „valentinkák” Bálint-napi pos-
tát kézbesítettek, melyet a gyerekek egész 
héten a  Valentin-ládába dobtak. A  Va-
lentin-posta nem szerelmi vallomásokat 
tartalmazott, hanem a  kölcsönös barát-
ságot fejezte ki. S  bár Szent Bálint nem 
kifejezetten szlovák ünnep, mindnyájan 
megszeretük. E napon az emberek kicsit 
kedvesebbek, barátságosabbak egymás-
sal. Mindenki igyekszik valami apróság-
gal örömet szerezni annak a személynek, 
akit szeret, aki fontos neki. És iskolánk 
tanulóinak a szeretet és a barátság  meg-
nyilvánulásai nem idegenek.

Katarína Tusková

Január - Február 2015
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Az első két hónapban sor került az 
előző évi idény értékelésére, kitöltöttük 
és átadtuk a  szükséges kimutatásokat, 
előkészítettük területi szervezetünk tag-
sági gyűlését, melyre február 28-án került 
sor. A  gyűlésről szóló információk nem 
kerültek bele az újság mostani számába, 
de tájékoztatjuk önöket a  www.srztrno-
vec.sk weboldalon illetve lapunk követ-
kező számában.

A múlt év végén s ez év első két hó-
napjában kiadtuk a horgászengedélyeket 
a következő időszakra, s kitöltöttük a ny-
omtatványokat a tagok központi nyilván-
tartásába.

Január elején kitisztítottuk az öreg 
horgászhelyeket és a vízállás halastónál 
újakat hoztunk létre. E munkák idején 
nagy mennyiségű szemetet találtunk 
a  halastó Vecse felőli csatornájánál. 

Az első osztályba való beíratás január 15-től február 15-ig 
tartott. Ha a  gyermek az adott időszakban, szeptember 1-től 
a következő év augusztus 31-ig betölti hatodik életévét, törvény-
es képviselője köteles őt beíratni az állandó lakhelyéhez tartozó 
iskolába, tekintet nélkül arra, hogy szeretnék-e  kérni a  követ-
kező iskolalátogatás elhalasztását, vagy sem.

Iskolánkban az elsősök beíratására 2015. január 20-21-én 
került sor. Jövendő elsőseink minden erejüket bevetve igyekez-
tek megmutatni a tanító néniknek, milyen ügyesek és szorgal-
masak. A IV.A osztályosok és az alsó tagozatos tanító nénik, va-
lamint az óvó nénik üdvözölték őket. Szorgalmukat emléklappal 
és különféle ajándékokkal jutalmazták, melyek majd erre a napra 
emlékeztetik őket. Iskolaérettségüket az iskolapszichológus és 
a nevelési tanácsadó vizsgálta.

   A 2015/2016-os tanévben 15 új elsőst üdvözölhetünk 
körünkben, akiknek nagyon örülünk, és az új tanévben sok új, 
szép élményt kívánunk nekik.

 Mgr. Tatiana Srňáneková

2015. február 12-én az óvoda feldíszített tornatermében talál-
koztak a hercegnők és más mesealakok, hogy együtt mulassanak, 
énekeljenek, táncoljanak. A mulatságot érdekes és színes verseny-
ek tarkították.

A kellemes délelőtt során minden jelmezre egy kedves kis 
meglepetés, Šaško Jaško ajándéka várt.

Köszönjük a szülőknek, hogy frissítőt készítettek a kis ovi-
soknak.

az óvoda kollektívája nevében Beata Kováčová

A jég elolvadása és a bekötőutak kiszá-
radása után ezt a lerakatot el fog kelleni 
távolítani.

Január 12.-13-án a  Vág emelkedett 
szintje lehetővé tette, hogy vizet engedje-
nek az Amerika III. halastóba azért, hogy 
a halak jobban átvészeljék a január végi és 
február eleji fagyokat.

Január 17-én a  Szlovákiai Ornitoló-
giai Társasággal karöltve horgászterüle-
teinken sor került a  kárókatonák meg-
számlálására. A  királyfai víztározó és 
Negyed közti szakaszon 80 darab ilyen 
ragadozót számláltunk meg.

Alapszervezetünkben sor került az 
alapeszközök leltározására is. A  jegyző-
könyvet a  leltárbizottság tagjai írták alá 
s tették a nyilvántartásba.

Január 28-án a Vágsellyei Járási Hiva-
tal környezetvédelmi osztálya határozatot 

adott ki az Amerika III. halastó környé-
kén lévő fák és növényzet ritkítására. En-
nek hatályba lépése után hozzáfoghatunk 
a munkához. A munkák kezdetéről a he-
lyi hangszórón keresztül tájékoztatunk.

Január végén sor került a  Vág öreg 
ágának geodetikus mérésére az öreg ág re-
konstrukciós tanulmányának kidolgozá-
sához, mely a jelenlegi állapotra, a funk-
cióssá tétel javaslatára, az új objektumok 
leírására és a megoldási javaslatra illetve 
az invesztíciós befektetések meghatározá-
sára vonatkozik. 

Ez egy további lépés ahhoz, hogy 
megtartsuk ebben az ágban a víz szintjét, 
főleg ívás idején, amikor a királyfai víztá-
rozó okozta szintingadozáskor az ikrák 
nagy része megsemmisül.

Ezúton kérjük a  tagokat és azokat, 
akik pozitívan viszonyulnak a  termés-
zethez, hogy ismereteikkel és szakmai 
tanácsaikkal segítsék eme igyekezetünket.

Petrov zdar!

Tornóci hírek
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Gyermekeink nagyon megörültek, 
amikor látták az ablakból, hogyan hull  a 
hó. Kacagásuktól visszhangzott a környék. 
A gyerekek hógolyóztak, s hogy fokozód-
jon a vidámság, hemperegtek, hóembert 

építettek A téli pajkosságok a havas ter-
mészetnek köszönhetően az elkövetkező 
napokban is folytatódtak.

az óvoda kollektívája nevében
Beata Kováčová

Hull a hó, hull a hó,
fehér hótakaró
borítja a tájat,

erdőt, mezőt, fákat...

...ahányszor felteszik a kérdést, any-
nyiszor kapnak választ. Mindig másmi-
lyent. De turistáink tudják a feleletet.

2014.12.18-án iskolánk tanulói 
a tornóci FÉNIX szervezettel ellátogat-
tak a  Coca Cola Lúka pri Piešťanoch-
ban lévő gyártórészlegére. Ott tudták 
meg, hogy mielőtt a  népszerű üdítő 
asztalunkra kerül, bonyolult utat kell 
bejárnia. Ennél természetesen ott kel-
lett lennünk.

Először a  „projektmenedzser” üd-
vözölt bennünket és előadta a  Coca 
Cola történetét. Közben megkérdezte: 
„Tudjátok, melyik a  világon a  két leg-
gyakrabban használt szó?” – külön-
féleképpen válaszolgattunk, s  végül 

megtudtuk, hogy ez a  Coca Cola /
gondoltuk is/ és az OK /ezt senki sem 
találta el/.

   Mielőtt magát a  gyártást láttuk 
volna, kaptunk egy kis útmutatót, ho-

gyan viselkedjünk az üzemben. A Pös-
tyén melletti gyártórészleg a  legmo-
dernebb technikával működik, ezért 
óvatosnak kell lenni.

Az érdekes Coca Colás élmények 
után utunk Čičmany-ba vezetett, mely 
a népi építészet emlékhelye. Ez a köz-
ség régi, egyedi architektúrájáról, fes-
tett faházairól ismert. Később Rajecká 
Lesnán megtekintettük a  Szlovák Bet-
lehemet – Jozef Pekar csodálatra méltó 
alkotását, mely nem csupán Jézus szü-
letését, de a  szlovák nemzet történel-
mét is ábrázolja.

Felejthetetlen élményekkel, elége-
detten tértünk haza, s  örültünk, hogy 
ismét láttunk és tanultunk valami újat.

  
Katarína Tusková
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A  jubileumi 15. évfolyamra 2015. 
január 10-én került sor a vágvecsei egy-
esített iskola sportcsarnokában. A  fo-
cirajongók valóban érdekes meccseket 
láthattak. A bevált módszert használták, 
a  csoportban mindenki mindenkivel 
játszott, a selejtezőbe minden csapat be-
került. Egy mérkőzés 18 percig tartott. 
A  vágsellyei járás tizenegy csapatát Fel-
sőszeli egészítette ki.

A  TJ Dynamo Tornóc focistáit az 
A  csoportba sorolták a  Močenok A-val, 
Felsőszelivel és a Betonáris Šaľa csapatával.

H. Saliby - Tornóc 3:2 
Močenok A - Tornóc 0:0 
Tornóc - Betonáris Šaľa 4:0

Az A csoport táblázata
1. H. Saliby 3    2    1    0    5:2    7
2. Močenok A 3    1    2    0    2:0    5
3. Tornóc 3    1    1    1    6:3    4
4. Betonáris Šaľa 3    0    0    3    0:8    0

Nyolcaddöntő:
Tornóc - Šaľa st. d. 0:1.

A  győztesről immár harmadszor 
döntöttek a büntetőrúgások. Itt a  legerő-
sebb idegzetűeknek a felsőszeli játékosok 
bizonyultak.

 Csapatunk minden szurkolóját bizo-
nyára örömmel tölti el a hír, hogy  Štefan 
Bárány 3 góllal a legjobb lövő lett. Ugya-
nennyi gólt rúgott a felsőkirályi Bleho és 
a felsőszeli Očenáš is, de nekik ehhez több 
mérkőzésre volt szükségük.

Feldolgozta Štefan Kočiš

A Hubert Arrows íjászklub 2015.1.24-
én 3D-s íjászversenyt  rendezett a tornóci 
vadászház környékén. Ez volt a  téli liga 
5. fordulója, az időjárás is tipikusan téli 
volt: hó, szél, sár, hideg. Ennek ellenére 
125 versenyző jött el Szlovákia, Csehor-
szág és Magyarország különféle tájairól. 
27  3D-s célpontra lőttek 2 nyíllal /állatok 
életnagyságú modelljei/. A  versenyzőket 
csoportokra osztották, mindegyikben 
maximum 6  ember volt. Az első célzás-
ra fél 11-kor került sor, a verseny kb. két 
óráig tartott. Az emberek megázva, át-
fagyva, de arcukon mosollyal tértek visz-
sza. Az íjászat ugyanis szívügy, s  teljesen 
mindegy, hogy havazik vagy süt a  nap, 

mindenképp megéri. Amíg az emberek 
jóllaktak a  forró bablevessel, s  forró teát 
ittak, összeszámolták az egyes kategóriák 
pontjait. A verseny értékelésére háromkor 
került sor. A győztesek íjászmotívummal 
díszített érméket nyertek, s  ezen kívül 
minden versenyző gyermek édességet is 
választhatott. 

A klubunk szervezi a Déli ötös soro-
zatot és a legközelebbi általunk szervezett 
verseny a  Szlovák Kupa 4. fordulója lesz 
2015.6.6-án, mely Szlovákiában a  leg-
magasabb szintű íjászverseny. A  tornóci 
Hubert Arrows íjászklub a környék azon 
íjászait tömöríti, akik a  3D-s  íjászatnak 
hódolnak. Az edzéseket az Újmajor mel-

letti Hubert lövöldében tartják, a téli idő-
szakra pedig a régi magtárhelyiséget hoz-
ták rendbe. Itt kipróbálhatják a  3D-s  és 
különféle más céltáblákat is.

Ha csak egy kicsit is érdekli önöket 
ez a történelmi sport, szívesen látjuk önö-
ket, jöjjenek el, nézzék meg az edzést vagy 
a versenyt, s garantáltan beleszeretnek az 
íjászatba.

Bővebb információkat a  www.
hubertarrows.sk weboldalon vagy 
a  Facebookon találhatnak, keressék 
a „Hubert Arrows íjászklub” címszót.

Bc. Kristína Kunová
Ing. Dušan Horváth
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