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O Z N A M Y 

 

Obec Trnovec nad Váhom 
oznamuje vlastníkom ornej 
pôdy v katastri obce Trnovec 
nad Váhom, že  má záujem 
o odkúpenie ornej pôdy. Ma-
jitelia pôdy, ktorí chcú pôdu 
odpredať, sa môžu prihlásiť 
na obecnom úrade.  
  Cena bude určená dohodou. 

      
 
 

     Zo  14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
    v Trnovci nad Váhom konaného 28. júla 2008 

vacích miest v areáli, 
- žiadosti nájomníkov bytoviek č.
994 a 995 o vyhradenie parkova-
cích miest a ukladá komisii fi-
nančno-plánovacej určiť výšku 
poplatku za ich vyhradenie, 
- informáciu  o postupe prác pri 
vysporiadaní pozemkov v areáli 
bývalého Hydrostavu a priľahlých 
pozemkov vo vlastníctve SPF, 
- informáciu o riešení zabezpeče-
nia el. energie pre Horný Jatov, 
- informáciu o príprave žiadosti 
na rekonštrukciu verejného osvet-
lenia v obci, 
- informáciu o stanoviskách obča-
nov k odpredaju pozemkov pre 
stavebný obvod, 
- uložilo komisii výstavby a ŽP 
predložiť návrh zmien v ÚPN ob-
ce. 
5. V rámci diskusie starosta obce
informoval o ponuke firmy Me-
gaspol Nitra pri vybavovaní depo-
zitára múzea pre obec  a  doporu-
čila podanie na VÚC.  
Ing. Hanzlík sa informoval na 
práce pri vybavovaní pozemkov 
na rodinné domy, tlmočil požia-
davky občanov na pomenovanie
futbalového štadióna po neb. An-
tonovi Keszelim. Poslanec Láng
navrhol upraviť okraje cesty pod 
mostom a opravu výmoľov, dorie-
šiť otázku cintorína, navrhol al-
ternatívne riešenie nového sta-
vebného obvodu.  Pán Čelítko na-
vrhol opravu elektrických zástr-
čiek v ZOS a ďalšie drobné zme-
ny, RNDr. Belovičová tlmočila
žiadosť občanov v Novom Trnov-
ci o vybudovanie spomaľovačov
na Dlhej ulici, upozornila na na-
vezenú zeminu pri dome nebohej 
 

 
 
            1. V rám

Obecné zastupiteľstvo  vo svo-
jom programe prejednalo nasle-
dovné: 

ci plnenia rozpočtu  ob-
ce za I. polrok 2008 poslanci: 
- zobrali na vedomie plnenie
príjmov a výdavkov za prvý pol-
rok 2008 
- prejednali a schválili rozbor
hospodárenia a plnenie rozpočtu 
obce za I. polrok 2008 a zmenu 
rozpočtu na rok 2008. 
2. Poslanci schválili predloženie
žiadosti o NFP na projekt Zber-
ný dvor separovaných zložiek
odpadu a kompostáreň nad 10 t
v celkovej výške 22 688 551,10 
Sk, pričom spolufinancovanie
projektu vo výške 5% 
z vlastných zdrojov z rozpočtu 
obce činí 1 134 427,56 Sk. 
3. Obecné zastupiteľstvo schvá-
lilo výber dodávateľa na pre-
stavbu budovy Materskej školy
a cenovú ponuku firmy ME-
GASPORT s.r.o. Nitra v sume 
1 866 172,- Sk s DPH. 
4. Došlá pošta: 
OZ schválilo: 
- pridelenie obecného bytu
v bytovke súp. č. 304 Jozefovi
Mesarošovi, 
- predĺženie nájmu 1-izbového 
bezbariérového bytu v byt. dome 
č. 584 Drahoslave Janáčovej. 
OZ berie na vedomie: 
- žiadosti RNDr. Ivana Semana
a Jána Chrenka o odkúpenie čas-
ti obecného pozemku, 
- žiadosti nájomníkov bytu. č.78
a 79 o oplotenie areálu zdrav.
strediska a zároveň uložilo ko-
misii výstavby a  ŽP preveriť
možnosti  zvýšenia počtu  parko- 
 

p. Kováčikovej. Mgr. Boženík in-
formoval o zvalenom stĺpe pred 
Takáčovými na nitrianskej ceste 
v Novom Trnovci a Ing. Hrabovský 
sa zaujímal, či sa niečo robí 
s obchvatom obce. Zmienil sa aj 
o návrhu občanov Horného Jatova 
na obnovu topoľov na križovatke. 
Viac príspevkov v diskusii neod-
znelo. 

Z 15. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva 
zo dňa 18. augusta 2008 

   Na tomto zasadnutí OZ v Trnovci 
nad Váhom prejednalo a schválilo: 
1. Predloženie žiadosti o poskytnu-
tie NFP v rámci blokového grantu 
Modernizácia verejného osvetlenia 
na realizáciu podprojektu „Moder-
nizácia a rekonštrukcia verejného 
osvetlenia obce Trnovec nad Vá-
hom“.  
2. Zabezpečenie realizácie podpro-
jektu „Modernizácia a rekonštrukcia 
verejného osvetlenia obce Trnovec 
nad Váhom“ po  schválení žiadosti 
o poskytnutie NFP dodávateľom –
Pavol Székházi, Dlhá nad Váhom č. 
278. 
3. Výšku celkových nákladov na 
projekt v sume 3 133 521,- Sk.  
 



2                                                                             TRNOVECKÉ  NOVINY                                                 júl - august       
 

Hornojatovčania opäť spolu! 
 Spontánne zorganizované prvé stretnutie Hornojatovčanov v júni 1997 oslovilo veľké 
množstvo ľudí a na stretnutie ich prišlo približne štyristo. Účastníci odchádzali plní pek-
ných spomienok a s prianím zopakovať podobné podujatie aj v budúcnosti. Po uplynutí 
11 rokov sa organizátori na základe záujmu rozhodli opäť po rokoch usporiadať spolo-
čensko-kultúrne podujatie II. stretnutie rodákov a dlhodobých obyvateľov Horného Jato-
va. Po dlhých mesiacoch namáhavej prípravy sa tak 28. júna 2008, presne po jedenástich 
rokoch, mohlo uskutočniť druhé stretnutie rodákov Horného Jatova, a tentokrát aj Kľu-
čiarne. Na podujatie bolo prihlásených približne 500 účastníkov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska i Nemecka, čo znamenalo veľkú zodpovednosť pre organizátorov, aby poduja-
tie splnilo očakávania všetkých návštevníkov. Program stretnutia sa začal o 13.00 hodine, 
ale už od doobedňajších hodín prúdili do tradične vyzdobeného areálu bývalej školy prví 
rodáci. Mnohí sa stretli po dlhých rokoch a často sa v očiach ľudí zaleskli slzy. No neboli 
to slzy smútku, boli to slzy radosti zo stretnutia s priateľmi. 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
júl – august 

 

Narodili sa : 
Mercedes Stojková 

Jozef Malko 
 

Jubilanti : 
70 rokov:  Margita Keszeliová 
 Anna Lisická 
 Alžbeta Mandáková 
75 rokov: Magdaléna Bartolenová 
 Terézia Miskolcziová 
 Vojtech Szijartó 
 Františka Tóthová 

 

Pre účastníkov boli pripravené bohaté 
vystúpenia folklórnych a speváckych 
súborov, dychová hudba Duslanka, 
svoj talent predviedli aj deti zo zá-
kladnej školy v Trnovci nad Váhom 
pod vedením pani riaditeľky PaedDr. 
Evy Klinckovej, s krásnymi piesňami 
vystúpili mladí ľudia z Trnovca nad 
Váhom, ktorí sa pripravovali pod ve-
dením p. Antona Klincka, krásne za-
spieval aj Peter Šramek zo Šale, kto-
rého mnohí poznajú z televíznej šou, 

V programe, ktorý organizátori pripravili, v úvode vystúpili s príhovormi: Ing. Július 
Rábek - starosta obce, Mgr. Jaroslav Barcúch  - prednosta obvodného úradu v Šali, a 
za organizátorov RSDr. Peter Gomboš. 

 Michal Zalubil 
80 rokov: Helena Hátašová 
 Oľga Hrabovská 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 rokov:   Štefan Šgorica 
 

Uzavreli manželstvo: 
Pavol Tóth a Silvia Šupenová 

 

Opustili naše rady : 
Irena Csányiová – 88 ročná 
Ivan Gašparík – 47 ročný 

Juliana Mezeiová – 82 ročná 
Július Kružlík – 67 ročný 

Jaroslav Mesároš – 70 ročný 
Ladislav Novák -  74 ročný 
Anton Brenkuš – 71 ročný 

divákov zabavila aj ľudová rozprávačka pani Slávka Gálová z Novej Vsi nad Ži-
tavou a do tanca hrala hudobná skupina Z času na čas zo Šale.  Organizácia školského roka 2008/2009 
Súčasťou programu bola aj návšteva miestneho cintorína spojená so svätou om-
šou, ktorú celebroval miestny farár Mgr.Karol Schönwiesner. 

Vyučovanie :     Prvý polrok :        
sa začína 1. septembra 2008 (pondelok)  

Druhé stretnutie rodákov a dlhodobých obyvateľov Horného Jatova sa vydarilo. Po 
mnohých rokoch si našli k sebe cestu ľudia, ktorých nejakým spôsobom táto malá 
časť Slovenska spája. Ľudia po rokoch navštívili miesto svojho rodiska, miesto, 
kde stál ich dom, miesta, kde sa hrávali s kamarátmi a vymýšľali detské huncút-
stva, miesta, kde chodili v lete na čerešne, slivky a jabĺčka, miesta, kde strávili 
krásne chvíle zo svojho života. Sme nesmierne radi, že sme v srdciach ľudí rozo-
zvučali strunky porozumenia, radosti, nostalgie a príjemných spomienok. Pozitívne 
ohlasy a slová vďaky sú pre organizátorov dostatočnou odmenou za čas venovaný 
príprave tejto kultúrno-spoločenskej akcie a budú povzbudením aj pri príprave ďal-
šieho, už III. stretnutia rodákov a dlhodobých obyvateľov Horného Jatova, ktoré 
bude určite skôr, než o jedenásť rokov. 

vyučovanie sa začína 2. septembra 2008 (utorok)   
a končí sa 29. januára 2009 (štvrtok)  

Druhý polrok : 
sa začína 1. februára 2009 (nedeľa) 
vyučovanie sa začína 2. februára 2009 (pondelok)  
a končí sa 30.júna 2009 (utorok) 
Prázdniny :        Jesenné prázdniny:        
sa začínajú 30.októbra 2008 (štvrtok) 
a končia sa 31.októbra 2008 (piatok) 
Vyučovanie sa začína 3. novembra 2008 (pondelok) 

Vianočné prázdniny: 
sa začínajú 22.decembra 2008 (pondelok) 

Na záver by sme radi poďakovali sponzorom podujatia, Nitrianskemu samospráv-
nemu kraju, Obecnému úradu v Trnovci nad Váhom, firmám Pro Cs Šaľa, Sagris 
a.s. Trnovec nad Váhom, Eldus Šaľa, Menert Šaľa, Tatiane Bevilanquovej-
Dojčanovej s manželom, Miroslavovi Košíkovi, Róbertovi Lángovi a organizáto-
rom podujatia  RSDr. Petrovi Gombošovi,  Cecílii Galbavej,  Ing. Danielovi Kňaž-

a končia sa 7.januára 2009 (streda) 
Vyučovanie sa začína 8.januára 2009 (štvrtok) 

Polročné prázdniny: 
sú 30.januára 2009 (piatok) 

Jarné prázdniny : 
sú v jednotlivých krajoch nasledovne: 
16. – 20. február 2009:   
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský kraj 
23. – 27. február 2009  
Prešovský, Košický kraj 
02. – 06. marec 2009   
Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky kraj 

Veľkonočné prázdniny : 
sa začínajú 09.apríla 2009 (štvrtok) 
a končia sa 14.apríla 2009 (utorok) 
Vyučovanie sa začína 15.apríla 2009 (streda) 

Letné prázdniny: 
sa začínajú 01.júla 2009 (streda) 
a končia sa 31.augusta 2009 (pondelok) 
Vyučovanie sa začína 02.septembra 2009 (streda) 

kovi, Dušanovi Marče-
kovi, Ladislavovi Dobo-
šovi, Vierke Janíkovej-
Blažekovej, Mgr. Niko-
lete Vargovej, Ing. Joze-
fovi Kukanovi. Za rodá-
kov Kľučiarne boli ná-
pomocní: Ing. Ján Hra-
bovský a Ervín Kunder-
lík ako i všetci, ktorí po-
máhali s prípravou podu-
jatia. 
               organizačný výbor 
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ní požiaru rákosia v objekte AMERIKA II, kedy dňa 
3.4.2008  na veľkej ploche horelo a hrozilo  rozšíre-
nie požiaru na okolité budovy v obci. O týchto ak-
ciách  OHZ sa pochvalne vyjadrovali tam prítomní 
občania. 

    Zo zápisníka obecnej polície       Neviditeľní zabijaci Smrť na koľajniciach ŽSR   

   Jedným z nich je aj komunálny od-
pad. 

Hliadka OP pri obchádzkovej službe bola
svedkom tragickej udalosti na železničnej sta-
nici v Trnovci n/V, kde  40 ročný muž si pri 
naskakovaní na vlak, ktorý práve odchádzal  zo 
stanice utrpel vážne zranenie s následkom smr-
ti. Hliadka OP zabezpečila miesto činu a vyko-
nala patričné opatrenia. Upozorňujeme obča-
nov na nebezpečenstvo pri zakázanom prechá-
dzaní cez koľajnice.  

Obec v tomto smere robí maximum, 
ale nedostatkov je stále dosť. Dôka-
zom je okolie obce. Na viacerých 
miestach sa nachádzajú divoké sklád-
ky, dôkazy nášho nezáujmu o životné 
prostredie. Stačí, ak máme poriadok 
okolo vlastného obydlia, o zvyšok sa 
nestaráme. Táto záležitosť, viditeľné 
kopy odpadu, má aj svoju druhú 
stránku – tú neviditeľnú. Na prvý po-
hľad sa dokonca môže upratovanie 
a následné spaľovanie v záhrade, pri 
dome, kúrenie tuhým palivom môže 
javiť ako pozitívny jav, lenže jeho ne-
viditeľnými sprievodcami  sú jedovaté 
látky, ktoré sa uvoľňujú do ovzdušia.  

Hádzali kamene na vlakovú súpravu  
V ten istý deň vo večerných hodinách hliadka 
OP bola telefonicky požiadaná železničnou po-
líciou o prešetrenie oznámenia rušňovodiča 
osobného vlaku, ktorý oznámil, že na železnič-
nom moste ŽSR v Trnovci n/V maloleté deti 
hádžu kamene do okien vlaku. V spolupráci s 
MsP Šaľa bola vykonaná akcia na zadržanie
páchateľov. Od tej doby tak MsP Šaľa ako i OP 
Trnovec pravidelne hliadkujú na uvedenom
mieste. Zo strany železničnej polície boli prija-
té  opatrenia, že  pomocou kamery takéto uda-
losti dokumentuje. 

Pálenie buriny  Počas obchádzkovej služby hliadka 
OP spozorovala dym a následne zistila, že sa jedná o 
pálenie buriny. Nakoľko pálenie buriny je zakázané 
VZN obce, páchateľovi bola uložené bloková poku-
ta. 

Až 30% všetkého odpadu tvoria plas-
ty, pričom výhľad do roku 2020 uvá-
dza až 80%. 

Vyhrážal sa a útočil na spolužiakov 
Na základe oznámenia maloletého žiaka ZŠ 
v Trnovci n/V, že ho v škole a aj na ceste  do 
školy napáda a vyhráža sa mu spolužiak. Boli 
privolaní rodičia oboch žiakov a za prítomnosti
riaditeľky ZŠ a triednej učiteľky bol s nimi vy-
konaný pohovor. 
Bitka medzi občanmi na ulici 
K hromadnej bitke došlo medzi občanmi na ul. 
Majerská v Trnovci n/V. Privolaná hliadka OO 
PZ Šaľa prípad prevzala na MČ pre podozrenie
z trestného činu  a k podaniu vysvetlenia pred-
viedla celkom 6 občanov. 
Bitka medzi žiakmi ZŠ. 
Na OP oznámila telefonicky riaditeľka ZŠ, že
medzi žiakmi došlo k bitke a vyhrážkam. Na 
základe tohto oznámenia boli do ZŠ privolané 
matky detí a bola s nimi spísaná zápisnica o 
pohovore pre účely ďalšieho konania a ozná-
menia na príslušné miesto. 

Na skládkach sa z PVC uvoľňujú fta-
láty a ťažké kovy. Dostávajú sa do 
pôdy a vody a postupne dochádza 
k ich vstrebávaniu živými organiz-
mami. Pálením plastov sa do ovzdušia 
uvoľňujú dioxíny. Takýto spôsob na-
kladania s PVC je ten najhorší možný, 
lebo dioxíny pri väčšom úniku priamo 
poškodzujú organizmus, pri nižších 
dávkach sa postupne prostredníctvom 
stravy dostávajú do tela zvierat, rýb 
a ich následnou konzumáciou, či kon-
zumáciou výrobkov z nich aj do tela 
človeka. Poškodzujú nervový 
a imunitný systém, štítnu žľazu, rep-
rodukčné funkcie, spôsobujú rakovinu 
mäkkých tkanív. Vedci pokladajú dio-
xíny za najjedovatejšie chemikálie. 
Dioxín je 40 ráz jedovatejší ako cyan-
káli. Má  negatívny vplyv na plod po-
čas tehotenstva a pri dojčení. 

Rušenie nočného kľudu V posledné dni sa dochádza 
k rušeniu nočného kľudu najmä v parkoch a ihris-
kách na celom území obce. Tejto problematike venu-
jeme patričnú pozornosť, tieto miesta budú monito-
rované a v spolupráci s OO PZ Šaľa budú vykonané 
akcie na kontrolu požívania a podávania alkoholu 
mladistvým osobám, hazardným hrám  a rušeniu 
nočného kľudu a to najmä  vo večerných hodinách a 
cez víkend.  
Úmyselné zapálenie slamy po žatve 
Za jeden deň dvakrát boli privolaní požiarnici zo Ša-
le ako i Obecného hasičského zboru na uhasenie po-
žiaru, konkrétne slamy po žatve, ktorú  úmyselne za-
pálili občania.Za ich konanie boli riešení uložením 
blokovej pokuty. Upozorňujeme občanov, že pálenie 
buriny ako i slamy je v rozpore s VZN obce  a ziste-
né priestupky budú riešené uložením blokovej poku-
ty a oznámením na správne konanie vo veci. Záro-
veň páchateľom hrozí aj povinnosť uhradenia nákla-
dov na výjazd požiarnikov. 
Lov rýb v chovnom rybníkuNepovolené predávanie  Hliadka OP počas ob-

chádzkovej služby spozorovala štátnu občianku 
z Rumunska, ktorá v obci predávala tovar -
paplóny bez príslušného povolenia, bola jej
uložená bloková pokuta, potom bola vykázaná 
z obce a udalosť bola oznámená na políciu NZ.
Dopravná nehoda  K dopravnej nehode bola 
privolaná hliadka OP, ktorá po posúdení zá-
važnosti udalosti toto oznámila na políciu 
v Šali a až do príchodu „nehodovkára“ na mies-
te vykonávala riadenie dopravy. 
Krádež strešnej krytiny  Na OP bolo telefonic-
ky oznámené, že v Hornom Jatove kradnú 
strešnú krytinu z objektu nefunkčného VKK.
Hliadka  páchateľov na MČ zadržala a privola-
la hliadku OO PZ Šaľa, ktorá vec prevzala do
preverovania pre podozrenie z trestného činu 
krádeže.   
Požiar stohu slamy   Na základe oznámenia o 
požiari stohu slamy bola na miesto vyslaná aj
hliadka Obecného hasičského zboru, 
ktorá sa do 5 minút zúčastnila  hasenia vodou a 
bola nápomocná až do rána druhého dna. Včas-
ným uhasením požiaru stohu bolo zabránené 
rozšíreniu požiaru na okolité nezožaté role obi-
lia za objektom, kde horelo. 
Obecný hasičský  zbor sa zúčastnil aj pri hase- 

  Člen rybárskej stráže 
z Trnovca n/V oznámil, že  maloleté deti na chov-
nom rybníku zv. Vermek  chytajú ryby. Na mieste 
boli zadržané a boli tam privolené matky detí. Po 
zistení, že sa jedná o prečin pytliactva prípad bol 
oznámený na OO PZ Šaľa, ktorý prípad prevzal na 
mieste. 

Vieme, že v minulom roku sa zistilo, 
že vajíčka z mesta Šaľa obsahujú 
dvojnásobok dioxínov, než povoľujú 
normy. Odborníci varujú, že masové 
zamorenie životného prostredia spô-
sobujú drobné podnikateľské aktivity, 
staršie vozidlá, či kúrenie tuhým pali-
vom v rodinných domoch.  Krádež dámskej kabelky 

Na OP bolo telefonicky oznámené, že došlo 
k odcudzeniu dámskej kabelky s obnosom l5.000-
SK, a dokladmi totožnosti. Nakoľko sa jednalo o 
trestný čin krádeže, prípad taktiež prevzali príslušní-
ci OO PZ  Šaľa. Pri zablokovaní bankomatovej karty 
bolo zistené, že páchatelia sa práve pokúšajú vybrať 
peniaze z účtu poškodenej. Na základe tohoto ziste-
nia prípad prevzal vyšetrovateľ PZ Šaľa. Upozorňu-
jeme občanov, aby si dávali na svoje veci a doklady 
pozor, aby  znemožnili páchateľom doklady zneužiť.

Pri každom spaľovaní komunálneho  
odpadu majme na mysli, koľko ne-
bezpečných zabijakov vypúšťame do 
ovzdušia.  Nemyknime len ľahostajne 
plecom nad tým, že sused, či drobný 
podnikateľ odvedľa robí smrad, ktorý 
možno o desať domov ďalej už ani 
nezaregistrujú, tak načo sa vzrušovať. 
Veď si len robí poriadok a šetrí nákla-
dy. Občas sa  posťažujeme, ale ďalej 
vec neriešime. 

 

Záverom upozorňujeme občanov, aby venovali po-
zornosť  aj  pohybu cudzincov, prípadné zistenie 
pohybu podvodníkov a pokusu meniť peniaze na 
Euro a toto okamžite hlásili na Políciu č.tel.158.   

Rozhodne je šetrnejšie k životnému 
prostrediu využiť zber separovaného 
odpadu, ktorý obec organizuje vždy 
v prvý pondelok v mesiaci, prípadne 
zberný dvor separovaného odpadu, 
ktorý sa v obci nachádza.  

Obecná polícia nevykonáva nepretržitú 24 hodino-
vú službu. V prípade našej neprítomnosti môžete 
súrne a neodkladné udalosti oznámiť na OO PZ 
Šaľa č .tel. 158 alebo 0961 343 705. Nezvyšujme zamorenie životného 

prostredia týmito tichými zabijakmi.                              Za  pomoc a pochopenie ďakujeme 
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                  Futbal 
Na hody remíza 
V generálke na novú sezónu II. A triedy 
Nitra – Šaľa 2008/2009 sa našim nedari-
lo. Trnovec – Vinohrady n/V 1:4 (1:2) 
Jediný gól zaznamenal M. Turian. 
Na súpiske sú hráči – Szitás, Jamrich,
Klincko, Vríčan, Bartuš T., Puskás Sz., 
Puskás T., Doboš, Legner, Bartuš Z., Ja-
náč, Turian, Obycký, Székházi, Páleš,
Boženík, Balogh, Žilinský J., Žigárdi,
Varga, Molnár E., Petrovič L., Ács, Öl-
vecký. 
l. kolo – Trnovec – Cabaj-Čápor 1:0 
(1:0) 
Pred 100 divákmi rozhodoval  Hrušov-
ský. Už v 10. min. otvoril skóre
z pokutového kopu Janáč. Ďalšie mož-
nosti zostali nevyužité. V druhom polčase 
ožili hostia, ale brankár Szitás a jeho žrď 
boli proti skórovaniu. 
V zostave kola – Janáč. 
2. kolo – Trnovec – Diakovce 1:1 (1:1) 
Pred 200 divákmi rozhodoval Tóth. 
V hodovom zápase sa domácim nepoda-
rilo skoro už tradične vyhrať. Skóre otvo-
ril v 18. min. hlavou Puskás T. Po polho-
dine za ruku sa kopala 11-ka, ktorú hos-
ťujúci Bestro využil. Na stave 1:1 sa už
nič nezmenilo, hoci šanca Janáča si pýta-
la gól. Na druhej strane výborne zneš-
kodnil šance hostí Szitás. 
3. kolo  - Lužianky – Trnovec 1:0 (0:0) 

P. Stojka 5, N. Kántor 2, L. Kukla 2, M. 
Dymák, Ma. Farkaš, Mi. Farkaš, M. Stoj-
ka 

Pred 50 divákmi rozhodoval Kollárik. 
Po začiatočnom oťukaní sa prekvapujúco 
územnej prevahy zmocnili hostia. Dobré
šance však zostali nevyužité. Trest prišiel
v 52. min, keď sa lobom ujali vedenia do-
máci. Vyrovnanie viselo na vlásku, ale ani 
Janáč a najmä Jamrich domáceho brankára 
neprekonali. Pri troche streleckého šťastia 
mohli body brať hostia. 

4. kolo Trnovec – Močenok 3:0 (3:0) 
1. Trnovec  4 0 0 0 27:5 12 
2. Nové Sady  4 4 0 0 14:3 12 
3. Dražovce  4 3 1 0 20:7 10 
4. Ivanka  4 2 1 1 13:6 7 
5. Cabaj-Čápor  4 2 1 1 7:10 7 
6. Diakovce  4 2 0 2 13:7 6 
7. Neded  3 1 1 1  8:3 4 4. kolo – Trnovec – Hájske 0:1 (0:1) 8. Močenok  3 1 0 2  6:5 3  

1. Lužianky 4 3 0 1  7:4 9 9. Vlčany  4 1 0 3 12:14 3 
2. Selice 4 3 0 1  8:6 9 10.Selice  4 1 0 3 5:12 3 
3. Ivanka 3 2 1 0 12:7 7 11. V.Zálužie  4 2 0 2 5:23 3 
4. Kráľová n/V 3 2 1 0  8:4 7 12.Svätoplukovo 3 0 0 3 4:20 0 
5. Hájske 3 2 1 0  4:2 7 13.Mojmírovce  3 0 0 3 3:22 0 
6. Svätoplukovo 4 2 0 2 14:8 6  

Žiaci : 1. kolo KS SŽ J   Trnovec – Te-
šedíkovo 0:5 (0:1) 

7. H.Lefantovce 4 1 2 1 10:10 5 
8. P.Kesov 4 1 1 2  5:5 4 

         2. kolo Neded – Trnovec 3:0 kont.
hostia prišli neskoro 

9. Trnovec 4 1 1 2  2:3 4 
10.Diakovce 4 1 1 2  4:6 4 
11. Mojmírovce 4 1 1 2  6:9 4  

1  Jelka 2 2 0 0 24:1 6 12.Cabaj-Čápor 3 1 0 2  6:3 3 
2. Trstice 2 2 0 0 22:0 6 13.Rišňovce 4 0 2 2  6:14 2 
3. V.Úľany 2 2 0 0   3:0 6 14.Kynek 4 0 1 3  9:20 1 
4. Ivanka 2 1 1 0 11:5 4  

Dorast – prípravný zápas: 5. Neded 2 1 1 0   7:4 4 
Vinohrady – Trnovec 6:3 6. T. Mlyňany 2 1 0 1   6:2 3 

7. Tešedíkovo 2 1 0 1   5:1 3 Ml. dorast Vinohrady – Trnovec 14:0 
8. Sládkovičovo 2 1 0 1   1:6 3                    Trnovec – Šaľa (žiačky) 3:1 9. Vlčany 2 1 0 1 5:11 3 

Dorast 1. C trieda 10.H.Kráľová 2 1 0 1 4:13 3 
1. kolo – Trnovec – Cabaj-Čápor 7:1 
(4:1) P. Stojka 2, M. Farkaš 2, M. Dymák,
L. Kukla, F. Surányi 

11.Gabčíkovo 2 0 0 2   2:4 0 
12.Trnovec 2 0 0 2   0:8 0 
13. Pata 2 0 0 2  1:12 0 
14. Mojmírovce 2 0 0 2  0:24 0 

2. kolo Trnovec – Diakovce 4:3 (1:2)   

St. páni: V hodovom zápase sa zrodila
remíza: Trnovec – Dlhá nad Váhom 2:2 

L. Kukla 2, F. Surányi, M. Dymák 
3. kolo Trnovec – V. Zálužie 13:1 (5.0) 

                                       Spracoval Štefan Kočiš

Pohár pre Kaviareň Výsledky :        1. Schalke Pohoda Pub      10 b. 
A1 - B2     Schalke - Barmix       3 : 5    2. Gamberi                           7 b. XIII. ročník minifutbalového turnaja o

putovný pohár starostu obce Trnovec nad
Váhom získalo družstvo KAVIAREŇ
Šport. 

B1 : A2     Kaviareň - Gamberi   3 : 1    3. Takí obyčajní chlapci      7 b. 
O 3.miesto : Schalke  - Gamberi   8 : 0        4. Dividenda                        4 b. 
Finále o 1.miesto :               5. Rýchle nohy                     0 b. 
Kaviareň Šport - Barmix   5 : 2 „B“ Tabuľka: Do turnaja, ktorý sa uskutočnil dňa 5. jú-

la 2008, bolo prihlásených 10 družstiev
dospelých a 10 mládežníckych a z toho 2
dievčenské. (družstvá mládeže: TORAS,
Ševčík, Chlpaté päty, Divokí chlapci,
Xintex, Internacionale, Pupkáči, Ajax,
Pohoďáčky, Vampírky) 

Celkové poradie :         1. Kaviareň Šport               12 b. 
1. Kaviareň Šport         2. Barmix         2. Barmix                            9 b. 
3. Schalke Pohoda Pab     4. Gamberi       3. ŠK Slovan                       6 b.                

4. Karlubík s.r.o.                 3 b.                
5. Redbul                             0 b. 

5. Takí obyčajní chlapci   6. ŠK Slovan 
7. Dividenda                 8. Karlubík s.r.o   
9. Rýchle nohy            10. Redbul Po stretnutiach v skupinách sa súťažilo v

streľbe z 11 m. Prihlásilo sa 47 strelcov v 
kategórii dospelých a 45 v kategórii mlá-
dež. 

 

Družstvo na 1.mieste získalo putovný 
pohár. 

V turnaji mládeže   
Poradie : 1.Ševčík       2.Toras  

Družstvá na 1. - 3. mieste finančnú od-
menu. 

3.Chlpaté päty             4.Internacionále 
Súťaž  dospelých vyhral s 21 presnými
zásahmi Vladimír Klincko, na druhom
mieste skončil Tomáš Jančár a na treťom 
Lorant Horváth. V súťaži mládeže 1. mies-
to získal Miroslav Farkas s 10 presnými 
zásahmi, na druhom mieste skončil Michal
Keszeli a na treťom Patrik Lencsés. Súťa-
žiaci umiestnení na 1.- 3. mieste obdržali 
vecné ceny. Do semifinále postúpili prvý 
dvaja zo skupín.                

V hlavnom turnaji boli družstvá rozloso-
vané do dvoch skupín "A" a "B". Družstvá na 1. - 4.mieste vecné ceny. 

Turnaja sa zúčastnilo okolo 200 športo-
vcov - futbalistov, ktorí spolu s divákmi 
sa mohli občerstviť v bufete a zajesť si 
hot-dog a dobrý guláš. 

Skupina "A"        1. Schalke Pohoda Pub 
 2. Gamber    3. Dividenda 
 4. Rýchle nohy   5. Takí obyčajní chlapci 
Skupina „B          1. Kaviareň Šport 
 2. Redbul    3. Karlubík Organizátori ďakujú všetkým za účasť a 

pomoc pri organizovaní tohto turnaja. 
Tešíme sa na budúci rok. 

 4. Barmix    5. ŠK Slovan 
Výsledky v skupinách:  
„A“ Tabuľka                                          Mgr.Juraj Boženík 

 

TRNOVECKÉ  NOVINY  -   dvojmesačník  obce  Trnovec nad Váhom.  Vydáva:   Obec Trnovec nad Váhom   Zodpovedný:  Ing. Július Rábek 
Redakčná rada:  E.Bócsová, Ing. A.Motolíková, K.Zalubelová, RNDr. E.Belovičová, PaedDr. L.Kosztanko. Grafická úprava:  E.Bócsová 

Adresa pre poštový styk :  listy adresujte na obecný úrad a označte ich heslom  „Trnovecké noviny”.  Reg.č.:  OÚ Galanta  25/1996    Zadarmo 
 



T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R    E   K 
TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 

   

Évfolyam XIII.                            Szám 4       Július - Augusztus 2008                                             Ingyenes   

         

 

 
Értesítés        

Tornóc község értesíti a  Tornóc 
község kataszterébe tartozó 
szántóföld-tulajdonosokat, hogy 
érdeklődést tart a szántóföldek 
megvételére. 
A földtulajdonosok, akik el sze-
retnék adni földjeiket, jelentkez-
hetnek a községi hivatalban. Az 
ár megegyezés szerint lesz meg-
határozva 

tett területen parkolóhelyek száma 
növelésének lehetőségét, 
- a 994–es és a 995-os számú lakások 
bérlőinek parkolóhelyek kijelölésére 
vonatkozó kérelmét és feladatul adja 
a pénzügyi és tervező bizottságnak
meghatározni a kijelölésükért járó il-
letéket, 
- a volt Hydrostav udvar területének 
és a hozzátartozó, a Szlovák Földhi-
vatal tulajdonában levő földterületek 
elrendezése körüli munkák folyama-
táról szóló tájékoztatót, 
- Felső Jató elektromos energiával
való bebiztosításának megoldásáról
szóló tájékoztatót. 
- a község nyilvános világítássásának 
felújítására kérvény előkészítéséről
szóló tájékoztatóját, 
- a lakosság a földterületek eladásáról 
az új építési körzethez állásfoglalásá-
ról szóló tájékoztatót, 
- feladatul adta a kiépítési és környe-
zetvédelmi bizottságnak a községi te-
rület rendezési tervben
a változtatások javaslatának benyúj-
tását. 
5. A vita keretében a község polgár-
mestere tájékoztatott  a Megaspol 
Nitra vállalat  ajánlatáról a község 
számára  a múzeum depozitja elinté-
zésére, és ajánlotta benyújtását 
a Kerületi Önkormányzatba.   
Hanzlík mérnök úr érdeklődött 
a családi házak földterületei intézése 
körüli munkákról, tolmácsolta 
a lakosok kérését a labdarúgópályát 
elnevezni az elhunyt Keszeli Antal
után. Láng képviselő ajánlotta meg-
javítani az utak szélét a híd alatt és 
a kialakult kátyúhelyek megjavítását,
megoldani a temető kérdését, és al-
ternatív megoldást javasolt az új épí-
tési körzetre. Čelítko úr javasolta az 
idősek otthonában megjavítani a vil-
lanykonnektorokat és más apróbb
változtatásokat, RNDr. Belovičová
tolmácsolta Új Tornóc lakosainak ké-

 
 

        A tornóci községi képviselőtestület  
     2008 július 28 – án megtartott 14. üléséről 

 
 
            1. A köz
költségv

A községi képviselőtestület a követ-
kezőket tárgyalta meg programjá-
ban: 

ség 2008–as évi I. féléve
etésének teljesítése kereté-

ben a képviselők: 
- Tudomásul vették a 2008-as év I. 
féléve bevételeinek és kiadásainak 
teljesítését  
- Megtárgyalták és jóváhagyták a
község gazdasági elemzését és 
a község költségvetésének teljesíté-
sét a 2008 - as év I. félévére, vala-
mint a 2008-as év költségvetése vál-
toztatásait. 

rését    forgalomlassítók   kiépítésére  
a  Hosszú    utcában,   figyelmeztetett 
az elhunyt Kováčová háza mellé fel-
halmozott földrakásra. Mgr.  Boženík 
tájékoztatott Új Tornócban a nyitrai 
úton a Takácsék háza mellett ledőlt os-
zlopról, majd Hrabovský mérnök úr 
érdeklődött, hogy történik- e valami 
a falut elkerülő út ügyében. Megemlí-
tette Felső Jató lakosainak javaslatát 
a kereszteződésben a jegenyefák felújí-
tásával kapcsolatban.  További vitafel-
szólalás nem hangzott el. 

2. A képviselők jóváhagyták vissza-
térítendő pénzkölcsön kérvényének 
benyújtását „Az osztályozott hulla-
dékgyűjtő udvar és   komposztáló
10 tonnán felül” tervezetére 2 268 
851,10 Sk nagyságban, miközben
a tervezet közös finanszírozásának
nagysága  5 %-ban  saját források-
ból a község költségvetéséből 1 134 
427,56 Sk-t tesz ki.  
3. A községi képviselőtestület jóvá-
hagyta az óvoda épületének átépíté-
sére kiválasztott kivitelezőt a ME-
GASPORT Nitra kft. -t és árajánla-
tát 1 866 172.— Sk nagyságban
Áfával együtt. 

    A tornóci községi képviselő-   
  testület 2008 augusztus 18–án  
        megtartott 15. üléséről 

Ezen képviselőtestületi ülésen 
a következők lettek megtárgyalva és 
jóváhagyva: 

 4. Beérkezett posta: 
A KT jóváhagyta:  -Községi lakás 
kiutalását a 304-es számú lakóház-
ban Mesaroš Jozefnak. 1. A Nyilvános Világítás Modernizálá-

sa Blok Grant keretében  visszatérítet-
len pénzeszközök nyújtására kérvény 
beadása  „ A Tornóc község nyilvános 
világításának  modernizálása és felúji-
tása“ altervezet megvalósítására. 

A korlátok nélküli 1 szobás lakás
bérletének meghosszabbítását az
584-es számú házban Janáčová D. 
A KT tudomásul veszi: 
- RNDr. Ivan Seman és Ján Chren-
ko kérvényét  községi földterület
részének megvételére, 

 2. „A Tornóc község nyilvános világí-
tásának  modernizálása és felújitása“ 
altervezet megvalósitásának bebiztosí-
tása a pénzeszközök kérvényének  jó-
váhagyása után Pavol  Székházi, Dlhá 
nad Váhom č. 278 kivitelező által. 

- a 78-as és a  79-es számú lakások
bérlőinek kérvényét az egészsé-
gügyi központ területének bekeríté-
sére és egyben  feladatul adta a 
kiépítési és környezetvédelmi bizot-
tságnak  megbizonyosodni az  emlí- 

3. A tervezet teljes  költségének nagy-
sága 3 133 521,- Sk összegben.  
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 A Felső Jataiak újra együtt! TÁRSADALMI ROVAT

 

A résztvevők számára a folklór- és 
énekkkarok gazdag fellépései voltak el-
készítve, a Duslanka fúvószeneker, te-
hetségüket bemutatták a Tornóci Ala-
piskola  tanulói PaedDr. Klincková Eva 
igazgatónő vezetésével, szép énekekkel 
léptek fel Tornóc fiataljai, akik Klincko 
Anton vezetésével ké-szültek, szépen 
énekelt Peter Šramek Sellyéről, akit 
a televíziós műsorból ismerhettünk meg, 
a nézőket szórakoz-tatta Gálová Slávka 
népi mesemondó is Nová Ves nad Žita-
vou-ból,  és  a talpalávalót 

 Az 1997 júniusában  spontán rendezett Felső Jataiak  első találkozója az emberek nagy töme-
gét szólította meg és közel négyszázan jöttek el a találkozóra. A résztvevők szép emlékekkel 
telve  távoztak haza, azzal a kéréssel , hogy az ilyen rendezvényt a jövőben meg kell ismételni. 
11 év  után  a szervezők az érdeklődésre való tekintettel sok  év elteltével  ismét elhatározták 
megrendezni ezt a társadalmi – kultúrális eseményt,  a Felső Jató szülöttei és a régen ott élő 
lakosok II. Találkozóját. Hosszú hónapok megerőltető előkészületei után 2008 június 28- án, 
pontosan 11 év elteltével  valósulhatott meg  ez  a Felső Jató szülötteinek találkozója, ez alka-
lommal Kulcsár lakóival egyetemben.  A rendezvényre közel 500 résztvevő volt bejelentkezve 
Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról, Németországról, ami a szervezőknek  nagy fe-
lelősséget jelentett, hogy a rendezvény  minden látogató elvárásait teljesítse. A találkozó prog-
ramja 13.00 órakor kezdődött, de már a délelőtt folyamán  özönlöttek a volt iskola hagyomá-
nyosan feldíszített  terébe az első  jatai születésűek.  Sokan hosszú évek múltával találkoztak 
és a szemeikben gyakran megcsillant a könnycsepp. De ezek nem a szomorú-ság könnyei, he-
nam a barátokkal való találkozás örömkönnyei voltak. A programban, amelyet a szervezők 
készítettek, az elején  beszédjével fellépett: Rábek Gyula mérnök, a falu polgármestere, Mgr. 
Barcúch Jaroslav, a Sellyei Körzeti Hivatal elöljárója, és a szervezők részéről RSDr. Gomboš 
Peter. 

 
július – augusztus 

 

Születtek : 
Stojka Mercedes 

Malko József 
 

Jubilánsok : 
70 éves:  Keszeli Margit 
 Lisicky Anna 
 Mandák Erzsébet 
75 éves: Bartolen Magdalén 
 Miskolczi Teréz 
 Szijartó Béla 
 Tóth Františka 
 Zalubil Mihály 
80 éves: Hátaš Ilona 
 Hrabovsky Oľga 
85 éves:   Šgorica István  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Házasságot kötöttek: 
Tóth Pál és  Šupena Silvia 

 

Elhunytak : 
Csányi Lajosné– 88 éves 
Gašparík Ivan – 47 éves 

Mezei Józsefné – 82 éves 
Kružlík Gyula – 67 r éves 

Mesároš Jaroslav  – 70 éves 
Novák László -  74 éves  
Brenkuš Antal – 71 éves 

“Az időről időre“ zenekar játszotta Sellyéről. A program része volt a helyi temető 
meglátogatása is szent misével egybekötve, amelyet a helyi plébános Mgr.Karol 
Schönwiesner celebrált.  

A 2008/2009-es iskolaév szervezése 
Tanítás:                   Első félév :             
2008 szeptember 1–én kezdődik  (hétfőn)  

Felső Jató szülöttei és az  ott élő lakosok második találkozója  sikeres volt. Hosszú 
évek múltán   utat találtak egymáshoz azok az emberek, akiket Szlovákia ez a kis 
része egybeköt. Az emberek évek múltával meglátogatták  szülőhelyüket, a helyet, 
ahol a házuk állt, a helyet, ahol a barátaikkal játszottak és találták ki a mindenféle 
huncútságokat, a helyeket, ahová  cseresznyére, szilvára, almára jártak, és ahol éle-
tük szép perceit töltötték. Nagyon  örülünk, hogy az emberek szívében megszólal-
tattuk a megértés, az öröm, a nosztalgia és kellemes emlékek hangjait. A pozitív 
visszhangok  és a hála szavai a szervezők számára elégséges jutalom ezen kulturá-
lis - társadalmi  esemény előkészületeire szánt időért, és ösztönzőleg hat az újabb 
találkozó megszervezésére, amely bizonyosan hamarabb lesz, mint 11 év múlva. 

A tanítás 2008 szeptember 2–án kezdődik (kedden)  
és 2009 január 29–én fejeződik be  (csütörtökön)  

Második félév : 
2009 február 1-én kezdődik  (vasárnap) 
A tanítás  2009 február 2–án kezdődik  (hétfőn)  
és 2009 június 30-án végződik (kedden) 
Szünidők:             Őszi szünidő:                 
2008 október  30–án kezdődik (csütörtökön)   
és 2008 október 31–én  fejeződik be  (pénteken).  
A tanítás 2008 november 3–án  kezdődik  (hétfőn) 

Karácsonyi szünidő: 
Végezetül  szívesen megköszönnénk a rendezvény támogatóinak segítségét: 
A Nyitrai Kerületi Önkormányzatnak, a Tornóci Községi Hivatalnak, a vállala-
toknak:  Pro Cs Šaľa, Sagris a.s. Tornóc, Eldus Šaľa, Menert Šaľa, Tatiane Bevi-
lanquová-Dojčanovának a férjével, Miroslav Košíknak, Róbert Lángnak és a ren-
dezvény szervezőinek  RSDr. Peter Gombošnak,  Cecília Galbavának, 

2008 december  22-én kezdődik  (hétfőn)  
és 2009 január –én fejeződik be  (szerdán).  
A tanítás  2009 január  8-án kezdődik (csütörtökön)  

Féléves szünidő: 
2009 január 30–án van  (pénteken) 

Tavaszi szünidő: 
az egyes kerületekbena a következőképpen lesz-
nek: 
2009 feburár 16. - 20.: poszonyi, nyitrai, nagy-
szombati kerület 
2009 február 23. – 27.  :  eperjesi, kassai kerület 
2009 március 02. – 06. : besztercebányai, zsolnai, 
trencséni kerület 

Húsvéti szünidő: 
2009 április 9-én kezdődik (csütörtökön)                     
és 2009 április 14-én fejeződik be (kedden). 
A tanítás 2009 április 15–én  kezdődik (szerdán)   

Nyári szünidő: 
2009 július 1–én kezdődik (szerdán) 
és 2009 augusztus 31- én fejeződik be (hétfőn) 
A tanítás 2009 szeptember 2-án  kezdődik (szerdán) 

Ing. Daniel Kňažkonak, 
Dušan Marčeknak, La-
dislav Dobošnak, Vierka 
Janíková- Blažeková-
nak, Mgr. Nikoleta Var-
govának, Ing. Jozef Ku-
kannak. Kulcsár szülöt-
tei közül segítettek: Ing. 
Ján Hrabovský és Ervín 
Kunderlík, valamint 
mindenkinek, akik segí-
tettek a rendezvény elő-

.  készítésében
                       

                         rendezők 
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le nem aratott  gabonatáblákon a területről, ahol é-
gett. A községi tűzoltó egység  résztvett az AME-
RIKA II. terület nádasa tüzének oltása során is, ami-
kor is 2008 április 3 – án  nagy területen tűz kelet-
kezett és a község épületeire való átterjedésének 
veszélye fenyegetett. Ezekről  az egység által végre-
hajtott akciókról a jelenlevő lakosság elismerően 
nyilatkozott.

A községi rendőrség jegyzőkönyvébőlLáthatatlan gyilkosok Halál a vasutak sínein A községi járőrszolgálat 
járőri körútja során  tragikus esemény tanúja
volt a vasútállomáson, amikor egy 40 éves férfi
az induló vonatra való felugrása során komoly
sérülést szenvedett el halálos kimenettel.
A községi járőrszolgálat  ezt követően bebizto-
sította  a tett színhelyét és megtette a szükséges
intézkedéseket. Figyelmeztetjük a lakosságot 
a síneken való tiltott átkelés veszélyére.  

 

Ezek közül egyik a közhulladék. 
A község ezen a téren a maximumot 
teszi meg, de a hiányosság még mindig 
elég sok. Ennek bizonyítéka  községünk 
környéke. Sok helyen hatalmas szemét-
lerakatok találhatók, amik a környeze-
tünk iránti érdektelenséget tükrözi. Elég, 
ha rendet rakunk saját lakóközegünk 
körül, és a többivel már nem törődünk. 
Ennek a ténynek, a látható szemétdom-
boknak, másik oldaluk is van -  a látha-
tatlan. Az első pillantásra még a takarítás 
is  és az utána következő szemét eléget-
ése a kertben, a ház körül vagy a tömény 
fűtöanyaggal való fűtés is pozitív jelen-
ségnek tűnhet, de az ő láthatatlan kísé-
rőjük a mérgező anyagok, amelyek 
felszabadulnak a levegőbe.  

Köveket dobáltak a vasúti szerelvényekre  
Ugyanezen a napon az esti órákban a községi 
járőrszolgálatot telefonon kérte a vasúti ren-
dőrség egy személyvonata mozdonyvezetője
bejelentésének  kivizsgálását, aki jelentette,
hogy Tornócon a vasúti hídon kiskorú gyerekek 
köveket dobálnak a vonat ablakaiba. A Sellyei 
Városi Rendőrséggel egyetemben akciót szer-
veztek  a tettesek megfogására.  Ettől az időtől
fogva úgy a Sellyei Városi Rendőrség, mint a 
községi  rendőrség rendszeresen járőrözik az
említett helyen. A vasúti rendőrség részéről 
intézkedéseket hoztak, hogy kamerák segítsé-
gével  dokumentálják az ilyen eseményeket.  

Az összes szemét 30% át a műanyagok 
alkotják, miközben a  2020 –as kilátás 
már  80 %-ot jelez.  
A szemétlerakatokban a műanyagokból  
ftalátok és nehéz fémek szabadulnak fel.  
Bekerülnek a földbe és a  vízbe és foko-
zatosan az élő szervezetekbel való 
beépülésükhoz vezet.  Az égetésükkel  
dioxín szabadul fel. A műanyagokkal 
való bánás ilyesfajta módja a lehető leg-
rosszabb mód, mivel  a dioxín nagyobb 
felszabadulása esetén károsítja a szerve-
zetet, kisebb adagokban fokozatosan 
a táplálkozással az állatok szervezetébe 
kerül és az azt következő fogyasztással, 
vagy ezek termékei fogyasztásával az 
ember testébe is bekerülhet. Károsítják 
az  idegrendszert és az immunrendszert, 
a pajzsmirigyet, a lágyszövetek rákoso-
dását okozhatják. A tudósok a dioxínt 
tartják a legmérgezőbb vegyi anyagnak. 
A dioxín 40-szer mérgezőbb mint a cian-
káli. Negatív hatása van a magzatra 
a terhesség  és a szoptatás alatt. 

A gyom égetése A községi járőrszolgálat  járőrözése 
során füstöt figyelt meg és ezt követően észlelte, 
hogy a gyom égéséről van szó. Mivel a gyom ége-
tése a község általánosan kötelező érvényű rendelete 
értelmében tilos, a tettesnek pénzbírságot szabtak ki.

Fenyegette és megtámadta osztálytársait  
Tornócon az alapiskola kiskorú diákja jelen-
tette be, hogy őt az iskolában és az iskolába
vezető úton is támadja és fenyegeti egyik
osztálytársa, behívták  mindkét gyerek szüleit
és az iskola igazgatónője és az osztályfőnök 
jelenlétében beszélgetést folytattak velük. 

Az éjszakai nyugalom megsértése  Az utóbbi na-
pokban  az éjszakai nyugalom megsértése van meg-
figyelve, főleg a parkokban és a játszótereken az 
egész község területén. Ennek a problémának  meg-
felelő figyelmet szentelünk, ezek a helyek figyelve 
lesznek és a Sellyei Körzeti Rendőrséggel egyetem-
ben akciók lesznek szervezve  a fiatal korúak alko-
holfogyasztása és alkohollal való ellátása, a hazárd-
játékok és az éjszakai 

Verekedés az utcán a polgárok között 
Tömeges verekedésre került sor    a Majori utca 
polgárai között Tornócon. A kihívott Sellyei 
Körzeti Rendőrség  járőrszolgálata az ügyet
bűntett gyanújával  a tett színhelyén átvette  és 
az  ügy felderítése végett 6 polgárt elővezetett. 

nyugalom megsértése ellenőr-
zésére főleg az esti órákban és a hétvégeken.  
A szalma tudatos meggyújtása az aratás után  Verekedés az alapiskola diákjai között 
Egy napon kétszer is kihívták a sellyei tűzoltókat és 
a községi tűzoltókat a tűz eloltására , konkrétan  az 
aratás után  meggyújtott szalmára, amit készakarva 
gyújtottak meg a lakosok. A tettükért pénzbírságot 
kaptak. Figyelmeztetjük  a lakosságot, hogy a gyom 
és a szalma égetése ellentétben van az általánosan 
kötelező érvényű rendeletekkel és az észlelt  kihágá-
sok pénzbírság  útján és az ügyben hivatali  eljárásra 
való bejelentéssel lesznek elintézve. Egyúttal az 
elkövetőket fenyegeti  a tűzoltók  kiszállási költsé-
geinek megtérítése is.  

Az iskola igazgatónője  jelentette a községi 
rendőrségre, hogy a tanulók között verekedésre 
és fenyegetőzésre került.A bejelentés alapján az 
iskolába hívták a gyerekek anyjait és jegyző-
könyvet  írtak velük a további eljárás számára 
és a szükséges helyre való bejelentésre. 

Tudjuk, hogy az elmúlt években megál-
lapították, hogy a Sellyéről származó to-
jások dioxíntartalma kétszerese a meg-
engedett normának.  Nem engedélyezet árusítás 

A községi járőrszolgálat  járőrszolgálata  során
román állampolgárságú nőt  figyelt meg, aki 
a községben megfelelő engedély nélkül  -
paplanokat árult, akinek pénzbírságot szabtak
ki, majd kiutasították a faluból és az eseményt 
bejelentették az újvári rendőri hivatalba.  

A szakemberek figyelmeztetnek, hogy 
a környezet tömeges beszennyezését az 
egyes apróbb vállalkozói aktivitások, az 
öregebb járművek, vagy a családi 
házakban a tömény fűtőanyaggal való 
fütés okozzák. 

A tenyészhalastóban való halászás   A tornóci 
halászőr jelentette, hogy fiatal korú gyerekek a 
Vermek tenyész- halastón halakat fogdosnak. A 
helyszínen fel lettek tartóztatva és odahívták  a gye-
rekek szüleit is. Az észlelés után, hogy ez garázdál-
kodás esete, jelentették a Sellyei Körzeti Rendőrség-
re, aki az esetet átvette a helyszínen. 

Közlekedési baleset Minden egyes töményhulladék elége-
tésekor tartsuk szem előtt, mennyi 
veszélyes gyilkost engedünk ki a lég-
körbe. Ne vonjuk meg csak a vállunkat 
az fölött, hogy a szomszéd, vagy kisebb 
vállalkozó a szomszédban bűzt csinál, 
amit  tíz házzal arréb már nem is észle-
lünk, minek is törődni vele. Hisz csak 
rendet csinál és a költségeket csökkenti. 
Időnként nehezményezzük, de a dolgot 
tovább nem intézzük. 

Balesethez hívták ki a járőrszolgálatot, aki az 
esemény súlyosságát felmérve értesítette a 
sellyei rendőrséget és a balesetis kocsi megér-
kezéséig a helyszínen irányította a közlekedést.

Női táska lopásaA tető szerkezetének  eltulajdonítása    A községi rendőrségre jelentették, 
hogy női kistáska ellopására került sor, 15.000 Sk 
készpénzzel, és az azonosságot igazoló iratokkal. 
Mivel ez lopás bűntettének számít, az esetet átvették 
a Sellyei Körzeti Rendőrség  képviselői. A banko-
matkártya  leblokkolása során észlelték, hogy a tet-
tesek éppen próbálnak pénzt kivenni a károsult 
számlájáról. Ennek az észlelésnek az alapján  az 
ügyet átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség.  

A községi rendőrségre telefonon jelentették be,
hogy Felső Jatón  lopják  a tető szerkezetét a 
nem működő VKK épület tetejéről. A járőr-
szolgálat a tetteseket a helyszínen elfogta  és
kihíivta a sellyei rendőrség járőrszolgálatát, aki
az ügyet étvette bizonyítás céljából lopás bűn-
tettének gyanújával.   

Határozottan jobb az életkörnyezet 
megóvásához kihasználni az osztályozott 
hulladékgyűjtés formáját, amit a község 
minden hónap első hétfőjén szervez, 
esetleg az osztályozott hulladékgyűjtő 
udvart, amely a községben található. 

A szalmakazal égése  
   A községi rendőrség nem végez állandó 24 órás 
szolgálatot. Abban az esetben, ha nem vagyunk 
jelen ,a sürgős és el nem halasztható eseteket 
jelentsék a Sellyei Körzeti Rendőrségre a 158-as 
számra vagy a  0961 343 705 –os számra. 

Szalmakazal égésének bejelentése alapján  ki-
küldték a községi tűzoltó egységet is, aki 5
percen belül résztvett az oltásban vízoltással és
segítségre volt egészen másnap reggelig. A ka-
zal időben való eloltásával meg lett akadályoz-
va a tűz további terjedése a körülötte levő még 

Ne fokozzuk még az életkörnyezetünk 
beszennyezését ilyen csendes gyilko-
sokkal.  

                    A segítséget és megértést köszönjük
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                  Labdarúgás 
Búcsúra döntetlen. A II. A Nitra – Šaľa 
osztályban  a nyitómérkozés  a 2008/2009–
es új évadban a mieinknek nem sikerült. 
Tornóc  - Vinohrady nad Váhom 1:4 (1:2) 
Az egyetlen gólt M. Turian szerezte. 
Az idei szezonra a következő játékosok
vannak bejelentve– Szitás, Jamrich,
Klincko, Vríčan, Bartuš T. Puskás Sz.,
Puskás T., Doboš, Legner, Bartuš Z., Janáč,
Turian, Obycký, Székházi, Páleš, Boženík,
Balogh, Žilinský J., Žigárdi, Varga, Molnár
E., Petrovič L., Ács, Őlvecký. 
l. forduló  – Tornóc – Cabaj-Čápor 1:0 
(1:0) 
100 néző előtt Hrušovský bíráskodott. Már
a 10. percben  Janáč büntetőrúgásból
nyitotta meg az erdeményt . A további 
lehetőségek kihasználatlanok maradtak.
A második félidőben a vendégek feléledtek,
de a kapus Szitás és a kapufája az állás
megváltoztatása ellen voltak.   A forduló 
összeállításában – Janáč. 
2. forduló – Tornóc – Diakovce 1:1 (1:1) 
200 néző előtt Tóth bíráskodott.
A búcsúi mérkőzésen a hazaiaknak már
hagyományosan nem sikerült győzniük.
Az állást a 18. percben Puskás T. fejese
nyitotta meg. Fél óra eltelte után kezezésért
11-est lőhettek a vendégek, amit Bestro
kihasznált. Az 1:1–es állás már nem
változott, habár Janáč helyzete  gólt kívánt.
A másik oldalon a vendégek esélyeit Szitás
hárította. 
3. forduló - Lužianky – Tornóc 1:0 (0:0) 

P. Stojka 5, N. Kántor 2, L. Kukla 2, M. 
Dymák, Ma. Farkaš, Mi. Farkaš, M. Stoj-
ka 

50 néző előtt Kollárik bíráskodott. A kezde-
ti passzolgatás után a játék irányítását 
meglepően a vendégek vették át. A jó 
esélyek mégis kihasználatlanok maradtak.
A büntetés az 52. percben jött, amikor
a hazaiak vették át a vezetést. A kiegyenlítés 
hajszálon függött , de sem  Janáč, de főleg
Jamrich a hazaiak kapusát nem tudták 
legyőzni. Egy kis szerencse mellett
a vendégek vihették volna el a pontot. 

4. forduló Tornóc – Močenok 3:0 (3:0) 
1. Tornóc  4 0 0 0 27:5 12 
2. Nové Sady  4 4 0 0 14:3 12 
3. Dražovce  4 3 1 0 20:7 10 
4. Ivanka  4 2 1 1 13:6 7 
5. Cabaj-Čápor  4 2 1 1 7:10 7 
6. Diakovce  4 2 0 2 13:7 6 
7. Neded  3 1 1 1  8:3 4 

4. forduló – Tornóc – Hájske 0:1 (0:1) 8. Močenok  3 1 0 2  6:5 3 
9. Vlčany  4 1 0 3 12:14 3  

1. Lužianky 4 3 0 1  7:4 9 10.Selice  4 1 0 3 5:12 3 
2. Selice 4 3 0 1  8:6 9 11. V.Zálužie  4 2 0 2 5:23 3 
3. Ivanka 3 2 1 0 12:7 7 12.Svätoplukovo 3 0 0 3 4:20 0 
4. Kráľová n/V 3 2 1 0  8:4 7 13.Mojmírovce  3 0 0 3 3:22 0 
5. Hájske 3 2 1 0  4:2 7  

Tanulók – 1. forduló KS SŽ J    6. Svätoplukovo 4 2 0 2 14:8 6 
7. H.Lefantovce 4 1 2 1 10:10 5                     Tornóc – Tešedíkovo 0:5 (0:1)
8. P.Kesov 4 1 1 2  5:5 4   2. forduló Neded – Trnovec  3:0 kont., 

vendégek későn érkeztek 9. Tornóc 4 1 1 2  2:3 4 
10.Diakovce 4 1 1 2  4:6 4  

1  Jelka 2 2 0 0 24:1 6 11. Mojmírovce 4 1 1 2  6:9 4 
2. Trstice 2 2 0 0 22:0 6 12.Cabaj-Čápor 3 1 0 2  6:3 3 
3. V.Úľany 2 2 0 0   3:0 6 13.Rišňovce 4 0 2 2  6:14 2 
4. Ivanka 2 1 1 0 11:5 4 14.Kynek 4 0 1 3  9:20 1 
5. Neded 2 1 1 0   7:4 4  

Serdülők – előkészítő mérkőzés: 6. T. Mlyňany 2 1 0 1   6:2 3 
Vinohrady – Tornóc 6:3 7. Tešedíkovo 2 1 0 1   5:1 3 
Ifj. serdülők Vinohrady – Tornóc 14:0 8. Sládkovičovo 2 1 0 1   1:6 3  

9. Vlčany 2 1 0 1 5:11 3                   Tornóc – Šaľa (žiačky) 3:1 
10.H.Kráľová 2 1 0 1 4:13 3 Serdülők -  1. C osztály 
11.Gabčíkovo 2 0 0 2   2:4 0 1. forduló – Tornóc – Cabaj-Čápor 7:1 

(4:1) 
12.Tornóc 2 0 0 2   0:8 0 
13. Pata 2 0 0 2  1:12 0 

P. Stojka 2, M. Farkaš 2, M. Dymák, L. 
Kukla, F. Surányi 

14. Mojmírovce 2 0 0 2  0:24 0 
  

Öregfiúk: A búcsúi mérkőzésen döntetlen 
született: Tornóc – Dlhá nad Váhom 2:2 2. forduló Tornóc – Diakovce 4:3 (1:2) 

L. Kukla 2, F. Surányi, M. Dymák                                        Feldolgozta: Š. Kočiš 
3. forduló Tornóc – V. Zálužie 13:1 (5.0)

A kupa   a Kávéháznak Eredmények :        1. Schalke Pohoda Pub      10 pont. 
A1 - B2      Schalke - Barmix       3 : 5    2. Gamberi                           7 pont  

A tornóci polgármester kupájáért  meg-
rendezett minilabdarúgóturné XIII. évfo-
lyamán a kupát  a Sport Kávéház csapata
vitte el. 

B1 : A2      Kaviareň - Gamberi   3 : 1    3. Takí obyčajní chlapci      7 pont 
A 3. helyért: Schalke  - Gamberi   8 : 0         4. Dividenda                        4 pont 
Finálé az I.. helyért:    5. Rýchle nohy                     0 pont 
       Kaviareň Šport - Barmix   5 : 2 „B“ Táblázat: A turnéba, amelyre 2008 július 5 –én ke-

rült sor, 10 felnőtt és 10 fiatalokból álló
csapat nevezett be, ebből 2 leánycsapat.  

Végleges sorrend:         1. Kaviareň Šport               12 pont 
1. Kaviareň Šport         2. Barmix         2. Barmix                            9 pont 
3. Schalke Pohoda Pab     4. Gamberi       3. ŠK Slovan                       6 pont  (a fiatalok csapatai: TORAS, Ševčík, 

Chlpaté päty, Divokí chlapci, XINTEX,
Interncionale, Pupkáči, Ajax, Pohoďáčky,
Vampírky). 

5. Takí obyčajní chlapci   6. ŠK Slovan 4. Karlubík s.r.o.                 3 pont           
5. Redbul                             0 pont 7. Dividenda                 8. Karlubík s.r.o   

9. Rýchle nohy            10. Redbul A csoportokban való találkozók után 11-
es lövésekből versenyeztek. A versenybe 
47 lövő jelentkezett be a felnőttek közül és 
45  a   fiatalok  kategóriájában. A felnőttek 
versenyét 21 pontos lövéssel  Vladimír 
Klincko nyerte meg, második helyen  To-
máš Jančár és a harmadik helyen  Horváth 
Lórant végzett. A fiatalok versenyében  az 
I. helyet  Miroslav Farkas szerezte meg  10 
pontos lövéssel,  a második helyen  Michal 
Keszeli es a harmadik helyen  Patrik Len-
csés végzett. Az első három helyen végzett
versenyző  tárgyi jutalomban részesült.
A negyeddöntőbe az első két csapat jutott
be a csoportokból.

 

Az első helyen végzett csapat megkapta 
a vándorkupát. A fiatalok turnéján:  

Sorrend:  : 1.Ševčík    2.Toras  Az  1. - 3. helyezett csapat pénzjutalmat 
kapott 3.Chlpaté päty            4. Internacionále 

A fő turnéban a csapatok csoportokba
voltak sorsolva „ A“ és „ B“ csoportba. 

Az   1. - 4. helyen végzett csapatok tárgyi 
jutalmat kaptak. 

„A“ csoport         1. Schalke Pohoda Pub A turnén közel  200 sportoló – labdarúgó 
vett részt,akik a nézőkkel együtt  a büfében 
frissíthették fel magukat,  valamit hot -
dogot és finom gulyást ehettek. 

 2. Gamber     3. Dividenda 
 4. Rýchle nohy   5. Takí obyčajní chlapci 
„B“ csoport         1. Kaviareň Šport 
 2. Redbul     3. Karlubík A szervezők köszönik mindenkinek 

a részvételt és a turné megszervzésében 
nyújtott segítséget. Örülünk a következő 
évnek.                              Mgr. Juraj Boženík

 4. Barmix     5. ŠK Slovan 
               Eredmények a csoportokban: 
„A“ Táblázat:     
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