
 

O Z N A M 
Na základe nového usmernenia 
PPZ SR je potrebné pri podaní 
žiadosti o vyhotovenie prvého ob-
čianskeho preukazu (15 roční ob-
čania) predložiť rodný list a po-
tvrdenie o trvalom pobyte 
z obecného úradu. V zmysle zá-
kona č.224/2006 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov je potrebná 
účasť rodiča maloletého žiadateľa 
pri vydaní prvého OP. 
 

 TRNOVECKÉ      NOVINY 
DVOJMESAČNÍK OBCE TRNOVEC NAD VÁHOM 

 
 

Ročník XV.                                        Číslo 2         MAREC – APRÍL 2010                                             Zadarmo   

                      Z  30.  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva         

 

Diskusia 
prednostka – problém prevádzkovania 
multifunkčného ihriska – komu ho dať do 
správy 
starosta – nový prezident a aj viceprezi-
dent futbalového klubu prejavili záujem 
o prevádzkovanie ihriska. 
PaedDr. Kosztanko – ak platíme správcu 
ihriska, tak nech to robí celé. Doobeda má 
aj tak ihrisko škola a potom tam ostávajú 
iba zvyšné hodiny. 
Ing. Hanzlík – navrhuje, aby starosta išiel 
na výborovú schôdzu TJ. Aj ihrisko by 
malo ísť pod správu klubu. 
Mgr.Boženík – je potrebné zapieskovanie 
ihriska a treba vypracovať nejaké zásady 
a prevádzkový poriadok.  
Láng – obecné dni. Či platí ten 4. júl? 
Poslanci sa zhodli, že obecný deň by mo-
hol byť 4. júla v nedeľu, nakoľko 
v pondelok je štátny sviatok. 
Program by bol: na futbalovom ihrisku - 
odhalenie pamätnej tabule a priateľský zá-
pas, kultúrny program a uličná zábava na 
námestí. Navrhli a schválili organizátorov 
dňa obce na ihrisko nasledovne: Ing. Han-
zlík, Ing. Rábek, RNDr. Belovičová, Láng, 
PaedDr. Kosztanko, Ing. Hrabovský a celý 
výbor TJ. Koordinátor: Ing. Hanzlík. 
PaedDr. Kosztanko – navrhol odsúhlasiť 
odmenu starostovi obce za IV.Q 2009 – 
schválili vo výške 22,2 %. 
Ing. Hrabovský – koľko stála prestavba 
obecného úradu, koľko to ešte bude stáť 
a čo sa ešte bude robiť. Ďalej sa pýtal, ako 
funguje kamerový systém na úrade 
a konkrétne čo zachytáva. 
Čerhák – prišlo málo peňazí na účet futba-
lového klubu; treba dať neónku pred býva-
lú Pohodu – stĺp tam je. 
 

Láng – keď hovoríme o vývarovni, tak riešime na vstup aj 
7 dverí? 
Ing. Hrabovský – spravme veci, ktoré nás najviac tlačia. 
Starosta – treba jasne povedať, že nechcete aby sa niečo 
robilo. Minule ste navrhli, že aj do novín išiel oznam, že 
ak má niekto záujem o prenájom, nech sa prihlási na úrade 
a teraz sa znovu bavíme o tom, či ísť do toho alebo nie. 
Spravil sa aj výber dodávateľa na projekt. 
Láng – pôvodný zámer bola štúdia 
Starosta – od začiatku sa hovorilo, že pôjde o zateplenie 
a vonkajšiu úpravu budovy KD 
Láng – nehovorím, že to nerobme, ale nešime to horúcou 
ihlou. Nemám problém s oknami, fasádami a hŕ ide sa do 
nejakej akcie. Tie peniaze sa môžu použiť aj inde, či má 
zmysel robiť nejakú vývarovňu. 
PaedDr. Kosztanko – iné obce na takéto veci berú úver, 
my na to máme ušetrené peniaze a nič nechceme robiť 
Ing. Hrabovský – riešme cesty a iné úlohy.  
Ing. Hanzlík – nie je spokojný s vybratým projektantom. 
Dal málo návrhov a nemali sme dosť možností  na výber. 
Donesie do týždňa on osobne návrh na projekt vývarovne 
zadarmo, len treba povedať. 
Ing. Fülöpová -  treba si byť vedomý toho, že kultúra ni-
kdy nie je zisková. 
Mgr.Boženík – skúsme, či sme ochotní dať do toho nejaké 
peniaze a keď nie, tak už tom nedebatujme. Dáva návrh na 
tento rok preinvestovať na kultúrny dom 150 000,00 € + 
vnútornú časť. 
Na záver tohto bodu ešte poslanci navrhli dopracovať pro-
jekt o hydroizoláciu stien a riešiť to dodatkom k zmluve.       
   Ďalej starosta obce informoval poslancov, že je možnosť 
podať do 5. mája 2010 žiadosť na zberný dvor. Projekt 
technického riešenia je spracovaný. Treba ho iba doplniť 
o stroje, ako napr. multikára, vysokozdvižný vozík, nádo-
by na zber, lis a drtič plastov. V rámci výzvy môžeme rie-
šiť prevádzkovú budovu, váhu. 
Poslanci schválili predloženie žiadosti o NFP, názov pro-
jektu „Program separovaného zberu obce Trnovec nad 
Váhom“ a spolufinancovanie projektu vo výške 5 % 
z oprávnených nákladov projektu, z rozpočtu obce. 

Došlá pošta: 
Dňa 19.2.2010 bola na Obec doručená žiadosť Františka 
Kocsisa, bytom Šaľa o odkúpenie novovytvoreného po-
zemku parc. č. 668/9 vo výmere 70 m2, ktorý vznikol od-
členením z pozemku parc. č. 668/1, ktorého vlastníkom je 
Obec Trnovec nad Váhom. Odkúpenie pozemku potrebuje 
z dôvodu výstavby rodinného domu na pozemkoch parcela 
č. 334/1, 334/2. Cez nový pozemok má navrhnuté prípojky 
a vjazd. 
prednostka – cena by mala byť určená podľa nového zá-
kona. Minimálna cena má byť určená podľa znaleckého 
posudku a kupujúci si musí dať na vlastné náklady vypra-
covať znalecký posudok. 
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 
668/9 vo výmere 70 m2 p. Františkovi Kocsisovi. Cena sa 
stanoví po znaleckom posudku. 
 

30. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 
15. marca 2010. Na zasadnutí poslanci prerokovali 
správu o Hospodárení obce za rok 2009 
a záverečný účet obce. Otázky poslancov ohľadom 
plnenia príjmov a výdavkov zodpovedala eko-
nómka obce p. Szabová. Kontrolórka obce pred-
niesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 
2009, kde informovala poslancov o vykonanej 
kontrole. Ďalej uviedla, že celkové príjmy za sle-
dované obdobie dosiahli sumu 1 613 061,17 €, t.j. 
splnenie príjmov na 83,44%. Výdavky dosiahli 
sumu 1 391 115,75 €, čo predstavovalo čerpanie 
rozpočtu vo výške 86,92% (v ňom aj čerpanie 
z rezervného fondu). Prebytok hospodárenia bež-
ného roka za uvedené obdobie predstavuje sumu 
221 945,42 €. Zostatok finančných prostriedkov 
700 000 €. Záverom doporučila OZ schváliť záve-
rečný účet bez výhrad. Starosta obce ďalej infor-
moval poslancov so správou audítora. Dňa 
22.2.2010 bol prevedený audit k záverečnému účtu 
obce k 31.12.2009. V správe audítora konečný 
verdikt bol, že finančné výkazy účtovnej uzávierky 
poskytujú pravdivý a objektívny pohľad na fi-
nančnú a majetkovú situáciu obce a na výsledky 
jej rozpočtového hospodárenia k 31.12.2009. 
Obecné zastupiteľstvo nato jednohlasne schválilo 
záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 
2009. 
V ďalšom bode rokovania starosta obce oboznámil 
poslancov s požadovaným finančným návrhom na 
zateplenie fasády, výmenu krytiny a zateplenie, 
výmenu okien, vonkajšie úpravy, prestreše-
nie vstupu od Ing. Chatrnúcha, projektanta vybra-
tého poslancami OZ na vypracovanie PD „Moder-
nizácia kultúrneho domu“. Starosta ďalej pripo-
menul, že tieto návrhy vzišli z dôvodu prípravy 
prác na rekonštrukciu námestia a dvora kultúrneho 
domu (KD) financovaných z eurofondov. 
Ing. Hrabovský – hovorili sme o zateplení 
a úprave fasády. Podľa jeho názoru sa nič nepoka-
zí, ak aj najprv bude hotové námestie a upravený 
dvor KD a až potom sa spravia tieto práce na bu-
dove KD. 
Láng – či nie je predražený návrh 
RNDr. Belovičová – ak už robíme centrum obce 
s dvorom KD, tak prečo už nemôžeme riešiť aj 
KD 
Čelitko – názor ľudí je ten, že dokončime, čo sme 
už začali a potom riešme KD 
PaedDr. Kosztanko – treba sa rozhodnúť, čo chce-
me, alebo si povedzme, že chceme nechať peniaze 
po voľbách a do volieb už nebudeme nič investo-
vať. Či sme si vedomí, že z fondov dostaneme: 30 
mil. na centrum, 20 mil. na ZŠ s MŠ a 11 mil. na 
kompostáreň (ešte hovoríme v korunách). A ešte je 
otázka z ďalších fondov, napr. separovaný dvor. 
Či sme si vedomí aj toho, že za 4 roky sme na účte 
obce ušetrili 20 mil. korún. Do centra obce  
z fondov investujeme 30 mil. korún a nie sme 
ochotní z vlastných zdrojov dať 3 mil. korún. 
Starosta – projektant bol vybratý a zmluva bola 
podpísaná. 
Ing. Hrabovský – my sme objednávali iba štúdiu 
Starosta – objednávali sme vypracovanie projekto-
vej dokumentácie a štúdiu využitia vnútorných 
priestorov s rozšírením priestorov na prenájom. 
Láng – nič neriešime s kultúrou – pódium, parke-
ty, šatne, riešime iba vonkajšok.  
PaedDr. Kosztanko – dispozičné riešenie zvonku 
už je a vnútrajšok môže byť aj v II. etape. 
 

Voľby do Národnej rady SR 
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1.februára 2010 boli vyhlásené voľby  do Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky a určený deň konania volieb na sobotu 12. júna 2010. Voľba sa koná 
v určený deň  od 7.00 do 22.00 hodiny.  
V našej obci sú zriadené 3  volebné okrsky a to:  
Volebný okrsok č. l v Miestnom kultúrnom stredisku  pre voličov bývajúcich od č.d.1-512, 918, 974, 976, 
977, 980, 981, 986, 987, 992, 998, 999, 1011, 1012, Nový Dvor a prihlásených na  OBEC. 
Volebný okrsok č. 2 v Budove obecného úradu  v kancelárii prvého kontaktu na prízemí pre voličov 
bývajúcich od č.d.515-850, 906-907, 910-917, 919-964, 966-969, 971-973, 982, 985, 988, 989, 991, 993-995, 
996, 997, 1000, 1001. 
Volebný okrsok č. 3 Komunitné centrum Horný Jatov pre voličov bývajúcich na Hornom Jatove 
a Klučiarni.                                       
                                                                                                                                              pokračovanie na str. 2  
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LVVK v dňoch 20. – 26. februára 2010 
Odchádzali sme v sobotu ráno o 7.30, všetci sa teši-
li. Na lyžiarsky výcvik išlo 26 detí a 3 učitelia. Ve-
dúci lyžiarskeho výcviku p. učiteľ Boženík, inštruk-
tor lyžovania a zdravotník bol p. učiteľ Mittermayer, 
ďalšou inštruktorkou p. učiteľka Gažíková. 
Lyžovať sme išli ešte hneď prvý deň. Tí, ktorí neve-
deli lyžovať, veľmi rýchlo sa naučili. Mali sme rôz-
ne súťaže, ako napr.: Milionár, vedomostná súťaž, 
alebo stolný tenis a pod.. Chodili sme na vy- 
chádzky. Bolo super, ale čas nám ubehol veľmi 
rýchlo. Posledný deň sme mali súťaž v slalome, cíti-
li sme sa ako pretekári. Štvrtok večer sme sa pobalili 
potom bolo vyhodnotenie a diskotéka. Piatok ráno 
sme okolo 8.30 odchádzali.   
Nechcelo sa nám ísť domov. Keď sme prišli domov, 
čakali nás už rodičia. Všetci sme prišli domov šťast-
ný. Máme veľa zážitkov. 
Ďakujeme za sponzorstvo od obecného úradu - pre-
platenie dopravy a od ZRŠ príspevok na vlek. 
                                                      Účastníci kurzu 
 

Z akcií Základnej školy : 
 

-  Postup do finále vo vybíjanej žiačok  -  
25.03.2010   -   4. miesto 
10.03.2010  -  MONITOR 9 – testovanie 
žiakov 9. ročníka 
11.03.2010  -  súťaž v gymnastike ml. žia-
kov  -  Šaľa 
22.03.2010  -  pod vedením zástupcu školy 
Mgr. J. Boženíka  sa organizovala medziná-
rodná súťaž pod názvom Matematický Klo-
kan. Zúčastnilo sa jej 40 žiakov 2. – 9. roč-
níka, za sponzorskej účasti ZRŠ. 
Medzi úspešnými riešiteľmi sú :  
Michal Herencsár - 2. ročník; Martina Smi-
chová - 5. ročník; Dominik Suchý - 5. roč-
ník; Silvia Durzová - 8. ročník; 
Emília Rybárová - 8. ročník;  Janeta Mirtová 
- 8. ročník; Kristína Herencsárová  -  9. roč-
ník 
13.04.2010  -  malý futbal – starší žiaci 
Organizátorom jednej skupiny so 4 druž-
stvami sme boli aj my. Naši žiaci skončili na 
druhom – nepostupujúcom mieste. 
15.04.2010  -  malý futbal – dievčatá     
Skončili sme na treťom mieste a nepostúpili 
do finále okresu. 
                                         Mgr. J. Boženík 
 

Deň narcisov 
   16. apríl 2010 – Deň narcisov – cieľom tohto dňa je spropagovať problematiku boja s rakovinou. Rakovina nie 
je tabu, je jednou z diagnóz, táto choroba ako sotva nejaká iná je spojená s mnohými obavami a stratou nádeje. 
                                      Symbolom tohto dňa sa stal malý žltý kvietok – narcis. 
Naši žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Marčekovej, Mgr. Boženíkovej, pani učiteľky Gbúrovej a pani riadi-
teľky PaedDr. Klinckovej v tento deň rozdávali narcisy. Všetkým Vám, ktorí ste svojou finančnou účasťou podpo-
rili tento program, patrí vďaka. Svojim konaním ste potvrdili, že ľudská nádej je väčšia a cennejšia ako rezignácia 
voči utrpeniu. Podarilo sa vyzbierať 405,08 EUR. 
   Narcis v tento deň rozkvitol v srdciach všetkých. Stal sa symbolom porozumenia, nádeje a pomoci.  
   Ešte raz všetkým úprimne ďakujeme.                                                          ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom 

 
 

Hviezdoslavov Kubín 
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín má svojich víťazov, ktorí nás reprezentovali 
na obvodnom kole v Šali. 
I.kat.     poézia – 1. miesto : Viktória Ácsová – 3.roč. 
             próza   - 1. miesto : Viktória Kurucová – 3.roč. 
II.kat.   poézia – 1.miesto : Kristián Paľo – 5.roč. 
             próza –   1.miesto : Dominik Telkesi – 6.roč. 
III.kat.  poézia -  1.miesto : Monika Jusková – 8.roč. 
           próza –   1. miesto :  Andrej Farkas – 9.roč.    
V obvodnom škole sa v II. kategórii K. Paľo umiestnil na 
2.mieste a D.Telkesi na 3.mieste.       Blahoželáme !              
 

Noc s hrdinami gréckych bájí 
V mesiaci marec (posledný marcový deň) sme na našej 
škole zrealizovali projekt Nočné   čítanie. Na čítanie sme 
si vybrali knihy Grécke báje. 
Cieľom projektu bolo vzbudiť u žiakov záujem o čítanie, 
vytvárať kladný vzťah ku knihám, ku škole ako 
k inštitúcii, kde sa dajú tráviť príjemné chvíle 
a zaujímavé aktivity. 
Po samotnom čítaní a rozhovore o prečítaných textoch si 
žiaci pozreli rozprávku, vyhodnotili sme najkrajší nočný 
úbor a prekvapením bolo stretnutie so strašidlami. 
Nočné čítanie splnilo svoj účel. Atraktívny pobyt v škole 
v netradičnom čase, s výnimočným a pestrým programom 
do neskorej noci žiakov uchvátil. Poskytol im príležitosť 
zoznámiť sa s knihou trochu inak. 
 

Literárna exkurzia 
sa uskutočnila 14.apríla 2010 a zúčastnili sa jej žiaci 
5.,6.a 8.ročníka v počte 41. Navštívili sme múzeum Mi-
lana Rastislava Štefánika v Košariskách a prezreli sme 
si jeho mohylu na Bradle.  
Dážď nás zastihol v Trnave, ale cestou domov nám už 
svietilo slniečko.                 PaedDr. Eva Klincková 
 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
 

 

Narodili sa: 
Samuel Farkas 

Michaela Mocková 
 

Jubilanti : 
70 rokov: Jozef  Ladič  
 Mikuláš Láng      
 Gabriel Oláh       
 Katarína Vágová      
 Helena Žigárdiová 
 

75 rokov: Eugen Lévai 
 Vojtech Résö 
 

80 rokov:  Dezider Bartolen 
 Tibor Kántor  
 Mária Kostíková 
 

85 rokov: Anna Szíkorová 
 

Uzavretie manželstva: 
Martin Marček a Emília Staňáková 

 

Opustili naše rady : 
Agneša Morvayová - 82 ročná 

Michal Mandák - 76 ročný 
Valéria Marčeková - 70 ročná 
Alžbeta Žáčiková - 68 ročná 

Arpád Alaksza - 83 ročný 
 

  
 
  

V našej obci biologicky rozložiteľný odpad kompos-
tujeme už niekoľko rokov. Množstvo  vyprodukova-
ného kompostu sa každoročne zvyšuje a už dávno 
presiahol 10 ton za rok. Z dôvodu sprísňujúcich sa 
kritérií, zákonných povinností ale aj veľkého množ-
stva biologického odpadu obec pristúpila k  vybu-
dovaniu kompostárne, ktorá už musí vyhovovať le-
gislatívnym požiadavkám. 
Vypracovali  sme projekt na výstavbu novej kom-
postárne a požiadali o dotáciu z Operačného prog-
ramu Životné prostredie s päť percentnou účasťou 
obce. Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného 
prostredia SR.  
Náš projekt bol úspešný a tak sme na jeseň 2009 
pripravovali jej výstavbu. V týchto dňoch sa už 
stavba realizuje. Projekt je tvorený stavebnou časťou  

 pokračovanie zo str. 1 
Občanom je umožnené v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny presvedčiť sa na obecnom úrade, či sú zapísaní 
v zozname voličov. Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku,  v ktorom je zapísaný do 
zoznamu oprávnených voličov vydá obec  na jeho žiadosť voličský preukaz, ktorý oprávňuje na zápis do zoznamu 
oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.  
Obec najneskôr do 18.05.2010 zašle každému voličovi zapísanému v zozname voličov oznámenie o čase a mieste ko-
nania voľby,  informáciu pre voliča a zoznam kandidátov. V oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred 
hlasovaním  platným preukazom totožnosti. Ak volič oznámenie neobdržal, prosíme ho, nech sa presvedčí na OcÚ, či 
je do zoznamu voličov zapísaný. 
Volič, ktorý sa nemôže  dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky najneskôr pred dňom volieb na 
obecnom úrade  alebo na tel. čísle 031 7781496.                                                       Katarína Zalubelová  
 

 

 

a strojným vybavením. 
V stavebnej časti  sa buduje izolovaná betónová plo-
cha spĺňajúca zákonné podmienky (izolácia, odvod-
nenie) s technológiou spracovania biologicky rozlo-
žiteľného odpadu. 
Časť strojného vybavenia obsahuje prekopávač 
kompostu, nakladač kompostu, traktor s vlečkou 
a drtič konárov, ktorý už máme k dispozícii. 
Ukončenie výstavby kompostárne je k 31.10.2010, 
ale budeme sa snažiť prevádzkovať kompostáreň 
skôr. 
V budúcnosti tam budeme spracovávať biologicky 
rozložiteľný odpad prednostne z verejných prie-
stranstiev a ale i od obyvateľov. Nové strojové vy-
bavenie (prekopávač) ale i nutnosť dodržať techno-
logický proces kompostovania vyžaduje, aby biolo- 

gický  materiál  bol  podrvený a  bez nečistôt (špa- 
gát, kamene, a iný odpad). Z uvedených dôvodov 
budeme musieť materiál pri preberaní priamo 
spracovávať. Vzhľadom k tomu, že to je aj finanč-
ne náročné, musíme sa zamyslieť ako podporiť 
občanov, ktorí uprednostnia domáce kompostova-
nie. 
   V druhej časti pozemku chystáme vybudovanie 
zberného dvora ( triedenie a lisovanie plastov, fó-
lie, papiera) zber a triedenie skla, železa, pneuma-
tík, gúm, uloženie špeciálnych kontajnerov na zber 
opotrebovaných olejov, akumulátorov, žiariviek a 
elektroodpadu. 
Projektová dokumentácia je spracovaná, dopĺňa sa 
strojové a technologické vybavenie a spracováva 
sa žiadosť o dotáciu, ktorá má byť podaná v máji 
2010. 
                                             Gabriela Melegová 

 

Výstavba kompostárne 
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    Zo zápisníka obecnej polície 

  Čierna skládka odpadu - Anonymný telefonát 
o čiernej skládke odpadu obdržala Obecná polí-
cia dňa 1.3.2010. Odpad sa nachádzal za starým 
mlynom. Z miesta činu bola vyhotovená fotodo-
kumentácia, kde bol zistený páchateľ tejto sklád-
ky a bola mu uložená bloková pokuta vo výške 
20,-€. 
Opitý na koľajisku - Dňa 2.3.2010 dostala 
Obecná polícia v Trnovci nad Váhom oznam, že 
neznáma osoba leží v kaluži krvi v koľajisku 
pred žel. stanicou v Trnovci nad Váhom. Po prí-
chode na miesto bolo zistené, že osoba 
v koľajisku je silne pod vplyvom alkoholu a do 
koľajiska po zakopnutí spadol, kde si poranil 
hlavu. Jednalo sa o bývalého občana obce Trno-
vec nad Váhom L.B., ktorému bola privolaná 
RZP, ktorá menovaného odviezla na ošetrenie do 
NsP Galanta. 
Nájdený detský bicykel - V cintoríne bol dňa 
5.3.2010 nájdený detský bicykel, ktorý bol ulo-
žený na OP v Trnovci nad Váhom. Po vyhlásení 
miestnym rozhlasom sa majiteľ bicykla prihlásil 
a po identifikovaní bicykla mu bol odovzdaný. 
Týranie psa rómskymi deťmi -  Dňa 7.3.2010 
bolo anonymne oznámené na telefón Obecnej 
polície, že na ulici Jatovskej rómske deti uviazali 
a bili psa. Po príchode na určené miesto sme 
však žiadne deti  a ani psa nenašli, ktorý mal byť 
týraný a tak s majiteľom domu na ul. Jatovskej 
kde sa mal skutok udiať bol vykonaný pohovor.  
Samolepky na dopravných značkách 
V dňoch od 11.1.2010 až do 1.4.2010 bolo viac-
krát zistené Obecnou políciou, že v okolí cinto-
rína ako aj na dopravných značkách a čiastočne 
aj v obci na autobusových zastávkach sa nachá-
dzajú samolepky s rasovou nenávisťou a podpo- 
 

rou Pospolitosti. Obecná polícia v tomto prípade 
začala šetrenie a podarilo sa zistiť autora nalepo-
vania týchto samolepiek, kde sa jednalo o J.T zo 
Šale-Veče. Prípad bol zadokumentovaný a zaslaný 
na OO PZ Šaľa k ďalšej realizácii. 
Prisvojil si šperky -  Dňa 15.3.2010 počas ob-
chádzkovej služby bolo zistené, že J.K. z Trnovca 
nad Váhom si privlastnil šperky zo žltého kovu 
svojej matky a tieto nasledovne odovzdal  do zá-
ložne a peniaze si ponechal pre svoju potrebu, na-
koľko uviedol, že je vo finančnej kríze. Vzhľadom 
k tomu, že jeho matka nepodala na menovaného 
trestné oznámenie bola mu uložená bloková poku-
ta  20,-€. 
Núdzovo zastavil rýchlik - Dňa 27.3.2010 asi 
o 15.30 hodine núdzovo zastavil v železničnej sta-
nici medzinárodný rýchlik pre rozbitie čelného 
skla na rušni, ktoré rozbitie spôsobili dvaja malo-
letí chlapci vo veku 14 a 9 rokov neďaleko želez-
ničného mostu. Páchatelia boli vypátraní a riešení 
Železničnou políciou. 
Kontaminovaná voda v rybníku - Obecná polícia 
v Trnovci nad Váhom bola vyslaná Obvodným 
oddelením Policajného zboru k rybníku Vizalláš 
v katastri obce Trnovec nad Váhom k prevereniu 
oznámenia rybárov, že voda je kontaminovaná, 
nakoľko boli do rybníka vysypané práškové farby 
pána I.Š. Po preverení skutku sa zistilo, že sa za-
kladá na pravde, kde sa začalo vo veci konať. Prí-
pad prevzal vyšetrovateľ Okresného úradu vyšet-
rovania v Nových Zámkoch. 
Požívanie alkoholických mladistvých 
Dňa 2.4.2010 v čase od 17.30 hod. bola vykonaná 
v spolupráci s OO PZ Močenok akcia na požívanie 
alkoholických nápojov mladistvými osobami 
v reštauračných a pohostinských zariadeniach 
v našej obci. Počas akcie nebolo ani u jedného 

Vážení spoluobčania, kolegovia rybári! 
Dovoľte, aby sme Vás touto cestou v krátkosti 
informovali o činnosti našej Obvodnej organizá-
cie SRZ za 1. štvrťrok. 
V zimných mesiacoch sa na rybníkoch vykoná-
val výrub dýchacích otvorov do ľadu a ich pra-
videlné čistenie a obnovovanie vzhľadom na dl-
hotrvajúce mrazy. Táto činnosť bola veľmi dôle-
žitá, čo sa prejavilo po rozmrznutí ľadu, kedy 
sme nezaznamenali žiadny väčší úhyn rýb v dô-
sledku nedostatku kyslíka. 
6. 2. sa uskutočnila Výročná členská schôdza na-
šej obvodnej organizácie, na ktorej sme zhodno-
tili uplynulý rok a určili si úlohy na nasledujúce 
obdobie. Nakoľko je tento rok volebný, uskutoč-
nila sa aj voľba výboru, ktorý bude nasledujúce 
štyri roky pracovať v zložení: predseda – Ferdi-
nand Vančík, hospodár – Ing. Jozef Belovič, bri-
gádnická činnosť – Jaroslav Petrovič, veliteľ ry-
bárskej stráže – Martin Kunderlík. 
Po odovzdaní záznamov o úlovkoch sa vykonala 
sumarizácia úlovkov, podľa ktorej bolo členmi 
našej obvodnej organizácie ulovené nasledovné 
množstvo rýb podľa vybraných druhov a revírov 
                  AMERIKA III    VÍZALLÁS    VÁH  
KAPOR   307 ks/744 kg    215 ks/530 kg  552 ks/1.600 kg 
ŠŤUKA     11 ks/16,9 kg          -                  21 ks/70,5 kg 
AMUR           -                         -                  32 ks/267 kg 
PLESKÁČ      -                        -                  222 ks/197 kg 
POČET     1.699 krát     1.022 krát             4.454 krát 
DOCHÁDZOK 
V mesiacoch január až marec sa vydávali povo-
lenia na rybolov na tento rok. Povolenia vydával 
pán Vančík na svojej domácej adrese. 
V mesiaci marec sa uskutočnilo zarybnenie 
chovného rybníka VERMEK, kde sa nasadilo 
100 kg kapra K1 (jednoročný). 
Dňa 1. 4. sa uskutočnilo zarybnenie revírov 
AMERIKA  III  a  VÍZALLÁS  kaprom  K3   
 

v množstve  800 kg  na  každý revír.  Následne  sa 
uskutočnilo  ošetrenie  násady  liečivom  RUPÍN. 
Pri zarybnení 1. 4. sa na rybníku VÍZALLÁS zis-
tilo znečistenie rybníka práškovou farbou. Táto 
skutočnosť bola oznámená tajomníkovi MsO SRZ 
Šaľa a veliteľovi rybárskej stráže. Následne bolo 
znečistenie oznámené hasičskému zboru, polícii, 
obecnej polícii, obvodnému úradu životného pro-
stredia Šaľa, inšpektorátu životného prostredia 
Nitra. Následnou súčinnosťou týchto zložiek sa 
podarilo povrchovú kontamináciu zabezpečiť pro-
ti rozptýleniu na väčšiu plochu pomocou norných 
stien. Následne v ten deň Úrad životného prostre-
dia Šaľa v spolupráci s inšpektorátom životného 
prostredia v Nitre zabezpečil firmu ARGUSS, s. r. 
o. Bratislava na likvidáciu vzniknutého znečiste-
nia. Uvedená firma ešte večer a na druhý deň vy-
zbierala z vody, trstiny a spod hladiny rozmočené 
kartóny a vrecia s práškovou farbou, ktoré patrili 
pánovi I.Š. + znečistený materiál z pobrežia v 
množstve cca 4.000 kg, ktorý bol odvezený na de-
kontaminačnú linku na likvidáciu na stredisko 
firmy v Loku pri Leviciach. Predbežná cena za 
likvidáciu bola vyčíslená na cca 4.000,- Eur. Ná-
sledne boli odobraté vzorky, ktoré sa dali analy-
zovať a bola vytvorená pracovná skupina, ktorá 
má za úlohu monitorovať kvalitu vody a sedimen-
tu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, kto-
rí sa podieľali na likvidácii tejto havárie a tým za-
bránili väčšiemu znečisteniu životného prostredia.  
Po výsledkoch analýzy vzoriek budeme členskú 
základňu informovať o tom, či bude možné po 
otvorení sezóny ulovené ryby si privlastňovať a 
konzumovať. Pri poslednej obhliadke rybníka, 
ktorá sa uskutočnila 17. 4., nebol zistený žiadny 
úhyn rýb a vďaka veľkým zrážkam za uplynulý 
týždeň sa voda v dôsledku zvýšeného prietoku 
prečistila. 

Dňa 10. 4. sa uskutočnila ďalšia brigáda na rybníku 
Vízallás, kde sa pokračovalo v čistení pobrežia a 
hlavne sme sa zamerali na vyčistenie trstiny od ne-
čistôt z člna. Pri tejto brigáde sa vyzbieralo 16 vriec 
odpadu. 
Dňa 17. 4. sa uskutočnila brigáda na rybníku 
VERMEK a ešte sa dokončilo čistenie druhej časti 
trstiny z člna na rybníku  Vízallás. Bolo vyzbiera-
ných ďalších 13 vriec odpadu. 
Z uvedených množstiev vriec si vie asi každý z Vás 
predstaviť, o aké množstvo odpadu sa jedná. 
Každoročne sa robí jarné upratovanie revírov. 
Neprispieva to k dobrému menu rybárov, lebo na 
rybník Vízallás chodia len oni, ktorí dokážu za rok 
nechať v prírode toľko odpadu na miestach, kde 
strávia dlhé hodiny pri love. 
Upozorňujeme rybárov, že počas sezóny bude sa 
rybárska stráž okrem inej činnosti dôslednejšie ve-
novať aj čistote lovných miest a bude si viesť evi-
dencie, kto ktoré lovné miesta a ako často navšte-
vuje, aby sa nikto nemohol vyhovárať, že on ten 
neporiadok nerobí.  
Udržiavanie čistoty a poriadku na lovnom mieste je 
jednou z povinností rybára a jeho nedodržiavanie 
môže byť aj disciplinárne postihované. 
Dňa 8. 5. sa uskutočnia na rybníku AMERIKA III 
rybárske preteky, na ktoré srdečne pozývame všet-
kých členov a spoluobčanov. 
Pre súťažiacich budú pripravené hodnotné ceny a 
pre ostatných tombola. 
V bufete bude pripravené halászlé, pečená ryba a 
občerstvenie. 
Do začiatku sezóny prajeme všetkým našim členom 
veľa zdravia, veľa pekných úlovkov a veľa krás-
nych chvíľ strávených v našich revíroch v lone prí-
rody. 
Petrov zdar!!!! 
Výbor Oo SRZ Trnovec nad Váhom 
 

mladistvého zistené, že by požil alkoholický nápoj, 
ale u jedného 14 ročného miestneho mladíka bola 
nájdená chladná zbraň (BOXER) ktorá bola zaistená 
a neskôr odovzdaná jeho matke, kde s ňou bol vy-
konaný pohovor. 
Nájdenie ortuti - Dňa 10.4.2010 bola Obecná polí-
cia upozornená na neidentifikovateľnú látku, ktorá 
sa nachádza pri ceste na hranici okresov Šaľa-Nitra. 
Šetrením na mieste bolo zistené, že sa jedná o ortuť. 
Na miesto boli privolaní hasiči a OO PZ Šaľa 
k zaisteniu veci a doriešenie prípadu. 
Opitý v priekope - Počas obchádzkovej služby pred 
bytovkou starej školy bolo zistené, že v nočnej dobe 
o 23.00 hod. leží neznáma osoba v priekope. Počas 
kontroly bolo zistené, že táto osoba J.M. je v silne 
podnapitom stave. Po prebratí vstal a odišiel domov. 
Na druhý deň mu bola za jeho skutok uložená bl. 
pokuta 10,-€. 
Nájdený bicykel - Dňa 12.4.2010 oznámil miestny 
občan, že na ul. Jatovskej pred „Transformátorom“ 
našiel bicykel. Tento bicykel následne odovzdal 
hliadke OP, ktorá zabezpečila jeho transport na 
Obecnú políciu. Týmto tiež vyzývame majiteľa ná-
jdeného bicykla, aby si svoj bicykel vyzdvihol na 
Obecnej polícii. 
Krádež dreva - Dňa 16.4.2010 bolo hliadkou OP zis-
tené že 2 občania zo Selíc odcudzili palivové drevo 
pri starom mlyne. Páchatelia boli predvolaní 
a vypočutí k priestupku. Vo veci sa ďalej koná.  
Pálenie smetí - Dňa 18.4.2010 bolo oznámené na 
OP že rodina K. zakurovala odpadkami v kachliach. 
Po príchode hliadky OP tieto odpadky uhasili. Prie-
stupok vyriešený dohovorom. Ďalej boli vyrozume-
ní, aby si zvýšili komín v letnej kuchynke, nakoľko 
podľa predpisov ich komín nemal predpísanú výšku 
3 m.  Na nápravu dostali 2 týždne.    
                                        OP v Trnovci nad Váhom 
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 Po nie príliš vydarených prípravných zápasoch 
sa 21.3.2010 začala jarná časť II.A tr. Nitra – 
Šaľa 2009/2010. 
Predohrávalo sa 26. kolo: 
Trnovec – Svätoplukovo 1:2 (0:1) 
Domáci s obmeneným kádrom nedokázali bodovať. 
Na vedúci gól hostí ešte stihol vyrovnať E. Štípsky, 
ale v závere nemastná, neslaná strela prekvapila do-
máceho brankára – 1:2.  
Rozhodca: Kováč, 100 divákov 
15. kolo Mojmírovce – Trnovec 4:0 (1:0) 
Takmer celý polčas to bol vyrovnaný zápas. V 43. 
min. po rohu sa predsa len domáci ujali vedenia. Po 
prestávke pridali ešte tri góly a bolo vymaľované 
16. kolo: Lužianky – Trnovec 6:2 (3:2) 
Hostia sa snažili hrať otvorený futbal a do pres-
távky držali s domácimi krok. Gólmi E. Štípskeho  
a J. Vríčana sa im podarilo vyrovnať na 2:2. Po 
prestávke ich zlomila penalta a hetrik domáceho 
Bucha.  
Rozhodca: Bernát, 80 divákov 
17. kolo: Trnovec – Cabaj-Čápor 2:0 (0:0) 
Domáci boli odhodlaní vybojovať víťazstvo. Väč-
šinou sa hralo medzi šestnástkami. Veľkú šancu 
spálil Z. Bartuš a tak skóre otvoril až 76. min po 
peknom centri Vričan M. Definitívu  zabezpečil 
v 84 min. E. Štípsky. 
Rozhodca: Vanyo, 100 divákov 
Za zmienku stojí výsledok tohto kola Ivanka – 
Kynek 18:0 (8:0) 
18. kolo: Selice – Trnovec 2:2 (1:1) 
V susedskom derby sa ujali vedenia hostia gólom 
Kuklu L. Domáci do kabín vyrovnali. V 57 min. vyš- 

Stolný tenis ukončil všetky svoje súťaže v ročníku 2009/2010.  
 

Konečná tabuľka jednotlivých mužstiev:    
 

     1. liga – muži západ – tabuľka súťaže po 12. kole – základná časť 
 

 1.  Stavoimpex Holíč C 22 22 0 0 849:219 271:37 66 
 2.  ŠK ŠOG Nitra B 22 17 0 5 651:493 187:121 56 
 3.  TJ Gasto Galanta A  22 14 3 5 674:518 183:125 53 
 4.  ŠK ŠOG Nitra A  22 12 3 7 580:593 158:150 49 
 5.  TJ Lokomot. Šurany A  22 10 3 9 594:581 158:150 45 
 6.  Ivanka pri Dunaji 22 8 4 10 541:643 137:171 42 
 7.  PK Komárno Šahy A  22 6 6 10 523:611 136:172 40 
 8.  TJ Trnovec A  22 5 8 9 560:631 141:167 40 
 9.  STK Senec A  22 8 1 13 528:627 131:177 39 
10.  Druž.Hont.Trsťany A  22 6 5 11 550:614 138:170 39 
11.  STK Nové Zámky A  22 4 2 16 474:666 113:195 32 
12.  STK Levice A  22 1 3 18 427:755   95:213 27 
 
  2. liga – muži TN+NR – tabuľka súťaže po 28. kole – základná časť 
 

 1.  Zemianska Olča A  26 24 2 0 1221:532 371:97 76 
 2.  OSTK Tovarníky A  26 16 3 7 968:806 264:204 61 
 3.  ŠOG Nitra C 26 14 3 9 871:898 231:237 57 
 4.  Trnovec B 26 13 4 9 943:842 260:208 56 
 5.  STK Klát. N. Ves A  26 11 5 10 928:911 236:232 53 
 6.  STK 1.ZŠ Vráble A  26 10 7 9 897:912 237:231 53 
 7.  STK Tren. Teplá A  26 8 9 9 932:931 235:233 51 
 8.  STK V.Uherce A  26 9 6 11 942:899 240:228 50 
 9. STK N.Mesto n/V A  26 8 7 11 867:938 218:250 49 
10.  TTC Pov. Bystrica A  26 9 5 12 928:934 225:243 46 
11.  MKST N.Dubnica A  26 9 5 12 845:967 211:257 49 
12.  Lokomot. Bánov A  26 8 6 12 843:979 203:265 48 
13.  TJ Ker. Trenčín A  26  8  2 16 878:978 213:255 44 
14.  ŠKST Dubnica n/V A  26 3 0 23 604:1140 132:336 32 
 

la pekná akcia a po prihrávke Sztojku R. bolo 1:2, 
keď skóroval Bartuš Z.  V ofenzíve boli trnovčania 
nebezpečnejší a škoda nedotiahnutých akcií. 
V 75. min. po nedorozumení v obrane domáci vy-
rovnali.                   Rozhodca: Vajíček, 220 divákov 
V zostave kola M. Ölvecký. 
Hrali: Žilinský, Székházi, Vričan M., Sklenár, Öl-
vecký, Kukla, Vrba, Štípsky, Sztojka R., Bartuš Z., 
Turoci, Klincko, Tóth, Vričan J. 
V tomto kole prišlo k zmene na konci tabuľky, keď 
Jarok o skóre preskočil H. Lefantovce. 
19. kolo: Trnovec – Hájske 4:1 (1:0) 
26. vlastný (Popelka), 60. E. Štipský, 70. J.Vričan, 
90. Ľ. Janáč,, 88. T. Lencsés. Domáci potešili divá-
kov výhrou i peknými gólmi. Hostia napriek prehre 
o triedu zanechali dobrý dojem a dokonca sa im po-
darilo skórovať priamo z rohu. 
 
1. Ivanka 19 18 1 0 88:16 55 
2. Lužianky 19 14 3 2 52:20 45 
3. Svätoplukovo 19 12 3 4 58:33 39 
4. Selice 19 10 3 6 50:33 33 
5. Hájske 19 9 3 7 55:34 30 
6. Mojmírovce 19 8 4 7 45:31 28 
7. Cabaj-Čápor 19 7 5 7 32:27 26 
8. Čakajovce 19 5 5 9 35:43 20 
9. P.Kesov 19 6 2 11 30:56 20 
10.Trnovec 19 6 2 11 25:60 20 
11.Rišňovce 19 5 3 11 21:36 18 
12.Kynek 19 4 3 12 25:69 15 
13.Jarok 19 4 2 13 16:44 14 
14.H.Lefantovce 19 3 5 11 27:57 14 
 

Čakajovciam a Mojmírovciam odrátajú 3 body. 
 

Dorast I. B trieda 
10. kolo:    Mojmírovce – Trnovec 3:6 (2:4) 

T. Čerhák 3,  Ľ. Keszeli,  R. Sztojka,  F. Surányi 
11. kolo:    Dražovce – Trnovec 2:3 (1:3) 

F. Surányi, Sztojka, Ľ. Keszeli 
12. kolo:    Trnovec – Cabaj-Čápor 2:0 (2:0) 

A. Rotek, Ľ. Keszeli 
13. kolo:    Selice – Trnovec 0:1 (0:0) 

P. Janáč 
 

1. Močenok 13 9 3 1 36:13 30 
2. Neded 12 9 1 2 45:13 28 
3. Trnovec 13 8 0 5 30:34 24 
4. Nové Sady 14 6 2 6 47:39 20 
5. Selice 12 6 2 4 21:19 20 
6. Jarok 13 6 1 6 32:24 19 
7. V. Zálužie 13 5 0 8 33:49 15 
8. Dražovce 13 4 1 8 36:35 13 
9. Mojmírovce 15 4 0 11 31:63 12 
10.Cabaj-Čápor 12 3 0 9 22:44 9 
 
 

Žiaci 
Trnovec – Diakovce 9:0 (3:0) Planko 4, Milan Kes-
zely, Michal Keszely, Slíška, Végh, Krupa 
1. Vlčany 10 8 0 2 34:13 24 
2. Tešedíkovo 10 7 1 2 40:8 22 
3. Neded 10 7 1 2 35:9 22 
4. Trnovec  10 6 2 2 36:16 20 
5. Močenok 10 6 1 3 28:13 19 
6. Hájske 10 4 0 6 15:28 12 
7. Diakovce 10 3 2 5 19:32 11 
8. H.Kráľová 11 2 2 7 10:43  8 
9. Dlhá n/V. 10 2 0 8 13:36  6 
10.Selice 11 1 1 9 8:40  4 
 

                                                    Spracoval: Š. Kočiš 
 

 
  

IV. liga – muži skupina C – tabuľka súťaže po 22. kole - základná časť 
 1.  Šurany B 22 17 1 4 902:614 253:143 57 
 2.  Dlhá n/V. 22 16 0 5 819:662 229:167 53 
 3.  Šaľa A  22 13 1 8 821:646 239:157 49 
 4.  Bánov C 22 10 5 7 806:735 204:192 47 
 5. Bát. Kosihy A  22 10 3 9 785:680 215:181 45 
 6.  Komárno/Šahy C 22 10 4 7 771:745 204:192 45 
 7.  Strekov A  22 9 4 9 796:702 213:183 44 
 8.  Bešeňov A  22 9 2 11 697:773 192:204 42 
 9.  Nové Zámky C 22 8 4 10 753:756 198:198 42 
10.  Trnovec C 22 9 1 12 674:776 175:221 41 
11.  Zemné A  22 8 1 13 675:812 179:217 29 
12.  Močenok A  22 0 0 22 422:1020   75:321 22 
  

Konečná tabuľka – majstrovstvá okresu Šaľa 
   

 1. Vlčany A  18 18 0 0 245:79 54 
 2. Šaľa B 18 15 1 2 247:77 49 
 3. Dlhá nad Váhom 18 12 1 5 201:123 43 
 4. Mix Šaľa C 18 15 2 5 216:108 43 
 5. Močenok B 18 10 3 5 185:139 41 
 6. Neded 18 7 0 11 127:197 32 
 7. Vlčany B 18 4 1 13 109:215 27 
 8. Trnovec E 18 3 1 14   99:225 25 
 9. Trnovec D 18 3 0 15 102:222 24 
10. Lipama Šaľa 18 1 2 15   89:235 22 
 
 

Stolní tenisti budú mať v mesiaci jún, júl hernú prestávku. Príprava na nasledu-
júcu sezónu 2010/2011 začína stolnotenisovým sústredením. 
 

Vedenie oddielu stolného tenisu v Trnovci nad Váhom  týmto praje všetkým 
nadšencom športu a stolného tenisu zvlášť príjemné prežitie leta a letných do-
voleniek. 
                                                                   Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu 
 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 
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É r t e s í t é s 
A SZK Rendőri Prezíduma új irányel-
vei alapján szükséges, hogy az első 
személyazonossági  igazolvány kiállí-
tására vonatkozó kérvény beadásakor 
(15 éves polgárok esetében) fel kell 
mutatni a születési levelet és a községi 
hivatalból az állandó lakhelyet bizo-
nyító igazolást. A 224/2006-os  tör-
vény új előírásai  értelmében szüksé-
ges a kiskorú kérvényező szülőjének a 
jelenléte az első személyazonossági 
igazolvány átadásakor.  

 

 
 T  O   R    N   Ó  C    I         H    Í   R   E   K 

TORNÓC KÖZSÉG KÉTHAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
 

Évfolyam XV.                                 Szám 2         Március  – Április 2010                                                 Ingyenes   

                      A   községi képviselőtestölet  30. üléséről 
         

 

Vita 
Elöljárónő – probléma a multifunkcionális 
sportpálya működtetésével – kinek a gond-
nokságába adni  
Polgármester  – a klub új elnöke és alelnöke 
érdeklődést mutattak a sportpálya  működte-
tésére. 
PaedDr. Kosztanko –  ha már fizetjük a pálya 
gondnokát, akkor már csinálja az egészet. Az 
ebédig a sportpálya úgyis az iskoláé és aztán 
marad  csak a többi idő. 
Hanzlík  mérnök – javasolja, hogy a polgár-
mester menjen el a sportegyesület bizottsági 
ülésére. A játszópályának is a sportegyesület 
irányítása alá kellene kerülnie.  
Mgr. Boženík –  szükséges lenne a játszó-
pálya homokkal való beborítása és ki kell do-
lgozni valamilyen alapelveket és a működte-
tési rendet.   
Láng – Falunapok, érvényes-e a július 4. ? 
A képviselők megegyeztek, hogy a Falunap  
július 4-én lehetne, vasárnap, mivel a hétfő 
állami ünnep.  
A program a következő lenne a sportpályán – 
emléktábla leleplezése és baráti mérkőzés, 
kultúrműsor és utcabál a téren. Javasolták és 
jóváhagyták  a  falunapok szervezőit a sport-
pályán a következők személyében: Hanzlík 
mérnök, Rábek mérnök, RNDr. Belovičová, 
Láng, PaedDr. Kosztanko, Hrabovský mér-
nök és az egész sportegyesület vezetősége.  
Koordinátor: Hanzlík mérnök.  
PaedDr. Kosztanko – javasolta  a polgármes-
ter a 2009 –es év IV. negyedévére szóló ju-
talmának jóváhagyását  - jóváhagyták 22,2% 
nagyságban.  
Hrabovský mérnök – mennyibe került a  köz-
ségi hivatal épületének átépítése, mennyibe 
fog még kerülni és mi lesz még csinálva. To-
vábbá kérdezte, hogy hogyan működik 
a kamerandszer a hivatalban és konkrétan mit 
vesz fel. 
Čerhák – kevés pénz érkezett  a labdarúgó-
klub számlájára; neonvilágítást kell tenni  a 
volt  Pohoda elé  – az oszlop ott van.  
 

Láng – ha már kifőzdéről beszélünk, akkor oldjuk a 7 ajtós be-
járatot? 
Hrabovský mérnök – tegyük azokat a dolgokat, amik a leg-
jobban sürgetnek. 
Polgármester -  nyíltan meg kell mondani, hogy nem akarják, 
hogy valami is csinálva legyen.  A múltkor javasolták, az új-
ságba is ment hirdetést, hogy akit érdekel  a bérbevétel, je-
lentkezzen  a hivatalban és most újra arról beszélünk, hogy 
vágjunk- e bele vagy sem. Megtörtént a tervezet kivitelezőjé-
nek a kiválasztása is. 
Láng – az eredeti elképzelés a tanulmány volt. 
Polgármester – az elejétől fogva az volt mondva,  hogy a kultúrház 
épületének  a  hőszigetelése  és a  külső   rész  helyrehozatala   lesz  
megoldva. 
Láng – nem mondom, hogy ne csináljuk, de nem fűzzünk for-
ró tűvel. Nincs problémám az ablakokkal, a külső burkolattal, 
de csak úgy hirtelen menni valami akcióba. Ezeket a pénzeket 
fel lehet használni más helyen, van - e  értelme kifőzde létesí-
tésének.  
PaedDr. Kosztanko – más községek ilyenre hitelt vesznek fel, 
nekünk van rá megtakarított pénzünk  és semmit sem akarunk 
csinálni. 
Hrabovský mérnök – oldjuk meg az utak helyzetét  és más fe-
ladatokat.  
Hanzlík  mérnök - nincs megelégedve a kiválasztott tervezettel. 
Kevés javaslatot adott és nem volt lehetőségük a választásra.  Hoz 
ő személyesen egy héten belül  javaslatot a kifőzde tervezetére in-
gyen, csak  meg kell mondani.   
Fülöpová mérnöknő  -  tudatosítani kell, hogy a kultúra sohasem 
nyereséges.  
Mgr. Boženík – probáljuk meg, hajlandók vagyunk –e adni bele 
valamilyen pénzt és ha nem, akkor tovább ne vitatkozzunk róla. 
Javaslatot tesz erre az évre 150 000,00 € -t invesztálni a kultúr-
házba és a belső részre.  
E pont végén a a képviselők javasolták beledolgozni a tervezetbe 
a falak  szigetelését a nedvességtől és ezt megoldani a  szerződés-
ben  toldalék formájában. 
   Továbbá a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2010. 
május 5 –ig kérvényt lehet beadni a hulladékgyűjtő udvarra. 
A tervezet technikai megoldása már fel van dolgozva. Már csak ki 
kell egészíteni a gépekkel, mint pl: multikocsi, emelőkocsi, 
a gyűjtésre szolgáló tárolóedények, sajtoló, műanyagok zúzására 
alkalmas gépek.a felhívás keretében megoldhatjuk az üzemeltető 
épületet, a  mázsát.  
A képviselők jóváhagyták a kérvény benyújtását a viszatérítendő 
anyagi támogatásra, a tervezet elnevezése:  „Tornóc község gyűj-
tőudvarának tervezete“  valamint a  tervezet  5 %  –os közös fi-
nanszirozását a község költségvetéséből a tervezet  jogosult költ-
ségeiből. 

Beérkezett pósta: 
2010. február 10 –én  érkezett  a  községhez    František Kocsis,  
sellyei lakos kérvénye  az újonnan kialakított földterület megvéte-
lére a  668/9-es parcellán  70 m2 nagyságban, ami a Tornóc község 
tulajdonában levő 668/1-es számú parcella  eltagolásából jött létre. 
Családi ház kiépítését tervezi a   334/1, 334/2- es parcellán, ezért 
nyújtotta be a kérvényt e terület megvételére, mivel ezen a terüle-
ten van javasolva a bevezető út és a rákötések.  
Elöljárónő –  az árat az új törvény szerint kell meghatározni. A 
minimális árat a  szakértői véleményből kell megállapítani és 
a vevőnek a saját költségeire kell a szakértői véleményt  kidolgoz-
tatni.  
A községi képviselőtestület jóváhagyta a  668/9 -es számú 
parcella  (70 m2 ) eladását František  Kocsisnak. Az árat 
a szakértői vélemény kidolgozása után szabják meg.  
 

A községi képviselőtestület  30. ülése 2010. március 
15 – én zajlott le. Az ülésen a képviselők megtárgyal-
ták a község 2009-es gazdálkodásáról  és zárszámlájá-
ról szóló  jelentést.  A képviselők a bevétel és kiadás 
teljesítésével kapcsolatos kérdéseire  a község eko-
nómusa, Szabóné válaszolt. A község főellenőre be-
nyújtotta állásfoglalását a 2009 –es év zárszámlájá-
hoz, ahol tájékoztatta a képviselőket az elvégzett elle-
nőrzésről. Továbbá elmondta, hogy a teljes bevétel 
a figyelt időszakban elérte az 1 613 061,17  € -t, ami 
a bevétel teljesítésének a 83,44% - a. A kiadások elér-
ték az  1 391 115,75 €- t, ami a költségvetés meritésé-
nek a 86,92% -a (belefoglalva a tartalékalapból törté-
nő merítést). A folyó év gazdálkodásának a  többlete 
az említett időszakban  221 945,42 € összeget tesz ki.  
Az anyagi eszközök maradéka 700 000 €.  Végezetül 
ajánlotta a képviselőtestületnek a zárszámlát elfogad-
ni fenntartások nélkül.  
A község polgármestere továbbá tájékoztatta a  képvi-
selőket a számlaellenőrzés jelentéséről.  2010. feburár 
22- én volt elvégezve a zárszámlához vonatkozó au-
dit.  A számlaellenőrök jelentésében a végső határo-
zat, hogy a számlazárás pénzügyi kimutatásai igaz és 
objektív betekintést nyújtanak a község anyagi és tu-
lajdoni helyzetébe és a költségvetési gazdálkodás 
eredményeire 2009. december 31 -hez.  
A további pontban a község polgármestere tájékoztat-
ta a képviselőket a kért anyagi javaslatról a külső fal-
burkolat szigetelésére, a tetőszerkezet cserejére  és 
szigetelésére, az ablakok cseréjére,  a külső munkála-
tok  és a bejárat betetőzésére  Chatrnúch mérnöktől,  
a képviselők által kiválasztott tervezőtől  a „Kultúrház 
modernizálása “ tervezet tervezeti dokumentációjának 
kidolgozójától.  A polgármester   továbbá  megemlite- 
tte, hogy ezek a javaslatok a főtér  és a kultúrház  ud-
vara felújitásának előkészületi munkái  okából történ-
tek, amelyek az euroalapokból leszek finanszirozva. 
Hrabovský  mérnök–  a szigetelésről és a falburkolat 
felújításáról beszéltünk. Nézete szerint, semmi sem 
lesz elrontva, ha először a tér és a kultúrház udvará-
nak felújítására kerül sor  és utána lesznek elvégezve 
a munkák a kultúrház épületén. 
Láng – nincs- e túldrágítva a javaslat 
RNDr. Belovičová – ha már csináljuk a község köz-
pontját a kultúrház udvarával együtt, akkor miért nem  
akarjuk megoldani a kultúrházat is. 
Čelitko – az emberek véleménye az, hogy fejezzük be 
azt,  amit már elkezdtünk és utána oldjuk a kultúrház 
problémáját  
PaedDr. Kosztanko – el kell döntenünk, hogy mit 
akarunk,  vagy  mondjuk   meg,   hogy   meg   akarjuk  
hagyni a pénzt a választások utáni időszakra és 
a választásokig már nem fogunk semmit befektetni. 
Tudatosítjuk – e, hogy az alapokból kapunk: 30 mil-
liót a központra,  20 milliót  az alapiskolára az óvodá-
val  és  11 milliót a komposztálóra (itt még koronárol 
beszélünk). És még kérdés a többi alapból való pén-
zek, pl. a hulladékgyűjtő udvarra. Tudatosítjuk – e azt 
is, hogy a 4 év alatt a község számláján megspórol-
tunk 20 millió koronát. A központba az alapokból 30 
millió koronát fektetünk be és nem vagyunk hajlan-
dóak 3 millió koronát adni saját forrásokból. 
Polgármester –  a tervezet ki lett választva és 
a szerződés aláírva. 
Hrabovský mérnök  – mi csak a tanulmányt rendeltük 
meg 
Polgármester – megrendeltük a tervezet dokumtáció-
jának kidolgozását  és a belső terek kihasználásának a 
tanulmányát bérbeadásra való területek kibővitésével 
Láng – semmit nem intézünk a kultúrával – pódium, 
parketta, öltözők, csak a külső részt intézzük.  
PaedDr. Kosztanko – a külső rész megoldása már 
meg van, a belső tér  majd a II. fázisban  lesz.  
 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választások  
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. február 1–én hozott határozata alapján ki lettek hirdetve a SZK NT- 
ba való választások  és  meghatározva a választások napja 2010. június 12 – re, szombatra. A választások 
a meghatározott napon  7.00 órától 22.00 óráig  tartanak.  
Községünkben 3 választókörzet van kialakítva :  
Az 1. számú választókörzet a  helyi kultúrházban az 1-512, 918,974,976,977,980,981,986,987,992,998, 999, 
1011,1012 -es lakóházakban, az Új Majoron élők  és a községbe újonnan bejelentkezettek részére.  
A 2. számú választási körzet a községi hivatal épülete első érintkezése irodájában a földszinten az 515-850, 
906-907,910-917,919-964,966-969,971-973,982,985,988,989,991,993-995, 996, 997,1000, 1001-es  lakóházakban 
élők részére. 
 A 3. számú választási körzet Felső Jatón a Közösségi Központban a Felső Jatón és Kulcsáron élők részére. 
                                                  folytatás a 2. oldalon 
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       Sítanfolyam  2010. február 20. és 26. között 
   Szombaton reggel 7.30- kor indultunk el, mindanny-
ian örültünk. A sítanfolyamon 26 diák és 3 tanítóvett 
részt. A sítanfolyam vezetője  Boženík tanító úr,  
a tanfolyam instruktora és  egészségi felelőse  Mitter-
mayer taníto úr és  a másik instruktor Gažíková  tanító- 
nő voltak.  
Már az első napon mentünk síelni. Azok, akik nem tud-
tak, hamar megtanultak. A sízés után különféle verse-
nyekkel töltöttük az idöt pl: Milliomos, tudási verseny-
ek , vagy asztali tenisz Kellemesen teltek a napjaink és 
az  idő hamar eltelt. Az utolsó napon szlalomozásban 
versenyeztünk, úgy éreztük magunkat, mint 
a versenyzők. Csütörtök este összecsomagoltunk, utána 
volt a kiértékelés és a diszko. Pénteken 8.30 órakor in-
dultunk haza.  
   Nem nagy kedvvel indultunk haza, de már vártak 
a szüleink és  mindannyian örültünk a viszontlátásnak. 
A kellemesen töltött napokra sokáig fogunk emlékezni. 
Köszönjük a községi hivatal támogatását - az utazási 
költség megtérítését és a szülői munkaközösség támo-
gatását amit a felvonó bérleti díjára használtunk fel.  
                                               A sítanfolyam résztvevői 
 

                Az alapiskola akcióiból: 
 

-  A tanuló lányok kidobós játékban  finá-
léba jutása - 2010.3.25 - 4. helyezés 
2010.3.10 - MONITOR 9 – a 9. osztályos 
diákok tesztelése 
2010.3.11 - fiatalabb diákok gimnasztikai 
versenye - Sellye 
2010.3.22 - Mgr. J. Boženík, az iskola igaz-
gatóhelyettese  vezetésével meg lett szer-
vezve a Matematikai Klokan elnevezésű 
nemzetközi  verseny. 40 diák vett rajta részt 
a 2.-9 évfolyamokból  az iskola szülői mun-
kaközössége támogatásából.  
A helyes megfejtők között voltak: Michal 
Herencsár - 2. évfolyam; Martina Smichová 
- 5. évfolyam; Dominik Suchý - 5. évfo-
lyam; Silvia Durzová - 8. évfolyam; Emília 
Rybárová - 8. évfolyam; Janeta Mirtová - 8. 
évfolyam; Kristína Herencsárová - 9. évfo-
lyam  
2010.4.13 -  kislabdarúgás –idősebb tanulók 
Mi is részt vettünk az  egyik csoport versenyé-
nek megszervezésében. A mi tanulóink 
a második, nem tovább jutó helyen végeztek.  
2010.4.15  -  kislabdarúgás  – lányok 
A harmadik helyen végeztünk és nem jutot-
tunk a járási fináléba.   
                                           Mgr. J. Boženík 
 

                                                                           A nárciszok napja 
2010. április 16. – A nárciszok napja- e nap célja propagálni a rákellenes harc problémáját. A rákos megbetegedés 
nem tabu- ez azon diagnózisok egyike, amely inkább, mint más, összeköthető nagyon sok félelemmel és a remény 
elvesztésével.                                                  E nap jelképe a kis sárga virág -  a nárcisz lett. 
Iskolánk tanulói ezen a napon Mgr. Marčeková, Mgr. Boženíková, Gbúrová tanitónő és PaedDr. Klincková igaz-
gatónő vezetésével  nárciszokat osztottak falunkban. Mindenkinek, akik anyagi formában támogatták ezt 
a programot, hála jár. Tettükkel bebizonyították, hogy az emberi reménység ngyobb és értékesebb, mint 
a szenvedésbe való beletörödés.  
E nap folyamán 405,08 eurót sikerült összegyűjteni.  
A nárcisz ezen a napon kinyílt mindannyiunk szívében. A megértés, remény és segítség jelképe lett.  
Még egyszer őszintén köszönjük mindenkinek.                                                     Az Alapiskola az Óvodával Tornócon  
 

Hviezdoslavov Kubín 
A Hviezdoslavov Kubín próza - és versmondás iskolai 
fordulója versenyének meg vannak a győztesei, akik kép-
viselték iskolánkat Sellyén a területi fordulóban. 
I.kat. Versmondás  – 1. helyezés: Viktória Ácsová – 3. 
osztály; Próza - 1. helyezés: Viktória Kurucová – 
3.osztály; II.kat Versmondás – 1. helyezés: Kristián Paľo 
– 5.osztály; Próza–  1.helyezés: Dominik Telkesi – 6.osz. 
III.kat. Versmondás – 1.helyezés: Monika Jusková – 
8.osztály; Próza – 1. helyezés : Andrej Farkas – 9.osztály. 
A területi versenyen a  II. kategóriában K. Paľo a 2. he-
lyen végzett, és  D.Telkesi a 3. helyen végzett.  
                                                                  Gratulálunk !              
           
        A görög eposzok hőseivel töltött éjszaka 
Márciusban (az utolsó márciusi napon) iskolánkban meg-
valósítottuk az Éjszakai olvasás projektet. Az olvasásra 
a Görög eposzok könyveit választottuk ki. A projekt cél-
ja a gyerekekben felkelteni az olvasás iránti érdeklődést, 
pozitív viszonyt kialakítani a könyvekhez és az iskolához, 
mint intézményhez, ahol kellemesen és érdekes aktivitá-
sokkal foglalhatják el magukat. Maga az olvasás és az 
elolvasott szövegek megbeszélése után a tanulók mesét 
néztek, kiértékelték  a legszebb éjszakai viseletet és  meg-
lepetés volt a szörnyekkel való találkozás.  
Az éjszakai olvasás elérte célját. Az iskolában való atrak-
tív mozgás nem megszokott időben, különleges és tarka 
műsorral a késő esti órákig, elbűvölte a tanulókat. Lehe-
tőséget nyújtott nekik megismerkedni a könyvekkel egy 
kicsit másképp.   
 

                           Irodalmi tanulmányút 
 

2010. április 14- én  az 5. 6. és 8. osztályos diákok 41 fő 
létszámban irodalmi tanulmányúton vettek részt. Meglá-
togattuk  Košariskán  Milan Rastislav Štefánik múzeu-
mát és megtekintettük az emlékművét  Bradlon.  
                                                   PaedDr. Eva Klincková 
 

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születtek: 
Farkas Samuel  

Mocko Michaela  
 

Jubilánsok : 
70 éves:    Ladič József 
 Láng Miklós    
 Oláh Gabriel     
 Vágo Katalin  
 Žigárdi Ilona 
 

75 éves: Lévai Jenő 
 Résö Béla 
 

80 éves:    Bartolen Dezső 
 Kántor Tibor 
 Kostík Mária 
 

85 éves: Szíkora Anna 
 

Házasságot kötöttek: 
Marček Martin és Staňák Emília 

 

Elhunytak: 
Morvay Józsefné - 82 éves 
 Mandák Mihály - 76 éves 
Marček Dezsőné - 70 éves 
Žáčik Istvánné  - 68 éves 
Alaksza Arpád - 83 éves 

 
  
 
  

Községünkben már néhány éve komposztáljuk 
a biológiailag lebontható hulladékot. A kitermelt 
komposzt mennyisége minden évben növekszik és 
már rég meghaladta a 10 tonnát. A szigoruló krité-
riumok, törvényes kötelezettségek, de a nagy mennyi-
ségű biológiai hulladék okánál fogva is községünk hoz-
zálátott a komposztáló kiepítésére, amely már meg kell 
hogy feleljen  a törvényhozói követelményeknek. 
Tervezetet dolgoztunk ki az új komposztáló kiépítésére 
és támogatást kértünk az Környezetvédelem Operációs 
programjából  5 százalékos községi részvétellel. Az irá-
nyító szerv a SZK Környezetvédelmi Minisztériuma. 
Tervezetünk sikeres volt és 2009  őszén elkezdtük 
a kiépítést. Napjainkban  az építkezés már a megvaló-
sítási fázisban van. A tervezet része az építkezési rész 
és a gépi ellátottság.  
 
 

folytatás az 1. oldalról 
A polgároknak lehetőségük  van munkanapokon 7.30 órától 16.00 óráig  meggyőződni a községi hivatalban arról, hogy be 
vannak – e jegyezve a választópolgárok jegyzékébe. A választásra jogosult polgárok, akik nem  tudnak választani abban 
a választókörzetben, ahová be vannak jegyezve mint választásra jogosult polgárok, kérésükre  a község választási igazolványt 
állít ki, ami feljogosítja őket   más  választási körzetbe való beírásra. A község legkésőbb  2010. 5. 18- ig elküldi minden, 
a jegyzékbe beírt választópolgárnak  a választásokról szóló értesítést  a választások  idejéről  és helyéről, a választási tájékoz-
tatót és a jelöltek listáját. Az értesitésben szintén  figyelmeztet a szavazás  előtti  azonositásra érvényes személyazonossági 
igazolvánnyal. Ha a választópolgár nem kapta meg  az értesítést, kérjük, hogy győződjön meg a községi hivatalban arról, hogy 
bejegyezték –e a választópolgárok jegyzékébe . 
A választópolgár, aki nem tud eljutni a választási helységbe komoly, főleg egészségi okokból, joga van megkérni a körzeti vá-
lasztási bizottságot mozgó választási urnába való  választásra legkésőbb a választásokat megelőző napon a községi hivatalban 
vagy a  031 7781496 –os telefonszámon.                                                                                               Katarína Zalubelová  
 

 

 

Az építkezési részben  a szigetelt betonterület kiépítése 
folyik, amely megfelel a törvényben előírt feltételeknek 
(szigetelés, vízelvezetés) a biógiailag lebontható hulla-
dék technikai feldolgozására. 
A gépi ellátottság részét képezi a komposzt feldolgozó-
ja, a komposztrakó, traktor pótkocsival   és az ágzúzó,  
amely már a rendelkezésünkre áll. 
A komposztáló kiépítésének befejézését 2010.10. 31 –
re tervezzük, de  igyekezni fogunk lehetőleg már hama-
rabb működtetni. 
A jövőben itt elsődlegesen a közterületekről származó 
biológiailag lebontható hulladékot fogjuk feldolgozni, 
de a lakosságtól származót is. Az új gépi ellátottság  
(komposztfeldolgozó) de a komposztálás technológiai 
folyamatának  kötelező betartása megköveteli, hogy 
a biológiai anyag össze legyen  törve  és szennyezettség  

nélkül legyen (spárga, kő, és egyéb hulladéktól). 
A fent említett okokból kifolyólag az anyagot az átvé-
telkor egyenesen  fel fog kelleni dolgoznunk.  Tekin-
tettel arra, hogy ez anyagilag is igényes, el kell gon-
dolkod nunk, hogyan támogassuk azon  lakosainkat, 
akik előnyben részesítik a hazai komposztálást.  
  A terület másik részén készülünk kiépíteni 
a hulladékgyűjtő udvart (a plasztanyagok, fólia, 
papír osztályozására és sajtolására) az üveg, vas, 
gumiabroncsok  gyűjtésére és osztályozására, az 
elhasznált olajak, akkumulátorok, izzók és elek-
tromoshulladék  gyűjtésére speciális konténerek 
elhelyzésére.  
 A tervezeti dokumentáció  már ki van dolgozva, 
még ki lesz egészítve a gépi és technikai ellá-
tottsággal  és feldolgozásra kerül a támogatási kér-
vény, amely 2010. májusában lesz beadva.   
                                                  Gabriela Melegová 
                                                                                                                                  
 

 

                Komposztáló kiépítése 
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A községi rendőrség jegyzőkönyvéből  

 Illegális szemétlerakás - 2010. 3. 1 –én névtelen 
telefonáló bejelentését  kapta a községi rendőr-
ség  egy illegális szemétlerakásról. A szemét az 
öreg malom mögött volt megtalálható. A tett 
színhelyéről  fotodokumentáció volt készítve, 
ahol meg lett állapítva az elkövető személye. Az 
elkövetö pénzbírságot kapott  20,-€  értékben.  
Ittas a síneken - 2010. 3. 2 –án a községi ren-
dőrség Tornócon  bejelentést kapott,  hogy isme-
retlen személy fekszik a sínek között Tornócon  
a  vasútállomás előtt. A megérkezés után meg 
lett állapítva, hogy a személy erősen ittas álla-
potban van  és a síneken megbotlott,elesett és 
megsebesítette  a fejét.  Egy volt helyi lakosról 
volt szó (L.B), akihez  kihívták a mentőszolgála-
tot. 
Talált gyerekkerékpár - 2010. március 5 –én a 
temetőben gyerekkerékpárt találtak, amelyet a  
községi rendőrségen helyeztek el. 
A hangosbemondóba való kihirdetés után 
a tulajdonosa jelentkezett és az azonosság me-
gállapítása után a kerékpár át lett neki adva.   
Roma gyerekek által  kínzott kutya - 2010. már-
cius 7- én  ismeretlen  jelentette telefonon 
a községi rendőrségre, hogy a jatai soron roma 
gyerekek  megkötöztek és vernek egy kutyát. 
A meghatározott helyre való érkezéskor azonban 
semmilyen gyereket és kutyát nem találtunk, ami 
kínozva lett volna  ezért a jatai soron  levő ház 
tulajdonosával, ahol az esetnek meg kellet volna 
történnie, beszélgetést folytattunk 
Illegális szemétlerakás - 2010. 3. 1 –én névtelen 
telefonáló bejelentését kapta a községi rendőrség  
egy illegális szemétlerakásról. A szemét az öreg 
malom mögött volt megtalálható. 
 

A tett színhelyéről  fotodokumentáció volt készít-
ve, ahol meg lett állapítva az elkövető személye. 
Az elkövető pénzbírságot kapott  20,-€  értékben. 
Talált gyerekkerékpár - 2010. március 5 –én a 
temetőben gyerekkerékpárt találtak, amelyet a  
községi rendőrségen helyeztek el. A hangosbe-
mondóba való kihirdetés után a tulajdonosa jelent-
kezett és az azonosság megállapítása után a kerék-
pár át lett neki adva.   
 

Roma gyerekek által  kínzott kutya - 2010. már-
cius 7- én  ismeretlen  jelentette telefonon 
a községi rendőrségre, hogy a jatai soron roma gy-
erekek  megkötöztek és vernek egy kutyát. 
A meghatározott helyre való érkezéskor azonban 
semmilyen gyereket és kutyát nem találtunk, ami 
kínozva lett volna  ezért  a jatai soron  levő ház tu-
lajdonosával, ahol az esetnek meg kellet volna tör-
ténnie, beszélgetést folytattunk 
 

Beszennyezett víz a halastón - A községi rendőr-
ség Tornócon ki lett küldve a Területi Rendőri 
Alakulat  által a Vizalláš halastóhoz Tornóc ka-
taszterében  a halászok bejelentésének a megbizo-
nyosodására, hogy a víz be van szennyezve, mivel 
a halastóba porfesték lett szórva. I.Š. A tett  meg-
bizonyodása után  megállapították, hogy igaz tény-
ről van szó, és eljárást indítottak. Az esetet átvette 
az Újvári Járási Nyomozóiroda nyomozója. 
 

Kiskorúak alkoholfogyasztása - 2010.  április 2 
–án a Területi Rendőrség közreműködésével Mo-
csonokról  17,30 órától akció  volt megvalósítva  a 
kiskorúak akoholfogyasztásának a megállapítására 
az éttermekben és vendéglátói berendezésekben 
községünkben. Az akció ideje alatt nem volt meg-
állapítva fia talkorúak alkoholfogyasztása, de egy 
14  éves  helyi   fiúnál  egy ún.  BOXER  nevezetű  
 

Engedjék meg, hogy ezúton röviden  tájékoztas-
sam Önöket a Szlovák Halászszövetség Területi 
Szervezetének I. negyedéves tevékenységéről. 
A téli hónapokban a hosszantartó hidegre való te-
kintettel halastavainkon lélegeztető nyílások kivá-
gása és azok rendszeres tisztítása  és felújítása volt 
a fő feladatunk. Ez a tevékenység nagyon fontos , 
ami a jég elolvadása után mutatkozott meg, amikor  
nem jegyeztünk fel semmilyen nagyobb halelhullást 
az oxigén hiányának az okából. 
Február 6- án megvalósult a területi szervezet 
évzáró taggyűlése, amelyen az elmúlt évet érté-
keltük  és kitűztük a feladatokat a következő 
időszakra. Mivel ez az év választási év, megva-
lósult a vezetőség megválasztása, amely 
a következő négy évben fog működni a következő 
felállásban: Fredinand Vančík – elnök, Ing. Belovič 
Jozef -  gazdasági felelős, a brigádtevékenység fele-
lőse - Petrovič Jaroslav, a halászőrség vezetője -  
Kunderlík Martin. 
A kifogott halak nyilvántartásáról szóló jegyzetek 
leadása után  megtörtént a kihalászott halak men-
nyiségének az összeszámlálása, amely szerint terü-
leti szervezetünk tagjai a következő mennyiségű kü-
lönböző halfajtákat fogták ki halászkörzetek szerint: 
 

                  AMERIKA III    VÍZALLÁS    VÁG  
PONTY  307 d./744 kg    215 d./530 kg   552 d./1.600 kg 
CSUKA   11 d./16,9 kg          -                   21 d./70,5 kg 
AMUR           -                        -                  32 d./267 kg 
COMPÓ         -                        -                  222 d./197 kg 
A kimenetelek 1.699       1.022               4.454  
száma 
 

A januártól márciusig a halászengedélyek kiadására 
került sor. Az engedélyeket  Vančík úrnál vehették 
ki a tagok.  
Márciusi  hónapba n  megtörtént  a Vermek tenyész 
halastó  betelepítése  100 kg K1-es pontyyal.  
Aprilis 1- én megtörtént az Amerika III és a   Vizal-
lás K3- ponttyal való betelepítése 800 kg mennyi-
ségben minde n halászterületben. Ezt követően meg-
történt a RUPÍN gyógyszerrel való kezelés.  
 

A halasítás után április 1- én a Vízalláson  porfes-
tékkel való szennyezésre került sor. Ez a tény be 
lett jelentve a Sellyei Halászszövetség helyi szer-
vezetének  és a halászőrség vezetőjének. Ezt kö-
vetően  a szennyezést bejelentették a tűzoltó egye-
sületnek, a rendőrségnek, a községi rendőrségnek, 
a Sellyei Környezetvédelmi Hivatalnak és a Nyit-
rai  Környezetvédelmi Felügyelőségre.  Ezen erők 
közreműködésével ezt követően  merülő falak se-
gítségével sikerült  a felületi szennyezés nagyobb 
területre  való  elterjedésének  a megakadályozá-
sát. 
Ezen a napon még a Sellyei Környezetvédelmi Hiva-
tal a Nyitrai  Környezetvédelmi Felügyelőséggel  kö-
zösen bebiztosította  az ARGUSS, s. r. o. Bratislava 
vállalatot a keletkezett szennyezés megsemmisitésé-
re. Az emlitett társaság még este és a másik napon 
összegyűjtötte a vizből a nádat, a vizszint alól  az át-
nedvesedett kartonokat és a porfestéket tatalmazó 
zsákokat,  valamint a partról a szennyezett anyagot 
cca. 4.000 kg mennyiségben, amely el lett szállitva 
a szennyezödésmentesítö központba megsemmisités-
re a társaság Lok pri Leviciach elhelyezkedö részle-
gébe.   A megsemmisités  cca 4.000,- Eurora van ér-
tékelve. 
Ezt követően mintákat vettek elemzésre és mun-
kacsoport lett kialakitva, amelynek  feladata  fi-
gyelni a víz minőségét és a szennyezettséget.  
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki  
részt vett e baleset megsemisítésében  és így me-
gakadályozta a környezet  még nagyobb  szennye-
ződését. 
A minták elemzésének az eredményéről tájékoz-
tatni fogjuk a tagságot, hogy a megnyitás után 
a kifogott halat el lehet – e vinni és alkalmas lesz-
e  fogyasztásra. 
A halászhely  utolsó  szemléje után, amely 2010. áp-
rilis 17- én volt, nem lett feljegyezve semmilyen ha-
lelhullás és hála a kiadós esőzésnek a múlt héten 
a nagyobb vízáramlás következtében a víz kitisztult.  
 

Április 3 - án  brigádra került sor a Vízallás halastón  
amelyet a Sellyei Halászszervezet szervezett, ahol 
a partról összegyűjtötték a hulladékot és cca 18 zsák 
hulladékot szedtek össze. Köszönjük a kollégák se-
gítségét és közreműködését.    
Április 10 –én  újabb brigádra került sor Vízalláson, 
ahol folytatódott a part megtisztítása  csónakból  és 
főleg a nád kitisztítására összpontosítottak.  Ezen a 
a brigádon 16 zsák hulladékot szedtek össze.   
Április 17 – én brigád valósult meg a  VERMEK  
halastón és befejezték  a Vízálláson a  nád másik 
részének a kitisztítását csónakból. Újabb 13 zsák 
hulladék lett összegyűjtve.   
Az említettekből mindenki elképzelheti, hogy mily-
en  mennyiségű hulladékról lehet szó. 
Minden évben sor kerül halászterületek tavaszi taka-
rítása. 
Nem járulunk hozzá  a halászok jó hírnevéhez, mert 
a Vízallásra csak ők járnak, és a természetben képe-
sek annyi hulladékot hagyni, azon a helyen, ahol 
hosszú órákat töltenek halászattal. 
Figyelmeztetjük a halászokat, hogy az idény alatt 
a halászőrség más tevékenysége mellett nagyobb fi-
gyelmet fog szentelni a halászhelyek tisztántartására és 
nyilvántartást fog vezetni, ki melyik helyre  és milyen 
gyakran jár, hogy senki se beszélhesse ki magát, hogy 
nem ő csinálta a rendetlenséget.  
A halászhelyek tisztasága és a rend   fenntartása  a 
halászok egyik kötelessége és ennek a megszegése 
büntetve lehet. 
2010. május 8 –án halászverseny valósul meg az 
AMERIKA halastón, amelyre szívélyesen meghí-
vunk minden tagot és polgártársat. 
A versenyzők részére értékes díjak lesznek elkészítve 
és a többiek számára tombola.  
A büfében lesz készítve halászlé, sült hal és üdítő. 
A szezon kezdetéig kívánunk minde n tagunknak jó 
egészséget,  sok szép halásztrofeát és sok kellemesen 
eltöltött percet halászterületeinken a természetben.   
                         A Tornóci Halászszervezet vezetősége 
 

fegyvert találtak, amit lefoglaltak, majd később átad-
tak az anyjának, akivel megbeszélést folytattak. 
Higany találása -2010 .4 .10- én a községi rendőr-
ség figyelmeztetve volt  egy ismeretlen eredetű  
anyagra, amely a Sellye-Nyitra járás  határán az  
úton volt található.Nyomozással a helyszínen megál-
lapították, hogy higanyról van szó.  A helyszínre ki-
hívták a tűzoltókat és a Sellyei Területi Rendőrséget 
az anyag bebiztosítására és az ügy megoldásához. 
Ittas az árokban - A járőrszolgálat ideje alatt az 
öregiskola lakóegysége előtt  az esti órákban  23.00 
órakor ismeretlen személy fekszik az árokban. Az 
ellenőrzés során megállapították, hogy ez a személy  
J.M. erősen ittas állapotban van. Magához térése 
után felkelt és elment haza. Másnap tettéért pénzbír-
ságot kapott 10,-€ nagyságban.  
Talált kerékpár - 2010. április 12 –én jelentette egy 
helyi lakos, hogy a jatai soron a transzformátor  előtt 
talált egy kerékpárt.A kerékpárt ezt követően  átadta 
a községi  rendőrség  járőrének, aki bebiztosította 
elhelyezését a községi rendőrségre.  Ezzel felhivjuk 
a talált kerékpár gazdáját, hogy jelentkezzen 
a községi  rendőrségen. 
Falopás - 2010.április 16- án a járőrszolgálat észlel-
te, hogy 2 szelőcei lakos tüzelő fát lop az öreg ma-
lomnál. A tetteseket előhívták és kihallgaták. Az 
ügyben folyik a vizsgálat. 
Szemét tüzelése - 2010. április 18- án jelentve volt 
a községi rendőrségre, hogy a K. család szeméttel 
tüzelt be a kályhába. A járőrszolgálat megérkezése 
után ezt eloltották. A kihágást megbeszéléssel  intéz-
ték el. Továbbá ki voltak értesítve, hogy emeljék 
meg a nyári konyha kéményét, mert az előírások 
szerint a kémény magassága 3 m magas kell, hogy 
legyen. A megvalósításra 2 hetet kaptak.  
                             Községi Rendőrség Tornóc 

 

 

Tisztelt polgártársaink, halászkollégák! 
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A nem teljesen sikeres előkészületi mérkőzések után 
2010. 3.21 –én megkezdődött a Nitra – Šaľa II.A osz-
tálya  2009/2010 –es évadjának tavaszi része.  
Előjátszott  26. forduló: 
Tornóc – Svätoplukovo 1:2 (0:1) 
A hazaiak megváltoztatott káderállománnyal nem 
tudtak pontot szerezni. A vendégek vezető góljára 
még sikerült  egyenlítenie  E. Štípskynek, de a végén 
a egy váratlan lövés meglepte a hazai kapust   – 1:2.  
Biró: Kováč, 100 néző 
15. forduló Mojmírovce – Tornóc 4:0 (1:0) 
Szinte egész félidő alatt kiegyenlített mérkőzés volt. 
A 43. percben szögletből  mégis a hazaiak  szerezték 
meg a vezetést.A  szünet után  még három gólt adtak.  
16. forduló: Lužianky – Tornóc 6:2 (3:2) 
A vendégek nyílt labdarúgást igyekeztek játszani és 
a félidőig tartották a lépést  a hazaiakkal  E. Štípsky 
és J. Vríčan góljaival sikerült kiegyenlíteniük  2:2 –re. 
A szünet után megtörte őket a büntetőlövés és a hazai 
Buch mesterhármasa.  
Bíró: Bernát, 80 néző 
17. forduló: Tornóc – Cabaj-Čápor 2:0 (0:0) 
A hazaiak el voltak szánva kiharcolni a győzelmet. 
Többnyire a 16 –son belül játszottak.  A nagy esélyt   
Z. Bartuš hagyta ki és az állást  csak a 76. percben 
Vričan M. gólja nyitotta meg. A definitív állást a 84. 
percben  E. Štípsky biztosította be.  
Bíró: Vanyo, 100 néző. 
Említésre méltó ezen forduló mérkőzéseinek eredmé-
nye Ivanka – Kynek 18:0 (8:0)  
18. forduló : Selice – Tornóc 2:2 (1:1) 
A szomszédos összevágón Kukla góljával a vendégek 
szerezték  meg  a  vezetést.   A  hazaiak   a   félidőig  
 

Az asztalitenisz  befejezte az összes versenyét 
a  2009/2010 –es évadban. 

 

Az egyes csaptok végsö táblázata 
     1. liga – férfiak nyugat – táblázat állása a 12. forduló után 
 1.  Stavoimpex Holíč C 22 22 0 0 849:219 271:37 66 
 2.  ŠK ŠOG Nitra B 22 17 0 5 651:493 187:121 56 
 3.  TJ Gasto Galanta A  22 14 3 5 674:518 183:125 53 
 4.  ŠK ŠOG Nitra A  22 12 3 7 580:593 158:150 49 
 5.  TJ Lokomot. Šurany A  22 10 3 9 594:581 158:150 45 
 6.  Ivanka pri Dunaji 22 8 4 10 541:643 137:171 42 
 7.  PK Komárno Šahy A  22 6 6 10 523:611 136:172 40 
 8.  TJ Tornóc A  22 5 8 9 560:631 141:167 40 
 9.  STK Senec A  22 8 1 13 528:627 131:177 39 
10.  Druž.Hont.Trsťany A  22 6 5 11 550:614 138:170 39 
11.  STK Nové Zámky A  22 4 2 16 474:666 113:195 32 
12.  STK Levice A  22 1 3 18 427:755 95:213 27 
 
  2. liga – férfiak TN+NR – táblázat állása a 28 forduló után  
 1.  Zemianska Olča A  26 24 2 0 1221:532 371:97 76 
 2.  OSTK Tovarníky A  26 16 3 7 968:806 264:204 61 
 3.  ŠOG Nitra C 26 14 3 9 871:898 231:237 57 
 4.  Tornóc B 26 13 4 9 943:842 260:208 56 
 5.  STK Klát. N. Ves A  26 11 5 10 928:911 236:232 53 
 6.  STK 1.ZŠ Vráble A  26 10 7 9 897:912 237:231 53 
 7.  STK Tren. Teplá A  26 8 9 9 932:931 235:233 51 
 8.  STK V.Uherce A  26 9 6 11 942:899 240:228 50 
 9. STK N.Mesto n/V A  26 8 7 11 867:938 218:250 49 
10.  TTC Pov. Bystrica A  26 9 5 12 928:934 225:243 46 
11.  MKST N.Dubnica A  26 9 5 12 845:967 211:257 49 
12.  Lokomot. Bánov A  26 8 6 12 843:979 203:265 48 
13.  TJ Ker. Trenčín A  26  8  2 16 878:978 213:255 44 
14.  ŠKST Dubnica n/V A  26 3 0 23 604:1140 132:336 32 
 

kiegyenlítettek. Az 57. percben bejött egy szép akció és  
Sztojka R.  rájátszása után  Bartus Z. javította az állást 
1:2.  
A támadásban a tornóciak veszélyesebbek voltak, és 
kár a nem befejezett akciókért.  A 75. percben  egy fél-
reértés után a hazaiak védelemben kiegyenlítettek.  
Bíró: Vajíček, 220 néző 
A forduló felállásában  M. Ölvecký. 
Játszottak: Žilinský, Székházi, Vričan M., Sklenár, Öl-
vecký, Kukla, Vrba, Štípsky, Sztojka R., Bartuš Z., 
Klincko, Tóth, Vričan J., Turoci 
A forduló után változás történt a táblázat végén, amikor 
Jarok eggyel átugorta H. Lefantovcét.  
19. forduló: Tornóc – Hájske 4:1 (1:0) 
26. saját (Popelka), 60. E. Štipský, 70. J.Vričan, 90. Ľ. 
Janáč,, 88. T. Lencsés. A hazaiak győzelemmel és szép 
gólokkal örvendeztették  meg a nézőket.  A vendégek 
a vereség ellenére is jó benyomást hagytak  és a végén 
sikerült egyenesen szögletből  gólt adniuk.  
1. Ivanka 19 18 1 0 88:16 55 
2. Lužianky 19 14 3 2 52:20 45 
3. Svätoplukovo 19 12 3 4 58:33 39 
4. Selice 19 10 3 6 50:33 33 
5. Hájske 19 9 3 7 55:34 30 
6. Mojmírovce 19 8 4 7 45:31 28 
7. Cabaj-Čápor 19 7 5 7 32:27 26 
8. Čakajovce 19 5 5 9 35:43 20 
9. P.Kesov 19 6 2 11 30:56 20 
10.Tornóc 19 6 2 11 25:60 20 
11.Rišňovce 19 5 3 11 21:36 18 
12.Kynek 19 4 3 12 25:69 15 
13.Jarok 19 4 2 13 16:44 14 
14.H.Lefantovce 19 3 5 11 27:57 14 
 

Serdülők  I. B osztály 
10. forduló: Mojmírovce – Tornóc 3:6 (2:4) 
T. Čerhák 3, Ľ. Keszeli, R. Sztojka, F. Surányi 
11. forduló: Dražovce – Tornóc 2:3 (1:3) 
F. Surányi, Sztojka, Ľ. Keszeli 
12. forduló: Tornóc – Cabaj-Čápor 2:0 (2:0) 
A. Rotek, Ľ. Keszeli 
13. forduló: Selice – Tornóc 0:1 (0:0) 
P. Janáč 

1. Močenok 13 9 3 1 36:13 30 
2. Neded 12 9 1 2 45:13 28 
3. Tornóc 13 8 0 5 30:34 24 
4. Nové Sady 14 6 2 6 47:39 20 
5. Selice 12 6 2 4 21:19 20 
6. Jarok 13 6 1 6 32:24 19 
7. V. Zálužie 13 5 0 8 33:49 15 
8. Dražovce 13 4 1 8 36:35 13 
9. Mojmírovce 15 4 0 11 31:63 12 
10.Cabaj-Čápor 12 3 0 9 22:44 9 
 

Tanulók 
Tornóc – Diakovce 9:0 (3:0) Planko 4, M. Keszely, 
M. Keszely, Slíška, Végh, Krupa 
1. Vlčany 10 8 0 2 34:13 24 
2. Tešedíkovo 10 7 1 2 40:8 22 
3. Neded 10 7 1 2 35:9 22 
4. Tornóc 10 6 2 2 36:16 20 
5. Močenok 10 6 1 3 28:13 19 
6. Hájske 10 4 0 6 15:28 12 
7. Diakovce 10 3 2 5 19:32 11 
8. H.Kráľová 11 2 2 7 10:43  8 
9. Dlhá n/V. 10 2 0 8 13:36  6 
10.Selice 11 1 1 9 8:40  4 
                                                  Feldolgozta: Š. Kočiš 
 

 

      IV. liga – férfiak C – táblázat állása a 22. forduló után 
 

 1.  Šurany B 22 17 1 4 902:614 253:143 57 
 2.  Dlhá n/V. 22 16 0 5 819:662 229:167 53 
 3.  Šaľa A  22 13 1 8 821:646 239:157 49 
 4.  Bánov C 22 10 5 7 806:735 204:192 47 
 5. Bát. Kosihy A  22 10 3 9 785:680 215:181 45 
 6.  Komárno/Šahy C 22 10 4 7 771:745 204:192 45 
 7.  Strekov A  22 9 4 9 796:702 213:183 44 
 8.  Bešeňov A  22 9 2 11 697:773 192:204 42 
 9.  Nové Zámky C 22 8 4 10 753:756 198:198 42 
10.  Tornóc C 22 9 1 12 674:776 175:221 41 
11.  Zemné A  22 8 1 13 675:812 179:217 29 
12.  Močenok A  22 0 0 22 422:1020 75:321 22 
  

A Selye járás bajnokságának végső táblázata 
   
 1. Vlčany A  18 18 0 0 245:79 54 
 2. Šaľa B 18 15 1 2 247:77 49 
 3. Dlhá nad Váhom 18 12 1 5 201:123 43 
 4. Mix Šaľa C 18 15 2 5 216:108 43 
 5. Močenok B 18 10 3 5 185:139 41 
 6. Neded 18 7 0 11 127:197 32 
 7. Vlčany B 18 4 1 13 109:215 27 
 8. Tornóc E 18 3 1 14 99:225 25 
 9. Tornóc D 18 3 0 15 102:222 24 
10. Lipama Šaľa 18 1 2 15 89:235 22 
                                                                    

                                                            Miroslav Ševčík, asztalitenisz szakosztály 
 

Dynamo  sportegyesület Tornóc – asztalitenisz szakosztály 
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