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Obecný úrad a FK Dynamo usporiada 
XV. ročník minifutbalového turnaja  

o Pohár starostu obce 
dňa 3. júla 2010 so začiatkom o 9,oo hod. na 
miestnom futbalovom ihrisku. Súťažiace 
družstvá sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
Obecného úradu do 2. júla 2010. Štartovné 
je 5,00 €. Prihlásiť sa môže družstvo, ktoré 
tvorí min. 6, max. 10 hráčov. V každom 
mužstve môžu byť max. 2 hráči, ktorí nema-
jú trvalý pobyt v obci, resp. nie sú členmi 
FK Dynamo Trnovec nad Váhom. Súpis
s min. počtom hráčov je treba odovzdať pri 
prihlásení a uzavrieť pol hodiny pred zahá-
jením turnaja. Súbežne bude prebiehať tur-
naj detí do 14 rokov. Tieto družstvá štartov-
né neplatia. 

# 

Obecná knižnica oznamuje čitateľom, že je 
otvorená v pondelok, stredu a piatok od 
15.00 do 17.00 hodiny. Takto, v núdzovom 
režime, sa budú prevádzať výpožičky dovte-
dy, kým bude prebiehať rekonštrukcia MŠ. 

# 

Zmena otváracích hodín na miestnej pošte: 
Pondelok  8,oo – 13,oo     14,oo – 15,oo 
Utorok 8,00 – 12,3o  
Streda 8,oo – 13,oo 14,00 – 17,oo 
Štvrtok 8,oo – 13,oo 14,oo – 15,oo 
Piatok 8,oo – 13,oo 14,oo – 15,oo

 31. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 10. mája 2010 za prítomnosti všetkých pos-
lancov. Po otvorení zasadnutia starostom obce Ing. 
Rábekom bola na návrh poslanca R. Lánga schvá-
lená zmena bodov programu, nakoľko boli prí-
tomní zástupcovia firiem pre výstavbu fotovoltic-
kých elektrární a ich žiadosti mali byť prejednáva-
né až v 5. bode programu rokovania.  

Došlá pošta: 
Starosta obce informoval poslancov o predlože-
ných žiadostiach firiem MERLIN TRADE, a.s. 
Bratislava, Financial Help, s.r.o. Bratislava, 
REAL-KZ, s.r.o. Bratislava, KAVOS, s.r.o. Bra-
tislava, Arcade Invest. 
Ing. Hrabovský – aké zmeny budú oproti už poda-
nej žiadosti firmou Greenel 
zástupca firmy Greenel – odkúpené pozemky sme 
si rozdelili na menšie parcely, ale výstavbu chce-
me uskutočniť na prenajatých pozemkoch Sloven-
ského pozemkového fondu v susedstve. Zastava-
ných bude cca 10 ha 
Láng – fotovoltika áno, pevné stavby určite nie, 
aby ostala zachovaná orná pôda, ak by v budúc-
nosti skončili s prevádzkou. 
Ing. Hrabovský – aká je bonita pôdy 
zástupca firiem – bonita je 6 a 8, čiže 90 % nekva-
litnej pôdy. Doručili aj kladné stanovisko SPF k 
vydaniu územnému rozhodnutia 
Ing. Gašpieriková – firmy majú vyjadrenia od 
všetkých vlastníkov sietí 
Ing. Belovičová – treba zapracovať umiestnenie 
fotovoltických elektrární do územného plánu; do  
5 MW neposudzuje ŽP, ale čo nato ochrana príro-
dy, napr. efekt vodnej hladiny 
Žiadosť o odkúpenie pozemku - František Ko-
csis, parc. č. 668/9 vo výmere 70 m2 . Ako dôvod 
uvádza výstavbu rodinného domu na susednej par-
cele. Finančná komisia odporučila cenu 750 eur, 
ktorú poslanci aj jednomyseľne schválili s tým, že 
náklady s prevodom hradí kupujúci. 
Starosta ďalej predniesol žiadosť obyvateľov obce 
a domov 500, 501, 502, v ktorej žiadajú o prejed-
nanie možnosti opravy príjazdovej cesty z dôvo-
du, že táto cesta je vo veľmi zlom stave a takmer 
je už nezjazdná. Uviedol, že vstup by mal byť rie-
šený v rámci projektu regenerácia sídiel. Oprava 
prístupovej cesty sa zahrnie do plánu opráv. Ko-
misia výstavby a životného prostredia doporučuje 
k pozemku zistiť aj vlastníkov, zároveň sú obyva-
telia obce povinní sa starať o poriadok v okolí svo-
jich nehnuteľností v súlade s VZN obce. 
Nájomníci Daniel Vince s manželkou si podali 
žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v 10 byto-
vom nájomnom dome, nakoľko im končí nájomná 
zmluva k 31.05.2010. (Je to bezbariérový byt 
a nájom sa predlžuje vždy iba o 1 rok ) Zároveň 
žiadajú o pridelenie väčšieho bytu. Obecné zastu-
piteľstvo schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na 
dobu 1 roka do 31.5.2011. 
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou ro-
dinného domu – Valéria Súdorová a Alžbeta 
Benciová 
Na základe novovypracovaného geometrického 
plánu na rodinný dom v Trnovci nad Váhom č. 
505 bolo zistené, že pri stavbe domu sa zrejme ne-
dopatrením zastavala časť obecného pozemku cca 
6 m2. OZ schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku 
v cene 7,00 €/m2, v celkovej sume 42,00 €. Nákla-
dy súvisiace s predajom znášajú kupujúci. 

Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ľubomír Buch 
Pán Ľubomír Buch si podal žiadosť o odkúpenie 
obecného pozemku vedľa bývalej požiarnej zbrojni-
ce z dôvodu majetko-právneho vysporiadania. Obec 
navrhuje vypracovanie znaleckého posudku na ur-
čenie ceny pozemku. OZ berie na vedomie žiadosť 
a žiada o doplnenie stanoviska majiteľov susednej 
nehnuteľnosti - manželov Balázsiových.  
Žiadosť o odkúpenie pozemku pod stavbou - Dezi-
der Juska a manželka Eva.    Menovaní žiadajú 
o odkúpenie pozemku zastavaná plocha o výmere  
3 m2, ktorej vlastníkom je obec. Obecné zastupiteľ-
stvo schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku v cene 
7,00 €/m2, v celkovej sume 21,00 €. Náklady súvi-
siace s predajom znášajú kupujúci. 

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia : 

Na 30. zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo ulo-
žené kontrolórke obce predložiť finančný prehľad 
o už vykonaných prácach na prestavbe obecného 
úradu a predpoklad ďalších nákladov na dokončenie 
prestavby. Kontrolórka obce preverila výšku prefi-
nancovaných peňažných prostriedkov na rekon-
štrukciu budovy obecného úradu a podala podrobnú 
správu o faktúrach. Celkové vynaložené náklady ro-
ku 2009 až 2010 k sledovanému obdobiu predstavu-
jú 83 747,85 €. Čerpanie výdavkov v roku 2009 do 
30.4.2010 bolo v súlade so schváleným rozpočtom 
obce. Predpoklad ďalších finančných nákladov na 
dokončenie rekonštrukcie budovy je nasledovný: 
maľovanie a úprava podlahy na prízemí a na scho-
dišti; montáž a demontáž vchodových dverí; montáž 
žalúzií; úprava vstupu s bezbariérovým prístupom; 
zateplenie a úprava fasády; po uvoľnení miestností 
nájomcami úprava ďalších miestností (kaderníctvo 
a predajňa) vykurovanie, podlaha, soc. zariadenie, 
inštalačné práce. 
 Rozbor hospodárenia obce za rok za I. štvrťrok
2010      Starosta oboznámil prítomných s rozborom 
hospodárenia obce. OZ ho vzalo na vedomie. Preby-
tok hospodárenia obce z roku 2009 je v sume 
221.945,42 €, z toho rezervný fond vo výške 10 % 
je 22.194,54 €. Poslanci schválili jeho použitie na 
rekonštrukciu a modernizáciu budov ZŠ a MŠ. 

Žiadosť o NFP v oblasti aktivít separovan. zberu 
Obec predkladá žiadosť o dotáciu na zberný dvor 
separovaného odpadu a k žiadosti je potrebné prijať 
stanovisko OZ. Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad 
Váhom následne schválilo: Výšku celkových vý-
davkov na projekt „Program separovaného zberu 
obce Trnovec nad Váhom“ 1.052.996,14 € a rovna-
kú výšku oprávnených výdavkov. 

Diskusia 
Láng – aký bude program na deň obce okrem ihris-
ka;   Bócsová – varenie gulášu, víťazi spevu, Jesen-
né ruže, Mrchane, Crazy Chichi, skupina Atlas 
Ing. Motolíková – Ing. Prešinská f. STOMON zasla-
la cenové ponuky na vypracovanie PD a realizáciu 
stavieb – chodník Nový Trnovec, parkovisko pri po-
šte, autobusové zastávky 
Láng – či sa neriešili retardéry, ostrovčeky + vystri-
hať kríky pri Merkante 
Mgr. Boženík – čo sa spravilo na kultúrnom dome 
starosta – máme projekt, vybavuje sa stavebné povo-
lenie 
32. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa 
konalo 21. júna 2010. Po jednohlasnom hlasovaní 
poslanci schválili predložený program rokovania. 

Predĺženie nájmu v obecných bytoch  

a preobsadenie uvoľneného nájomného bytu 
V obecných nájomných bytoch – v bytovke č. 
584, 303, 304 a v bytovom dome č. 79 – Vincze 
Ľudovít končia nájomné zmluvy k 30.06.2010. 
Všetci títo nájomníci si podali žiadosti 
o predĺženie nájomných zmlúv. OZ schválilo 
predĺženie nájomných zmlúv nasledovne: bytový 
dom 303: Anita Klinková, Ladislav Krištof do 
30.6.2011; bytový dom 304: Jaroslav Mesároš, 
Jozef Mesaroš, Miroslav Hrabovský do 
30.6.2011; bytový dom 584: Katarína Mäsiaro-
vá, Marián Nagy, Richard Zsille, Milan Eremiaš, 
Dušan Mesaroš, Mária Keselyová, Dušan Vét-
rick, Jozef Kárasz do 30.6.2013; bytový dom 79: 
Ľudovít Vincze do 30.6.2011. 
Ďalej bola doručená žiadosť nájomníkov
v bytovom dome č. 905 Peter Kuruc 
s manželkou, ktorí žiadajú o ukončenie nájomnej 
zmluvy ku dňu 31.7.2010. Bytová komisia 
schválila ukončenie nájmu. Obecné zastupiteľ-
stvo v Trnovci nad Váhom schválilo pridelenie 
bytu pre Daniela Vinczeho s manželkou 
v bytovke č. 995, 3-izbový byt č. 2 od 1.8.2010 
do 30.6.2011. 

Kronika 2008 – schválenie zápisu 
Poslanci po pripomienkovaní zápis schválili. 
Navrhli do budúcnosti kronikárke viesť si den-
ník, kde by priebežne počas roka zachytávala 
dianie v obci, aby neušli dôležité momenty 
z diania v obci pri zápise na ďalšie roky.  

Zmena rozpočtu 2010 – návrh 
Poslancom bol predložený návrh na zmenu roz-
počtu obce, ktorý vypracovala ekonómka obce. 
Odôvodnenie predložil starosta obce, kde vy-
svetlil poslancom zmeny ako v príjmovej i vo 
výdavkovej časti.                      pokrač. na str.3 
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SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA
 

Narodili sa: 
Michal Hloška 

Kristína Mészárosová 
 

Jubilanti : 
70 rokov:   Anna Balková 
 Ladislav Boháč 
 Ľudovít Kesely 
 Alžbeta Résöová 
 Dezider Rotek 
 

75 rokov: Alžbeta Kráčalová 
 Dezider Mészáros 
 Ružena Kupková 
 Karol Slíška 
 Barbora Marčeková (HJ) 
 Mária Molnárová 
 Mária Marková 
 

80 rokov:   Margita Bugyiová 
 Ján Kovács 
 Júlia Pethöová 
 Hedviga Vargová (HJ) 
 Barbora Vétricková 
 

85 rokov: Alžbeta Čemanová 
 Pavol Dobročka 
 Helena Tátraiová 
 

Uzavretie manželstva: 
Zoltán Kovács a Silvia Pónyová 

 

 50. výročie uzavretia manželstva:
Michal Varsányi a Hedviga Klihová 

 

Opustili naše rady : 
Arpád Alaksza - 83 ročný 

Anton Pleva - 66 ročný 
Anna Jakubecová - 80 ročná 

Juliana Duchoňová - 82 ročná 
Tibor Ladič - 72 ročný 

Roman Svíba – 27 ročný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Deň otvorených dverí 
     Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 
organizovala dňa 14.05.2010 pre rodičov, známych  a pria- 
teľov školy  Deň  otvorených dverí s bohatým programom,  
ktorý začínal už  o 07,30 hudobnou polhodinkou. Tento  deň  
bol venovaný hlavne mamičkám ku  Dňu  matiek.  Rodičia  
sa mohli podľa harmonogramu rozhodnúť, ktorú vyučova- 
ciu hodinu v ktorej triede navštívia: Otvorené  hodiny -  v  
I. ročníku pod názvom „Čo sme sa naučili“, v interaktívnej  
triede  (slovenský jazyk a literatúra V. ročník, anglický  ja- 
zyk V. ročník),  v počítačovej triede  (informatika VII. roč- 
ník), otvorené hodiny zdravej výživy – IV., VIII. a IX. roč- 
ník, matematiky VI. ročník, skladanie puzzle v I. a III. roč- 
níku, vytváranie obrazu z plastových uzáverov VIII. ročník, kreslenie na asfalt IV. ročník,  výrobky  z papiera pre 
mamičky IV. a VIII. špec. trieda,  otvorená hodina hudobnej výchovy III. ročník, výtvarnej  výchovy v  altánku II. 
ročník, športové otvorené hodiny – florbal, futbal, gymnastika – na  multifunkčnom ihrisku a  v telocvični (V, VII 
a VIII. ročníky). Rodičov vítali žiačky VIII. a IX. ročníka s pripraveným občerstvením. 
    Deň otvorených dverí bol pre všetkých nezabudnuteľný a potešili sme sa, že rodičia prejavili záujem pozrieť si 
prácu svojich detí pod vedením našich pedagógov a v hojnom počte sa tejto akcie zúčastnili.   
                                                                                                                                                      Katarína Tusková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     SLÁVIK SLOVENSKA 2010 
    - spievali sme v krajskom kole 
   Slávik Slovenska  je súťaž v speve ľudových  
piesní. Samozrejme, účasť žiakov našej ZŠ  ne- 
mohla chýbať. Na okresnom  kole našu ZŠ rep- 
rezentovali  3  žiačky. V 3. kategóriu súťažila  
Monika  Jusková  (8.ročník),  v 2. kategóriu    
Katrin Kisová ( 6.ročník) a v 1. kategórii nás reprezentovala Ro- 
berta Andrášková ( 2.ročník). Už na okresnom kole sprevádzal 
žiačky na klavíri  bývalý žiak Radovan Gofjar. Všetky 3 dievčatá 
podali na okresnom kole vynikajúce výkony, ale len jeden bol 
ocenený  porotou a to hneď ZLATÝM SLÁVIKOM, ktorého si 
v podobe diplomu do školy priniesla Roberta Andrášková. Po 
denných nácvikoch, vypožičaní  kroja  zo ZUŠ v Šali, sme 31. má-
ja cestovali do Levíc, aby sme aj v krajskom kole ukázali naše 
kvality. Roberta  v sprievode Radovana zaspievala naozaj vynika-
júco. Tentokrát sme sa však v silnej konkurencii neprebojovali, ale 
to neznamená, že v budúcnom ročníku to neskúsime opäť.    
                      Mgr. Beáta Kislerová 

 

MDD – Lesy deťom
   Lesy SR v spolupráci s lesníckou školou 
v Banskej Bystrici nám pripravili krásny deň.  
Tretiaci spolu s piatakmi oslávili MDD priamo 
v lese, konkrétnejšie v lesoch na Žuhračke pri 
meste Levice.  
   Počasie nám síce neprialo a celý čas nám pr-
šalo, ale dobre vyzbrojení  pršiplášťami sme si 
užili zaujímavé ukážky priamo od najpovola-
nejších - lesníkov. Žiaci sa prostredníctvom 
hier a ukážok dozvedeli mnohé zaujímavosti.  
Spomenieme napríklad ukážku živých dravcov 
oblohy  našich lesov, poľovných psov, vypre-
parovaných živočíchov lesa ...    
   Poriadne premrznutí sme si za našu vytrva-
losť  v takom neprajnom počasí zaslúžili horú-
ci čaj, guláš z diviny a množstvo darčekov od 
Lesov SR – ďakujeme za krásny deň. 
                 Mgr. Kislerová;  Mgr. Mittermayer 

 
  

Zelená škola      V školskom roku 2009/2010, kedy nám bola  udelená vlajka Zelenej školy za predchádzajúci školský 
rok, sme sa rozhodli v maximálnej miere zvyšovať povedomie žiakov o životnom prostredí a následne o jeho ochrane. 
V tento školský rok sa nám ponúkalo množstvo akcií s environmentálnou tematikou. Tejto možnosti sme sa chopili a za-
pájali sme sa do mnohých programov, z ktorých spomeniem kampaň Vypínaj vypínače, za ktorú sme získali certifikát, či 
Eko stopu, v ktorej tiež naša ZŠ bola  úspešne certifikovaná.  Na škole vznikla tzv. Zelená trieda, v ktorej sa nachádzajú  
izbové rastliny v rôznych veľkostiach pripravených k rozmnožovaniu a následnému zveľaďovaniu školskému interiéru.        
Významné  environmentálne dni sme si  pripomínali  formou rozhlasových relácií,  ktoré  nám sprostredkovávali žiaci ko-
légia Zelenej školy. Dňa 22.4.2010 sme pre žiakov pripravili oslavy Dňa Zeme a veľa zaujímavých činností. Žiaci ani uči-
telia sa určite nenudili a  na konci dňa boli viditeľné  výsledky: skalka s jarným záhonom, vyzbierané odpadky v okolí 
školy i pri blízkych vodných plochách, krásne obrazce z plastových vrchnákov, vyzdobené nástenky, Power point prezen-
tácie ...    Nezabudli sme ani na MDD, ktorý 2 triedy strávili naozaj environmentálne a to priamo v lesoch pri Leviciach 
spoločne s lesníkmi. Dúfajme, že nadšenie pracovať v týchto sférach nás neopustí ani po ostatné školské roky.                      
                                                                                              Mgr. Beáta Kislerová 

„Spev nás spája“
   V nedeľu 16. mája 2010 sa vďaka spolupráci 
Krajského osvetového strediska Nitra, Obce 
Trnovec nad Váhom a Farského úradu 
v Trnovci nad Váhom v našom kostole Pre-
menenia Pána konal už 10. ročník prehliadky 
speváckych zborov pod názvom „Spev nás 
spája“. Desať rokov, to už je kúsok histórie. 
Celý nápad vznikol v hlave pani Márie Har-
mathovej, bývalej vedúcej Miestneho kultúr-
neho strediska Trnovec nad Váhom. Obec po-
skytla priestory a v spolupráci s pracovníkmi 
KOS Nitra sa zrodila prehliadka sakrálnych 
zborov. Štafetu prevzala pani Edita Bócsová, 
súčasná referentka kultúry, a takto sa zrodila 
tradícia. Po celú desaťročnú históriu iba dva 
razy sa zbory stretli inde ako v Trnovci nad 
Váhom, čo svedčí o tom, že toto podujatie si 
našlo svojich prívržencov a nadšencov medzi 
obyvateľmi nielen našej obce.  Aj v tomto ro-
ku prišlo niekoľko desiatok milovníkov sak-
rálneho spevu, aby si vypočuli nádherný spev 
v podaní speváckych zborov duchovnej hudby 
– sv. Martina z obce Jarok, Canticu z Mo-
čenku, Nezábudky z Diakoviec, Zoboralju zo 
Žirian, Lipku z Dolných Krškán. Poslucháči 
sa s dojatím započúvali do duchovných piesní 
a pripomenuli si, že dnes, v uponáhľanom sve-
te, existuje aj láska, krása a porozumenie. 
   V srdečnej atmosfére plnej priateľstva pre-
behlo aj posedenie v kultúrnom dome, kde si 
približne sto pozvaných hostí posedelo 
a podebatovalo pri jedle a poháriku vínka. Vo 
všetkých rezonovala myšlienka, aby sa o rok 
opäť stretli pri kvalitnej hudbe  a vynikajúcej 
nálade. Pravdaže, organizátorom zneli ako 
hudba aj slová chvály, ktorými ocenili ich 
prácu na tejto kvalitnej akcii.   
         

  Podujatie finančne podporil           
  Nitriansky samosprávny kraj 

 Úspechy našej školy
Žiaci Základnej školy sa zúčastnili 3.6.2010 atletických prete-

kov: Memoriál profesorov Melicherčíka a Mutkoviča, zakladate-
ľov atletiky v Šali. 

Súťaž bola rozdelená do dvoch vekových kategórií. Súťažili 
mladší žiaci a žiačky, starší žiaci a žiačky v rôznych atletických 
disciplínach. Na novej tartanovej dráhe na ZŠ J. Hollého v Šali –
Veči, v silnej konkurencii takmer všetkých škôl okresu Šaľa, sa 
naša škola umiestnila na peknom šiestom mieste, medzi obecnými 
školami skončil Trnovec nad Váhom na prvom mieste.  

Najhodnotnejšie výsledky u chlapcov získali u mladších žiakov 
Tibor Petréč 7. miesto v behu na 800m, Ivan Kulina u starších žia-
kov 4. miesto v behu na 60m a tiež 6. miesto v behu na 300m. 

U dievčat získala Michaela Lobodášová prvé miesto v behu na 
300m s výkonom 50,78s. Vo vrhu guľou Kristína Bariczová vybo-
jovala tretie miesto výkonom 8,00m. V štafetovom behu 4 x 200m 
získali dievčatá v zložení Lobodášová, Durzová, Hambalková, 
Motolíková vynikajúce druhé miesto. Medzi ďalšie úspechy patria 
štvrté miesto Silvii Durzovej v behu na 60m a piate miesto 
v skoku do diaľky, šieste miesto Emílie Rybárovej v behu na 
800m a štafety 4 x 200m mladších žiačok v zložení Végfalviová, 
Vargová, Pavelková, Kisová. 

Poďakovanie patrí učiteľom telesnej výchovy za obetavú prácu 
na hodinách telesnej výchovy a mimo vyučovania, na krúžkoch.  

Súťaž Mladých záchranárov CO 
Každý rok sa v školách vyučuje teoretická 
časť účelového cvičenia a následne sa žiaci 
snažia v praktickej časti riešiť konkrétne si-
tuácie. Súťaž Mladých záchranárov, ktorá sa 
uskutočnila 17.6.2010 v Tešedíkove, bola zame-
raná na praktické riešenie situácií. Žiaci súťažili 
v streľbe zo vzduchovky, hasili požiar, rozpoz-
návali zvukové signály pri mimoriadnych situá-
ciách, topografia – odhadovali vzdialenosť, ur-
čovali svetové strany, určovali azimut, poskyto-
vali prvú pomoc, používali rôzne ochranné pro-
striedky a plynové masky.  

Žiaci základných škôl okresu Šaľa bojo-
vali o putovný pohár prednostu mesta Šaľa. 
Základná škola v Trnovci nad Váhom sa 
umiestnila na peknom siedmom mieste.  

Žiaci zhodnotili túto súťaž ako veľmi 
účelnú a užitočnú. Získali nové vedomosti 
a praktické skúsenosti z civilnej ochrany. 
Každý člen družstva získal vecné ceny. Ví-
ťazné družstvo ZŠ Tešedíkovo s VJM získalo 
putovný pohár a postúpilo na Majstrovstvá 
Slovenska.                     Mgr. R. Mittermayer  
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pokrač. zo str. 1 
Príjem – dotácia na rekonštrukciu ZŠ s MŠ, 
dotácia na regeneráciu centra obce, dotácia na 
projekt úprava okolia artézskej studne 
a použitie prebytku hospodárenia z minulých 
rokov. 
Výdavky – použitie prijatých dotácií z príjmu; 
údržba a oprava ihriska; vlastné zdroje na ZŠ 
s MŠ a ich vybavenie; výstavba kanalizácie; 
výstavba ciest a chodníkov. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie návrh 
na zmenu rozpočtu obce v príjmovej a vo vý-
davkovej časti. Predkladá p. Marta Szabová. 
Odôvodnenie predložil p. starosta Ing. Július 
Rábek. OZ schválilo zmenu rozpočtu podľa 
predloženého návrhu. 
Za hlasovali: 5 -  RNDr. Edita Belovičová,
Mgr. Juraj Boženík, Ing. Mária Gašpieriková, 
Ing. Jozef Hanzlík,  PaedDr. Ladislav Kos-
ztanko;  
Proti hlasovali: 2- Ing. Ján Hrabovský, Róbert 
Láng;     Zdržal sa: 1- Alojz Čelítko 

Diskusia 
Láng – zberný dvor - aký je skutkový a reálny 
stav 
starosta – v časti kompostáreň treba skolaudo-
vať studňu, chýba ešte strojné vybavenie (pre-
kopávač a traktor s vlečkou) 
Láng – kedy bude otvorené separé? 
starosta – skúšobná prevádzka bude od piatku 
(týždenne zatiaľ 2x) zároveň s drtením. Môže sa 
doniesť pokosená zmulčovaná zeleň alebo konáre, 
ktoré je možné podrtiť s existujúcou drtičkou. 
V časti zberný dvor sa budú preberať vytriedené 
komodity, ktoré je možné ďalej zhodnotiť. Aj 
v tomto období uprednostňujeme zber vytriedené-
ho odpadu priamo z domácností 

Voda – nutnosť i pohroma 
 

   Mesiac máj sa v našich mysliach už tradič-
ne spája s prívlastkom mesiac lásky. 
   V tomto roku sa však máj prejavil mimo-
riadne neláskavo. Počas celého mesiaca vý-
datne pršalo, podľa odborníkov 
z hydrometeorologického ústavu také výdat-
né zrážky Slovensko nezažilo už 140 rokov. 
   Hladiny riek, samozrejme, prudko stúpli. 
Výnimkou nebola ani rieka Váh, ktorá prete-
ká našou obcou. Prudké a vytrvalé zrážky 
mali vplyv aj na úroveň spodnej vody 
a prejavilo sa to na vnútornej vode v domoch 
obyvateľov našej obce. Starosta obce situáciu 
pravidelne monitoroval a bol v prvých júno-
vých dňoch nútený vyhlásiť III. stupeň po-
vodňovej aktivity.  
   Pracovníci referátu verejnej zelene so svo-
jou vedúcou Gabikou Melegovou mali plné 
ruky práce, pretože jarky nestačili odvádzať 
obrovské prívaly vody. Na mnohých mies-
tach sa museli uviesť do činnosti čerpadlá, 
v záhradách a na poliach stála voda. Ohroze-
né boli domy a majetok občanov. 
   Táto kritická situácia však mohla byť pod-
statne ľahšie zvládnutá, keby si každý z nás 
dal záležať na tom, aby jarky pri našich do-
moch neboli zanesené nečistotami, odpadom, 
bahnom, lístím, či celkom nepriechodné resp. 
zabetónované. Pracovníci obecného úradu 
nestíhajú vykonávať všetku túto prácu sami, 
a dlhotrvajúce prudké dažde nám ukázali, že 
aj my, občania, musíme priložiť ruku k dielu. 
Možno tak zabránime tomu, aby voda, ten 
nespútaný živel, napáchala škody na našom 
majetku.                                Iveta Mesárošová

Rekonštrukcia materskej školy 
   Budova sa už od roku 1945 používala ako škôlka, neskôr k nej bola postavená prístavba. 
Údržba sa vykonávala priebežne, tak ako školstvo vedelo financovať,  ale napriek tomu 
budova chátrala. Obec získala finančné prostriedky z Eurofondov formou dotácie na zatep-
lenie obvodového plášťa, výmenu okien a dverí, rekonštrukciu strechy. Po dlhom čakaní 
a náročných prípravných prácach sa zahájili práce na rekonštrukcii materskej školy. Detič-
ky sa dočasne presťahovali na poschodie kultúrneho domu a do školského klubu 
v základnej škole. Práce na škôlke budú prebiehať od júna do konca leta, ak všetko pôjde 
podľa plánov.  
   Nakoľko tieto finančné prostriedky nepostačujú na komplexnú rekonštrukciu, z dôvodu 
havarijného stavu poslanci odsúhlasili dofinancovanie z vlastných zdrojov, čiže z peňazí 
obce. Vybavenie materskej školy bude doplnené nábytkom, učebnými pomôckami, hrač-
kami. Bude nutné ešte riešiť oplotenie, prístup a zariadenie dvora.  
   Treba dúfať, že práce sa dokončia čím skôr, aby sa detičky v budúcom školskom roku 
mohli hrať vo vynovených, krajších a hlavne zdravotne vyhovujúcich priestoroch. 

   Dňa 5.6.2010 sa uskutočnil VII. ročník me-
dzinárodnej súťaže vo varení "Dunajskej ryba-
cej polievky", ktorú už tradične  v 1. sobotu 
mesiaca júna organizuje občianske združenie 

DEVÍNSKA BRÁNA. 
   Podujatie sa konalo na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave za krásneho letného poča-
sia a bolo sprevádzané vystúpeniami rôznych 
tanečných, speváckych a divadelných skupín, 
ktoré oživili celkovú atmosféru podujatia. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 33 družstiev zo Slovenska, 
Maďarska, Rakúska a Srbska. Varili sa rôzne 
druhy polievky ako napr. bujabésa-francúzska 
polievka, ucha-ukrajinská polievka a rôzne 
druhy „halászlé", každý podľa svojho receptu.
   Našu obec zastupovalo na súťaži trojčlenné 
družstvo z Oo SRZ v zložení Ferdinand Van-
čík, Miroslav Pallér a Ing. Jozef Belovič.   Za-
čiatok varenia bol o 14.oo hod..  
   Počas varenia okoloidúci prihliadali na rôzne 
postupy pri varení jednotlivých polievok a vy-
pytovali si recepty. Ochutnávka bola započatá 
o 17.oo hodine. 

Počas ochutnávky sme rozdelili cca 200 
menších, či väčších porcií, ako si kto prial. 
Popri podávaní polievky sme okoloidúcim 
podávali informácie o našej obci a rozdali 
sme propagačné materiály, ktoré nám boli 
poskytnuté  p. starostom. Na podujatí nás 
podporili aj niektorí naši spoluobčania, ktorí 
nám usilovne pomáhali pri tejto činnosti a aj 
touto cestou im ďakujeme za pomoc a tešíme 
sa na  ich podporu aj v budúcom ročníku. 
Veľmi dobre sme sa zabavili s našimi kole-
gami z redakcie časopisu Poľovníctvo 
a rybárstvo, na podnet ktorých sme sa začali 
tohto podujatia zúčastňovať. Súťaž sa ukon-
čila cca o 19.oo hod. a potom nasledovalo 
vyhodnotenie. Víťazom sa stalo družstvo zo 
Srbska z obce Báčsky Petrovac. 

   Naše družstvo obsadilo v tejto silnej 
konkurencii nemedailové 4.miesto.    

V budúcom ročníku sa vynasnažíme čo to 
ešte vylepšiť, aby sme priniesli na tretí pokus 
aj nejakú medailu.  

                                        Ing. Jozef Belovič 

                Zo zápisníka obecnej polície 
- Dňa 26.4.2010 oznámila p. J.M., že jej dcéru fyzicky napadli 
neznáme osoby, čím jej spôsobili zranenie s dobou liečenia do  
3 dní. Prípad bol zadokumentovaný a riešený Obecnou políciou. 
- 29.4.2010 bolo zo základnej školy prijaté oznámenie o bitke 
žiakov, kde k zraneniu osôb nedošlo. Prípad bol zadokumentova-
ný a pre vek páchateľa bol prípad odložený.  
- Z rybárskej stráže bolo dňa 4.5.2010 oznámené, že na rybník 
Vízalláš doposiaľ neznámy páchateľ odpílil mostné zábradlie 
a odviezol na neznáme miesto. Hliadka na mieste zadokumento-
vala miesto činu a vec prevzala OO PZ Šaľa. 
- Dňa 8.5.2010 bolo na tel. číslo Obecnej polície oznámené, že 
došlo zo súkromného pozemku spod altánku ku krádeži čiernej 
techniky  HIFI veža Sony s celkovou škodou vo výške 320,-€. Na 
mieste prípad objasňovala OO PZ Šaľa a vec aj prevzala. 
- Dňa 11.5.2010 došlo v obci ku krádeži bicykla, tohto skutku sa 
dopustil mladistvý F.B. z obce Selice. Menovaný bol zadržaný vo 
večerných hodinách, k veci sa priznal. Vec po zadokumentovaní 
prevzalo OO PZ Šaľa. 
- Na požiadanie kolegov OP zo Selíc bolo zo strany OP Trnovec 
n/V vykonané pátranie po nezvestnej osobe B.F. zo Selíc, ktorá 
bola nezvestná už 3 dni. Hliadka OP vo večerných hodinách hľa-
danú osobu zadržala v Trnovci nad Váhom  a odovzdala rodičom 
nezvestného, nakoľko osoba bola neplnoletá. 
- Po telefonáte miestneho občana  v neskorých večerných hodi-
nách bola hliadka OP požiadaná o pomoc pri zadržaní páchate-
ľov, ktorí sa nachádzali na jeho súkromnom pozemku s úmyslom 
odcudziť jeho vlastníctvo. Hliadka OP sa hneď na to dostavila na 
miesto, avšak majiteľ uviedol, že páchatelia boli vyrušení a ušli 
z miesta činu na neznáme miesto. O pomoc pri zadržaní páchate-
ľov a ich motorového vozidla boli požiadané okolité obecné 
a mestské polície. 
- Dňa 23.5.2010 oznámila E. A., že jej z pivničných priestorov 
rodinného domu odcudzil dva bicykle, karbobrúsku a vŕtačku do-
posiaľ neznámy páchateľ. Vec bola riadne zadokumentovaná 
a stále sa nachádza v šetrení Obecnej polície. 
- Dňa 29.5.2010 oznámila p. M.K., že jej opĺzlo nadáva a hlučne 
sa správa F.Š.. Hliadka po príchode na miesto upozornila pácha-
teľa na jeho správanie s tým, že ak bude nutné ešte raz upozorňo-
vať, bude sankcionovaný bl. pokutou vo výške 33,- €. 
- Anonymným telefonátom bolo dňa 30.5.2010 oznámené, že 
v rodinnom dome je požiar. Po príchode hliadky OP bolo zistené, 
že majiteľka domu si v sude pálila suchú burinu, čo veľmi dymi-
lo. Hliadka dotyčnú oslovila a prikázala, aby oheň urýchlene uha-
sila, čo aj urobila. 
- Dňa 3.6.2010 bolo telefonicky oznámené, že po silných daž-
ďoch došlo k zvýšeniu hladiny vody pri futbalovom ihrisku. Po 
preverení skutočnosti boli privolaní obecní hasiči, ako aj zamest-
nanci OcÚ,  ktorí spoločne odčerpávali vodu. Hliadka OP zotrva-
la pri strážení čerpacej techniky do rána. 
- Dňa 4.6.2010 v čase o 20.10 hod. OP obdržala anonymný tele-
fonát, ktorým bolo nahlásené, že v objekte bývalého Sagrisu pri 
Hornom Jatove sa nachádzajú osoby na motorovom vozidle, ktoré 
kradnú strešnú krytinu.  Hliadka OP hneď na to vyrazila na mies-
to, kde sa oznámenie potvrdilo a na mieste boli zadržaní 3 pácha-
telia z obce Komjatice s motorovým vozidlom Favorit, v ktorom 
vozidle už boli naložené strešné vlnové alumíniové plechy 
v počte 45 ks. Na miesto boli privolaní zástupcovia firmy  Farma 
Jatov, ktorí vyčíslili škodu. Prípad na mieste prevzalo OO PZ Ša-
ľa. 
- Dňa 10.6.2010 v čase o 21.00 hod  bolo anonymne nahlásené, že 
v rómskom obydlí sa pália smeti. Hliadka na mieste preverila, že 
smeti pálila I.S., bola vyhotovená fotodokumentácia a bola me-
novanej uložená bl. pokuta 20,-€, čo odmietla zaplatiť. Vec po 
zadokumentovaní bola zaslaná na Odbor životného prostredia 
v Šali, kde menovanej hrozí vyššia sankcia. 
- Vo večerných hodinách dňa 17.6.2010 bolo oznámené  M.H., že 
jeho dcéru obťažoval neznámy páchateľ s tým, že ju volal do 
svojho vozidla žltej farby ev. č. DS....... Tento prípad sa už viac-
krát opakoval. Oficiálne oznámenie však odmietli podať. Napriek 
tomu bolo vyrozumené OO PZ Šaľa. 
- Dňa 23.6.2010 v čase o 18.00 hod bolo anonymne oznámené, že 
v pri ceste pod  žel. podjazdom leží neznáma osoba. Hliadka po 
príchode zistila, že na zemi leží R.M. z Horného Jatova, ktorý 
mal zakrvavenú tvár. Vzhľadom k tomu, že sa na mieste nachá-
dzal aj jeho brat, ten uviedol, že ho udrel do tváre T.V. z TnV. 
Zranenému bola privolaná RZP ako aj kolegovia z OO PZ Šaľa, 
keďže menovaný bol pod vplyvom alkoholu a jazdil pred pádom 
na bicykli. Prípad prevzalo OOPZ Šaľa. 
Kolektív OP upozorňuje touto cestou hlavne mládež, ktorej sa 
končí školský rok, aby aj cez prázdniny dbali na zvýšenú opatr-
nosť v cestnej doprave, ako aj pri korčuľovaní a bicyklovaní, ako 
i pri návšteve niektorých pláží v slnečnom období, aby nedošlo 
k vlastnému, alebo cudziemu ublíženiu na zdraví, prípadne 
i tragickým udalostiam.                           OP v Trnovci nad Váhom 

VII. ročník  medzinárodnej súťaže vo varení „Dunajskej rybacej polievky"
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  1. Močenok 18 14 3 1 53:14 45 V 20. kole v dôležitom zápase II. A triedy 
NITRA-ŠAĽA 2009/10 dosiahli naši remízu 
v Kyneku. 

IVANKA potvrdila postup bez prehry, keď 
zdolala aj LUŽIANKY 4:3 (3:3)   2. Neded 18 13 2 3 75:22 41 

  3. Jarok 18 10 1 7 45:32 31 V P. KESOVE hrali – ŽILINSKÝ, TAKÁČ, 
BARTUŠ Z. (VRBA), SKLENÁR, ÖLVEC-
KÝ, KLINCKO, PACKA, BARTOLEN, 
LEGNER, ŠTÍPSKY (BÁRÁNY), SZTOJ-
KA, BARTUŠ T., TÚRÓCY. 

  4. Selice 18 9 2 7 29:36 29 
KYNEK – TRNOVEC 2:2 (1:0)   5. Nové Sady 18 8 2 8 58.49 26 
Domáci viedli už 2:0, ale po góloch E. ŠTÍP-
SKEHO a M. ÖLVECKÉHO z 85. min. si hos-
tia odviezli bod. V zostave kola M. Ölvecký. 

  6. Trnovec 18 8 1 9 33:48 25 
  7. V. Zálužie 18 7 1 10 39:55 22 
  8. Dražovce 18 6 1 11 44:54 19 

21. kolo – TRNOVEC – ČAKAJOVCE 4:0 
(2:0) 

  9. Mojmírovce 18 4 1 13 39:73 13 
 

Konečná tabuľka 2009/2010

Po góloch dorážkou z penalty ÖLVECKÉHO 
a E. ŠTÍPSKEHO šli domáci na prestávku 
s dvojgólovým náskokom. Po zmene strán svoje 
jasné víťazstvo ešte zveľadili gólmi KLINCKA 
a VRÍČANA J. 
Rozhodoval Vajíček pred 90 divákmi. 
V zostave kola M. Vríčan. 
22. kolo JAROK – TRNOVEC 3:1 (1:0) 
Domáci potrebovali body na záchranu ako soľ. 
Viedli 2:0, potom P. BARTOLEN znížil, ale 
v závere si výhru Jaročania poistili tretím gó-
lom. 
23. kolo TRNOVEC – H. LEFANTOVCE 
3:0 k. 
Hostia pred stretnutím avizovali, že neprídu. 
24. kolo RIŠŇOVCE – TRNOVEC 5:1 (1:1) 
V hodovom zápase za neustáleho dažďa sa ujali 
vedenia hostia gólom LEGNERA. Po remízo-
vom polčase sa domáci rozstrieľali a poslali Tr-
navčanov domov s päťkou. 
25. kolo TRNOVEC – IVANKA 0:3 k. 
Pôvodne sa pre zlý terén nemalo hrať. Na pro-
test hostí napokon rozhodca uznal hraciu plo-
chu za spôsobilú, čo domáci neakceptovali. 
26. kolo P.KESOV – TRNOVEC 1:1 (1:0) 
V poslednom kole sa zrodila remíza. Na vedúci 
gól domácich odpovedal LEGNER. Pred 60 di-
vákmi slabo rozhodoval Marko. 
V zostave kola S. Packa. 

Dňa 22.04.2010 sa konalo po sezóne zasadnutie registrovaných hráčov 
TJ Dynama Trnovec nad Váhom. Na zasadnutí sa zhodnotila stolnoteni-
sová sezóna 2009/2010, pre niektoré mužstvo TJ Dynamo Trnovec 
úspešná, pre niektoré menej. A mužstvo (Slovensko Západ) sa udržalo 
v 1.lige, B mužstvo hrajúce v druhej  lige (kraj Nitra a Trenčín) obsadilo 
pekné štvrté miesto, čo znamená  pre nováčika tejto silnej súťaže  veľký 
úspech. C mužstvo (kraj Nitra) sa nepodarilo zachrániť a vypadlo do ok-
resnej súťaže Šaľa, to znamená, že v budúcom stolnotenisovom ročníku 
2010/2011 budeme mať zastúpenie až troch mužstiev v okrese. Do po-
zornosti chceme dať inováciu nového vedenia, kde nastala jedna pod-
statná zmena a t.j. Juraj Kriško sa stal novým pokladníkom klubu, Ing. 
Peter Gašpierik kontrolórom a v nie menej dôležitej funkcii štatutára 
zostáva Štefan Kozár. Hlasovanie bolo jednoznačné pre všetky funkcie. 
Sezóna 2009/2010 vyvrcholila posedením pri guláši 15. mája 2010. 
 

Touto formou vyjadrujeme poďakovanie Obecnému úradu v Trnovci 
nad Váhom za finančnú podporu, ktorú poskytlo nášmu oddielu a zá-
roveň ďakujeme Ing. Gašpierikovi, p. Lángovi a  p. Čelítkovi za spon-
zorský príspevok.  
Ďakujeme aj fanúšikom a priaznivcom stolného tenisu za účasť a pod-
poru na jednotlivých zápasoch. 
    

                         
           

Miroslav Ševčík, oddiel stolného tenisu

 
10. Cabaj-Čápor 18 4 0 14 32:64 12 

  1. Ivanka 26 24 2 0 113:22 74   

Žiaci I. A trieda   2. Lužianky 26 18 4 4 80:34 58  
Hájske – Trnovec 0:1 (0:0) Planko   3.Svätoplukovo 26 16 5 5 83:48 53  

  4. Selice 26 13 6 7 64:44 45   Trnovec – Dlhá nad Váhom 2:1 (1:1) M. Ke-
szely, M. Planko   5. Cabaj-Čápor 26 11 6 9 56:38 39     

  6. Mojmírovce 26 11 6 9 58:46 36     Trnovec – Neded 1:1 (0:1) M. Keszely 
  7. Hájske 26 9 7 10 65:49 34   

Trnovec  – H. Kráľová 2:2 (0:1) Planko 2   8. P.Kesov 26 9 3 14 46:72 30   
Močenok – Trnovec 3:1 (1:0) M. Keszely   9. Trnovec 26 8 4 14 37:74 28  
Trnovec – Vlčany 2:2 (2:2) Planko 2 10. Rišňovce 26 8 3 15 38:59 27  
  1. Tešedíkovo 18 13 2 3 61:15 41 11. Čakajovce 26 7 8 11 49:60 26  
  2. Vlčany 18 13 1 4 58:27 40 12. Jarok 26 6 4 16 34:67 22  
  3. Neded 18 12 2 4 54:16 38 13. Kynek 26 4 7 15 34:89 19  
  4. Močenok 18 12 1 5 57:26 37 14. H.Lefantovce 26 3 5 18 32:87 14  
  5. Trnovec 18 9 5 4 47:28 32 Čakajovciam a Mojmírovciam odrátali 3 b. 
  6. H.Kráľová 18 5 4 9 21:57 19 Strelci – Štípsky 7, Kukla 5, Janáč 3, Bartuš 

Z. 3, Vríčan 3, Ölvecký 2, Legner 2, Puskás 
Sz. 1, Kántor 1, Biróczi 1, Bartuš T. 1, Vríčan 
M. 1, Sztojka 1, Klincko 1, Bartolen 1, vlast-
ný. 

  7. Hájske 18 6 0 12 39:42 18 
  8. Dlhá n/V. 18 5 1 12 24:52 16 
  9. Diakovce 18 3 3 12 22:61 12 
10. Selice 18 2 1 15 18:77 7 
V sobotu 26. júna sa na ihrisku v Sľažanoch 
uskutoční finále dorastu a žiakov. 

 

Dorast 
Zo štyroch žiackych skupín postúpili Tešedí-
kovo, Vinodol, Zbehy a Žitavany. 

TRNOVEC – MOČENOK 0:1 (0:0) 
NEDED – TRNOVEC 6:1 (3:0) – Belica 

O oblastný primát budú bojovať tri dorastenec-
ké tímy: Zbehy, Močenok a Klasov. 

TRNOVEC – V. ZÁLUŽIE 2:2 (1:1) – Dy-
mák, Surányi 

Nová sezóna sa začne 1. augusta 2010. JAROK – TRNOVEC 1:0 (1:0) 
                                           Spracoval Š. Kočiš N. SADY – TRNOVEC 4:0 (3:0) 
Oprava  

I.B TRIEDA V minulom čísle Trnoveckých novín bol omy-
lom nesprávne uvedený strelec gólov. Selice – Jarok 3:1 (2:0), T. Hanák 2, 

A.Šimčík – Ľ. Šimko Trnovec – Diakovce  9:0  (3:0) PLANKO  - 4 

TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu 
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        A  képviselőtestület  31.  és  32.  üléséről                  

É r t e s í t é s 
 
 

A községi hivatal és a Dynamo labdarúgóklub 
megrendezi a Polgármester 

Kupájáért folyó minilabdarúgó kupa XV. 
évfolyamát 

2010. július 3 –án 9 órai kezdettel a helyi 
labdarúgópályán. A versenyző csapatok 
jelentkezhetnek a községi hivatalban 2010. 
július 2- ig. Az indulás díja 5,00 €. 
Jelentkezhetnek azok a csapatok, amelyek min. 
6, max. 10 játékossal rendelkeznek. Minden 
csapatban lehet max. 2 olyan játékos, aki nem 
falunk lakosa,  esetleg nem tagja a labdarúgó-
klubnak.  A minimális számú játékos össze-
írását le kell adni a jelentkezéskor, és le kell 
zárni a kupa megkezdése előtt fél órával. 
Egyidejűleg fog zajlani a kupa a , 14 éves 
korig, gyerekek versenyében. Ezeknek a csa-
patoknak nem kell indulási díjat fizetniük.  

# 
A községi könyvtár értesíti olvasóit, hogy 
hétfőn, szerdán és pénteken van nyitva 15.00 
órától 17.00 óráig. Így, ilyen szükség helyzet-
ben addig lesz a kölcsönzések ideje, amíg 
zajlani fognak az óvoda épületének felújítási 
munkálatai. 

# 
Postán a nyitvatartás óráinak változásai: 

 Hétfő   8,oo – 13,oo       14,oo – 15,oo 
 Kedd  8,00 – 12,3o  
 Szerda  8,oo – 13,oo  14,oo – 17,oo 
 Csütörtök  8,oo – 13,oo  14,oo – 15,oo 
 Péntek  8,oo – 13,oo  14,oo – 15,oo

 

A községi képviselőtestület 31. ülése 2010. május10-
én zajlott le az összes képviselő jelenlété-ben. 
A polgármester által megnyitott ülés után Láng 
képviselő javaslatára megváltoztatták az ülés prog-
ram- pontjait, mert jelen voltak a napenergiával 
működő erőművek építőinek képviselői, és a kérvé-
nyeik csak a  program 5. pontjában lettek volna meg-
tárgyalva.   

Beérkezett posta: 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket a MER-
LIN TRADE, a.s. Bratislava, Financial Help, s.r.o. 
Bratislava, REAL-KZ, s.r.o. Bratislava, KAVOS, 
s.r.o. Bratislava, Arcade Invest vállalatok által 
benyújtott kérvényekről. 
Ing. Hrabovský – Milyen a változás a Greenel válla-
lat által beadott kérvényhez képest ? 
A Greenel vállalat képviselője – A megvásárolt telke-
ket elosztottuk kisebb parcellákra, de az építkezést 
a Szlovák Földhivatal által bérelt földterületen akar-
juk megvalósítani a szomszédságban, kb. 10 ha föld-
területen.  
Láng képviselő – A napenergia igen, de a szántóte-
rületnek meg kell maradnia, ha a jövőben befejeznék 
a működtetést.  
Ing. Hrabovský – Milyen a föld bonitása ? 
A cég képviselője – A bonitás 6 és 8 , tehát 90  % - 
ban  nem minőségi föld. Benyújtották a Szlovák 
Földalap pozitív állásfoglalását a területi határozat 
kiadásához.  
Ing. Gašpieriková – A vállalatoknak meg van a nyi-
latkozat a hálózat összes tulajdonosától. 
Ing. Belovičová –A napergiával működő erőművek 
elhelyezését bele kell foglalni a község területrende-
zési tervébe, 5 MW –ig nem határoz a környzetvéde-
lem, de mi lesz a környzet védelmével? pl. a víz 
szintjének hatása  

Kérvény földterület megvásárlására - František 
Kocsis, a 668/9 –es számú parcellán  70 m2  

nagyságban 

Indokként családi ház építését tünteti fel a szomszé-
dos telken. A pénzügyi  bizottság 750 euróra szabta 
meg az árat, amit a képviselők egy hangúan jóvá-
hagytak azzal, hogy az átíratás költségeit a vásárló 
téríti meg. A polgármester továbbá előadta az 500, 
501, 502 –es számú házakban lakók kérvényét, 
amelyben  kérvényezik a bekötőút megjavítását, ab-
ból az okból, hogy az út nagyon rossz állapotban van 
és majdnem járhatatlan. Feltüntette, hogy a belépés 
a lakóhelyek regenerációja tervezetének keretében 
lenne megoldva.  Az bekötőút megjavítása a javítá-
sok tervébe lesz bevonva. A építési és kör-
nyezetvédelmi bizottság ajánlja meg-határozni 
a telkek tulajdonosait is, végül a polgároknak 
kötelességük törődni a renddel az ingatlanuk kör-
nyékén a község általánosan érvényű rendeletei 
alapján. 
Daniel Vince és felesége bérlők kérvényezik a bérle-
tei szerződés meghosszabbítását a tíz lakóegységet 
tartalmazó lakóházban, mert a bérleti szerződésük 
2010.május 31- én lejár.  (Ez akadálymentes bérház, 
ezért itt csak egy évre hosszabbítják meg a szerződé-
seket.) Végül kérvényezik nagyobb lakás kiutalását. 
A képviselőtestület jóváhagyta a bérleti szerződés 
meghosszabbítását egy évre 2011. május 31-ig. 

Kérvény a családi ház 
alatti földterület megvá-sárlására – 

Valéria Súdorová és Alžbeta Benciová 
Az újonnan kidolgozott geometriai terv ,Tornócon az 
505-ös számú családi házra, alapján megállapítást 
nyert ,   hogy a ház építése során  gondatlanságból be 
lett építve kb. 6  m2, a községi terület egy része.  
A képviselőtestület jóváhagyta a kérvényt a földte-
rület eladására 7,00 €/m2  árban, összesen  42,00 € 
értékben.  Az átíratás költségeit a vásárló téríti.  

A községi bérlakásokban - az 584, 303, 304 há-
zakban és  79 házszámú házban – Vincze Ľudovít-
nak 2010 június 30 án   fejeződik be a bérleti 

y.  Minden bérlő beadta kérelmét a viszon bérleti 
ődés meghosszabbítására. A képviselőtestület 

a következően hagyta jóvá a szerződések meg-
hosszabbítását:  303 –as ház : Anita Klinková, 
Ladislav Krištof 2011. 6. 30-ig; 304 –es ház:
Jaroslav Mesároš, Jozef Mesároš, Miroslav Hra-
bovský 2011. 6. 30-ig;  584 –es ház:  Katarína 
Mäsiarová, Marian Nagy, Richard Zsille, Milan 
Eremiaš, Dušan Mesaroš, Mária Keselyová, Dušan 
Vetrick, Jozef Kárasz 2013. 6.30-ig; 79 –es ház: 
Ľudovít Vincze 2011.6.30-ig.  

szerz

Továbbá kézbesítve volt a 905- ös házban lakó 
Peter Kuruc és feleségének  kérelme, akik kér-
vényezik a bérleti szerződés megszüntetését 2010 
július 31 -től. A lakásbizottság jóváhagyta a kér-
vényt.   
A községi képviselőtestület  Tornócon jóváhagyta 
lakás kiutalását Daniel Vinczének és feleségének 
a 995-  ös lakóház 2-es lakását 2010. 8. 1-től 
2011.6.30-ig.  

Krónika 2008 –-  a bejegyzések jóváhagyása 
A képviselők a megjegyzések után jóváhagyták. 
Javasolták a krónikásnak vezessen napi jegyzete-
ket, ahová folyamatosan az év folyamán jegyezné 
fel a község életének történéseit, hogy ne vesszenek 
el a fontos pillanatok a község életéből a következő 
évekre.  

A 2010- es költségvetés változtatása - javaslat 
A képviselőknek elő lett terjesztve a község költ-
ségvetésének változtatására tett javaslat, amelyet 
a község ökonómusa dolgozott ki.  Az  indoklást 
a polgármestere terjesztette be,  kifejtette a  képvis-
előknek a változásokat úgy a bevételi mint a  kia-
dási részben. 
                                                folytatás a 3. oldalon

Földterület megvételének kérvénye – Ľubomír Buch 
Ľubomír Buch kérvényezte községi földterület meg-
vásárlását a volt tűzoltószertár mellett a tulajdonjogi 
viszonyok rendezése végett.  A község javasolja, hogy 
dolgozzanak ki szakvéleményt a terület árának megha-
tározására. A képviselőtestület tudomásul veszi a kér-
vényt, és kéri, bővítsék , ki  a szomszédos ingatlan 
tulajdonosainak állásfoglalásával- a Balázsi házaspár-
tól.    
Kérvény földterület megvásárlására az építmény alatt -

Dezider Juska és felesége Eva 
Nevezettek kérvényezik  3 m2,  beépített földterület 
megvásárlását, melynek tulajdonosa a község. A köz-
ségi képviselőtestület jóváhagyta a kérvényt  meg-
vételre  7,00 €/m2  árban,  teljes összegben 21,00 €.  Az 
átíratás költségeit a vásárló téríti. 

Az előző ülés határozatainak teljesítése: 
A 30.  ülésen a község ellenőrének feladatul volt adva, 
benyújtani a községi hivatal épületén történt átalakítási 
munkálatok  anyagi kimutatását, az átépítés további 
költségeinek  feltételezett nagyságát. A községi ellenőr 
hitelesen megállapította a már befektetett pénzeszkö-
zök nagyságát a községi hivatal épületének átalakításá-
ra, és részletes jelentést adott a számlákról. Az össze-
sen befektetett pénzeszközök nagysága a 2009- és 
2010-ben a figyelt időszakhoz 83 747,85 € -t tesznek ki. 
A kiadások merítése a 2009 –ben  2010 április 30.-hoz 
összhangban volt a község jóváhagyott költségve-
tésével. A feltételezett további költségek az épület 
átalakítására a következők: festés és a talaj kijavítása
a földszinten és a lépcsőházban, bejárati ajtó le és 
felszerelése, redőnyök felszerelése, a bejárat  akadály-
mentesítése,  a falburkolat szigetelése és alakítása, 
a bérlők által visszaadott  további helységek átalakítása 
(fodrászat és üzlet/, fűtés ,talaj, szociális berendezések , 
szerelési munkák.  
A község 2010 első negyedéve költségvetésének 
elemzése 
A község polgármestere ismertette a képviselőkkel 
a község gazdálkodásának elemzését. 
A képviselőtestület tudomásul vette. A község 
gazdálkodásának többlete a 2009-es évből  221.945,42 
€,  ebből a tartalékalap  10 % , ami  22.194,54 €. 
A képviselők jóváhagyták felhasználását az alapiskola 
és óvoda átalakítására és modernizálására.  

Visszatérítendő kölcsön  kérvénye az osztályozott 
hulladék gyűjtése aktivitásra 

A község kérvényt nyújt be támogatásra az osztályozott 
hulladékgyűjtő udvarra , de a kérvényhez szükséges 
a képviselőtestület állásfoglalása. A községi képvise-
lőtestület Tornócon a következően hagyta jóvá: 
A tervezet „  Tornóc község osztályozott hulladék-
gyűjtésének programja“  címen teljes költsége 1.052. 
996,14 €  és ugyanaz a kötelező kiadások  nagysága. 
Vita 
Láng – Milyen lesz a program a Falunapokon a játszó-
téren ? 
Bócsová – gulyásfőzés, az énekverseny győztesei, Őszi 
rózsák,  Mrchane, Crazy Chichi,  Atlas Együttes 
Ing. Motolíková – Ing. Prešinská f. STOMON 
árajánlatot küldött a következő tervezetek 
kidolgozására és az építés megvalósítására : járda 
Újtornócon, a posta melletti parkoló, autóbusz meg-
állók 
Láng – Voltak- e  intézve a közlekedés- lassítók, kis 
szigetecskék ?Megnyírni a bokrokat a Merkantnál. 
Mgr. Boženík – Mit végeztek a kultúrházon ? 
Polgármester –Meg van a tervezet, az építési engedélyt 
intézik. 
A képviselőtestület 32. ülése 2010. június 21 –én 
zajlott le. A egyöntetű szavazás után a képviselők 
jóváhagyták az ülés programját.  
A  községi lakások bérletének meghosszabbítása, és 
a megüresedett lakások újból bérbe adása. 
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                            Nyitott nap 
 

   A  Tornóci  Alapiskola és Óvoda 2010.május 4- én  nyitott na- 
pot szervezett a  szülők, ismerősök és  az iskola barátai számára 
gazdag programmal, amely 7.30  órakor kezdődött  zenei félórá- 
val. Ezt a napot főleg  az  anyukáknak  ajánlották  Anyák  napja  
alkalmából. A szülök  harmonogram alapján dönthették el, hogy 
melyik osztályban, milyen tanítási órát látogatják meg.  
Nyitott  órák: - az I. évfolyam interaktiv osztályban  „Mit tanul- 
tunk  meg“ cimmel  elnevezéssel  óra,  az  interaktív osztályban  
(szlovák nyelv és irodalom,  V. évfolyamban   angol  nyelv),   a  
számítógépes  osztályban  (informatika VII. évfolyam),  nyílt ó- 
rák az egészséges étrendről – IV., VIII. és a IX. évfolyamokban, 
matematika VI. évfolyamban, puzzle kirakás az  I.  és  III. évfo- 
lyamban, kép kirakása plaszt anyagú kupakokból  a  VIII.  évfo- 
lyamban, aszfaltrafestés a  IV. évfolyamban, anyukák számára papírból emléktárgyak készítése  a IV. és VIII. speciális 
osztályokban, zenei nevelés nyílt órája a  III. évfolyamban, a  II. osztály képzőművészeti órája  a lugas alatt, nyílt sportó-
rák – florbal, labdarúgás, gimnasztika – a multifunkcionális játszótéren és  tornateremben (V, VII és  VIII. évfolyam). 
A szülőket a VIII. és IX. osztály diáklányai fogadták az elkészített frissítőkkel. 
A nyilt nap mindenki számára felejthetetlen volt és megörültünk, hogy a szülők érdeklődést mutattak megtekinteni 
gyermekeik tevékenységét  pedagógusaink vezetése alatt és nagy számban részt vettek ezen az akción.   
                                                                                                                                                                    Katarína Tusková

TÁRSADALMI  ROVAT 
 

Születtek: 
Hloška Mihály 

Mészáros Kristína 
 

Jubilánsok : 
70 éves:      Balko Anna 
 Boháč László 
 Kesely Lajos 
 Résö Erzsébet 
 Rotek Dezső 
 

75 éves: Kráčala Erzsébet 
 Mészáros Dezső 
 Kupka Rozália 
 Slíška Károly 
 Marček Barbora (FJ) 
 Molnár Mária 
 Marko Mária 
 

80 éves:      Bugyi Margit 
 Kovács János 
 Pethö Júlia 
 Varga Hedviga (FJ) 
 Vétrick Barbora 
 

85 éves: Čeman Erzsébet 
 Dobročka Pál 
 Tátrai Ilona 
 

Házasságot kötöttek: 
Kovács Zoltán és  Pónya Silvia 

 

 50. éves házasság kötés: 
Varsányi Mihály és  Kliha Hedviga 

 

Elhunytak: 
Alaksza Árpád - 83 éves 

Pleva Antal  - 66 éves 
Jakubec Anna - 80 éves 

Duchoň Juliana - 82 éves 
Ladič Tibor - 72 éves 

Svíba Roman – 27 éves 

Gyermeknap – erdő a gyerekeknek
 

A SZK Erdőgazdasága közösen a Besztercebá-
nyai Erdészeti Iskolával szép napot készítettek 
nekünk. A harmadikosok közösen az ötödike-
sekkel az erdőben töltötték a gyermeknapot, 
konkrétan a Léva melletti Žuhračka erdőben.  Az 
időjárás ugyan nem kedvezett nekünk, s egész nap 
esett, de jól felszerelve esőkabátokkal  érde-kes 
bemutatókat éltünk át, egyenesen a legszaka-
vatottabbaktól – az erdészektől. A tanulók a játé-
kon  és bemutatókon keresztül megtudtak sok 
érdekes dolgot. Emlékezünk pl. az erdő élő raga-
dozóinak  bemutatójára az égbolton, a vadász-
kutyákra, az erdő kipreparált élőlényeire. 
Alaposan átfagyva ebben a nem kívánt időben 
kitartásunkért megérdemeltük a forró teát, a vad-
ból készült gulyást és a sok ajándékot a SZK 
Erdőgazdaságától. Köszönjük ezt a szép napot! 
                      Mgr. Kislerová;  Mgr. Mittermayer

 

Iskolánk sikerei 
Alapiskolánk tanulói 2010. június 3 – án atlétikai versenyen vettek 
részt: - a Sellyén az atlétikát megalapító Melicherčík és Mutkovič 
professzorok emlékversenyén. 
A verseny két korosztályú kategóriába volt elosztva. Versenyeztek 
a fiatalabb fiúk és lányok, és az idősebb fiúk és lányok különféle 
atlétikai versenyszámokban. A Sellye-Vecse J. Hollyról elnevezett 
Alapiskola új futópályáján, a sellyei járás szinte minden iskolájának 
erős konkurenciájában iskolánknak sikerült a szép 6. helyet megsze-
rezni, a községi iskolák között Tornóc az első helyen végzett.  
Fiúknál a legértékesebb eredményt a fiatal diákok kategóriájában, 
Tibor Petréč 7. helyet a 800 m-es síkfutásban, Ivan Kulina az idősebb 
diákok kategóriájában 4. helyet a 60 m-es síkfutásban, és a 6. helyet 
szintén 300 m-es síkfutásban érték el.  
A lányoknál az első helyet Michaela Lobodášová a 300 méter síkfutásban 
szerezte meg 50, 78 s eredménnyel. Súlylökésben Kristína Bariczová 
kiharcolta a 3. helyet 8, 00m –es teljesítménnyel. A 4 x 200 m-es stafétafu-
tásban a lányok a Lobodášová, Durzová, Hambalková, Motolíková össze-
állításban megszerezték a kitűnő második helyet. A következő sikerek közé 
tarozik Silvia Durzová 4. helye a 60 m-es síkfutásban és a 6. hely
a távugrásban,   Emília Rybárová 6. helyezése a 800 m-es síkfutásban, 
valamint a 4 x 200 m-es stafétafutásban a Végfalviová, Vargová, Pavel-
ková, Kisová felállás. 
Köszönet jár a testnevelés tanítóinak önfeláldozó munkájáért a test-
nevelési órákon, a tanítási órákon kívül és a sportkörökben végzett 
munkájáért.                                     Mgr. R. Mittermayer  

 

A polgári védelem fiatal mentőinek ver-
senye   Az iskolákban minden évben tanítják 
a célirányos gyakorlat elméleti részét és ezt 
követően a diákok igyekeznek a gyakorlati 
részben azt megoldani konkrét helyzetekben. 
A fiatal mentők versenye, amely 2010. június 
17- én zajlott le Pereden, a helyzetek gyakorlati 
megoldására volt beállítva. A diákok verse-
nyeztek légpuskából való lövésben, tüzet ol-
tottak, rendkívüli helyzetek hangjelzéseit kü-
lönböztették meg, helyfelismerést végeztek -
távolságméréssel, meghatározták a világtájakat, 
irányjelzővel határoztak meg, elsősegélyt nyúj-
tottak, különféle védő felszereléseket és gáz-
maszkokat használtak. A sellyei járás iskolái-
nak diákjai Sellye város elöljárójának vándor-
serlegéért versenyeztek. A Tornóci Alapiskola 
diákjai a szép 7. helyen végeztek. A diákok, 
mint fontos és értékes versenyt értékelték ezt 
a megmérettetést. Új tudást és gyakorlati ta-
pasztalatokat szereztek a polgári védelem terén. 
A csapat minden tagja tárgyi jutalomban része-
sült. A győztes Peredei Alapiskola szerezte meg 
a vándorserleget, és tovább jutott a Szlovák 
Bajnokságra.                  Mgr. R. Mittermayer 

Zöld iskola   A 2009/2010- es iskolai évben, amikor is megkaptuk a Zöld iskola zászlaját az előző évért, 
elhatároztuk, hogy maximális mértékben fogjuk növelni a tanulók tudatát a környezetvédelem iránt, és azt követően  
a védelmét. Ebben az iskolai évben sok akció kínálkozott környezetvédelmi témával kapcsolatban.  Éltünk ezzel a 
lehetőséggel,és sok programba bekapcsolódtunk, amelyből említem a  „Kapcsold ki a kapcsolót „ kampányt, amelyért  
certifikátot kaptunk, vagy az Eko nyom, amelyeben iskolánk szintén sikeresen kapta  meg a certifikátot. Az iskolán 
létrejött az ún. Zöld osztály, amelyben szobanövények találhatók különböző nagyságban további nevelésre és 
szaporításra,és az iskola belső terének későbbi díszítésére. A jelentős környezetvédelmi napokról hangszórós  adások 
formájában emlékeztünk meg,  amelyet a Zöld iskola tanulói közvetítettek. 2010. április 22- én iskolánk tanulói számára 
Föld napját szerveztünk,és sok más érdekes tevékenységet. A tanulók és a tanítónők sem unatkoztak biztosan,és a nap 
végén  látható eredmények voltak: sziklakert tavaszi virággal, az iskola körül  és a  vízfelületek mellett összegyűjtött 
szemét, gyönyörű képek a műanyag üvegek kupakjaiból, kidíszített faliújságok, Power point bemutató. . .  
Nem feledkeztünk meg a gyermeknapról sem, amelyet 2. osztály igazán környezetvédelmi módon élt át, egyenesen Léva 
mellett az erdőben közösen az erdészekkel. Reméljük a lelkesedés dolgozni ilyen közegben nem lappad a következő 
iskolai években sem.                                                                                                                             Mgr. Beáta Kislerová 

     SZLOVÁKIA CSALOGÁNYA    2010
     – kerületi fordulóban énekeltek       
  SZlOVÁKIA CSALOGÁNYA - ez egy énekver- 
seny népi  énekek  éneklésében. Természetesen is- 
kolánk  tanulói  sem  hiányozhattak róla.  A  járási  
versenyben iskolánkat 3 tanulólány képviselte.A 3. 
kategoriában  Monika Jusková (8. évfolyam), a  2. 
kategóriában Katrin Kisová ( 6.évfolyam ) és az  1. kategóriában 
Roberta Andrášková ( 2.évfolyam) képviselte iskolánkat. Már a járási 
versenyben iskolánk volt tanulója Radovan Gofjar kísérte őket zongo-
rán.  Mind a három lány a járási versenyben kitűnő teljesítményt 
nyújtott, de csak egy volt értékelve a zsűri által, mindjárt  az ARANY 
CSALOGÁNY díjjal, amit oklevél formájában Roberta Andrášková 
hozott el iskolánknak. A napi gyakorlások és a Sellyei Művészeti 
Iskolából népviseleti ruha kikölcsönzése után május 31- én elutaztunk 
Lévára, hogy a kerületi versenyben is megmutassuk tudásunkat. 
Roberta  Radovan kísérétével igazán kitűnően énekelt. Ezúttal azon-
ban az erős konkurenciában nem sikerült tovább jutni, de ez nem azt 
jelenti, hogy a jövő évben nem próbáljuk meg.  
                                                          Mgr. Beáta Kislerová 

 

„Az ének összeköt bennünket“
    Vasárnap, 2010 május 16 -án köszönve a 
Nyitrai Kerületi Népművelő Központ, Tornóc 
község és a Tornóci Plébánia Hivatal közre-
működésének,  az „ Úr színeváltozása”
templomunkban  megrendezésre került az 
énekkarok szemléjének 10. évfolyama „Az 
ének összeköt bennünket“ címmel. 10 év, az 
már a történelem egy része. Az egész ötlet 
Mária Harmathová fejéből pattant ki, a Tor-
nóci Kultúrközpont volt vezetőjétől. A község 
helyet biztosított neki és a Nyitrai Kerületi 
Népművelő Központ alkalmazottaival közre-
működve megszületett a szakrális énekkarok 
seregszemléje. A stafétát átvette Edita Bó-
csová, a kultúrális ügyek felelőse, és így szü-
letett meg a hagyomány. Az egész tíz éves 
időszak alatt csak két alkalommal volt máshol 
a találkozó, ami azt bizonyítja, hogy ez az 
esemény megtalálta saját támogatóit és ked-
velőit nemcsak a mi polgártársaink között, 
Ebben az évben is a szakrális énekek több tíz 
kedvelője jött el, hogy meghallgassa az egy-házi 
zenét előadó énekkarok  gyönyörű előadását – sv. 
Martint  Jarok községből, Canticát Mocse-nokról, 
Nezábudkyt Deákiról,  Zoboralja kórust Zséréről, 
Lipka  énekkart Dolné Krškanyból. A hallgatók 
áhítatattal hallgattak bele az egyházi énekekbe és 
gondoltak arra, hogy ma, túlgyorsult világunkban 
létezik a szeretet, a szépség és  a megértés is. 
Szívélyes környezetben tele ba-rátsággal telt el 
a kultúrházban megtartott összejövetel is, ahol 
közel 100 meghívott vendég jött össze, és 
beszélgetett  étel és a pohár borocs-ka mellett. 
Mindenkiben rezonált a gondolat, hogy jövőre is 
találkozzanak a minőségi zene és a kitűnő 
hangulat mellett. Igaz, a szervezőknek a köszönet 
szavai is zenének tűntek, amellyel értékelték 
munkájukat ezen az akción.  
         

    Az eseményt támogatta  
   a Nyitrai Önkormányzat 
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          A községi rendőrség jegyzőkönyvéből:
 

- 2010. április 26 án jelentette JM, hogy lányát  ismeretlen  sze-
mélyek támadták  meg,  akik három napon belül gyógyuló sebet 
okoztak  neki. Az esetet bejegyezték, és a községi rendőrségen 
ügyintézik. 
- 2010. április 29- én az iskolából tanulók verekedéséről érkezett 
bejelentés, ahol nem került sor sérülésre. Az esetet bejegyezték, 
és az elkövető korára való tekintettel az esetet elodázták.  
- A halászőrségtől volt jelentve 2010. május 5- én, a Vízállás 
halastón átívelő hídról lefűrészelték a híd korlátját és elvitték 
ismeretlen helyre. A járőrszolgálat a helyszínen bejegyezte az 
esetet, és az ügyet átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség. 
- 2010. május 8- án a községi rendőrség tel. számára jelentették, 
hogy magánterületről a lugas alól eltulajdonítottak egy fekete 
technikát - HIFI tornyot összár 320,-.  A helyszínen a Sellyei 
Körzeti Rendőrség nyomozta a körülményeket és átvette az 
esetet. 
- 2010. május 11 –én a községben kerékpárlopásra került sor, 
amely tettet Selice községből JB fiatalkorú követte el. Nevezettet 
elfogták az esti órákban, a tettet bevallotta. Az eset be van 
jegyezve a Sellyei Körzeti Rendőrségen. 
- A Szelőcei községi Rendőrség felkérésére nyomozás volt 
indítva a szelőcei  B.F. eltűnt személy felderítésére, aki már 3 
napja el volt tűnve. A községi rendőrség járőrszolgálata 
a keresett személyt az esti órákban elfogta és átadta ez eltűnt 
szüleinek, mivel a nevezett személy kiskorú volt. 
- Helyi lakos telefonbejelentése alapján a járőrszolgálat az esti 
órákban fel volt kérve tettesek elfogására, akik a bejelentő 
magánterületén tartózkodtak vagyonának eltulajdonítása végett. 
A községi rendőrség járőrszolgálata azonnal a helyszínen volt, 
ahol a tulajdonos elmondta, hogy az elkövetők meg lettek 
zavarva és elmenekültek ismeretlen helyre. A tettesek és motoros 
járművük kézrekerítésére felkértük  a környező  faluk és városok 
rendőreit. 
- 2010. május 23 –án  E.A. jelentette, hogy  családi háza 
pincetérségéből eddig ismeretlen tettesek eltulajdonítottak 2 
kerékpárt, köszörűgépet és fúrót. Az esetet bejegyezték és 
jelenleg  nyomozás folyik az ügyben. 
- 2010. május 29- én M.K. jelentette, hogy csúnyán szidalmazza 
őt, és hangosan  viselkedik vele szemben F.Š. A járőrszolgálat 
a megérkezés után figyelmeztette az elkövetőt, hogy ha még 
egyszer  szükséges   lesz  őt   figyelmeztetni,  pénzbírságot   kap 
33,- € nagyságban.  
- Névtelen telefonáló bejelentve 2010. május 30-án, hogy egy 
családi házban tűz van. A  járőrszolgálat megérkezése után 
megállapították, hogy a ház tulajdonosa hordóban égette a száraz 
füvet, ami nagyon füstölt.  A járőrszolgálat a nevezettet 
felszólította, és megparancsolta, hogy a tüzet azonnal oltsa el, 
amit meg is tett. 
- 2010.6.30- án telefonon jelentették, hogy az erős esőzések után 
megemelkedett a vízszint a pályán. A valós tények megállapítása 
után kihívták a tűzoltókat, és községi hivatal munkásait, akik 
közösen leszívatták a vizet. A  járőrszolgálat  maradt reggelig 
őrizni a szivattyú-berendezést. 
- 2010.6. 4- én 20.10 órakor a községi rendőrség névtelen 
telefont kapott.  Jelentették, hogy a volt Sagris vállalat területén, 
Felső Jatónál  személyek észlelhetők motoros járművel, akik 
lopják a tetőszerkezetet. A járőrszolgálat azonnal  kivonult 
a helyszínre, a bejelentés meg lett erősítve, és a helyszínen 
elfogták  a 3 elkövetőt Komjaticeból Favorit járművel. A 
járműben már el voltak helyezve a hullámos alumínium pléhek, 
összesen 45 db. A helyszínre odahívták a  Farma Jatov vállalat 
képviselőit, akik felbecsülték a kárt. Az esetet a helyszinen 
átvette a Sellyei Körzeti Rendőrség. 
- 2010 .6 . 10- én  21.00  órakor névtelen személy jelentette, 
hogy egy  roma lakóháznál  szemetet tüzelnek. A járőrszolgálat 
a helyszínen megállapította, hogy a szemetet I.S. tüzelte , 
fotódokumentáció lett készítve , és nevezettnek pénzbírság lett 
kiróva, aki azt elutasította megfizetni. Az ügy a bejegyzés után el 
lett küldve a Sellyei Környezetvédelmi hivatalba, ahol a nevezett 
még nagyobb bírságra számíthat.  
- 2010.6.17-én az esti órákban  M.H. jelentette, hogy lányát 
ismeretlen személy inzultálja, csalogatja sárga színű autójába , 
jelzése, DS......,  amit már több alkalommal megismételt. 
Hivatalos bejelentést azonban nem tettek. Ennek ellenére ki lett 
értesítve a Sellyei Körzeti Rendőrség. 
- 2010.6.23- án 18.00 órakor névtelenül jelentették, hogy a vasúti 
aluljárónál az út mellett ismeretlen személy fekszik. 
A járőrszolgálat a megérkezéskor észlelte, hogy a földön R.M 
fekszik Felső Jatóról, akinek véres volt az arca. Tekintettel, hogy 
a helyszínen jelen volt a bátyja is, azt elmondta, hogy T.V. 
Tornócról ütötte arcon. A sebesülthez kihívták a gyorssegély 
szolgálatát, valamint a Sellyei Körzeti Rendőrség rendőreit is, 
a nevezett alkohol hatása alatt volt, és az esés előtt kerékpáron 
közlekedett.  Az esetet átvette a   Sellyei Körzeti Rendőrség.  

     folytatás az 1. oldalról 
Bevétel – támogatás az alapiskola és óvoda 
átalakítására, támogatás a község központjának 
felújítására, támogatás az artézi kút környékének 
rendbehozatalának tervezetére, és a gazdasági 
többlet felhasználása az elmúlt évekből. 
Kiadások – a kapott támogatások felhasználása 
a bevételből, a futballpálya karbantartása és javí-
tása, saját eszközök az iskola és óvoda felszerelé-
sére, a kanalizáció megépítése, az utak és járdák 
építése. 
A községi képviselőtestület tudomásul vette a  
költségvetés változtatásának javaslatát a bevételi 
és kiadási részben. Beterjesztő- Marta Szabová. 
Az indoklást Ing. Július Rábek, a polgármester 
terjesztette be.  
Jóváhagyták a költségvetés változtatását a beter-
jesztett javaslat alapján.  
Mellette szavaztak: 5 - RNDr. Edita Belovičová, 
Mgr. Juraj Boženík, Ing. Mária Gašpieriková, Ing. 
Jozef Hanzlík, PaedDr. Ladislav Kosztanko  
Ellene szavaztak: 2- Ing. Ján Hrabovský, Róbert 
Láng 
Tartózkodott: 1- Alojz Čelítko 

Vita 
Láng – gyűjtőudvar - milyen a valós állapot 
polgármester – a komposztáló részben fel kell 
avatni a kutat, hiányzik még a gépi felszereltség,  
( az áttörőgép, traktor utánfutóval ) 
Láng – Mikor lesz nyitva a gyűjtőudvar? 
polgármester – a próbaműködtetés péntektől lesz 
(egyelőre  2x hetente)  végül zúzással. El lehet 
hozni a lekaszált összetört zöldet vagy ágakat, 
amelyet össze lehet törni a meglevő zúzóval. 
A gyűjtő részben át fogják venni a osztályozott 
anyagokat, amelyeket tovább lehet hasznosítani. 
Ebben az időszakban is előnyben részesítjük 
a háztartásokból származó osztályozott hulla-
dékot. 

  

Víz – szükséglet és veszedelem
    A májusi hónap hagyományosan gondola-
tainkban a  szerelem hónapjával kötődik össze.  
Ebben az évben azonban a május különlegesen 
nem szerető módon nyilvánult meg.  Az egész 
hónap folyamán kiadósan esett, a hidrometeoro-
lógiai szakemberek szerint Szlovákia már 140 
éve nem ért meg ennyi esőzést.  
A folyók szintje, természetesen, hirtelen 
megemelkedett. Kivétel nem volt a Vág sem, 
amely falunkon folyik keresztül.  A hirtelen 
és kitartó esőzéseknek  hatásuk volt a talaj-
víz szintjére is, és megjelent falunk lakosai-
nak házai belső részében is. A község pol-
gármestere rendszeresen figyeltette a hely-
zetet, és június első napjaiban  kénytelen volt 
kihirdetni  a III. fokú árvízveszélyt.  
A nyilvános zöld munkásainak, Gabika Me-
legová vezetésével, tele volt a kezük munká-
val, mert az árkok nem győzték elvezetni 
a nagy mennyiségű vízet. Sok helyen üzem-
be kellett helyezni a szivattyúkat, a kertek-
ben és a földeken állt a víz. Veszélyeztetve 
voltak a polgárok házai és vagyona. Ezt a  
kritikus helyzetet alapvetően könnyebben is 
kezelni tudtuk volna, hogy ha mindenkinek 
fontos lenne, és tenne érte, hogy a házainknál 
levő árkok ne legyenek berakódva szennyezett- 
séggel, hulladékkal, sárral, levéllel, vagy nele-
gyenek teljesen áthatolhatatlanok, ill. bebeto-
nozva. A községi hivatal munkásai nem győzik
ezt a munkát maguk elvégezni, és a hosszan 
tartó hirtelen esőzések megmutatták, hogy ne-
künk is, a polgároknak is hozzá kell járulnunk a 
tettekhez. Talán így megállíthatjuk azt, hogy 
a víz, ez a megfékezetlen elem, károkat okoz-
zon vagyonunkban.            Iveta Mesárošová 

Az óvoda épületének felújítása
Az épület már 1945 óta, mint óvoda működik, később építették hozzá   a mellékrészt. A karbantartást 
folyamatosan végezték, ahogy  az iskolaügy bírta  finanszírozni, de az épület ennek ellenére tönkre-
ment.  
A község támogatás formájában anyagi eszközöket szerzett az Euroalapokból, a külső rész szigetelé-
sére, az ablakok és ajtók cseréjére, és a tetőszerkezet felújítására. Hosszú várakozás és az igényes 
előkészítő munkák után megkezdődtek a munkák az óvoda felújításán. A gyerekek átmenetileg átköl-
töztek a kultúrház emeletére és az alapiskola iskolai klubjába. Az óvodán végzett munkák júniustól 
fognak zajlani a nyár végéig, ha minden a terv szerint fog zajlani.  
Mivel ezek az anyagi eszközök nem elégségesek a teljes felújításra, a baleseti állapot okából kifolyó-
lag a képviselők jóváhagyták saját eszközökből való utófinanszírozását, vagyis községi pénzekből. Az 
óvoda felszereltsége ki lesz bővítve bútorokkal, taneszközökkel, játékokkal. Meg kell oldani a kerí-
tést, a hozzáférhetőséget és az udvar ellátottságát. 
Remélni kell, hogy a munkák minél hamarabb befejeződnek, hogy a gyerekek a jövő iskolai évben 
felújított, szebb és főleg egészségileg megfelelőbb közegben játszhassanak.  

        A „Dunai halleves“ nemzetközi főzőversenyének VII. évfolyama“

2010. június 5–én rendezték meg a „Dunai 
halleves“ nemzetközi főző- verseny VII. év-
folyamát", amelyet hagyományosan a hónap 
első szombatján szervez meg a DEVÍNSKA 
BRÁNA polgári egyesület. Az eseményre 
Pozsonyban, a Hviezdoslav téren került sor 
gyönyörű napsütéses időben. A rendezvényt 
számos tánc-, énekcsoport és színtársulat fel-
lépése kísérte, amelyek műsorukkal nagyban 
élénkítették az esemény teljes hangulatát. 
A versenyben 33 csapat vett részt Szlovákiá-
ból, Magyarországról, Ausztriából és Szerbiá-
ból. Különböző féle leveseket főztek, mint pl.
bujabésa-francia levest,  ucha-ukrán levest, 
valamint sok féle “ halászlét“,  mindenki a sa- 
ját receptje szerint. 
A versenyben falunkat a Szlovák Halász-
szövetség körzeti szervezete részéről a Ferdi-
nánd Vančík, Pallér Miroslav és Ing. Jozef 
Belovič alkotta háromtagú csapat képviselte. 
A főzés kezdete 14. 00 órakor volt. A főzés 
ideje alatt a  nézelődők ügyeltek  az egyes le-
vesek főzési folyamataira és elkérték a recep-
teket. A kóstolás 17.00 órakor  kezdődött. 

A kóstolás ideje alatt közel 200 kisebb, na-
gyobb porciót osztottunk szét, a szerint, ki 
milyet kért. A leves kiosztása közben a kö-
rülöttünk levő embereknek tájékoztatást 
adtunk községünkről, valamint propagációs 
anyagot osztottunk szét, amelyet a polgár-
mester bocsátott rendelkezésünkre. A ren-
dezvényen támogatott bennünket néhány pol-
gártársunk is, akik szorgalmasan segítettek 
minket ebben a tevékenységben, nekik ez úton 
is köszönjük  segítségüket, valamint számí-
tunk támogatásukra a következő évben is. 
Nagyon jól szórakoztunk kollégáinkkal, a 
„Poľovníctvo a rybárstvo” folyóirat szerkesz-
tőségéből, akik ajánlása alapján kezdtünk részt 
venni ezen a rendezvényen. A verseny kb. 
19.00 órakor fejeződött be. Majd következett 
az értékelés. A győztes a szerbiai Báčsky 
Petrovac falu csapata lett. Csapatunk ebben az 
erős mezőnyben, alig lemaradva a dobo-
góról, az előkelő 4. helyet szerezte meg. 
A következő évfolyamban próbálunk még 
valamin javítani, hogy a harmadik nekifu-
tásra valamilyen érmet is hozzunk haza. 
                           Ing. Jozef Belovič 
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A NITRA-ŠAĽA II. A osztálya  a 2009/10 –es 
évad 20. fordulója fontos mérkőzésén döntet-
lent ért el Kynekon. 
KYNEK – TORNÓC  2:2 (1:0) 
A hazaiak már 2:0 –re vezettek, de E. ŠTÍPSKY és 
 M. ÖLVECKY góljai után a vendégek a 85. per-
cben elvitték a pontot. A forduló felállásában Öl-
vecký. 
21. forduló – TORNÓC – ČAKAJOVCE 4:0 (2:0) 
ÖLVECKY és  E. ŠTÍPSKY büntetőből rúgott 
góljai után a hazaiak kétgólos előnnyel távoztak 
a szünetre. A térfél cseréje után a tiszta győzelmet 
még növelték   KLINCKO és  VRÍČAN  J. góljai. 
Vajíček bíráskodott 90 néző előtt. 
A forduló felállásában M. VRÍČAN. 
22. forduló JAROK – TORNÓC 3:1 (1:0) 
A hazaiaknak a megmenekülésükhöz szükségük 
volt a pontra, mint a sóra.  2:0- ra vezettek, de utá-
na P. BARTOLEN csökkentett, de a végén  Jarok 
játékosai harmadik góllal bebiztosították 
a győzelmet.  
23. forduló TORNÓC  – H. LEFANTOVCE 3:0 
k. 
A vendégek a találkozó előtt jelezték, hogy nem 
jönnek el.. 
24. forduló RIŠŇOVCE – TORNÓC 5:1 (1:1) 
A búcsúi mérkőzésen állandó esőzés közepette 
Legner góljával a vendégek szerezték meg 
a vezetést. Döntetlennel végződő félidő után 
a hazaiak szétlőtték magukat és a tornóciakat öt 
góllal küldték haza.  
25. forduló TORNÓC  – IVANKA 0:3 k. 
Eredetileg a rossz terepviszonyok miatt nem kel-
lett volna játszani. A vendégek ellenkeztek, így 
a bíró a pálya felületetét alkalmasnak ismerte el. 
Ezt a hazaiak nem fogadták el . 
26. forduló P. KESOV – TORNÓC  1:1 (1:0) 
Az utolsó fordulón döntetlen született. A hazaiak 
vezető góljára LEGNER válaszolt.  60 néző előtt 
Marko gyengén bíráskodott. 
A forduló felállásában S. PACKA. 

 

IVANKA vereség nélkül megerősitette 
a feljebbjutást, amikor legyőzte LUŽIANKY -t 
is. 4:3 (3:3) 
 

P. KESOVon  – ŽILINSKÝ, TAKÁČ, BAR-
TUŠ Z. (VRBA), SKLENÁR, ÖLVECKÝ, 
KLINCKO, PACKA, BARTOLEN, LEGNER, 
ŠTÍPSKY (BÁRÁNY), SZTOJKA, BARTUŠ 
T., TÚRÓCY játszottak. 
 

  A  2009/2010 –es évad végső táblázata: 
 

  1. Ivanka 26 24 2 0 113:22 74  
  2. Lužianky 26 18 4 4 80:34 58  
  3.Svätoplukovo 26 16 5 5 83:48 53  
  4. Selice 26 13 6 7 64:44 45   
  5. Cabaj-Čápor 26 11 6 9 56:38 39     
  6. Mojmírovce 26 11 6 9 58:46 36     
  7. Hájske 26 9 7 10 65:49 34   
  8. P.Kesov 26 9 3 14 46:72 30   
  9. Tornóc 26 8 4 14 37:74 28  
10. Rišňovce 26 8 3 15 38:59 27  
11. Čakajovce 26 7 8 11 49:60 26  
12. Jarok 26 6 4 16 34:67 22  
13. Kynek 26 4 7 15 34:89 19  
14. H.Lefantovce 26 3 5 18 32:87 14  
Čakajovcénak és Mojmírovcénak levontak 3 po-
ntot. 
 

Lövők – Štípsky 7, Kukla 5, Janáč 3, Bartuš Z. 
3, Vríčan 3, Ölvecký 2, Legner 2, Puskás Sz. 1, 
Kántor 1, Biróczi 1, Bartuš T. 1, Vríčan M. 1, 
Sztojka 1, Klincko 1, Bartolen 1, öngól. 
 

Serdülők 
TORNÓC  – MOČENOK 0:1 (0:0) 
NEDED – TORNÓC  6:1 (3:0) – Belica 
TORNÓC  – V. ZÁLUŽIE 2:2 (1:1) – Dymák, Su-
rányi 
JAROK – TORNÓC 1:0 (1:0) 
N. SADY – TORNÓC 4:0 (3:0) 
 

I.B osztály 
Selice – Jarok 3:1 (2:0), T. Hanák 2, A.Šimčík –
Ľ. Šimko 

 

  1. Močenok 18 14 3 1 53:14 45 
  2. Neded 18 13 2 3 75:22 41 
  3. Jarok 18 10 1 7 45:32 31 
  4. Selice 18 9 2 7 29:36 29 
  5. Nové Sady 18 8 2 8 58.49 26 
  6. Tornóc 18 8 1 9 33:48 25 
  7. V. Zálužie 18 7 1 10 39:55 22 
  8. Dražovce 18 6 1 11 44:54 19 
  9. Mojmírovce 18 4 1 13 39:73 13 
10. Cabaj-Čápor 18 4 0 14 32:64 12 
 

Diákok  I. A osztály 
 

HÁJSKE – TORNÓC  0:1 (0:0) Planko 
TORNÓC  – DLHÁ N/VÁHOM 2:1 (1:1) M. Kesze-
ly, M. Planko 
TORNÓC  – NEDED 1:1 (0:1) M. Keszely 
TORNÓC  – H. KRÁĽOVÁ 2:2 (0:1) Planko 2 
MOČENOK – TORNÓC  3:1 (1:0) M. Keszely 
TORNÓC  – VLČANY 2:2 (2:2) Planko 2 
 

  1. Tešedíkovo 18 13 2 3 61:15 41 
  2. Vlčany 18 13 1 4 58:27 40 
  3. Neded 18 12 2 4 54:16 38 
  4. Močenok 18 12 1 5 57:26 37 
  5. Tornóc 18 9 5 4 47:28 32 
  6. H.Kráľová 18 5 4 9 21:57 19 
  7. Hájske 18 6 0 12 39:42 18 
  8. Dlhá n/V. 18 5 1 12 24:52 16 
  9. Diakovce 18 3 3 12 22:61 12 
10. Selice 18 2 1 15 18:77 7 
Szombaton június 26 –án Sľažany játszópályán 
valósul meg a serdülők és a diákok végső mérkő-
zése. 
A négy diákcsapat közül Tešedíkovo, Vinodol, 
Zbehy és Žitavany csapata jutott tovább. A körzeti 
elsőbbségért 3 serdülőcsapat fog versengeni: Zbe-
hy, Močenok és Klasov. 
Az új szezon 2010 augusztus 1–én kezdődik.  
                                                 Feldolgozta. Š. Kočiš  
Helyesbités 
A Tornóci újság múlt számában helytelenül  volt 
feltüntetve a a gólok lövője. 
Tornóc – Diakovce  9:0  (3:0)  PLANKO  - 4 

Dynamo  Sportklub Tornóc– asztalitenisz szakosztály 
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Az idény befejezése után 2010. április 22 –én zajlott a Dynamo Sport-
klub Tornóc regisztrált  játékosainak ülése, amely ülésen  értékelték  az 
asztalitenisz  versenyek 2009/2010 –es eredményeit, némely csoport 
számára sikeres volt, némelyek számára kevésbé. Az  A csoport 
(Szlovákia Nyugat) megmaradt az  1. ligában, a B-csoport, amely a má-
sodik ligában játszott,  ( Nyitra és a Trencsén  kerületek) megszerezte 
a szép 4. helyet,  ami  az újonc számára  nagy sikert jelent. A C-cso-
portnak nem sikerült megmenekülnie  ( Nyitra kerület) és kiesett a 
sellyei járási versenybe, ami azt jelenti, hogy a 2010-2011 –es sze-
zonban asztalitenisz szakosztályunkat 3 csapat fogja képviselni a járási 
versenyeken. Figyelembe ajánljuk az új vezetés megújítását, ahol egy 
fontos változás állt be, Juraj Kriško lett a klub új pénztárosa, Ing. Peter 
Gašpierik az ellenőr és a nem kevésbé fontos helyen, a klub statutára 
maradt Štefan Kozár. A szavazás egyöntetű volt minden funkció részé-
re. A 2009 / 2010-es idény 2010. május 15- én gulyáspartival csúcso-
sodott ki.  
Ez úton fejezzük ki köszönetünket a Tornóci Községi Hivatalnak az 
anyagi támogatásáért, amit szakosztályunknak nyújtott, és végül 
megköszönjük Ing. Gašpieriknek, Láng úrnak és  Čelítko úrnak a 
szponzori támogatásokat. Köszönjük a szurkolóknak és az asztalitenisz 

edvelőinek a részvételt é egyes mérkőzéseken való támogatást.  k s az 
      Miroslav Ševčík, asztalitenisz szakosztály            
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