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Nový chodník do školy 

 

     Milí žiaci, učitelia, rodičia, občania,  
určite uvítate správu, že obec buduje 
nový chodník do areálu základnej školy.
Príjazdová komunikácia, ktorá do areá-
lu vedie, už dávno nestačí pre  každo-
denný príval áut, v ktorých rodičia vozia 
do školy svoje ratolesti, či pre deti, kto-
ré hlavne v letných mesiacoch prichá-
dzajú na bicykloch. Tie deti či dospelí, 
ktorí chodia pešo, sa musia dopravným 
prostriedkom neustále vyhýbať.  Stačí 
chvíľka nesústredenia, nepozornosti 
a nešťastie je na svete. 
Dokončenie chodníka, ktorý budujú 
pracovníci obecného úradu, je preto ví-
tané a skutočne potrebné.      
                                    Iveta Mesárošová

Tretie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva 

   Tretie zasadnutie obecného zastupi-
teľstva sa konalo 18.04.2011. Predse-
dajúcim zasadnutia bol starosta obce
Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo
všetkých 9 poslancov. Zasadnutie bolo
uznášaniaschopné vo všetkých bo-
doch programu. V rámci schvaľovania
programu zasadnutia požiadala hlavná
kontrolórka obce Ing. Fülöpová o pre-
sunutie bodu č. 6 Voľba hlavného kon-
trolóra obce na posledný bod, z dôvo-
du toho, že sama podala prihlášku do
výberového konania na pozíciu hlav-
ného kontrolóra obce na ďalšie funk-
čné obdobie. Na návrh predsedajúce-
ho poslanci jednohlasne schválili zme-
nu programu zasadnutia.  
   Za zapisovateľa zápisnice predseda-
júci určil Ing. Motolíkovú a za overova-
teľov zápisnice Alojza Čelítka a Ing.
Jaroslava Hlavatého. Návrhová komi-
sia bola zvolená v zložení Ing. Mária
Gašpieriková, Rastislav Hrabovský,
Róbert Láng. 
   V rámci kontroly plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia pred-
sedajúci informoval prítomných o uzat-
vorení mandátnej zmluvy so spoloč-
nosťou VOLUMA s.r.o. Bratislava na
zabezpečenie verejného obstarávania
na realizáciu projektu o poskytnutí
NFP na zriadenie zberného dvora.     
   V ďalšom bolo uložené zástupcovi
starostu pripraviť plán zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva na rok 2011. Úlo-
ha bola splnená, plán zasadnutí je
zverejnený na web stránke obce.  
   Ďalším bodom programu bolo Hos-
podárenie obce za I. Q 2011 a návrh
na zmenu rozpočtu r. 2011. Predseda-
júci podal informáciu o plnení rozpočtu
obce za I.Q 2011, stanovisko k plneniu
rozpočtu za finančnú komisiu podal jej
predseda a zo svojho pohľadu tiež
hlavná kontrolórka obce. Obidve stra-
ny doporučili obecnému zastupiteľstvu
vziať štvrťročné hospodárenie obce na
vedomie bez pripomienok a výhrad.
V rámci návrhu na zmenu rozpočtu
predsedajúci konštatoval, že je po-
trebné vyčleniť finančné prostriedky
z rozpočtu obce na dokončenie rekon-
štrukcie Obecného úradu v sume  
11 000 eur, Základnej školy a Mater-
skej školy spolu 21 000 eur, oprava
zdravotného strediska 30 000 eur a na
digitalizáciu a pasportizáciu cintorínov
3 250 eur. 

Prítomní poslanci návrh zmeny roz-
počtu jednohlasne schválili. Ďalej na-
sledovala správa o činnosti Komisie 
životného prostredia, výstavby, poľno-
hospodárstva a dopravy, ktorú pred-
niesla predsedkyňa komisie Ing. Gaš-
pieriková. Komisia doporučuje poslan-
com schváliť využitie bývalého dus-
láckeho pozemku na IBV a to vyčle-
nenie 9 stavebných pozemkov o roz-
lohe cca 600 m2, doporučuje objednať 
projekt na dopravné značenie obce,
opravu zdravotného strediska, rozší-
renie parkovacích miest na zdravot-
nom stredisku a vytvorenie 2 parkova-
cích miest pri artézskej studni. Návrh
komisie poslanci prijali bez pripomie-
nok. 
   V bode programu žiadosti o NFP 
(nenávratný finančný príspevok) sta-
rosta obce informoval poslancov
o stave rozpracovanosti žiadostí 
o NFP a to konkrétne kompostárne, 
zberného dvora, centrálnej zóny obce, 
o podaných žiadostiach na rekon-
štrukciu Zariadenia opatrovateľskej 
služby a žiadosti na dotáciu cez zdru-
ženie Via Romanum. 
   Obec z dôvodu ukončenia funkčné-
ho obdobia hlavného kontrolóra obce
vypísala výberové konanie na obsa-
denie tejto funkcie. V určenom termí-
ne podali prihlášky dvaja uchádzači: 
Ing. Fülöpová a Mgr. Belovič. Obidva-
ja spĺňali podmienky účasti vo výbero-
vom konaní. 
Predseda finančnej komisie prednie-
sol stanovisko svojej komisie 
a doporučil zvoliť do funkcie hlavnej
kontrolórky obce Ing. Fülöpovú. Komi-
sia hodnotila prevažne prax v odbore, 
znalosti legislatívy a práce vo verejnej 
správe. Nakoľko iné návrhy zo strany 
poslancov neodzneli, predsedajúci
podal návrh na voľbu kontrolóra obce 
na ďalšie funkčné obdobie. 
                                pokračovanie  na str. 2

OZNAMY
 

Obec Trnovec nad Váhom predá použité kotle:
Hőterm 100 = 5 ks (tepelný výkon 116 kW,
zemný plyn 2 H, spotreba plynu 14 m3/h), Hő-
term 35 = 3 ks (tepelný výkon 41 kW, zemný
plyn 2 H, spotreba plynu 5,3 m3/h). Cena do-
hodou. Bližšie informácie na obecnom úrade
alebo tel. 031/77 81 496. 
 

 
 
 

V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov
a bytov uskutoční po prvý raz v histórii vo
všetkých členských štátoch EÚ naraz, to zna-
mená, že aj na celom území Slovenska. Roz-
hodujúcim okamihom sčítania pre zápis úda-
jov bude polnoc z piatka 20. mája 2011 na so-
botu 21. mája 2011. Čas sčítania je stanovený
od 13. mája do 6. júna 2011. V tomto čase sčí-
tací komisár navštívi domácnosti vo svojom
sčítacom obvode, požiada o vyplnenie tlačív
v listinnej podobe, alebo v elektronickej for-
me. Po rozhodujúcom okamihu komisár opäť
navštívi domácnosti a pozbiera vyplnené sčí-
tacie formuláre v listinnej podobe.  
V našej obci bude pracovať 8 sčítacích komi-
sárov. Sčítacích komisárov vymenuje starosta
obce, s ich predchádzajúcim súhlasom. Sčítací
komisár je povinný preukazovať sa počas vý-
konu činnosti osobitným poverením, ktoré vy-
dáva starosta obce. 

OZNAMY 
 

Obec Trnovec 
nad Váhom 
predá použité 
kotle: Hőterm 
100 = 5 ks
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pokračovanie  zo str. 1 
 
Poslanci jednohlasne zvolili Ing. Fülö-
povú za hlavnú kontrolórku obce. 
   V došlej pošte bolo doručené
oznámenie p. Alžbety Kružlíkovej
o ukon-čení funkcie prísediaceho na
Okres-nom súde, ďalej žiadosti p.
Tomáša Keseliho a Veroniky Keselio-
vej, bytom Šaľa, o odkúpenie obec-
ných pozemkov.  
   V rôznom prednostka úradu infor-
movala poslancov o príprave sčítania
obyvateľov, bytov, domov. 
Predsedajúci ďalej informoval pos-
lancov o príprave obecných dní a
termíne uskutočnenia, ktorým je
25.06.2011. 
Ďalej poslanci schválili odmenu sta-
rostovi obce vo výške 46,10 % za I.
štvrťrok 2011 v súlade s  odmeňova-
cím poriadkom.  
Potom nasledovala diskusia. V disku-
sii požiadala o slovo p. K. Kulinová vo
veci riešenia prác na zbernom dvore. 
Ďalej p. Kotrbová poukázala na po-
trebu vybudovania jarku pri jej obydlí,
riešenie rekonštrukcie chodníkov
v ulici, na zriadenie obecného rozhla-
su, na množstvo túlavých psov, na
nedisciplinovanosť vodičov v nočných
hodinách a zámerné rušenie nočného
kľudu, ako aj bezohľadnosť vodičov,
ktorí neprimeranou rýchlosťou ohro-
zujú jej nehnuteľnosť, ďalej na nedo-
stupnosť obecnej polície v nočných
hodinách a na zhromažďovanie ko-
munálneho odpadu v kontajneroch na
cintoríne a šírenie zápachu z nich, na
nespokojnosť s platbami za uloženie
stavebného odpadu na zbernom dvo-
re. 
Diskusné príspevky poslancov: 
Čerhák – poukázal na zlú kvalitu sig-
nálu káblovej televízie, a požiadal o
osadenie futbalových bránok pred
zdravotným strediskom na lúke. 
Suba – pozitívne hodnotil jarnú akciu,
ktorá bola organizovaná v spolupráci
s poľovníckym združením, rybárskym
zväzom a základnou školou, zamera-
ná na čistenie a likvidáciu divokých
skládok v okolí ľavého brehu Váhu od
železničného mosta až po bývalý  
„Šišlák ház“. 
R. Hrabovský – informoval poslancov
o zasadnutí Rady školy a o blížiacom
sa termíne 50. výročia začiatku vyu-
čovania v novej školskej budove. 
      Na záver Ing. Gašpieriková pred-
niesla návrh na uznesenie, ktorý pos-
lanci jednohlasne schválili. 
Ing. Ján Hrabovský poďakoval všet-
kým za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

SPOLOČENSKÁ  RUBRIKA 
 

Narodili sa: 
   Laura Nagyová 

Martin Fuska 
Hana Élešová 

 

Jubilanti : 
   70 rokov:  Irma Holosová – HJ 
 Alojz Marček 
 Michal Petrovič 
 Anna Roteková  
   75 rokov:  František Kárász 
 Mária Lidajová 
 Margita Patácsová 
 František Rehák 
 

    80 rokov:  Peter Antalecz 
 Etela Hlavatá 
 Anna Kurucová 
 Viola Marčeková 
 Valéria Novotná 
   85 rokov:  Emil Hlavatý 
   90 rokov:  Mária Miškolciová 
 Štefan Komrhel 
 
 

Opustili naše rady : 
Mária Popeláková – 86 ročná 

Hedviga Vargová (HJ) – 80 ročná 
Irma Kostíková– 84 ročná 

Ján Végh – 72 ročný 
Juliana Keszeliová – 96 ročná 

Štefan Holec – 83 ročný 

         Deň narcisov  
            15.04.2011 
Ako každý rok prebie- 
hal v tento deň aj v na- 
šej obci Deň narcisov. Cieľom tohto
dňa je spropagovať problematiku
boja proti rakovine. Ak ste si v tento
deň pripli na odev narcis, podporili
ste  myšlienku zakladateľov Dňa  
narcisov – jedinej verejno-prospeš-
nej zbierky Ligy proti rakovine. Naši
žiaci pod vedením pedagógov  
PaedDr. Klinckovej, Mgr. Boženíko-
vej, Mgr. Marčekovej a Mgr. Paľovej
v tento deň rozdávali narcisy. Ak ste
prispeli i finančne, akýkoľvek Váš
dobrovoľný finančný príspevok
umožní Lige proti rakovine realizo-
vať projekty a programy v prospech
onkologických pacientov, pôsobiť
v oblasti vzdelávania mladých i
v oblasti prevencie. Všetkým Vám,
ktorí ste svojou finančnou účasťou
podporili tento program, patrí vďaka.
Svojim konaním ste potvrdili, že
ľudská nádej je väčšia a cennejšia
ako rezignácia voči utrpeniu. V tento
15. ročník zbierky sa podarilo vy-
zbierať v našej obci 360,00 EUR.  
   Narcis v tento deň rozkvitol v srd-
ciach všetkých. Stal sa symbolom
porozumenia, nádeje a pomoci.  
   Ešte raz všetkým úprimne ďaku-
jeme.                         Katarína Tusková

 

 

   MESIAC KNIHY 
 
Prvý jarný mesiac sa už dlhé roky spája
s prívlastkom mesiac knihy. Právom, veď
knihy a vedomosti v nich obsiahnuté
symbolizujú dlhú cestu, ktorou ľudstvo
prešlo od prvých lovcov po  dnešok. Boli
časy, keď sa bohatstvo človeka posudzo-
valo aj podľa počtu kníh, ktoré vlastnil.
Knižnica sa našla pri vykopávkach v su-
merských palácoch, knižnice v Aténach či
Alexandrii boli známe v celom starove-
kom svete. 
Dnes žijeme v rýchlom svete, a hlavne
elektronickom svete. Predovšetkým mladí
ľudia zvládajú napredovanie technológií
míľovými krokmi veľmi zdatne. Verím
však, že e-book nikdy nenahradí klasickú
knihu. Dovoľujem si preto čitateľov a pria-
teľov kníh upozorniť na novinky v miest-
nej knižnici. 
 

Knihy pre dospelých 
 
 

Keleová -Vasilková: Ranč u starého otca 
De Jonge: Tiene zostávajú 
Theorin: Ozveny mŕtvych 
Langbein: 2012 – koniec a nový začiatok
Gerschitz: Filadelfský experiment 
Featherová: Hriešny knieža 
Kenyonová: Živly noci 
Urbaníková: Všetko alebo nič – príbeh 
pokračuje 
Ivančáková: Veľké baby neplačú 
Martinová: Royalova nevesta 
Baloghová: Diablova pavučina 
Deverauxová: Zlaté dni 
Krausová: Márnivá sezóna 
Macháčková: Stará som už bola 
Lucká: Alkoholičky 
Monošová: Klišé 
Featherová: Studňa lásky 
DeMille: Zlaté pobrežie 
Nesbө: Diablova hviezda 
Grisham: Spoločník 

 
Pre deti a mládež 

 
 

Kateová: Pád 
Nienacki: Pán Tragáčik a tajomstvo nad 
tajomstvami 
Scott: Zaříkávač 
Smithová: Upírske denníky 6 
Schefflerová: Záhada zeleného papagája
Schefflerová: Záhada oranžovej masky 
Mám jeden rok – spoznávam zvieratká 
Colfer: Artemis Fowl 7 
Riordan: Percy Jackson a kliatba Titanov
 
             Knižnica je otvorená:  
 

  pondelok  od 13.00 do 17.00 hodiny 
  stredu  od 13.00 do 17.00 hodiny 
  piatok  od 13.00 do 17.00 hodiny 
 
 

                                            Iveta Mesárošová 
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Z jarného upratovania 
   Po prvých jarných prechádzkach v našich  rybárskych a
poľovníckych revíroch sme po roztopení snehu zistili, aké
množstvo odpadkov všetkého druhu sa tu nachádza.    
   Každý rok organizujeme jarné upratovanie v  užšom
okolí našich rybníkov a rieky Váh. Keď sme však zistili,
aké množstvo odpadu sa nachádza aj pri okolitých prístu-
po-vých cestách, rozhodli sme sa zorganizovať brigádu
na vyzbieranie a likvidáciu tohto odpadu. Po dohode so
starostom obce Ing. Jánom Hrabovským sme oslovili aj
os-tatné spoločenské organizácie v našej obci ako aj ria-
diteľstvo Základnej školy a požiadali sme ich o spoluprá-
cu. Stanovili sme si termín na sobotu 2.4.2011. Ráno sme
sa stretli pri rybníku AMERIKA III, kde sa nás zišlo asi 50
detí a dospelých.  
Deti prišli  pod dohľadom p. riaditeľky PaedDr. Evy Klinc-
kovej, Mgr. Márie Marčekovej a Mgr Beáty Kislerovej.  
Zúčastnili sa členovia obecného Hasičského zboru a po-
ľovníckeho združenia DRULES, ale aj rodičia detí. Všet-
kých prítomných privítal predseda OoSRZ p. Ferdinad
Vančíka  a p. starosta. 
 

 

Rozdelili sa úseky a deti pod dohľadom dospelých sa  
s obrovskou energiou pustili do zbierania odpadu. Za pri-
bližne 4 hodiny vyzbierali 2 plné traktorové vlečky odpadu
a naplnili všetky vrecia, čo boli prichystané aj s určitou re-
zervou. Aj pri vyzbieraní takéhoto množstva sa nepodarilo
ešte všetko dokončiť. To bude úlohou na ďalšie brigády.
Pre všetkých prítomných sme uvarili chutný guláš. Nakoľ-
ko deti boli tak šikovné, že skončili skôr, ako bol dovarený
guláš, p. Ľudovít Žilinský - náš kolega rybár a súčasne
miestny včelár, ktorý má svoje včelstvo neďaleko rybníka,
ich zobral k včelstvám do bezpečnej vzdialenosti a rozdal
im propagačné materiály, ktoré popisujú život včiel počas
všetkých ročných období. Pri včelstvách im  vysvetlil dôle-
žitosť včiel v prírode, poľnohospodárstve a ovocinárstve,
ako aj liečivé účinky ich produktov. 
Aj touto cestou mu ďakujeme, že udržal deti ako sa hovorí
„na uzde", kým sa guláš dovaril. Guláš  všetkým chutil,  
 

Konferencia MZ SDKÚ 
 

Dňa 19.4.2011 v priestoroch obecného úradu v Trnovci nad
Váhom sa konala 1. Konferencia MZ SDKÚ – DS za účasti
významných osobností, členov a sympatizantov SDKÚ – DS:
Schôdzu otvorila predsedníčka MZ SDKÚ - DS p. Roskova Ive-
ta, zároveň privítala pozvaných hostí: p. Ing. Jána Hrabovské-
ho - starostu obce,  p. Ing. Ondreja Ščurku - predsedu zväzu
Nitra a predsedu poslaneckého klubu SDKÚ - DS Nitrianskeho
samosprávneho kraja, p. Ing. Jozefa Mečiara - viceprimátora
mesta Šaľa a člena krajského predsedníctva SDKÚ - DS,  p.
Jaroslava Szaba - riaditeľa KA SDKÚ – DS Nitra, p. Mgr. Ma-
riana Rakovského - predsedu miestneho SDKÚ-DS Šaľa a
prednostu mestského úradu Šaľa a p. Milana Kociana - pred-
sedu MZ SDKÚ - DS Krakovany.                           
                                                                     Iveta Rosková
 
 
 

 
 
 

na snimke sú zľava: p. Karol Mikloš - predseda pracovnej komisie
SDKÚ – DS v Trnovci n/V., p. Iveta Rosková - predsedníčka MZ SDKÚ
– DS v Trnovci n/V. a p. Szabo Jaroslav - riaditeľ KA SDKÚ – DS

čo bolo najlepšou odmenou pre "šéfkuchára", nášho ko-
legu Mirka Palléra. 
Za pekného jarného počasia sa podarila dobrá vec a prí-
roda sa odľahčila od časti odpadkov, ktoré tam nezod-
povední ľudia zanechali pri svojej "rekreačnej činnosti",
alebo schválne vyviezli. 

 

   Dúfame, že na budúci rok sa zídeme ešte vo väčšom
množstve a z tohto jarného upratovania prírody sa stane
tradícia, ktorá prehĺbi vzťah k prírode nielen u detí, ale aj
u dospelých. Ešte lepšie by bolo, keby sme však nemu-
seli žiadne odpadky zbierať. 
   Záverom, ale nie v poslednom rade, ďakujeme aj na-
šim sponzorom Mgr. Adrianovi Vološinovi, Alojzovi Čelit-
kovi, Róbertovi Lángovi a pekárni HOCHEL-Močenok,
ktorí materiálne podporili túto akciu. 
 

Všetkým prajem príjemné chvíle strávené pri rybolove,
ale aj pri ostatných aktivitách vykonávaných v prírode.
Chráňme si naše prostredie a udržiavajme ho v čistote,
lebo poukazuje na našu citovú a kultúrnu vyspelosť.
 

Petrov ZDAR                                                                                                                                 Ing. Jozef Belovič,
                           hospodár OoSRZ, Trnovec nad Váhom
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Zo zápisníka obecnej polície 
 
 

Oznamujeme, že kancelária OP sa od 2. 4. 2011   
presťahovala do väčších priestorov.  

Úradné hodiny sú v pondelok od 09.00 do 12.00 hodiny  
a v piatok od  14.00 do 17.00 hodiny. 

Telefónne čísla na OP sú 77 81 575, mobil 
0905 479 859. V súrnom prípade môžete volať 

Políciu v Šali na tel . č. 158 alebo 0961 34 3705 ! 
 

- Dňa 22.2.2011 o 12.00 hod. bolo na OP oznámené, že cez nočnú 
dobu neznámy páchateľ odcudzil zo záhrady domu  železné potrubie 
na polievanie. Na prípade OP  intenzívne  pracuje a pátra po osobe 
páchateľa.  
- Dňa 23.2.2011 o 19.00 hod. bola hliadka OP požiadaná o pomoc  
pre nebezpečné vyhrážanie zo strany bývalého druha.  Prípad pre-
vzala hliadka Polície zo Šale. 
- Dňa 28.2.2011 o 12.00 hod. podal na OP miestny občan oz-
námenie proti synovcovi, ktorého pristihol pri krádeži jeho vecí. 
Udalosť prevzala hliadka OO PZ Šaľa. 
- Dňa 1.3.2011 o 08.55 hod. oznámil miestny občan z Horného Jato-
va, že neznámy páchateľ sa mu v noci vlámal do miestnosti prístav-
by, odkiaľ mu odcudzil kábel z cirkulárky, drevo aj uhlie. Vo veci 
bol zistený páchateľ a prípad bol odovzdaný vyšetrovateľovi Polície 
zo Šale. 
- Dňa 3.3.2011 o 14.30 hod. bolo na OP oznámené, že došlo k odcu-
dzeniu bicykla z ulice Majerskej. Prípad bol zaevidovaný ako prie-
stupok a po páchateľovi skutku OP intenzívne pátra.  
- Dňa 6.3.2011 o 00.12 hod. bolo na OP oznámené, že na dverách 
kultúrneho domu došlo k rozbitiu skla. Udalosť bola zaznamenaná aj 
na kamerovom systéme OP. Páchateľ skutku dal na vlastné náklady 
opraviť rozbité sklo a aj mu bola uložená pokuta. 
- Dňa 7.3.2011 o 17.20 hod. hliadka OP spozorovala dvojicu mužov 
pri krádeži dreva pri vetrolamoch v blízkosti objektu Duslo Šaľa. 
Obom bola uložená bloková pokuta.  
- Dňa 8.3.2011 o 09.17 hod. bolo na OP telefonicky oznámené, že 
neznámy muž na ulici vyberá peniaze údajne na detskú onkológiu. 
Hliadka OP vykonala kontrolu osoby a zistila, že mal platné povole-
nie. 
- Dňa 11.3.2011 o 14.35 hod. hliadka OP zistila, že na ul. Dolnej 
miestny občan tlačí na vozíku  starú železnú bránu. Kontrolou bolo 
zistené, že menovaný uvedenú bránu vybral z opustenej budovy bez 
povolenia, preto mu bola uložená bloková pokuta. 
- Dňa 12.3.2011 o 14.50 hod. hliadka OP v blízkosti objektu Ameri-
ka II spozorovala, že za autom je prívesný vozík plne naložený dre-
vom. Na miesto bol privolaný pracovník a.s. Duslo Šaľa, ktorý pred-
ložené povolenia  vzal na  previerku. 
- Dňa 12.3.2011 o 15.25 bolo na OP telefonicky oznámené, že deti 
hádžu  kamene do susedovej záhrady, kde majiteľ pracoval. Po pre-
verení udalosti bol vykonaný pohovor s rodičmi detí. 
- Dňa 14.3.2011 o 21.30 bola hliadka OP požiadaná o asistenciu 
pri vydaní osobných veci osoby, ktorá sa odsťahovala od druha. 
Hliadka OP zabezpečila na danom mieste verejný poriadok. 
- Dňa 22.3.2011 o 14.15 hod. oznámil na OP miestny občan, že na 
ul. Cintorínskej mal v noci zaparkované osobné auto, z ktorého mu 
neznámy páchateľ odcudzil autorádio. Prípad bol zadokumentovaný 
a OP po páchateľovi skutku pátra.  
- Dňa 22.3.2011 o 19.15 hod. bolo na OP telefonicky oznámené, že 
manžel v podnapitom stave ohrozuje a aj fyzicky napáda manželku, 
ktorej spôsobil aj zranenie. Po zákroku a poskytnutí prvej pomoci 
udalosť bola zadokumentovaná a oznámená na Políciu v Šali. 
- Dňa 24.3.2011 o 14.25 hod. oznámil na OP žiak ZŠ v Trnovci nad 
Váhom, že počas vyučovania cez prestávku po incidente bol uhryz-
nutý do ruky žiakom 4. triedy. Prípad po základnej dokumentácii  
bol v zmysle vecnej príslušnosti odovzdaný na riešenie  Polícii 
v Šali. 
- Dňa 25.3.2011 o 15.55 hod. oznámila obyvateľka z Horného Jato-
va, že má problém pri riešení sporu o umiestnenie stavebného mate-
riálu po asanácii prístavby. Udalosť je v riešení ako priestupok. 
- Dňa 25.3.2011 o 18.05 hod. telefonicky oznámil miestny občan, že 
počas jeho neprítomnosti mu z dvora neznámy páchateľ odcudzil   

 
 

Súčinnostné cvičenie ŠKZS Slovakia,  
OR PZ Šaľa a APVV MO Šaľa 

 

   Na základe ročného plánu Špeciálnej kynologickej záchran-
nej služby Slovakia dňa 26.03.2011 bolo vykonané súčinnost-
né cvičenie viacerých zložiek a organizácií. Bolo precvičené
vyhľadávanie nezvestných maloletých osôb v katastrálnej časti
územia obce Trnovec nad Váhom. Na tomto súčinnostnom
cvičení sa zúčastnili záchranári ŠKZS Slovakia s tromi špeciál-
ne cvičenými záchranárskymi psami, príslušníci OR PZ Šaľa,
členovia APVV MO Šaľa, príslušníci Obecnej polície Trnovec
nad Váhom, členovia obecného hasičského zboru v Trnovci
nad Váhom, mladí záchranári ZŠ Trnovec nad Váhom. Pátra-
ciu akciu riadil Alexander Berek, generálny riaditeľ ŠKZS Slo-
vakia. Túto udalosť podporil aj starosta obce Trnovec nad Vá-
hom Ing. Ján Hrabovský. V členitom teréne jednotliví záchra-
nári, ktorí boli rozdelení do skupín, preukázali svoju odbornosť,
aktivitu a disciplinovanosť pri pátraní po dvoch maloletých
osobách. Na konci cvičnej pátracej akcie boli obidve maloleté
osoby nájdené, ošetrené a dopravené na bezpečné miesto.  
   Na záver akcie bolo vykonané jej vyhodnotenie a APVV MO
Šaľa na čele so svojim predsedom Deziderom Marčekom pri-
ravila chutný guláš pre všetkých zúčastnených. 
 

                       Alexander Berek, generálny riaditeľ ŠKZS Slovakia

káble z cirkulárky, miešačky a aj z čerpadla. Prípad bol zadoku-
mentovaný ako neznámy priestupok a t.č. je v riešení a po páchate-
ľovi skutku OP pátra. 
- Dňa  28.3.2011 o 14.10 hod. oznámila miestna obyvateľka, že jej 
niekto odcudzil z ulice nádobu na odpad. Prípad bol taktiež zado-
kumentovaný a je t. č. v riešení. 
- Dňa 31.3.2011 o 17.45 hod. oznámil traktorista, ktorý pracoval na 
poli v blízkosti osady Nový majer, že zo zeme zbadal vytŕčať asi 
mínu. Miesto činu bolo hliadkou OP zabezpečené a nález odo-
vzdaný pyrotechnikovi Krajského PZ. 
- Dňa 6.4.2011 o 12.22 hod. riaditeľka ZŠ požiadala hliadku OP o 
spoluprácu pri pátraní po 2 žiakov ZŠ, nakoľko bez povolenia ušli 
zo školy. Pobyt žiakov bol zistený a prípad rieši ZŠ  v zmysle škol-
ského poriadku. 
- Dňa 7.4.2011 o 11.55 hod. oznámil miestny občan z ulice Majer-
skej, že mu cez nočnú dobu niekto odcudzil zo schodišťa nájomné-
ho domu jeho pánsky bicykel. Prípad bol taktiež zadokumentovaný 
ako priestupok a t. č. je v riešení.  
- Dňa 12.4.2011 o 09.15 hod. bolo na OP oznámené, že na ulici 
Dolnej došlo z dvora neobývaného  rodinného domu ku krádeži 
potrubí na vodu a trapézových dosiek. Prípad bol zadokumentova-
ný ako priestupok a je t. č. v riešení.  
- Dňa 12.4.2011 o 14.50 hod. oznámila na OP žiačka ZŠ, že spolu-
žiačka jej odcudzila z mobilného telefónu SIM kartu. Prípad je t.č. 
v riešení. 
 

Opätovne vyzývame občanov na dodržanie VZN obce, aby nepo-
trebné veci nevynášali do prírody, ale odovzdali ich na určené 
miesto. Vážení občania, žiadame vás o spoluprácu pri odhaľovaní 
porušovateľov v obci a ohlásenie na hore uvedené telefónne čísla 
OP, prípadne písomne. Hliadka OP bude naďalej vykonávať kon-
trolu dodržania VZN a v prípade zistenia páchateľov nežiaducich 
skutkov budeme postupovať v zmysle platných zákonov. 
Uverejnené skutočnosti sú len časťou z radu udalostí, ktoré OP 
eviduje alebo rieši. 
Ďakujeme Vám za  dôveru a pozornosť !                  Štefan Macky  

Uzávierka cesty 
 

Upozorňujeme občanov, že dňa 19. 5. 2011 v čase od 7.00 hod. do 
20.00 hod. bude uzavretá oblastná cesta III/50812 Šaľa – Selice. Dô-
vodom uzávierky je oprava priecestnej konštrukcie na železničnom 
priecestí Trnovec nad Váhom. Obchádzková trasa bude vedená po 
štátnej ceste I/75  po železničné priecestie pri Merkante, ďalej Pošto-
vou ulicou po križovatku cesty s Hlavnou ulicou, kde nadviaže na pô-
vodnú komunikáciu. Spiatočná trasa obchádzky je rovnaká. Dĺžka ob-
chádzkovej trate je 1 kilometer. Úplná uzávierka a obchádzková trasa 
budú vyznačené dočasným zvislým dopravným značením. 
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FUTBAL – Po bodoch debakel 
 

Po dlhej zimnej prestávke sa koncom marca
začala odvetná časť II. A tr. NITRA – ŠAĽA
2010/2011. 
Po nie príliš dobrých výsledkoch v príprave
(iba dve remízy v DIAKOVCIACH) sa čakali
odvety s obavami. 
 
14. kolo: RIŠŇOVCE-TRNOVEC 1:2 (1:1) 
 

Prekvapujúco lepšie začali hostia a po polho-
dine viedli 0:1 po góle BARTUŠA Z. Ako už
skoro tradične v závere polčasu inkasovali
lacný gól. Dobré výkony podali brankár
FRANKO a KLINCKO V., ktorý v 73. min.
rozhodol po skvelej akcii 1:2! Rozhodoval
Szalai, 80 divákov. 
V zostave kola M. FRANKO. 
 
15. kolo: ČAKAJOVCE-TRNOVEC 1:3 (1:0) 
 

Vysoký favorit búšil do obrany hostí, no vedú-
ci gól dal KLINCKO V. Výborne zachytal 
FRANKO. Domáci vyrovnali, ale BARTUŠ Z. 
utešeným gólom otočil skóre, ktoré v závere 
poistil druhým gólom KLINCKO V. 
Rozhodoval Spál, 120 divákov. 
V zostave – FRANKO, KLINCKO. 
 

16. kolo: TRNOVEC-KYNEK 5:0 (1:0) 
 

V domácom zápase vo veternom počasí videli
diváci päť gólov, ale futbal čakali lepší. 
Strelci – BLEHO, DYMÁK 2, KLINCKO, vlast-
ný. 
V zostave kola M. KESZELI. 
Rozhodca Dobiáš, 80 divákov. 
 
17. kolo: LUŽIANKY-TRNOVEC 8:0 (2:0) 
 

Lužianky pohodovo zdolali zle hrajúcich hostí, 
ktorí po treťom góle rezignovali. 
Rozhodca Kamenický, 120 divákov. 
 
18. kolo: TRNOVEC-HÁJSKE 1:0 (1:0) 
 

45. M Dymák. 
Hral sa vyrovnaný zápas, skôr bojovný ako 
pohľadný. Domácim najprv neuznali dva góly, 
ujal sa až Dymákov. V druhom polčase hral 
Trnovec na brejky, hostia trafili dvakrát brvno. 
Rozhodca Kompas, 100 divákov. 
 
V zápasoch hrali – FRANKO, TÚROCI, BLE-
HO, BARTUŠ T., TOMEK, ÖLVECKÝ, KLIN-
CKO, HERCEG, SZÉKHÁZI, LEGNER, BAR-
TUŠ Z., DYMÁK, NOVÁK, SZŰCS T., KES-
ZELI Ľ., OBYCKÝ. 
 
1.   V. Zálužie 18 13 5 0 45:14 44 
2.   Rumanová 18 14 0 4 68:14 42 
3.  Svätoplukovo 18 11 3 4 45:25 36 
4.  Čakajovce 18 10 2 6 52:30 32 
5.  Trnovec 18 10 2 6 47:45 32 
6.  Hájske 18 9 0 9 49:39 27 
7.  Cabaj–Čápor 18 8 2 8 34:47 26 
8.  Lužianky 18 7 3 8 29:27 24 
10. P. Kesov 18 6 1 11 30:53 19  
11. Mojmírovce 18 5 3 10 21:37 18 
12. Jarok 18 3 6 9 24:33 15 

13.Kynek 18 3 2 13 21:54 11 
14. Selice 18 3 1 14 23:71 10 
 
DORAST: 
 

N. SADY – TRNOVEC 4:1 0:1) – SZŰCS 
TRNOVEC – NEDED 1:2 (0:1) – A. ROTEK 
TRNOVEC – HÁJSKE 9:0 (2:0) 
 

Futbalový klub ďakuje Mariánovi Melegovi 
za sponzorský dar – futbalové dresy pre A mužstvo. 

                                                                                    Spracoval: Š. Kočiš 

 
TJ Dynamo  –  oddiel stolného tenisu 

 

     l. liga – muži západ 
    Tabuľka súťaže po 12. kole – základná časť 
Por.                                  Stretn.  V   R     P          Sety          Zápasy      Body 
1 ŠK ŠOG Nitra 22 20 2 0 812:299 253:55 64 
2 TJ Gasto Galanta A 22 15 2 5 706:503 195:113 54 
3 ŠK ŠOG Nitra B 22 14 2 6 637:577 169:139 52 
4 P.K.Zem.Oľča A 22 14 2 6 650:530 179:129 52 
5 STK Senec A  22 13 2 7 629:538 174:134 50 
6 STK Levice A 22 10 6 6 609:547 160:148 48 
7 ŠKST Karlova Ves 22   5 9 8 495:593 136:172 41 
8 TJ Lokom. Šurany A 22   7 2 13 493:666 122:186 38 
9 ŠKST Topoľčany A 22   7 1 14 543:626 137:171 37 
10 PK Komárno Šahy A 22   5 2 15 484:664 118:190 34 
11 TJ Trnovec A 22   2 3 17 446:726   96:212 29 
12 Ivanka pri Dunaji A 22   2 3 17 473:708 109:199 29 
 
     2. liga – muži TN+NR 
   Tabuľka súťaže po 28. kole – základná časť 
Por.                                  Stretn. V     R    P            Sety        Zápasy      Body 
1 STK N. Zámky A 26 24 1 1 1106:571 339:129 75 
2 STK N. Mesto n/V A 26 23 2 1 1074:539 349:119 74 
3 Klátová Nová Ves A 26 18 3 5   992:682 292:176 65 
4 STK Tren.Teplá A 26 14 3 9   858:792 257:211 57 
5 MKST N. Dubnica A 26 12 3 11   827:832 229:239 53 
6 ŠOG Nitra C 26 12 2 12   873:959 224:244 52 
7 STK 1.ZŠ Vráble A 26 10 5 11   836:819 235:233 51 
8 ŠKST Topoľčany B 26  9 4 13   783:893 210:258 48 
9 Trnovec B 26  8 6 12   803:921 216:252 48 
10 TTC Pov.Bystrica A 26  7 8 11   872:894 231:237 48 
11 STK Veľké Uherce A 26  9 2 15   776:890 204:264 46 
12 ŠKST Bošany A 26  7 4 15   836:965 205:263 44 
13 Hont. Trsťany A 26  4 3 19   639:999 155:313 37 
14 ŠKST Zbehy A 26  2 0 24     524:1043 130:338 30 
 
      Majstrovstvá okresu muži 
   Tabuľka súťaže po 22. kole – základná časť 
Por.                                  Stretn.  V    R     P        Sety           Zápasy       Body 
1 Trnovec C 22 22 0 0 1092:284 348:48 66 
2 Močenok A 22 16 1 5   869:601 251:145 55 
3 Močenok B 22 16 0 6   800:623 230:166 54 
4 Šaľa B 22 16 0 6   806:611 239:157 54 
5 Dlhá B 22 15 0 7   868:570 249:147 52 
6 Šaľa C 22 13 0 9   810:626 231:165 48 
7 Vlčany B 22 12 0 10   753:724 205:191 46 
8 Neded A  22  8 0 14   689:741 185:211 38 
9 Trnovec E 22  4 2 16   501:870 135:261 32 
10 Šaľa D 22  3 3 16   463:907 111:277 31 
11 Dlhá C 22  4 0 18   542:911 125:271 30 
12 Trnovec D 22  0 0 22   298:1023   59:329 22 
                                    

                                                                                                                                   Miroslav Ševčík 
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Dňa 9. marca 2011 sa uskutočnilo celoslo-
venské testovanie deviatakov pod názvom
Testovanie 9 - 2011. Žiaci boli testovaní zo
slovenského jazyka a matematiky. Výsledky
testov veľkou váhou ovplyvnia možnosť prija-
tia žiakov k štúdiu na stredných školách.  
Slovenský jazyk a literatúra 
Úspešnosť našich žiakov:    55,83 % 
Celoslovenská úspešnosť :  59,10 % 
Matematika 
Úspešnosť našich žiakov:   41,11 % 
Celoslovenská úspešnosť:  53,08 % 
 

Informácia k výsledkom celoslovenského 
testovania žiakov 9. ročníka ZŠ: 

 

Test z matematiky T9-2011 obsahoval 20 po-
ložiek, na riešenie ktorých mali žiaci 60 minút.
Na základe celoslovenskej analýzy položiek
testu z matematiky boli tri položky testu identi-
fikované ako problematické. Štatistickou ana-
lýzou dát sa zistilo, že len 2,3% deviatakov
dokázalo správne vyriešiť všetky tri uvedené
úlohy. Avšak problém je v tom, že až 97,7%
z deviatakov nevedelo vyriešiť aspoň jednu
z týchto troch úloh. 

                                             Katarína Tusková 

 

TRNOVECKÉ  NOVINY  -  dvojmesačník  obce  Trnovec nad Váhom    Vydáva: Obec Trnovec nad Váhom   
Šéfredaktor: Ing. Ján Hrabovský 

Redakčná rada:  Edita Bócsová, Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Margita Fülöpová   Grafická úprava:  Edita Bócsová 
Adresa pre poštový styk :  listy adresujte na obecný úrad a označte ich heslom  „Trnovecké noviny” 

  Evidenčné číslo Ministerstvo kultúry SR :  EV 3433 / 09                    Zdarma 

      

              

 
 

  
 
 
 
 
 
  Je spätý s menom učiteľa národov Jána Amosa Komenského. J.A.Komenský bol jed-
ným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu rasy
a sociálneho postavenia. 
Poslanie učiteľa je zodpovedná práca, ktorá mnohokrát nekončí len zvonením, a to si
veľa ľudí vôbec neuvedomuje. 
Neodmysliteľnou súčasťou tohto posedenia je aj ocenenie pedagogických
a nepedagogických pracovníkov za ich doterajšiu prácu Plaketou J.A.Komenského.  
Tohtoroční ocenení pracovníci: 
Z. Bogdányová,  Mgr. J. Boženík,  M. Lupínková,  Mgr. M. Marčeková, Z. Kosztanková, 
PaedDr. E. Klincková. 

       

 

                     
                                                                                                              Katarína Tusková

Sokoliarska skupina Sv. Bavona  
na základnej škole 

 

Dňa 18.04.2011 si odniesli žiaci zo školy veľký zážitok. Navštívila nás
sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Štiavnice so svojím sokoliar-
skym programom. Vo veľkej telocvični urobili žiakom prednášky a leto-
vé ukážky dravcov. Predstavili nám myšiaka hôrneho, sokola sťahova-
vého a orla skalného. Niektorí odvážlivci si mohli vyskúšať hmotnosť
dravca na ruke, čo bol pre nich určite neopísateľný zážitok. Po pred-
náške v telocvični nasledovala veľká letová ukážka pred budovou školy.
Nie každý deň je možné vidieť lietať v zime dravé vtáky nad našimi hla-
vami a za tento zážitok veľmi pekne ďakujeme. 
Sokoliarstvo je umenie lovu pomocou poľovne upotrebiteľných dravcov
a ochrana pernatých dravcov. Dravce sokoliarskej skupiny sa používajú
aj pri natáčaní filmov, biologickej ochrane a sokoliarskych vystúpeniach
pre verejnosť, firemných akciách a  pri vzdelávacom procese. 
 

Sokoliarstvo je večné, pretože sokoliarstvo je láska 
a pokiaľ budú dravé vtáky lietať na modrej oblohe, 

tak bude žiť ďalej, lebo láska je večná. 
 

    
                                                              

                                                                           Mgr. Beáta Kislerová 

           
          Návšteva  
   Krajskej knižnice     
         
 

   Dňa 13.04.2011 sme my,  žiaci I.A,
II.A, III.A triedy, spolu s pani učiteľkami
navštívili Krajskú knižnicu K. Kmeťka
v Nitre. Tety knihovníčky pripravili pre
nás veľmi zaujímavý program. 
   V oddelení detskej literatúry nám pú-
tavo vysvetlili všetko o knihách
a o knižnici. Rozprávali sme sa o tom,
prečo je dôležité čítať, či čítame radi
a ktorá je naša najobľúbenejšia kniha.
Veľmi sme sa potešili divadielku
o troch prasiatkach, ktoré sledoval
každý z nás so zatajeným dychom.
V hudobnom oddelení sme sa započú-
vali do nádherných tónov hudby a aj
sme si veselo zaspievali. 
   Ešte dlho budeme spomínať na to,
čo sme tam zažili, pretože toľko krás-
nych kníh na jednom mieste nikto
z nás ešte nikdy nevidel. 
 

                                                                            Mgr. Tatiana Srňáneková 
                        

    Pri príležitosti  Dňa učiteľov sa naši pedagogickí a nepe-
dagogickí  pracovníci zúčastnili posedenia, ktoré sa konalo
v Šali hoteli Centrál. 
28. marec sa u nás pokladá za sviatok všetkých učiteľov.

 



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

 
 

 Évfolyam XVI.                          Szám 2         MÁRCIUS  –  ÁPRILIS  2011                                          Ingyenes 

 

 

Új járda az iskolához 
 

   Kedves tanulók, tanítók, polgártársak, bizonyára
szívesen fogadják azt a hírt, hogy a község új
járdát építtet ki az alapiskola területéhez vezető
útra. 
   Az összekötő út, ami az iskola területéhez vezet,
már régen nem elég a mindennapi autóáradat szá-
mára, amellyel a szülők szállítják csemetéiket az
iskolába, vagy a gyermekek részére, akik főleg
a nyári hónapokban kerékpáron érkeznek az isko-
lába. Azok a gyerekek vagy felnőttek, akik gyalog
járnak, gyakran kénytelenek kitérni a közlekedési
eszközök elől. Elég egy pillanatnyi kizökkenenés,
figyelmetlenség és a szerencsétlenség már a vi-
lágon van. 
   A járda befejezése, amelyet a községi hivatal
munkásai építenek, ezért üdvözölt dolog és való-
jában fontos.                      Iveta Mesárošová
 

A községi  
képviselőtestület 3. ülése 

 

   A községi képviselőtestület 3. ülése
2011.4.18-án zajlott le. Az ülés elnöklője
a község polgármestere, Ing. Ján Hra-
bovský volt. Jelen volt az összes 9 kép-
viselő. Az ülés határozatképes volt az
összes programban. Az ülés programjá-
nak jóváhagyása keretében a község
főellenőre,  Ing. Fülöpová kérte a 6. pont
– a főellenőr megválasztása pontjának
utolsó pontra való áttételét abból az ok-
ból kifolyólag, hogy ő maga is beadta
jelentkezését a főellenőri tisztség betöl-
tésére a következő funkciós időszakra.
Az elnöklő javaslatára a képviselők egy-
hangúan jóváhagyták az ülés program-
jának megváltoztatását.  
   A jegyzőkönyv írójának az elnöklő Ing.
Motolíkovát jelölte ki, a jegyzőkönyv hi-
telesítőjének pedig  Alojz Čelítkot és Ing.
Jaroslav Hlavatýt határozta meg. A ja-
vaslóbizottság Ing. Mária Gašpieriková,
Rastislav Hrabovský, Róbert Láng sze-
mélyében lett meghatározva. 
   Az előző ülés határozatainak teljesíté-
se keretében az elnöklő tájékoztatta a
jelenlevőket a VOLUMA s.r.o. Bratislava
társasággal kötött mandátszerződésről
a gyűjtőudvar kialakítására visszatérí-
tendő kölcsön nyújtására megvalósítan-
dó projekt közbeszerzési bebiztosításá-
ra. A következő pontban a polgármester
helyettesének feladatul volt adva kidol-
gozni a községi képviselőtestületi ülések
megtartása időpontjának tervét a 2011-
es évre. A feladat teljesítve volt, az ülé-
sek megtartásának terve a község web-
oldalán van feltüntetve. 
   A program következő pontja a község
2011-es év I. negyedéve gazdálkodása
és a 2011-es év költségvetése megvál-
toztatásának javaslata volt. Az elnöklő
tájékoztatást adott az I. negyedév költ-
ségvetésének teljesítéséről, a költség-
vetés teljesítéséhez állásfoglalást a
pénzügyi bizottság elnöke adott, vala-
mint  saját szemszögéből a község fő-
ellenőre is. Mindkét fél ajánlotta a képvi-
selőtestületnek tudomásul venni a köz-
ség negyedéves gazdálkodását hozzá-
tételek és kifogások nélkül. A költség-
vetés változtatásának javaslata kere-
tében az elnöklő megállapította, hogy
pénzeszközöket kell elkülöníteni a köz-
ség költségvetéséből a Községi Hivatal
épületének rekonstrukciójára 11 000 eur
nagyságban, az Alapiskola és az Óvodá-
ra 21 000 eur nagyságban, az egészsé-
gügyi központ javítására 30 000 eur
nagyságban és a temető digitalizáció-
jára és passzportizációjára 3 250 eur
nagyságban. 

A jelenlevő képviselők a költségvetés
változtatásának javaslatát egyhangúan
jóváhagyták. Továbbá következett a kör-
nyezetvédelmi-, kiépítési-, mezőgazda-
sági és közlekedésügyi bizottság tevé-
kenységének jelentése, amelyet elnöke,
Ing. Gašpieriková adott elő. A bizottság
javasolja a képviselőtestületnek jóvá-
hagyni a volt Duslo telek kihasználását
kiépítési- beruházási célokra és pedig 9
építési telek kijelölésére cca 600 m2

nagyságban, ajánlja projektot  megren-
delni a község közlekedési útjelzőire, az
egészségügyi központ javítására, bővíte-
ni az egészségügyi központ parkolóhe-
lyeit és kialakítani 2 parkolóhelyet az ár-
tézi kútnál. A bizottság javaslatát a kép-
viselők hozzászólások nélkül fogadták el.
   A program visszatérítetlen anyagi tá-
mogatás kérelme pontjában a község
polgármestere tájékoztatta a képviselő-
ket a  kérelmek kidolgozottsága állapo-
táról és ezen kérelmek  konkrétan a
komposztálóra, a gyűjtőudvarra, a köz-
ség központi részére, az Idősek otthona
felújátására beadott kérelmek, valamitn
a Via Romanum társulás általi támogatás
kérelme. 
   A község a falu főellenőre funciós idő-
szaka leteltének okából  közeljárást írt ki
ezen funkció betöltésére. A meghatáro-
zott időben 2 jelölt adta be jelentkezését:
Ing. Fülöpová és Mgr. Belovič. Mindket-
ten teljesítették a közeljárás által kiírt
feltételeket. 
A pénzügyi bizottság elnöke előadta ál-
lásfoglalását és a község főellenőrének
javasolta megválasztani Ing. Fülöpovát.
A bizottság értékelte a szakmában vég-
zett gyakorlatát, a törvényekben és a kö-
zügyek terén való jártasságát. Mivel más
javaslatok a képviselők részéről nem
hangzottak el, az elnöklő javaslatatot tett
a község főellenőre megválasztására a
következő funkciós időszakra. A képvise-
lők egyhangúan Ing. Fülöpovát választot-
ták meg a község főellenőrének. 
 

                                             folytatás a 2.oldalon

ÉRTESÍTÉS
Tornóc község eladásra kínálja a követ-
kező kazánokat: Hőterm 100 = 5 db
(hőteljesítmény 116 kW, földgáz 2 H,
gázfogyasztás 14 m3/ó), Hőterm 35 = 3
db (hőteljesítmény 41 kW, földgáz 2 H,
gázfogyasztás 5,3 m3/ó). Ár megegyezés
szerint. Közelebbi információk a községi
hivatalban vagy a  
031/77 81 496 - os telefonszámon. 

* 
A 2011–es évben a lakosság, házak, laká-
sok számlálása első alkalommal  az  Európai
Únió összes tagállamában egy időben fog
zajlani, ami azt jelenti hogy az egész Szlo-
vákia területén is. A népszámlálás döntő pil-
lanata a 2011 május 20 – ról, péntekről,
2011 május 2- ére szombatra élfélkor megle-
vő  adatok beírása lesz. A népszámlálás
2011 május 13-tól június 6–ig fog történni.
Ebben az időszakban a népszámláló biz-
tosok meglátogatják a háztartásokat a saját
körzetükben, kérik a nyomtatványok kitölté-
sét lista formájában, vagy elektronikus for-
mában. A meghatározott időpontban a bizto-
sok ismét meglátogatják a háztartást és
összegyűjtik a népszámlálási íveket lista for-
májában. Községünkben 8 népszámláló biz-
tos fog dolgozni. Őket a falu polgármestere
nevezi ki előző beleegyezésükkel. A nép-
számláló biztos köteles igazolni magát ezen
tevékenység végzése során személyes meg-
bízatással, amelyet a község polgármestere
ad ki.    
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folytatás az 1. oldalról 
 

   A beérkezett posta keretében át lett
adva Alžbeta Kružlíková értesítése a
járási bíróságon mint ülnök funkciójá-
nak befejezéséről, továbbá Tomáš Ke-
seli és Veronika Keseliová sellyei lako-
sok kérelme községi földterület megvé-
telére.   
Az egyéb pontok keretében a községi
hivatal elöljárónője tájékoztatta a
képviselőket a népszámlálásról, vala-
mint a lakások és házak számlálásá-
ról. 
Az elnöklő továbbá tájékoztatta a
képviselőket a készülő falunapokról
a megvalósítás időpontjával, amely
időpont 2011.6.25. 
Továbbá a képviselők jóváhagyták a
község polgármestere 2011 - es év I.
negyedéve jutalmát  46,10 %  nagyság-
ban a jutalmazási renddel összhang-
ban. 
Azután következett a vita. 
A vitában szót kért K. Kulinová, a gyűj-
tőudvarban történő munkák megoldá-
sával kapcsolatban. 
Továbbá Kotrbová rámutatott a lakóte-
re körüli árok kiépítésére, az utcában
járdák felújításának megoldására, köz-
ségi hangszóró létesítésére, kóbor ku-
tyák mennyiségére, a sofőrök éjszakai
órában történő nem diszciplinált visel-
kedésére és az éjszakai nyugalom
szándékos zavarására, valamint a so-
főrök meggondolatlanságára, akik nem
megfelelő sebességgel veszélyeztetik
ingatlanát, ezenkívül a községi rendőr-
ség nem elérhetőségére az  éjszaki
órákban, a temetőben a konténerekben
felgyülemlő hulladékra és a belőlük á-
radó bűzre, valamint kifejezte elége-
dettlenségét a gyűjtőudvarban elhe-
lyezett  építési hulladék  utáni fizetés
kapcsán. 
A képviselők vitafelszólalásai: 
Čerhák úr – rámutatott a kábeltévé
szignáljának rossz minőségére, és kér-
te labdarúgókapufák elhelyzését az
egészségügyi központ előtti réten. 
PaedDr. Suba – pozitívan értékelte
a tavaszi akciót, amely a vadászszer-
vezet, halászszervezet és az iskola
közreműködésével jött létre, és amely
a Vág bal partjának a vashídtól egé-
szen a volt  „Šišlák házig“ megtisztítá-
sára és  a nagy szemétlerakatok likvi-
dálására volt megszervezve.  
R. Hrabovský – tájékoztatta a képvise-
lőket az Iskolai tanács üléséről és a ta-
nítás kezdetének közeledő 50. évfordu-
lójára az új iskola épületében.  
   Végezetül Ing. Gašpieriková előter-
jesztette a határozati javaslatot, amit
a képviselők egyhangúan jóváhagytak.
Ing. Ján Hrabovský megköszönte min-
denkinek a résztvételt és az ülést befe-
jezte.  
 

         Nárciszok napja  
            2011.4.15. 
  Mint minden évben,  
ezen a napon közsé- 
günkben is lezajlott a Nárciszok napja.
E nap célja propagálni a rák elleni
harc problematikáját. Ha ezen a na-
pon nárciszt tűztek ki a ruhájukra, tá-
mogatták - az egyetlen nyilvános – jó-
tékonysági gyűjtést, a Rákellenes Li-
ga, a Nárciszok napja alapítóinak gon-
dolatát.  Diákjaink PaedDr. Klincková,
Mgr. Boženíková, Mgr. Marčeková és
Mgr. Paľová pedagógusok vezetése
mellett ezen a napon nárciszokat osz-
tottak szét. Ha Önök anyagilag is hoz-
zájárultak, bármilyen önkéntes anyagi
hozzájárulásuk segít a Rákellenes
Ligának megvalósítani terveit és prog-
ramját az onkológiai betegek javára,
valamint tevékenykedni a fiatalok mű-
velése terén a megelőzéssel kapcso-
latban is. Mindenkinek, akik anyagi
hozzájárulásukkal támogatták ezt a
programot, köszönet jár. Tettükkel bi-
zonyították, hogy az emberi remény-
ség nagyobb és értékesebb mint a
szenvedésről való lemondás. 
A gyűjtés 15. évfolyamán községünk-
ben 360,00 eurót sikerült összegyűj-
teni.  
A nárcisz ezen a napon kinyílt mind-
annyiunk szívében. A megértés, re-
mény és segítség jelképévé vált.  
   Még egyszer mindenkinek őszintén
köszönjük.   
                                    Katarína Tusková 

 

   A könyv hónapja 
 
Az első márciusi hónap már hosszú évek
óta a könyv hónapja megnevezéshez kö-
tődik. Joggal, hiszen a könyvek és a ben-
nük levő tudás jelképezik az utat, ame-
lyen az emberiség eljutott az első vadá-
szoktól napjainkig. Voltak idők, amikor az
emberi gazdagságot a könyvek számával
itélték meg, amelyet birtokolt. Könyvtárat
találtak már a sumér paloták kiásásánál,
Athén és Alexandria könyvtárai ismertek
az egész antik világban. 
Ma gyors világban élünk, föleg elektroni-
kus világban. Elsősorban a fiatalalok sa-
játítják nagyon tehetségesen a technoló-
gia mérföldes léptekkel történő haladását.
Remélem azonban, hogy az e-book soha
nem helyettesíti majd a klasszikus köny-
vet. Engedjék meg ezért felhívni az olva-
sók és a könyvbarátok figyelmét néhány
új könyvre a helyi könyvtárban. 
 
 

Könyvek a felnőttek számára 
 
 

Keleová -Vasilková: Ranč u starého otca 
De Jonge: Tiene zostávajú 
Theorin: Ozveny mŕtvych 
Langbein: 2012 – koniec a nový začiatok
Gerschitz: Filadelfský experiment 
Featherová: Hriešny knieža 
Kenyonová: Živly noci 
Urbaníková: Všetko alebo nič – príbeh 
pokračuje 
Ivančáková: Veľké baby neplačú 
Martinová: Royalova nevesta 
Baloghová: Diablova pavučina 
Deverauxová: Zlaté dni 
Krausová: Márnivá sezóna 
Macháčková: Stará som už bola 
Lucká: Alkoholičky 
Monošová: Klišé 
Featherová: Studňa lásky 
DeMille: Zlaté pobrežie 
Nesbө: Diablova hviezda 
Grisham: Spoločník 
 

A gyerekek és a fiatalság számára 
 

Kateová: Pád 
Nienacki: Pán Tragáčik a tajomstvo nad 
tajomstvami 
Scott: Zaříkávač 
Smithová: Upírske denníky 6 
Schefflerová: Záhada zeleného papagája
Schefflerová: Záhada oranžovej masky 
Mám jeden rok – spoznávam zvieratká 
Colfer: Artemis Fowl 7 
Riordan: Percy Jackson a kliatba Titanov
 

A fent bemutatott könyvek szlovák kiadásban 
találhatók meg.  
 
 

A könyvtár nyitva tart minden hétfőn, szer-
dán és pénteken 13.00 órától 17.00 óráig. 

 
 

                                            Iveta Mesárošová 

 

TÁRSADALMI ROVAT 
Születtek: 

   Nagy Laura 
Fuska Martin 

Éleš Hana 
 

Jubilánsok: 
   70 éves:     Holos Irma (FJ) 
 Marček Alojz 
 Petrovič Mihály 
 Rotek Anna 
   75 éves:     Kárász Ferenc 
 Lidaj Mária 
 Patács Margit 
 Rehák Ferenc 
 

    80 éves:    Antalecz Péter 
 Hlavatý Etel 
 Kuruc Anna 
 Marček Viola 
 Novotný Valéria 
   85 éves:     Hlavatý Emil 
   90 éves:     Miškolci Mária 
 Komrhel István 
 

Elhunytak : 
Popelák Jánosné – 86 éves 

Varga Ferencné (FJ) – 80 éves 
Kostík Gyuláné – 84 éves 

Végh János – 72 éves 
Keszeli Vilmosné – 96 éves 

Holec István – 83 éves 
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A tavaszi takarításról 
   Halász- és vadászrevírjeinkben  az első tavaszi séták so-
rán észleltük, hogy az elolvadt hó nyomán milyen mennyi-
ségű különféle fajta hulladék gyűlt fel. Minden évben tavaszi
takarítást végzünk halástavaink és a Vág folyó szűkebb kö-
zegében. Amikor  azonban  megállapítottuk, hogy mekkora
mennyiségű hulladék gyűlt össze a környezú összekötő uta-
kon, elhatároztuk, hogy brigádot szervezünk ezen hulladék
összegyűjtésére és likvidációjára. Ing. Ján Hrabovský, a köz-
ség polgármesterével való egyeztetés után megszólítottuk
községünk többi társadalmi szervezetét, valamint az Alap-
iskola igazgatóságát és felkértük a közreműködésre. Kitűztük
az időpontot szombatra, 2011.4.2 - re. Reggel találkoztunk a
AMERIKA III. halastónál, ahol  kb. 50 gyermek és felnőtt jött
össze. A gyerekek PaedDr. Eva Klincková, igazgatónő, Mgr.
Mária Marčeková és Mgr Beáta Kislerová felügyelete mellett
gyűltek össze. Résztvettek még a községi tűzoltóalakulat
tagjai és a Drules vadásztáraság tagjai, valamint a gyerekek
szülei. Minden jelenlevőt Ferdinand Vančík, a helyi halász-
szervezet elnöke és a polgármester üdvözölt. 
 

 

Szétosztották a szakaszokat és a gyerekek a felnőttek felü-
gyelete mellett  nagy energiával fogtak neki a hulladék gyűj-
tésének. Körülbelül 4 óra leforgása alatt 2 teli traktoros után-
futót telítettek meg szeméttel és megtöltöttek minden zsákot,
amelyek bizonyos rezervával voltak odakészítve. Még az
ilyen mennyiségű hulladék összegyűjtése mellett sem sike-
rült mindent befejezni. Ez a következő brigádok feladata lesz.
Minden résztvevőnek ízletes gulyást főztünk. Mivel a gyere-
kek nagyon ügyesek voltak, és hamarabb befejezték a gyűj-
tést mint ahogy a gulyás megfőtt, Ľudovít Žilinský úr, a mi
halászkollégánk és egyben helyi méhész, akinek nem mesz-
sze a halastótól van a méhészete, elvitte a gyerekeket biz-
tonságos távolságra a méhekhez és progagációs anyagot
osztott szét nekik, amelyek leírják a méhek életét az összes
évszak alatt. A méhészetnél elmondta nekik a méhek fontos-
ságát a természetben, a mezögazdaságan és a gyümölcsé-
szetben, úgy mint a termékek gyógyító hatásait. 
Ezúton is köszönjük neki, hogy  mint mondják, „féken“ tartot-
ta a gyerekeket addig, amíg megfőtt a gulyás. A gulyás min-
denkinek ízlett, ami a legnagyobb jutalom volt kollegánk, a

Az SDKÚ helyi szervezetének konferenciája 
 

2011.4.19-én a Tornóci Községi Hivatal épületében tartotta
meg l. Konferenciáját a SDKÚ-DS helyi szervezete – jeles
személyiségek résztvételével, az SDKÚ – DS tagjaival és
szimpatizánsaival. A gyűlést a helyi  szervezet elnöke,   
Roskova Iveta nyitotta meg, valamint üdvözölte a meghívott
vendégeket, Ing. Ján Hrabovskýt, községünk polgármesterét,
Ing. Ondrej Ščurkát, a nyitrai szervezet elnökét és  SDKÚ - DS
Nyitrai Kerületi Önkormányzat képviselői klubjának elnökét,
Ing. Jozef Mečiart, Sellye város viceprimátorát és  kerületi el-
nökség tagját, Jaroslav Szabot - KA SDKÚ – DS Nitra elnöke,
Mgr. Marian Rakovskýt, SDKÚ-DS Šaľa helyi elnökét és elöljá-
rót, Milan Kociant – SDKÚ - DS Krakovany – helyi elnöke. 
 

                                                                     Iveta Rosková 
 
 
 

 
 
 

a képen balról:  Karol Mikloš,  SDKÚ – DS  Trnovci n/V., a helyi mun-
kabizottság elnöke,. Iveta Rosková elnöknő SDKÚ – DS  Trnovci n/V., 
és  Szabo Jaroslav,  KA SDKÚ – DS Nitra elnöke. 
v Nitre.

séfszakács, Mirko Pallér részére. 
Szép tavaszias időben egy jó célt sikerült megvalósítani és
a természet megszabadult szemete egy részétől, amit a fe-
lelőtlen emberek rekreációs tevékenységük során hagytak
ott, vagy szándékosan vittek ki. 
 

 
 
 

Reméljük, hogy jövő évben még nagyobb számban jele-
nünk meg és ebből a tavaszi takarításból hagyomány lesz,
amely elmélyíti nem csak a gyerekek viszonyát a termé-
szethez, hanem a felnőttekét is. Még jobb lenne azonban,
ha nem kellene semmilyen szemetet sem összegyűjteni.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk tá-
mogatóinknak, Mgr.Adrian Vološinnak, Alojz Čelitkonak,
Róbert Lángnak és  a HOCHEL-Močenok pékségnek, akik
anyagilag támogatták ezt az akciót. 
Mindenkinek kívánunk kellemesen eltöltött pillanatokat a
halászat során, de az összes többi természetben végzett
aktivitásban. Óvjuk környezetünket, tartsuk meg benne a
tisztaságot, mert ez rámutat érzelmi és kulturális fejlettsé-
günkre. 
 

Petrov ZDAR 
 

             Ing. Jozef Belovič- a halászszervezet gazdasági felelőse
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A községi rendőrség jegyzőkönyvéből 

 
 

Értesítjük Önöket, hogy a községi rendőrség irodája 2011.2.4-én 
nagyobb helységbe költözött át. A hivatalos órák hétfőn 09.00 
órától  12.00 óráig és pénteken 14.00 órától  17.00 óráig vannak.  
Telefonszám a hivatalba: 77 81 575, mobil 0905 479 859. Sürgős 
esetben hívhatnak a Sellyei Rendőrségre 158 –as számra vagy a 
0961 34 3705 - re! 
 
- 2011.2.22.-én 12.00 órakor volt jelentve a községi rendőrségre, hogy az 
éjjeli órákban ismeretlen tettes öntözésre való vascsövet tulajdonított el 
a kertből. A községi rendőrség intenzíven dolgozik az ügyön és nyomoz 
az elkövető után.  
- 2011.2.23-án 19.00 órakor a községi rendőrséget volt élettárs általi  ve-
szélyes fenyegetésnél való segítségnyújtásra kérték fel. Az ügyet átvette 
a rendőri járőrszolgálat Sellyéről.  
- 2011.2.28-án 12.00 órakor  feljelentést tett  egy helyi lakos saját unoka-
öccse ellen, akit  tárgyai lopásán ért tetten. Az esetet a Sellyei Körzeti 
Rendőrség vette át. 
- 2011.3.1-én 08.55 órakor jelentette egy helyi lakos  Felső Jatóról, hogy 
ismeretlen tettes behatolt a melléképület helységébe, ahonnan a fű-
részhez tartozó kábelt, fát és szenet tulajdonitott el. Az ügyben meglett a  
tettes és az esetet átadták a Sellyei Rendőrség nyomozójának. 
- 2011.3.3-án 14.30 órakor volt jelentve a községi rendőrségre, hogy ke-
rékpár eltulajdonítására került sor a Majer utcából. Az esetet mint kihá-
gást jegyezték be és a tettes után intenzíven nyomoz a községi rendőr-
ség.   
- 2011.3.6-án 00.12 órakor volt bejelentve a községi rendőrségre, hogy 
a kultúrház ajtaján be lett törve az üveg. Az eseményt rögzítette a kame-
rarendszer. A tett elkövetője a saját költségére megjavíttatta a széttört 
üveget és ezen kívül pénzbírságra volt büntetve. 
- 2011.3.7-én 17.20 órakor a rendőrség járőrszolgálata 2 férfit figyelt 
meg a Duslo ŠAľa vállalathoz közel a szélfelfogóknál falopás közben. 
Mindkettőjük pénzbírságot kapott.   
- 2011.3.8-án 9.17 órakor volt telefonon jelentve a községi  rendőrségre, 
hogy ismeretlen férfi pénzt gyűjt a gyermekonkológia részére. A járőr-
szolgálat ellenőrzést végzett el az említett személynél, és megállapította, 
hogy érvényes engedélye volt. 
- 2011.3.11-én 14.35 órakor a járőrszolgálat észlelte, hogy az Alvég 
utcában egy helyi lakos öreg vaskaput tol a kocsiján. Ellenőrzéssel 
megállapították, hogy nevezett a kaput engedély nélkül emelte ki az 
elhagyott háztól, ezért pénzbírságot kapott. 
 - 2011.3.12-én 14.50 órakor a járőrszolgálat az Amerika II. területén 
megfigyelte, hogy egy autó fával teli utánfutót húz. A helyszínre ki-
hívták a Duslo Šaľa vállalat munkatársát, aki a felmutatott engedélyt 
átvette leellenőrzésre. 
- 2011.3.12-én 15.25 órakor telefonon jelentették a községi rendőr-
ségre, hogy gyerekek köveket dobálnak a szomszéd kertjébe, ahol 
a tulajdonos dolgozott. Az eset megbizonyodása után beszélgetés lett 
elvégezve a gyerekek szüleivel. 
- 2011.3.14-én 21.30 órakor a községi rendőrséget személyes dolgok 
kiadásánál való közreműködésre kérték fel, amikor is az illető elköltözött 
az élettársától. A járőrszolgálat a helyszínen bebiztosította a közrendet.  
- 2011.3.22-én 14.15 órakor helyi lakos jelentette a községi rendőrségre, 
hogy a Temető utcában éjjel leparkolta a személyautóját, amelyből 
ismeretlen személy eltulajdonította az autórádiót. Az esetet bejegyezték 
és a tettes után nyomoz a községi rendőrség.  
- 2011.3.22-én 19.15 órakor telefonon jelentették a községi ren-
dőrségre, hogy a férj ittas állapotban veszélyezteti és fizikiailag 
támadja a feleségét, akinek sérüléseket is okozott. A beavatkozás és 
az elsősegély nyújtása után az esetet bejegyezték és bejelentették 
Sellyére, a Rendőrségre.  
- 2011.3.24-én 14.25 órakor jelentette a községi rendőrségre az alap-
iskola tanulója, hogy a tanítás ideje alatt a szünetben egy incidens 
után egy 4. osztályos diák megharapta a kezét. Az esetet alapbe-
jegyzése után tárgyi hovatartozása alapján átadták a Sellyei Körzeti 
Rendőrségre elintézésre. 
- 2011.3.25-én 15.55 órakor jelentette Felső Jató lakosa, hogy prob-
lémája van a ház lebontása során felgyülemlett építkezési hulladék 
elhelyezésével kapcsolatban. Az esetet mint kihágást intézik. 
- 2011.3.25-én 18.05 órakor telefonon jelentette egy helyi lakos, 
hogy távolléte alatt ismeretlen tettes az udvarából  kábeleket tulaj-
donított el. Az ügyet mint ismeretlen kihágást jegyezték be és ezen 
időben oldják  és a tettes után nyomoz a községi rendőrség. 
 

 

Az ŠKZS Slovakia, OR PZ Šaľa 
és az APVV MO Šaľa közös gyakorlata 

 

A Speciális kinológiai mentőszolgálat Slovakia éves terve
alapján 2011. március 26- án többféle testület és szervezet
közös gyakorlatára került sor. Át lett gyakorolva eltűnt kiskorú
személyek keresése Tornóc község kataszterének területén.
Ezen a közös gyakorlaton résztvettek a ŠKZS Slovakia men-
tősei 2 speciálisan kiképzett mentőkutyával, a OR PZ Šaľa
képviselői, az APVV MO Šaľa tagjai, Tornóc község rendőrei,
Tornóc község tűzoltóalakulatának tagjai, a Tornóci Alapiskola
fiatal mentősei. A keresőakciót Alexander Berek, az ŠKZS
Slovakia vezérigazgatója irányította. Ezt a rendezvényt támo-
gatta Tornóc község polgármestere, Ing. Ján Hrabovský is.
Tagolt terepen az egyes mentőalakulatok, akik csoportokba
voltak szétosztva, megmutatták szakképzettségüket, aktivitá-
sukat és fegyelmezettségüket a két kiskorú személy felku-
tatása során. A gyakorló kereső akció végén mindkét kiskorú
személy meg lett találva, ellátva és elszállítva biztonságos
helyre. Az akció végén megtörtént a kiértékelés is és az APVV
MO Šaľa csoport élükön elnökükkel, Marček Deziderrel ízletes
gulyást készített az összes résztvevő számára.  
 

                Alexander Berek, az ŠKZS Slovakia vezérigazgatója

- 2011.3.28-án 14.10 órakor jelentette be egy helyi lakos, hogy valaki 
az utcáról eltulajdonította a szemétgyűjtő edényét. Az esetet szintén 
bejegyezték és ezen időben vizsgálják. 
- 2011.3.31-én 17.45 órakor jelentette egy traktorista, aki Új Major kö-
zelében dolgozott a földeken, hogy a földből robbanószerkezetre utaló 
tárgy áll ki. A tett színhelye be lett biztosítva a községi rendőrség 
járőrszolgálata által és a tárgyat a Kerületi Rendőrség tűzszerésze át-
vette. 
- 2011.4. 6 -án 12.22 órakor az alapiskola igazgatónője kérte a jár-
őrszolgálatot 2 iskolás gyermek megkeresésének segítségében, mivel 
azok engedély nélkül szöktek el az iskolából. A tanulók tartózkodási 
helye meg lett állapítva és az esetet az iskola intézi az iskolai rend sza-
bályai értelmében. 
- 2011.4. 7 -én 11.55 órakor  jelentette egy lakos a Majer utcából, hogy 
éjjeli időben valaki eltulajdonította  bérlakása folyosójáról férfi-
kerékpárját. Az esetet bejegyezték mint kihágást és ezen időben ren-
dezése történik.  
- 2011.4. 12 -én  09.15 órakor volt jelentve a községi rendőrségre, 
hogy az Alvég utcában egy nem lakott családi ház udvaráról vízve-
zeték csövet és deszkákat tulajdonítottak el. Az esetet bejegyezték mint 
kihágást és az ügy intézése folyik.   
- 2011.4. 12 -én  14.50 órakor jelentette az alapiskola diáklánya, hogy 
az osztálytársa ellopta mobiltelefonjából a  SIM  kártyát. Az ügy jelen 
időben vizsgálatban van. 
 

Ismételten felhívjuk lakosaink figyelmét a község általánosan kötelező 
érvényű rendeletei betartására, hogy a nem szükséges tárgyakat ne 
hordják ki a természetbe, de a meghatározott helyen adják le. Tisztelt 
polgárok,  kérjuk az Önök közreműködését a falunkban szabályt sze-
gők leleplezésére és azok bejelentésére a fent feltüntetett telefon-
számokon, vagy esetleg írásban. A községi rendőrség járőrszolgálata 
továbbra is fogja ellenőrizni a kötelező rendeletek betartását és a nem 
kívánt tettek elkövetőinek megállapítása esetében az érvényes tör-
vények szerint fogunk eljárni.  
A megjelentetett események csak részei azon események sorozatának, 
amelyeket a községi rendőrség nyilván tart és intéz. 
Köszönjük a bizalmat és a figyelmet! 
                                                                                      Štefan Macky  

Útlezárás 
Figyelmeztetjük a lakosságot, hogy 2011.5.19-én 7.00 órától  
20.00 óráig le lesz zárva a  Šaľa – Selice III/50812 –es számú 
útszakasz. A lezárás oka Tornócon a vasúti átjáró kon-
strukciójának a javítása. Az elterelő út az 1/75- ös számú álla-
mi úton fog vezetni a Merkantnál található vasúti átjárónál, 
továbbá a Posta utcán a Fő útra történő kereszteződéshez, 
ahol kötődik majd az eredeti útszakaszra. A visszavezető 
útszakasz ugyanaz. Az elterelő útszakasz hossza 1 kilométer. 
A teljes útlezárás és az elterelő útszakasz átmeneti füg-
gőleges közlekedési jelekkel lesz ellátva. 
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Labdarúgás – Pontok után debakel 
 
 

Hosszú téli szünet után március végén meg-
kezdődött  a 2010/2011-es idény   NITRA –
ŠAĽA A osztálya mérkőzéseinek II. vissza-
vágó része.  
Az előkészítők nem nagyon jó eredményei
után (csak 2 döntetlen Deákin) fenntartá-
sokkal vártak a visszavágóra.  
 

14. forduló: RIŠŇOVCE-TORNÓC 1:2 (1:1) 
Meglepően a vendégek kezdtek jobban és fél
óra után 0:1 re vezettek  BARTUŠ Z. gólja
után. Már majdnem hagyományosan a félidő
végén olcsó gólt inkaszáltak. Jó teljesítményt
nyújtott  FRANKO kapus és  KLINCKO V., aki
a  73.percben  kitűnő akcio után  1:2 – re állí-
totta fel a végeredményt.  
Bíráskodott Szalai, 80 néző. 
A forduló felállásában M. FRANKO. 
 

15. forduló:  ČAKAJOVCE - TORNÓC 1:3 
(1:0) 
Magasan favorizált csapat döngette a vendé-
gek védelmét, de a vezető gólt  KLINCKO V.
adta.  Kitűnően fogott FRANKO. A vendégek
kiegyenlítettek, de BARTUŠ Z. élvezetes gól-
lal megfordította az állást, amit a végén
KLINCKO V. második góllal bebiztosított. 
Bíróskodott  Spál, 120 néző. 
A felállásban – FRANKO, KLINCKO. 
 

16. forduló:  TORNÓC - KYNEK 5:0 (1:0) 
Hazai mérkőzésen szeles időben a nézők 5
gólt láthattak. De jobb labdarúgást vártak. 
Góllövők – BLEHO, DYMÁK 2, KLINCKO,
öngól. 
A forduló felállásában M. KESZELI. 
Bíró Dobiáš, 80 néző. 
 

17. forduló: LUŽIANKY- TORNÓC  8:0 (2:0) 
Lužianky csapata nyugodt légkörben győzte
le a rosszul játszó vendégeket, akik a harma-
dik gól után feladták.  
Bíró Kamenický, 120 néző. 
 

18. forduló: TORNÓC - HÁJSKE 1:0 (1:0) 
 

45. M Dymák. 
Bíró Kompas, 100 néző. 
 
A mérkőzéseken játszottak – FRANKO, TÚ-
ROCI, BLEHO, BARTUŠ T., TOMEK, 
ÖLVECKÝ, KLINCKO, HERCEG, SZÉKHÁZI,
LEGNER, BARTUŠ Z., DYMÁK, NOVÁK,
SZŰCS T., KESZELI Ľ., OBYCKÝ. 
 
1.   V. Zálužie 18 13 5 0 45:14 44 
2.   Rumanová 18 14 0 4 68:14 42 
3.  Svätoplukovo 18 11 3 4 45:25 36 
4.  Čakajovce 18 10 2 6 52:30 32 
5.  Tornóc 18 10 2 6 47:45 32 
6.  Hájske 18 9 0 9 49:39 27 
7.  Cabaj–Čápor 18 8 2 8 34:47 26 
8.  Lužianky 18 7 3 8 29:27 24 
10. P. Kesov 18 6 1 11 30:53 19  
11. Mojmírovce 18 5 3 10 21:37 18 
12. Jarok 18 3 6 9 24:33 15 
 

13.Kynek 18 3 2 13 21:54 11 
14. Selice 18 3 1 14 23:71 10 
 

Serdülők: 
 

N. SADY – TORNÓC 4:1 0:1) – SZŰCS 
TORNÓC – NEDED 1:2 (0:1) – A. ROTEK 
TORNÓC – HÁJSKE 9:0 (2:0) 
 

A labdarúgóklub köszöni Marian Meleg úrnak a szponzori 
támogatást – a Labdarúgómezeket az A csapat számára. 

                                                                                    Feldolgozta:  Š. Kočiš 

TJ Dynamo  –  asztalitenisz 
 

     l. liga – férfiak–nyugat 
    a verseny tábláza a 12. forduló után – alaprészek 
 

Sorrend                              Talál. Gy. R     V     Szettek     Mérközések   Pontok 
1 ŠK ŠOG Nitra 22 20 2 0 812:299 253:55 64 
2 TJ Gasto Galanta A 22 15 2 5 706:503 195:113 54 
3 ŠK ŠOG Nitra B 22 14 2 6 637:577 169:139 52 
4 P.K.Zem.Oľča A 22 14 2 6 650:530 179:129 52 
5 STK Senec A  22 13 2 7 629:538 174:134 50 
6 STK Levice A 22 10 6 6 609:547 160:148 48 
7 ŠKST Karlova Ves 22   5 9 8 495:593 136:172 41 
8 TJ Lokom. Šurany A 22   7 2 13 493:666 122:186 38 
9 ŠKST Topoľčany A 22   7 1 14 543:626 137:171 37 
10 PK Komárno Šahy A 22   5 2 15 484:664 118:190 34 
11 TJ Tornóc A 22   2 3 17 446:726   96:212 29 
12 Ivanka pri Dunaji A 22   2 3 17 473:708 109:199 29 
 
     2. liga, férfiak TN+NR 
   a verseny tábláza a 28. forduló után - alaprészek 
 

Sorrend                              Talál. Gy. R     V     Szettek     Mérközések   Pontok 
1 STK N. Zámky A 26 24 1 1 1106:571 339:129 75 
2 STK N. Mesto n/V A 26 23 2 1 1074:539 349:119 74 
3 Klátová Nová Ves A 26 18 3 5   992:682 292:176 65 
4 STK Tren.Teplá A 26 14 3 9   858:792 257:211 57 
5 MKST N. Dubnica A 26 12 3 11   827:832 229:239 53 
6 ŠOG Nitra C 26 12 2 12   873:959 224:244 52 
7 STK 1.ZŠ Vráble A 26 10 5 11   836:819 235:233 51 
8 ŠKST Topoľčany B 26  9 4 13   783:893 210:258 48 
9 Tornóc B 26  8 6 12   803:921 216:252 48 
10 TTC Pov.Bystrica A 26  7 8 11   872:894 231:237 48 
11 STK Veľké Uherce A 26  9 2 15   776:890 204:264 46 
12 ŠKST Bošany A 26  7 4 15   836:965 205:263 44 
13 Hont. Trsťany A 26  4 3 19   639:999 155:313 37 
14 ŠKST Zbehy A 26  2 0 24     524:1043 130:338 30 
 
      férfiak járási verseny 
   a verseny tábláza a 22. forduló után - alaprészek 
 

Sorrend                              Talál. Gy. R     V     Szettek     Mérközések   Pontok 
1 Tornóc C 22 22 0 0 1092:284 348:48 66 
2 Močenok A 22 16 1 5   869:601 251:145 55 
3 Močenok B 22 16 0 6   800:623 230:166 54 
4 Šaľa B 22 16 0 6   806:611 239:157 54 
5 Dlhá B 22 15 0 7   868:570 249:147 52 
6 Šaľa C 22 13 0 9   810:626 231:165 48 
7 Vlčany B 22 12 0 10   753:724 205:191 46 
8 Neded A  22  8 0 14   689:741 185:211 38 
9 Tornóc E 22  4 2 16   501:870 135:261 32 
10 Šaľa D 22  3 3 16   463:907 111:277 31 
11 Dlhá C 22  4 0 18   542:911 125:271 30 
12 Tornóc  D 22  0 0 22   298:1023   59:329 22 
                                    

                                                                                                                                   Miroslav Ševčík 
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2011 március 9 –én megvalósult a kilencedi-
kesek összszlovákiai tesztelése - Testovanie
9 – 2011 elnevezéssel. A tanulók tesztelve
voltak szlovák nyelvből és matematikából. 
A tesztek eredményei nagy mértékben folyá-
solják majd be  a tanulók középiskolai
tanulmányaira való felvétele  lehetőségét.  

Szlovák nyelv és irodalom 
   Diákjaink sikeressége:         55,83 % 
   Összszlovákiai sikeresség:  59,10 % 

Matematika 
   Diákjaink sikeressége:         41,11 % 
   Összszlovákiai sikeresség:  53,08 % 
 

Tájékoztatás az alapiskola kilencedikes diákjai
összszlovákiai tesztelésének eredményeihez:  
 

A matematikai teszt  T9-2011, 20 tételt tartal-
mazott, aminek megoldására a diákoknak 60
percük volt. A  teszt tételeinek összszlovákiai
elemzése alapján 3 tétel mint problémás volt
megállapítva. Az adatok statisztikai elemzé-
sével megállapították hogy a kilencedikesek
csak 2,3% -a tudta helyesen megoldani a fent
említett 3 feladatot. De a probléma ott van, hogy
egészen 97,7% volt azon kilencedikesek száma,
akik nem tudtak legalább egyet megoldani a 3 fe-
ladat közül.  
                                                   Katarína Tusková
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Ez a nap  Ján Amos Komenský, a népek tanítójának a nevével kötődik. J.A.Komenský
azon harcosok egyike volt, aki az emberek faji és társadalmi helyzetük megkülön-
böztetése nélkül küzdött a nekik nyújtandó művelődésért. 
A tanítók küldetése felelősségteljes munka, amely sok alkalommal nem fejeződik be a
csengetéssel, és ezt sok ember egyáltalán nem tudatosítja. 
Ezen összejövetel elengedhetetlen része a pedagógiai és nem pedagógiai alkalma-
zottak eddigi munkájukért végzett J.A.Komenský plakettával való  értékelése.  
Az idei kitüntetett munkatársak: 
Z. Bogdányová, Mgr. J. Boženík,  M. Lupínková, Mgr. M. Marčeková, Z. Kosztanková, 
PaedDr. E. Klincková. 

        

 

                        
                                                                                                                             Katarína Tusková 

Sv. Bavon solymászcsoport az alapiskolában 
 

2011.4.l8.-án az iskola tanulói nagy élménnyel gazdagodtak. 
Selmecbányáról meglátogatott bennünket a Sv. Bavon solymász-
csoport saját solymász programjával. A nagy tornateremben előadást
és  ragadozó madaraik repülésének bemutatóját tartották meg.   Bemu-
tatták nekünk az egerésző sólymot, a vándorsast és a szirtisast. Né-
hány bátor diák kipróbálhatta kézen megtartani a ragadozókat, ami bi-
zonyosan leírhatatlan élmény volt számukra. A tornatermi előadás után
következett a nagy repülési bemutató az iskola épülete előtt. Nem
minden nap látni télen ragadozó madarakat a fejünk felett repkedni és
ezt az élményt nagyon szépen köszönjük. A solymászat a vadászat
művészete vadászatra alkalmas ragadozó madarakkal és a tollas
ragadozók védelme. A solymászcsoport madarait felhasználják filmek
forgatásainál, biológiai védelemnél, nyilvánosság számára sólyombe-
mutatóknál, vállalati akcióknál és a művelődési folyamatokban. 
 
 

A solymászat örök, mert a solymászat szerelem, 
s amíg ragadozó madarak fognak repkedni a kék égbolton,  

tovább fog élni, mert a szerelem örök. 
 

   
                                                              

                                                                           Mgr. Beáta Kislerová 

           

        A Kerületi  
            könyvtár 
   meglátogatása                          
         
   2011. 4. 13-án, mi az  I.A, II.A,III.A
osztályok tanulói, tanítónőjeinkkel meg-
látogattuk Nyitrán a K. Kmeťko Kerületi
könyvtárat. A könyvtáros nénik nagyon
érdekes programot készítettek nekünk.  
   A gyermekirodalom részlegén érdekes
módon fejtettek ki nekünk mindent a
könyvekről  és a könyvtárról. 
  Beszélgettunk arról, miért fontos olvas-
ni, hogy szívesen olvasunk-e, és melyik
a kedvenc könyvünk.  Nagyon megörül-
tünk a három malackáról készült szín-
házocskának, amelyet mindenki vissza-
fogott lélegzettel figyelt. A zenei rész-
legen belehallgattunk a zene gyönyörű
hangjaiba és mi is vidáman énekeltünk.  
   Még soká fogunk emlékezni arra, mit
is éltünk át ott, mert annyi sok szép
könyvet egy helyen még egyikünk sem
látott soha. 

                                                                              Mgr. Tatiana Srňáneková 
                        

  Tanítónap alkalmából pedagógusaink és a nem pedagógus
alkalmazottak összejövetelen vettek részt, amelyre a Centrál
hotelban került sor Sellyén. 

Március 28- a nálunk minden tanító ünnepnapjának számít. 
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