
Vydarená stretávka

Letný tábor

Ako prebieha rybárska sezóna

V rámci právnej praxe zabezpečujeme 

činnosť všeobecno-prospešného 

záujmu, a to formou bezplatných 

konzultácií pre obyvateľov obcí. 

Konzultácie by sa konali jeden deň 

v mesiaci v čase medzi 16:00 – 17:00 

hod., resp. v inom čase. Presný termín 

a čas by sa stanovil  po dohode s obcou.

Konzultácie v tomto čase pre 

obyvateľov obce sú bezplatné. 

Spoplatňované je len zastupovanie na 

súdoch, spisovanie návrhov, vyjadrení 

a žalôb.

     

JUDr. Róbert HIPP 

Advokátska kancelária Beresecký 

  

V prípade záujmu presný dátum a 

čas je nevyhnutné si dohodnúť cez 

obecný úrad. Kontaktná osoba : Iveta 

Mesarošová, tel.: 031/77 81 496

Cez stránky našich obecných novín 

Vás chceme poinformovať o dianí v našej 

Oo SRZ počas uplynulých 2 mesiacov.

Po uskutočnení úvodných 

rybárskych pretekov 8.5. sa začala 15.5. 

hlavná rybárska sezóna na rybníkoch 

a od 1.6. aj na tečúcich vodách našej 

organizácie.

Doterajší priebeh sezóny je podľa 

Vašich informácií nie veľmi priaznivý, 

čo sa týka úlovkov, nakoľko bolo nestále 

počasie a kvôli intenzívnym zrážkam na 

severe Slovenska sa často menil prietok 

vody na Váhu a tým aj jeho teplota, čo 

pravdepodobne narušovalo biorytmus 

rýb a s tým sa spája aj ich aktivita.

Aj napriek týmto vplyvom sme 

zaznamenali pekné úlovky amurov na 

rybníku AMERIKA III, kde sa ulovilo asi 

10 ks od 8 do 13 kg, z ktorých bol najväčší 

úlovok nášho kolegu Františka Végfalviho, 

ktorý mal 101 cm a hmotnosť 13,4 kg. Po 

zadokumentovaní bol vrátený vode, takže 

veľa šťastia ďalšiemu lovcovi. Amurovi 

prajem rovnakého lovca, ktorý mu opäť 

daruje slobodu pre potešenie ostatných 

rybárov z jeho ulovenia, lebo prítomnosť 

takýchto rýb zvyšuje atraktívnosť revíru. 

pokračovanie na strane 3

pokračovanie na strane 2

V dňoch 18. – 22.07.2011 sa na našej 

ZŠ konal letný denný tábor, ktorého sa 

zúčastnilo 40 detí.

Zaujíma Vás náš program ? 

Jazdili sme na koňoch, strieľali z 

luku, plavili loďou po Váhu, v rámci 

poznávania nášho regiónu sme si prezreli 

okolie chránenej krajinnej rezervácie 

– Vízalláš. Aj keď nám posledné dni 

počasie neprialo, napriek tomu sme 

sa do sýtosti vybláznili na plavárni. 

Nezabudli sme ani na vedomostný kvíz 

a športové zápolenie. Najväčší úspech 

malo netradičné nocovanie v telocvični. 

Trnovecké Noviny
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OZNAM

Letný tábor 2011
O rok sa stretneme...!

  Vážení spoluobčania, kolegovia rybári!
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Ako prebieha rybárska sezóna



Vážená pani Júlia Čičmišová, dovoľte, aby sme vyjadrili hlbokú ľútosť nad 

tým, že do našich evidenčných záznamov sa prikradol škriatok. Tento zlomyseľník 

zapríčinil, že sme gratuláciou  k Vašim údajným 70-tym narodeninám uviedli do 

omylu všetkých našich spoluobčanov.

Ešte raz sa úprimne ospravedlňujeme za nepríjemnosti, ktoré Vám tento omyl 

spôsobil. Želáme Vám veľa zdravia a spokojnosti v rokoch, ktoré Vám do tohto jubilea 

zostávajú.
S úctou redakcia Trnoveckých novín

 Ospravedlnenie

Richard Hrdý

Samanta Lakatošová

Patrik Moravanský

Elena Pokorná, 65-ročná

Helena Garaiová (HJ), 78-ročná 

Mária Molnárová, 82-ročná

Zoltán Vágai, 47-ročný

Tamás Lelovics, 8-ročný

František Halas (HJ), 52-ročný

František  Mészáros, 55-ročný

Berta Bábiková, 89-ročná

Jozef Mészáros, 86-ročný

 Viliam Gyurík

 Ladislav Jobbágy

 Anton Klincko

 Karol Kollár

 Anna Zelenková

 Gizela Zuzáková

 Štefan Keszely

 Alžbeta Slobodníková
 

 Rozália Halásová
 

 Viktória Vaníková
 

 Zlatica Glodjaková

 Juliana Krišková

 Edita Szőkeová

 Júlia Hanzlíková

 Helena Wetzlerová

Roman Čekan a Aneta Gálová

Imrich Lukovics a Mária Žilinská

Lukáš Boháč a Diana Fülöpová

Diamantovýsobáš

60. výročie uzavretia manželstva

Dezider Bartolen a Mária Fehérová

Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ 

s MŠ Trnovec nad Váhom 302, že 

slávnostné otvorenie nového školského 

roka 2011/2012 sa uskutoční dňa

05.09.2011(pondelok) 
o 08:00 hod. v budove ZŠ.

Prevádzka v materskej škole začína dňa 

05.09.2011 (pondelok) 
o 06:30 hod.

Naša trieda 9.A skončila ZŠ v 

Trnovci nad Váhom v roku 1966. Už 

vtedy sme boli dobrý a súdržný kolektív. 

Odvtedy sa stretávame každých päť 

rokov.

Tento rok to bolo už 45. výročie, 

ktoré bolo umocnené aj tým, že je to 

obdobie nášho životného jubilea – 60 

rokov. Nie všetci z nás sa toho dožili, o to 

viac sme sa tešili jeden druhému a tomu, 

že aj po toľkých rokoch si ešte máme čo 

povedať a vieme sa spolu zabaviť.

Naše zážitky zo stretnutia 

spríjemnilo aj prostredie, kde sa 

stretávka konala, poľovnícky dom 

(nostalgicky – u Šišláka).

A preto aj touto cestou sa chceme 

poďakovať Poľovníckemu združeniu 

„DRULES“ v Trnovci nad Váhom za 

poskytnutie priestorov a ústretovosť.

Ďakujeme! 

Organizačný výbor 9.A triedy

Posledný deň patril návšteve mesta 

pod Zoborom - Nitre. Prezreli sme 

si expozíciu Ponitrianskeho múzea a 

všetkých zaujala i výstava  sôch z piesku v 

galérii Mlyny. Strava nám všetkým veľmi 

chutila,  za čo patrí vďaka našim milým 

kuchárkam.  Naše poďakovanie patrí 

sponzorom letného tábora : pani Valérii 

Horváthovej , pánovi Alojzovi Čelitkovi 

a osobitne pánovi Róbertovi Lángovi za 

jeho ochotu a pomoc pri organizácii. 

V neposlednej miere ďakujeme Mgr. 

Karolovi Schönwiesnerovi za čas 

venovaný deťom. Deti, boli ste super!!!

Vedúci LT: Mgr. Róbert Mittermayer, 

Mgr. Marcela Paľová

Spoločenská 
 rubrika
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Narodilisa

Opustilinás

Blahoželámejubilantom

Smesvoji
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Ďalším pekným úlovkom bol sumec, 

ktorého ulovil Gabriel Sedlák s mierami 

145 cm a 19 kg.

Obom lovcom srdečne gratulujeme 

a prajeme ďalšie úspechy v prebiehajúcej 

sezóne.

Chovný rybník VERMEK

Prebieha postupné kŕmenie rýb a 

rekonštrukcia fasády rybárskeho domu. 

Koncom júla sa uskutočnil kontrolný 

odlov za účelom zistenia zdravotného 

stavu rýb. Pri kontrolnom výlove boli ryby 

aktívne ,čisté, bez známok napadnutia 

chorobami či parazitmi, pekne

vyfarbené, čo poukazuje na ich 

dobrú kondíciu. Následne po kontrolnom 

odlove sa 13.8. uskutočnil odlov udicami 

aj následným premiestnením ulovených 

rýb do rybníka AMERIKA III. Vylovilo 

sa 40 kg kaprov,5 kg karasov a 3 ks amura 

o celovej hmotnosti 20 kg. Všetkých 3 

amurov sa podarilo uloviť v priebehu 4 

hodín nášmu kolegovi Lackovi Krištofovi. 

Plánujeme uskutočniť ešte ďalšie výlovy 

udicami, lebo kvôli vysokej hladine vody 

sa zatiaľ výlov sieťou nedá uskutočniť.

Rybník VÍZALLÁS

Sezóna ani na tomto rybníku nie je 

zatiaľ veľmi úspešná. Nástrahy atakuje 

veľké množstvo malých karasov, ktorých 

je veľmi ťažké pri love vyselektovať a 

prilákať väčšie ryby. V júni sa pokosilo 

vlani upravené pobrežie bubnovou 

kosačkou, aby sa zabránilo znovu 

narasteniu buriny a mladých výhonkov 

trniek. Kosenie sa bude musieť ešte raz 

zopakovať, prípadne použiť herbicíd 

pokračovanie z prvej strany

na zastavenie rastu. Žiaľ, je veľmi ťažké 

udržiavať tento rybník v prístupnom a 

čistom stave, hlavne z dôvodu, že tu nie sú 

vybudované prístupové cesty a pobrežie 

je rozsiahle (cca 2,5 km). Žiadame preto 

všetkých rybárov aj keď je to ich povinnosť 

vyplývajúca zo zákona, aby udržiavali 

čistotu na svojich lovných miestach.

Časť vodnej plochy (od Dusla viac) 

ale aj ostatná plocha začala zarastať 

vodným rastlinstvom. V priebehu 

jesenného zarybnenia sa budeme 

snažiť časť fi nančných 

prostriedkov použiť na 

zakúpenie amurov, aby 

toto vodné rastlinstvo 

počas budúceho roka 

čiastočne eliminovali. 

Letné zarybnenie bolo 

vykonané 5.8. v množstve 

500 kg kaprov K3.

Rybník AMERIKA III.

Tento rybník sa 

nám darí udržiavať v 

najlepšom stave čo sa 

týka údržby pobrežia a 

čistoty. O tom svedčí aj 

množstvo rybárov, ktorí 

sem prichádzajú, ale aj 

bežných spoluobčanov, ktorí sa sem prídu 

len poprechádzať. Aj keď veľakrát nie sú 

ryby aktívne, mnohí si pochvaľujú príjemné 

prostredie, ktoré sa tu nachádza. Vytvoriť 

toto prostredie si vyžaduje veľa snahy a 

práce. Na ilustráciu spomeniem len to, že 

od začiatku sezóny 15.5.do 5.8. sa odviezlo 

z rozložených smetných košov 30 ks 120 l 

vriec odpadu. Keď sa nad tým zamyslíte, 

viete si predstaviť, čo by bolo v rybníku a 

jeho okolí, keby to tam zostalo. 

Aj touto cestou Vás 

žiadam, aby ste svoje 

odpadky zobrali so sebou 

a zlikvidovali ich v rámci 

Vášho komunálneho 

odpadu, lebo aj my za 

likvidáciu musíme platiť 

poplatky ako každý iný 

a v rozpočte na to nie sú 

určené prostriedky. Keď sa 

už rozhodnete Váš odpad 

nechať v rozložených 

vreciach tak Vás žiadame 

nenechávať tam zvyšky 

potravín, alebo biologicky 

rozložiteľný odpad, lebo 

nie je to príjemné ručne vyberať po 2-3 

týždňoch. Tento odpad potom láka aj 

túlavých psov a lesnú zver, ktorá tieto 

vrecia trhá a rozhadzuje odpad.

A ešte v tejto súvislosti Vás chcem 

požiadať, aby ste plastové fľaše, krabice a 

plechovky od nápojov vkladali do vriec 

bez obsahu a skomprimované (postláčané, 

zošliapnuté),aby zaberali čo najmenej 

miesta.

Letné zarybnenie bolo vykonané tiež 

5.8. v množstve 500 kg kaprov K3.

V jesennom zarybnení budeme 

plánovať podľa možnosti so zarybnením 

aj amurom, lebo sa ich dosť ulovilo a 

tým, že znova poklesla hladina vody 

predpokladáme, že na jar sa opäť objavia 

vodné rastliny, pri likvidácii ktorých nám 

amur veľmi pomôže. Preto Vás žiadame, 

aby ste si aj pri ulovení amura s min. lovnou 

mierou zvážili jeho privlastnenie, lebo 

práve amur môže prispieť k tomu, aby ste 

pri love mali pohodu a nemuseli ste si pri 

každom vytiahnutí udice čistiť montáže.

Záverom ešte informácia pre majiteľov 

celozväzových povolení: Vodná nádrž 

KRÁĽOVÁ bude z dôvodu technickej 

kontroly od 10.10. do 14.10.spustená z 

kóty 122,00 m n.m Bvp na kótu 117,00 m 

n.m.Bvp. Od 14.10 do 25.10. budú prebiehať 

kontrolné práce. Znova napúšťanie sa začne 

25.10. a bude ukončené 30.10 o 02.oo hod.

Záverom prajem všetkým kolegom 

úspešný zvyšok sezóny a veľa pekných 

úlovkov a dovoľte sa rozlúčiť výrokom 

Fridricha Augusta: „Len ľudia sú schopní 

skaziť mi náladu, príroda nikdy.“

Ing.Jozef Belovič, hospodár 

Oo SRZ Trnovec nad Váhom
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     Dňa 13.6.2011 bola hliadka OP 

privolaná k dopravnej nehode na 

ul. Novozámockej, nehodu prevzal 

príslušník OR PZ Šaľa z oddelenia 

dopravných nehôd na riešenie.

■ Dňa 14.6.2011 vo večerných hodinách 

bola hliadka OP upozornená na 

neznámeho mladého muža, ktorý sedí 

na koľajisku v blízkosti podjazdu a na 

výstražné znamenia vlaku nereaguje. 

Menovaný bol z koľajníc odvezený na 

lekárske vyšetrenie pre možnú poruchu 

duševného stavu.

■ Dňa 15.6.2011 bolo zo ZŠ v Trnovci 

n/V. oznámené, že žiak A.L. ušiel z 

vyučovania počas prestávky. Hliadka OP 

menovaného žiaka našla schovaného u 

príbuznej a bol odprevadený späť do ZŠ. 

Udalosť bola oznámená na Úrad práce, 

sociálnych vecí  a rodiny v Šali na ďalšie  

konanie voči rodičom.

■ Dňa 15.6.2011 bolo na OP oznámené, 

že na ul. Dolnej túlavé psy útočia na ľudí. 

Do príchodu hliadky psy už na mieste 

neboli, preto sme upozornili v blízkosti 

bývajúcich občanov, aby psov zabezpečili 

v zmysle VZN obce.

■ Dňa 16.6.2011 bolo na OP oznámené, 

že neznámy páchateľ čiernym sprejom 

poškodil výstražné tabule pri objekte 

Amerika I a II. OP priestupok eviduje a 

po páchateľovi naďalej pátra.

■ Dňa 17.6.2011 hliadka OP bola znovu 

privolaná k ďalšej dopravnej nehode 

na Novozámockej ceste, kde bola 

nápomocná hliadke OR PZ Šaľa až do 

ukončenia.

■ Dňa 17.6.2011 v nočných hodinách 

oznámil anonym telefonicky, že na ul. 

Jatovskej konkrétna osoba ruší nočný 

kľud. Previerkou na mieste bolo zistené, 

že oznámenie sa nezakladá na pravde. 

Vyzývame občanov, aby nežiadali výjazd 

hliadky OP bez príčiny.   

■ Dňa 17.6.2011  taktiež v nočných 

hodinách hliadka bola privolaná  na 

zákrok u istej rodiny, kde často a to najmä 

v noci dochádza k rôznym hádkam a k 

rušeniu nočného kľudu. Do príchodu 

hliadky sa situácia zlepšila, preto bola 

oznamovateľka vyzvaná, aby prišla na OP 

a podala vo veci oznámenie.

■ Dňa 18.6.2011 po víchrici hliadka OP 

zistila, že na ul. Novozámockej leží na 

hlavnej ceste spadnutý strom a cesta 

je neprejazdná. Boli privolaní hasiči 

zo Šale a až do odstránenia prekážky 

zabezpečovali premávku .

■ Dňa 20.6.2011 hliadka OP bola 

privolaná do ďalšej rodiny, kde pod 

vplyvom  alkoholu došlo medzi druhom 

a družkou k hádke a vyhrážkam. Hliadka 

OP z tejto rodiny predviedla jednu osobu 

na OO PZ Šaľa k zisteniu alkoholu v 

dychu a vec bola dokumentovaná ako 

priestupok a následne odstúpená na 

správne konanie. 

■ Dňa 25.6.2011 pri príležitosti 

Obecných dní maloletá  A.S. (11 r.) 

odcudzila z Kultúrneho domu  predmet 

určený ako cena pre víťazov vo varení 

guláša. Kamerovým systémom OP 

(záznamom) bol zistený páchateľ. Prípad 

bol zadokumentovaný ako priestupok. 

Rodičia mal. osoby škodu uhradili 

do pokladne OU a prípad taktiež bol 

oznámený na Úrad práce, sociálnych veci 

a rodiny v Šali na ďalšie konanie voči 

rodičom. 

■ Dňa 28.6.2011 poctivý občan z obce 

priniesol na OP nájdenú dámsku 

peňaženku s dokladmi. Nakoľko 

majiteľka bola až z Bratislavy, peňaženka 

s celým obsahom bola odovzdaná na OO 

PZ Šaľa.

■ Dňa 29.6.2011 vo večerných hodinách 

bola hliadka OP privolaná k havárii 

motorového vozidla v blízkosti osady 

Nový Dvor. Do príchodu dopravnej 

hliadky Polície Šaľa zabezpečili miesto a 

premávku.

■ Dňa 30.6.2011 bolo na OP oznámené, 

že pri odchode zo ZŠ 16 r. K.S. sa 

pohádal so spolužiakom, ktorému 

roztrhal vysvedčenie. Prípad bol 

zadokumentovaný ako priestupok a 

nakoľko páchateľ skutku už mal viac 

ako 15 r., spis bol odstúpený na správne 

konanie vo veci do Šale.

■ Dňa 2.7.2011 oznámila miestna 

obyvateľka na OP, že neznámy 

páchateľ jej z dvora domu odcudzil 

prenosný rádioprijímač. Prípad bol 

zadokumentovaný ako priestupok. Vo 

veci sa vykonáva pátranie po páchateľovi 

skutku.

■ Dňa 4.7.2011 vo večerných hodinách 

našla hliadka OP na parkovisku v 

Novom Trnovci zaparkovaný náves bez 

nákladného auta. Bolo zistené, že náves 

sa tam nachádza už tri dni. Previerkou v 

evidencii Polície Šaľa bolo zistené, že po 

návese sa pátra a bol odcudzený v Poľsku. 

Prípad prevzala Polícia v Šali.

■ 12.7.2011 bolo na OP oznámené, že 

došlo k odcudzeniu náradia z dvora 

neobývaného domu. Samotný poškodený 

do príchodu hliadky OP zistil, že 

odcudzené veci mu boli odovzdané 

do zberne starého železa. Poškodený 

odcudzené veci osobne prevzal a páchateľ 

skutku zaplatil blokovú pokutu.

■ 12.7.2011 takisto v zberni starého 

železa spoznal miestny podnikateľ železo 

vo väčšom množstve, ktoré mu bolo 

odcudzené zo záhrady, kde má sklad. Po 

zistení páchateľov skutku prípad prevzala 

pre podozrenie z trestného činu Polícia v 

Šali.

■ Dňa 13.7.2011 chcel odovzdať do zberne 

starého železa  mal. A.S zo Selíc „zarážku„ 

(prenosnú brzdu pre posunovačov 

ŽSR) ,ktorú odcudzil od posunovačov. 

Menovaný bol hliadkou OP usvedčený 

a prípad v zmysle vecnej príslušnosti 

bol odovzdaný železničnej Polícií Nové 

Zámky.

■ Dňa 14.7.2011 bolo na OP miestnym 

občanom oznámené, že susedov pes mu v 

jeho dvore zahrdúsil 12 ks sliepok. Majiteľ 

psa  škodu pre suseda musel uhradiť.

Nakoľko tento prípad nie je ojedinelý, 

upozorňujeme občanov, aby svojho psa 

vždy riadne zabezpečili.

■ Dňa 17.7.2011 hliadka OP bola 

upozornená, že neznámy páchateľ 

vyviezol na poľnú cestu väčšie množstvo 

stavebného odpadu. Po zistení páchateľa 

ten cestu uviedol do pôvodného stavu a 

bola mu uložená bloková pokuta.  

■ Dňa 21.7.2011 oznámil miestny občan 

na OP, že susedove psy bojového plemena 

prekonali oplotenie a roztrhali jeho 

psíka. Prípad bol zadokumentovaný ako 

priestupok a t. č. je v riešení OP. Tu znova 

upozorňujeme občanov, aby svojho psa 

zabezpečili, lebo v prípade útoku psa na 

človeka to môže mať tragické následky 

a trestné stíhanie proti majiteľovi pre 

ublíženie na zdraví.

■ Dňa 21.7.2011 oznámila miestna 

obyvateľka, že jej rodina ju často napáda 

a  vyhrážajú sa jej. Nakoľko v tejto rodine 

dochádza často k priestupkom, najmä pod 

vplyvom alkoholu, prípad bol odstúpený 

na správne konanie vo veci na Obvodný 

úrad v Šali.

■ Dňa 23.7.2011 oznámil na OP miestny 

obyvateľ, že bol napadnutý a zbitý .Tento 

prípad taktiež bol odstúpený na správne 

konanie.

■ Dňa 24.7.2011 bola hliadka OP 

privolaná k ďalšej dopravnej nehode 
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Vážení spoluobčania, určite si každý 

z nás uvedomuje, že životné prostredie 

u nás významne ovplyvňuje niekoľko 

nepriaznivých faktorov. Tesne v blízkosti 

obce leží chemický závod Duslo, a. s. Šaľa,  

niekoľko odkalísk, skládky.

Toto mínus sa snažíme zlepšiť, ako sa 

dá. Výsadbou stromov, kríkov, separovaným 

zberom odpadu. V obci už roky funguje 

separovaný dvor  a odnedávna sú v obci 

rozmiestnené aj plastové kontajnery, do 

ktorých občania môžu ukladať papier, sklo, 

plasty a kovový odpad. 

Žiaľ, práve tu je kameň úrazu. Väčšina 

ľudí využíva tieto kontajnery tak, ako bolo 

zamýšľané – na ďalšie zhodnotenie surovín. 

Nájdu sa však aj takí, ktorí do plastov 

nahádžu tehly, do papiera použité plienky, do 

skla veci, o ktorých sa štítim aj písať.

Chcela by som apelovať práve na 

týchto občanov. Prosím Vás, zamyslite sa 

nad svojim konaním, veď jediným skutkom 

znehodnotíte prácu mnohých ľudí, ktorí 

sa úprimne snažia pomôcť svojmu okoliu. 

Ak sa Vám nechce odpad triediť, použite 

radšej svoju smetnú nádobu, pretože existujú 

ľudia, ktorí si dajú tú prácu a umyjú každú 

plastovú nádobku, postúpajú každú fľašu, 

opláchnu sklenené poháre, zahodia očistený 

obal konzervy. Robia to s úmyslom pomôcť 

nášmu životnému prostrediu a Vy ich úmysel 

svojim konaním úplne zmaríte.

Ešte aj dnes, napriek tomu, že v drvivej 

väčšine domácností je vodovod, mnoho ľudí 

si chodí nabrať vodu na artézske studne v 

obci. Tú pri sv. Floriánovi za nemalý peniaz 

krásne zrekonštruovali, nasadili sa stromčeky, 

upravilo sa okolie. Našli sa však takí, ktorí 

nemali zábrany prívod vody upchať. Narobili 

tým  zbytočnú prácu iným.

Aktivační pracovníci v obci každý deň 

zbierajú papiere či rôzne iné odpadky, je to 

ako nikdy sa nekončiaci kolotoč. Nebola by 

obec oveľa krajšia a ľudská námaha využitá 

zmysluplnejšie, keby každé dieťa (prirodzene, 

aj každý dospelý) vedelo, že na zem hádzať 

vrecúško od chipsov či desiatu od mamy sa 

nemá a nesmie?

Ktorýsi absolutistický monarcha vo 

Francúzsku kedysi povedal: Po mne potopa. 

Dúfam, že od tých čias sme trocha pokročili, 

tešíme sa, že tu budú vyrastať aj naše deti či 

vnuci. Chceme im snáď zanechať miesto len 

trocha lepšie od skládky odpadov? 

IM

na Novozámockej ceste, kde bola 

nápomocná pri riadení premávky a 

dokumentovaní nehody.

■ Dňa 29.7.2011 príslušník OP vo 

voľnom čase zistil, že maloleté deti 

kradnú kukuricu na varenie z rolí 

poľnohospodárskej farmy. Vo veci bol 

vykonaný pohovor s rodičmi.

■ Dňa 1.8.2011 oznámila na OP miestna 

obyvateľka, že na ulici, kde býva, ju 

napadol túlavý pes bez obojku. Zranenie 

neutrpela. Po zistení majiteľa psa, bolo 

proti nemu zahájené priestupkové 

konanie. Taktiež tu upozorňujeme 

občanov, aby nenechali svojich psov bez 

dozoru  a nepúšťali ich na ulicu.

■ Dňa 3.8.2011 oznámil na tun. OP 

miestny občan, že na ul. Hornej ho 

napadol starší pán, ktorý mu pritom 

poškodil aj tričko. Prípad bol zaevidovaný 

ako priestupok  a je v štádiu riešenia.

■ Dňa 5.8.2011 bolo na OP oznámené, 

že neznámy páchateľ cez pootvorené 

okno vošiel do domu a odtiaľ odcudzil 

televízor. Prípad prevzala hliadka OO 

PZ Šaľa. Tu by sme tiež chceli upozorniť 

občanov, aby pri odchode z domu zavreli 

riadne aj okná. 

■ Dňa 6.8.2011 zistila hliadka OP ráno pred 

kultúrnym domom, že zatiaľ neznáma 

osoba vysypala obsah smetných nádob 

na chodník, porozbíjala prázdne fľašky, 

ktorých väčšie úlomky môžu ohroziť 

chodcov. Prípad bol zadokumentovaný 

ako priestupok, zariadili sme, že miesto 

bolo ihneď upratané a OP na prípade 

pracuje. Po zistení bude páchateľovi 

skutku pre porušenie VZN obce uložená 

bloková pokuta.

■ Dňa 6.8.2011 miestny občan, ktorý býva 

v blízkosti konania hodov (kolotočov), 

požiadal hliadku OP ešte v dobe dennej 

o pomoc, nakoľko hlasná hudba z 

reproduktorov ho veľmi ruší. Hliadka OP 

na túto vec upozornila majiteľa zariadení 

a ten hudbu stíšil.

■ Dňa 7.8.2011 v čase o 03.10 bolo na 

OP telefonicky oznámené, že sa hľadá 

v okolí objektu Amerika III v blízkosti 

rybníka osoba, ktorá sa tam v noci 

stratila. Po vykonanom bezúspešnom 

pátraní hliadkou OP bola požiadaná o 

spolupátranie aj hliadka OO PZ Šaľa. 

Uvedená osoba bola nájdená zdravá v 

čase o 05.30 hod. a odovzdaná rodičom. 

Udalosť je v štádiu riešenia.

■ Dňa 12.8.2011 bolo na OP občanom 

oznámené, že sa ho pokúšala podviesť 

neznáma žena trikom rozmenenia 

bankovky vyššej hodnoty na drobné, 

čo sa jej nepodarilo. Na základe popisu 

ženy hliadka OP vykonala v obci šetrenie 

a pátranie ako aj ďalšie opatrenia. 

Upozorňujeme občanov, najmä 

dôchodcov, aby neznáme osoby nepúšťali 

do svojho obydlia a prípadné podozrenie 

o pohybe podvodníkov okamžite ohlásili 

na OP alebo na č.158.

■ Dňa 12.8.2011 o 11.55 hod. oznámil na 

políciu obvodný lekár obce, že neznámy 

mladý muž mu zo stola chcel ukradnúť 

recepty. Lekár páchateľa zadržal. Bolo 

zistené, že sa jedná o 17.r. občana z 

Močenku. Prípad prevzala hliadka OO 

PZ Šaľa.

Na záver niekoľko viet na vysvetlenie : 

Obyvatelia sa nás často pýtajú, prečo po zistení 

páchateľa skutku, najmä krádeží páchaných 

deťmi v obci, zväčša na ul. Jatovskej, s nimi 

niečo neurobíme. OP takisto ako aj Polícia 

môže konať iba v súlade s platnými zákonmi! 

Ubezpečujeme Vás, že konáme! Žiaľ zákon 

neumožňuje stíhať osobu mladšiu ako 

15 rokov, ale je vždy spracovaný spis a po 

odložení veci pre nízky vek páchateľa prípad 

odstupujeme na Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny v Šali, kde sociálna kurátorka ďalej 

vo veci koná proti rodičom detí a môžu vo 

veci prijať rôzne opatrenia, aj sankčné a znížiť 

sociálne dávky alebo vyplácané dávky na deti. 

Toto je vlastne odpoveď aj na ďalšiu otázku, 

prečo nezverejníme rozhodnutie úradov. 

Tieto veci sú zdĺhavé a zverejniť by sme ich 

mohli iba po nadobudnutí právoplatnosti 

rozhodnutia až po dobe možnosti odvolania. 

Ešte vo veci dodávame, že poškodený je vždy 

písomne upovedomený o spôsobe ukončenia 

veci a má právo sa proti tomu odvolať. V 

prípade záujmu nezainteresovanej osoby 

navrhujeme využiť úradné hodiny OP a čo 

môžeme povedať, to vysvetlíme osobne.  

Ďalej oznamujeme občanom, že v týchto 

dňoch obec vykonáva odstránenie odpadu 

z rôznych miest v okolí obce. Dôrazne Vás 

upozorňujeme a vyzývame na dodržanie 

predpisov a nariadení VZN obce, domový 

odpad patrí do smetného koša a separovaný 

odpad do zberného dvora a nie do prírody. OP 

bude staré miesta pravidelne monitorovať aj 

za pomoci technického zariadenia a prípadné 

zistenie nových skládok nekompromisne 

riešiť.
 za OP npor. Macky

5

Trnovecké noviny júl-august  2011

Životné prostredie 
v našej obci a jeho ochrana



V poradí už piate zasadnutie 

obecného zastupiteľstva sa konalo 15. 

augusta 2011 v zasadačke obecného úradu. 

Predsedajúcim zasadnutia bol starosta 

obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo 

všetkých 9 poslancov. Zasadnutie bolo 

uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 

programu. Nakoľko k návrhu programu 

nikto z prítomných nemal pripomienky ani 

doplňujúci návrh, starosta obce dal hlasovať 

za predložený program zasadnutia. Poslanci 

ho jednohlasne schválili.  Za zapisovateľa 

zápisnice predsedajúci určil Mgr. Vargovú. 

Za overovateľov zápisnice boli určení 

poslanci p. Čelitko a p. Hrabovský Rastislav. 

Návrhová komisia bola zvolená v zložení 

Ing. Gašpieriková, PaedDr. Suba a p. 

Čerhák. 

Na predchádzajúcom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva poslanci neuložili 

starostovi ani prednostke úradu žiadne 

úlohy na splnenie, takže v rámci kontroly 

plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia predsedajúci informoval o tejto 

skutočnosti prítomných.

Ďalším bodom programu bolo 

hospodárenie obce za II. Q. 2011. 

Predsedajúci podal informáciu o plnení 

rozpočtu obce za II. Q. 2011 a zároveň 

pripomenul, že rozpočet prejednala na 

svojom zasadnutí aj fi nančná komisia 

a bol doručený všetkým poslancom. 

Finančná komisia doporučila správu 

zobrať na vedomie a nemala k materiálu 

žiadne pripomienky. Svoje stanovisko 

podala aj hlavná kontrolórka obce. Ing. 

Fülöpová doporučila taktiež zobrať správu o 

hospodárení obce za II. Q. 2011 na vedomie. 

Upozornila poslancov, že podielové dane 

boli v tomto roku už 2x zaslané v zníženom 

objeme, ale predpokladá sa ich doplatenie 

v druhom polroku, čím sa príjmy rozpočtu 

doplnia v tejto položke na úroveň plánu. 

Prítomní poslanci predložený materiál 

zobrali na vedomie.

Ďalším bodom programu bola správa 

bytovej komisie. Ing. Hanzlík, predseda 

bytovej komisie podal prítomným správu 

komisie o svojom zasadnutí, kde sa členovia 

zaoberali preobsadením uvoľneného 

nájomného bytu. Obecné zastupiteľstvo na 

základe odporučenia a posúdenia bytovej 

komisie jednohlasne schválilo preobsadenie 

uvoľneného bytu č.2 v Bytovom dome s.č. 

584 žiadateľom Júliusom Mészárosom 

od 16. 08. 2011 do 30. 06. 2013. Zároveň 

informoval poslancov, že nájomcovia, ktorí 

majú voči obci nedoplatky majú platné 

nájomné zmluvy len do 30. septembra 

2011 a v prípade, že k uvedenému dňu 

neuhradia svoje záväzky voči obci, nájom sa 

im nepredĺži.

Správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, výsledkoch a podmienkach 

základnej školy a materskej školy za 

školský rok 2010/2011 predložil zástupca 

riaditeľky ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 

Mgr. Juraj Boženík. V správe sa zameral 

na zhodnotenie činnosti základnej a 

materskej školy v uplynulom školskom 

roku, zosumarizovanie počtu žiakov a 

zamestnancov, prospech žiakov a výsledky 

externých meraní, voľnočasové aktivity a 

záujmovú činnosť v týchto zariadeniach. 

Poslanci po niekoľkých dotazoch 

predložené správy jednohlasne schválili. 

Ďalej starosta predložil návrh VZN 

č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta 

a času zápisu detí na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. Na 

základe odporúčaní Ministerstva školstva 

SR sa navýšili fi nančné pásma nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo a tým je 

potrebné navýšiť aj príspevok rodičov na 

nákup potravín pre deti v materskej škole a 

žiakov na základnej škole od 01. 09. 2011. 

Jedná sa o niekoľko centové zvýšenie. 

Poslanci predložené VZN jednohlasne 

schválili. V tomto bode zároveň PaedDr. 

Suba pozitívne hodnotil vzdelanostnú 

úroveň detí a prácu pedagógov materskej 

školy.

Ďalším bodom programu bol 

návrh nového Organizačného poriadku 

Obecného úradu v Trnovci nad Váhom. 

Doterajší organizačný poriadok z roku 

1995 bol upravený a zosúladený s platnou 

legislatívou a poslanci predložený návrh 

jednohlasne schválili. 

Starosta potom podal správu o príprave 

ďalšej etapy spracovania Územného plánu 

obce – konceptu a o pracovnom rokovaní 

na úrovni spracovateľa územného plánu, 

Krajského stavebného úradu a obce. Ďalej 

informoval o možnosti získania fi nančných 

prostriedkov  na realizáciu tejto etapy ÚPN 

obce z Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR až do výšky 80% 

oprávnených nákladov. Jednou z povinných 

príloh na predloženie žiadosti o dotáciu je aj 

uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, 

že proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá 

najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy 

o poskytnutí dotácie. Poslanci uvedené 

uznesenie jednohlasne schválili a zároveň 

schválili aj súhlas so spolufi nancovaním vo 

výške 20% oprávnených nákladov projektu 

z rozpočtu obce.

V došlej pošte Ing. Gašpieriková, 

predsedkyňa komisie výstavby a životného 

prostredia, informovala poslancov o 

doručení upovedomenia o začatí konania 

vo veci zmeny integrovaného povolenia 

pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“ 

prevádzkovateľa Duslo a.s. Šaľa. Po 

preskúmaní podkladov navrhla komisia 

vydať stanovisko, že obec nemá námietky 

za dodržania všetkých platných právnych 

predpisov a doporučila zobrať informáciu 

na vedomie. 

V tomto bode zároveň predsedajúci 

oboznámil poslancov s možnosťou 

predložiť žiadosť o nenávratný fi nančný 

príspevok na zberný dvor. Jednou z 

povinných príloh pri podaní žiadosti je 

aj uznesenie obecného zastupiteľstva o 

schválení 5% spolufi nancovania projektu z 

vlastných zdrojov, čo poslanci jednohlasne 

schválili. Starosta ďalej informoval o 

projekte „Smerujeme k nulovému odpadu“ 

fi nancovanom z dotácie z rozpočtu 

Nitrianskeho samosprávneho kraja cez 

občianske združenie Via Romanum. V 

projekte sa jedná o osvetovú činnosť, 

vydávanie brožúr, konanie prednášok v 

oblasti nakladania s odpadmi. Súčasťou 

projektu musí byť taktiež uznesenie 

obecného zastupiteľstva o spolufi nancovaní 

projektu vo výške 10%, čo poslanci 

jednohlasne schválili. Ako starosta ďalej 

uviedol, Západoslovenská energetika má v 

pláne výmenu stĺpov elektrického vedenia v 

Novom Trnovci v roku 2012. Zo strany obce 

si to vyžiada menšiu investíciu na výmenu 

káblov verejného osvetlenia. 

Firma Energet oslovila obec s 

možnosťou úspory energie 14-15%, pričom 

realizácia by bola fi nancovaná sumou 25% z 

úspory energie, starosta uviedol, že by bolo 

potrebné túto ponuku zvážiť.

V diskusii požiadal o slovo p. M. 
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Regenerácia centrálnej zóny obce 
        Rozkopané ulice, námestie, zákaz vjazdu, obmedzenie rýchlosti, či uzatvorený chodník. Tieto a mnohé ďalšie nepríjemnosti 

nám boli spoločníkmi počas niekoľkých týždňov. Prebiehala regenerácia centrálnej zóny obce, ktorá tak získala novú tvár.

Vynovené centrum obce pozostáva z nádvoria kultúrneho domu, parku pri zvonici, časti ulice Hlavnej, ulice Zongorovej, časti 

ulice Lipovej a priestranstva pred kostolom a zdravotným strediskom. Stavebné úpravy riešia rekonštrukciu a modernizáciu 

priestranstiev s tým, že ich účelovosť sa nemení.  Týka sa rekonštrukcie spevnených plôch, chodníkov, parkovacích plôch, 

parkového osvetlenia, autobusových zastávok, informačného stožiara, parkových lavičiek, pieskoviska a hracích zostáv pre deti a 

sadových úprav.

Žiaľ, cenou za túto zmenu a presvetlenie centra padla za obeť časť zelene, ale táto bude nahradená novou výsadbou.

Tento projekt je spolufi nancovaný Európskou úniou vo výške 85%, zo 

štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 10% a s 5%-nou spoluúčasťou obce. 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú 

sumu 998.245,01 Eur.

Székházi, ktorý sa dotazoval ohľadom 

rekonštrukčných prác na centrálnej zóne 

obce a v ulici Zongorova. Negatívne 

hodnotil, že projekt nebol v rámci 

prípravy prediskutovaný s dotknutými 

občanmi. Podľa neho doteraz existujúca 

dažďová kanalizácia spĺňala svoj účel a 

novovytvorený kanál sa rýchlo zanesie 

zeminou, burinou a nebude dostatočne 

odvádzať dažďovú vodu. Starosta reagoval, 

že prebehlo riadne stavebné konanie v 

roku 2009 a bolo vydané platné stavebné 

povolenie. Cesta sa rozšírila, spevnila sa 

krajnica a vybudoval sa nový chodník. Nová 

kanalizácia je navrhnutá ako vsakovací rigol 

t. z. rigol vodu zachytí a vsiakne do pôdy. 

Kanál sa musí zatrávniť, aby nedochádzalo 

k padaniu zeminy. V súčasnosti musíme 

ísť podľa platného projektu a prípadne 

v budúcnosti môžeme riešiť zistené 

nedostatky. Na tento príspevok reagoval aj 

zástupca starostu p. Láng, že chyba nastala 

už pri vytváraní projektu, pretože projekt 

je slabo spracovaný a má viacero chýb 

(vysoký chodník, zlý prístup do dvora s 

autom a pod.). Do diskusie sa zapojil aj 

občan p. J. Láng z Nového Trnovca, ktorý 

negatívne hodnotil starostlivosť o Nový 

Trnovec a načrtol niekoľko problémov 

(a to najmä zlý prechod do dediny cez 

železničné priecestie, cesta pri Merkante je 

úzka, nie je tam žiadny chodník pre peších), 

ďalej nedokončený chodník od podjazdu, 

chodník ústi v strede ulice a ďalej je už len 

existujúci úzky chodník, v strede ktorého 

sú stĺpy elektrického vedenia a je problém 

sa po tomto chodníku pohybovať napr. s 

kočíkom. V neposlednom rade upozornil 

na burinu medzi cestou a železnicou a 

zle udržiavané priestranstvo pri železnici 

(oproti príjazdu z Nitry). Pohybujú sa tam 

nákladné vozidlá, plocha je neupravená, je 

tam nadmerný prach. Na tento príspevok 

reagoval zástupca starostu p. Láng. Prechod 

cez železnicu pri Merkante plánujú železnice 

zrušiť z dôvodu rekonštrukcie trate a 

zrýchlenia vlakov. Obec s týmto riešením 

nesúhlasila a železnice sľúbili vybudovať 

podchod alebo nadchod. Chodník pod 

podjazd plánuje obec buď potiahnuť ďalej, 

avšak toto riešenie si vyžaduje stavebné 

konanie, vyjadrenia všetkých dotknutých 

orgánov a náklady sú cca. 25 tis. € alebo 

dočasne jarok pri existujúcom chodníku 

prekryť a chodník rozšíriť. Čo sa týka 

priestranstva pre parkovanie plánuje sa tam 

osadenie panelov a úprava plochy. Ohľadom 

buriny môžeme apelovať na železnice, aby 

si svoj pozemok vyčistili. Do diskusie sa 

zapojil aj PaedDr. Suba, ktorý upozornil 

na zákonnú povinnosť každého majiteľa 

udržiavať svoj pozemok, za neplnenie 

tejto povinnosti môže byť uložená vysoká 

pokuta, čo môžeme aplikovať aj v tomto 

prípade. Zároveň upozornil, že prechod 

cez železnicu je pre obyvateľov bytostne 

dôležitý a priestor pred železnicou pri 

príchode z Nitry nebudí dobrý dojem o 

obci. Vyzval starostu na riešenie situácie 

so železnicou. Ing. Hlavatý sa dotazoval 

na riešenie parkoviska pri pošte. Starosta v 

danej veci kontaktoval Slovenskú poštu a.s., 

náklady na zriadenie 6 parkovacích miest je 

cca. 10 tis. €, ale je potrebný stavebný projekt 

i geodetické zameranie. Pošta má tiež 

obmedzené fi nančné prostriedky, takže je aj 

možnosť riešiť projekt spolufi nancovaním. 

Starosta ďalej informoval, že geodet 

už spracoval výškopisné a polohopisné 

zameranie areálu bývalého hydrostaváckeho 

dvora a pracuje sa na rozparcelovaní, 

že v obci prebieha kontrola Najvyššieho 

kontrolného úradu SR ohľadom odpadov 

a tiež prokuratúra si vyžiadala materiály na 

kontrolu z rokov 2010-2011. Predsedajúci 

oboznámil poslancov aj o schválení procesu 

verejného obstarávania na MŽP SR ohľadom 

traktora s vlečkou pre kompostáreň, čiže 

sme už oslovili dodávateľa a traktor by sme 

mohli mať v priebehu septembra.

PaedDr. Suba sa dotazoval ohľadom 

kamerového systému a navrhol, či by nebolo 

vhodné umiestniť kamery aj na vstupoch 

do obce a na problémových miestach. 

Upozornil aj na problémy s kosením a 

udržiavaním obce, či by nebolo účinné 

zaviesť bonusový systém (napr. úľava na 

dani) pre obyvateľov, ktorí udržiavajú verejné 

priestranstvo pred svojím domom upravené 

a dotazoval sa aj na letný tábor a dôvod 

rozdielnych poplatkov pre deti navštevujúce 

miestnu ZŠ a deti, bývajúce v Trnovci, ale 

navštevujúce ZŠ v iných obciach. Starosta 

ohľadom letného tábora neriešil túto 

situáciu, nakoľko letný tábor sa organizuje 

už niekoľko rokov a doteraz neboli námietky 

proti tomuto systému, ale berieme to ako 

podnet a môžeme to v budúcnosti zohľadniť. 

Ohľadom kosenia je viacero  sťažností, 

ľudia a technika nepretržite pracujú, 

snažíme sa udržiavať obec v peknom stave, 

v minulom týždni bol po dlhšom čase 

vykosený aj Horný Jatov. Zástupca starostu 

p. Láng v súvislosti s kamerovým systémom 

upozornil, že občania by mali pri zistení 

trestného činu alebo priestupku, krádeži, 

ihneď reagovať, pretože záznamy sa môžu 

uchovávať len obmedzenú dobu. V rámci 

diskusie Ing. Hanzlík navrhol zvážiť projekt 

novej artézskej studne pre verejnosť. Ďalšie 

diskusné príspevky už neodzneli. Na záver 

Ing. Gašpieriková predniesla návrh na 

uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 

schválili. Predsedajúci sa poďakoval 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
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Pred začiatkom sezóny 2011/2012 

v II. A triede NITRA-ŠAĽA sa mužstvo 

Trnovca zúčastnilo 1. ročníka memoriálu 

Janka Deáka v Kráľovej pri Senci.

Výsledky:
Kráľová pri Senci – Trnovec 8:0
Tomášov – Viničné 3:0
O 3. miesto 
Trnovec – Viničné 2:1
O 1. miesto 
Kráľová pri Senci – Tomášov 5:0
Naši po neúspešnom prvom zápase v 

boji o tretie miesto zabojovali a zaslúžené 

skončili na kvalitnom turnaji tretí.

V posledných prípravných zápasoch 

sme odišli z ihrísk súperov s prehrami.

Pusté Sady – Trnovec 5:2 (3:0) 

Kukla, Žigárdi

Žihárec – Trnovec 3:1 (1:1) Legner

7. 8. 2011 sa začala nová sezóna.

1. kolo 

Trnovec – Rišňovce 3:2 (2:0)
V hodovom zápase sa Trnovec rýchlo 

ujal vedenia, keď sa presadili Kukla a 

Bartuš Z. Po prestávke na 3:0 zvýšil znovu 

Bartuš Z. Keď už diváci odchádzali, 

hostia sa gólovo dotiahli. Po pár rokoch 

však hodové body zostali doma.

Rozhodca – Kukla, 100 divákov

V zostave kola – Franko, Bartuš Z.

Ďalšie výsledky :

Cabaj – Čápor – Diakovce 5:3,

Mojmírovce – Rumanová 1:1

Lužianky – P. Kesov 5:1

Svätoplukovo – Hájske 6:2

Čakajovce – Jarok 1:5

Selice – Báb 2:4

1. Báb 3 3 0 0 8:2 +6
2. Lužianky 3 2 1 0 10:4 +1
3. Selice 3 2 0 1 15:7 0
4. Svätoplukovo 3 2 0 1 10:7 0
5. Rišňovce 3 2 0 1 7:5 +3
6. Trnovec n/V 3 2 0 1 7:6 0
7. Jarok 3 1 1 1 8:5 +1
8. Diakovce 3 1 1 1 9:7 +1
9. Cabaj-Čápor 3 1 1 1 7:7 -2
10. Rumanová 3 0 2 1 5:9 -1

11. Hájske 3 0 1 1 4:8 -2
12. Mojmírovce 3 0 1 2 3:7 -5
13. Čakajovce 3 0 0 2 1:9 -3
14. P. Kesov 3 0 0 3 5:16 -3

Tabuľka po troch kolách

Dorast I. B trieda
Trnovec – Čechynce 11:1 (4:0)
P. Janáč 4, Čapičík 3, T. Szücs 3, M. 

Planko
Trnovec – Mojmírovce 7:0 (2:0)
T. Krupa 2, Čapičík 2, T. Szücs, M. Végh, 

T. Čerhák

Dorastenci potvrdili úlohu favorita a 

získali plný počet bodov.

1. Kolíňany 3 2 1 0 8:3 7
2. Trnovec n/V 2 2 0 0 18:1 6
3. Neded 2 2 0 0 13:1 6
4. N. Hrnčiarovce 3 2 0 1 11:4 6
5. Žirany 3 1 1 1 5:8 4
6. Branč 2 1 0 1 5:6 3
7. Kráľová n/V 2 1 0 1 3:4 3
8. Mojmírovce 3 1 0 2 2:12 3
9. Cabaj-Čápor 2 0 2 0 3:3 2
10. H. Kráľová 3 0 2 1 5:7 2
11. Jarok 2 0 0 2 2:12 0
12. Čechynce 3 0 0 3   2:16 0

2. kolo

Trnovec – Mojmírovce 3:1 (3:1)
18. a 38. min. Ľ. Janáč, 40. min. Dymák – 

22. min. Civáň

Radosť po vedúcom góle stlmil 

vyrovnávajúci gól hostí. V závere polčasu 

však domáci poistili vedenie. V druhom 

polčase nepresná rozhodcovská dvojica 

neuznala gól Klincka a vylúčila hráča 

Kuklu.

Rozhodca Ševčík – 80 divákov.

V zostave kola – Herceg, Klincko.

Ďalšie výsledky

Rišňovce – Jarok 2:1

Diakovce – Čakajovce 4:0

Hájske – Cabaj–Čápor 2:2

Báb – Svätoplukovo 2:0

P. Kesov – Selice 1:7 

Rumanová – Lužianky 2:0

3. kolo 

Lužianky – Trnovec  3:1 (1:0)
Prvých 15 minút nepresných, následne 

mali viac z hry hostia, až kým nepremenil 

penaltu faulovaný Buch. Vričan síce 

zo 16-tky vymietol šibenicu 1:1, no 

domácich spasil po parádnom sóle Tóth. 

Poistka prišla z Horešovej kopačky.

Rozhodca Gregor – 80 divákov.

spracoval Š. Kočiš

Touto cestou ďakujeme všetkým 

rodičom, priateľom a sponzorom, 

ktorí darovali  2% zo svojich daní 

odvedených v roku 2010 a podporili 

našu školu. Vašu snahu a ochotu 

pomôcť si veľmi ceníme. Financie sa 

použijú na zakúpenie zariadenia do 

šatní v základnej škole. Prajeme Vám 

veľa úspechov.

Občianske združenie „TRNKY“ 

pri ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom

 Ďakujeme za Vaše
 2% z dane

Tabuľka I.B trieda

futbal víťazstvo na hody
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Kolo Dátum "A" - dospelí "D" - dorast "Ž" - žiaci
17.00 14.30

Trnovec - Rišňovce Trnovec - Čechynce
17.00 14.30

Trnovec - Mojmírovce Trnovec - Mojmírovce
17.00 14.30

Lužianky - Trnovec Kolíňany - Trnovec
17.00

Diakovce - Trnovec
17.00 14.30

Trnovec - Selice Trnovec - Neded
17.00 15.00

Trnovec - Kráľová n/V Trnovec - Kráľová n/V
16.00

Svätoplukovo -Trnovec
15.00

H.Kráľová - Trnovec
16.00 13.30

Trnovec - Cabaj-Čápor Trnovec - Cabaj-Čápor
15.00

Trnovec - Neded
15.30 13.00

Čakajovce - Trnovec Golianovo - Trnovec
15.00

Žiharec - Trnovec
15.30 13.00

Trnovec - Jarok Trnovec - Hrnčiarovce
14.00

Vlčany - Trnovec
14.30 12.00

Diakovce - Trnovec Jarok - Trnovec
14.00

Trnovec - Tešedíkovo
14.30 12.00

Trnovec - Hájske Trnovec - H. Kráľová
14.00

Selice - Trnovec
14.00 12.00

Báb - Trnovec Žirany - Trnovec
14.00

Trnovec - Mojmírovce
14.00 11.30

Trnovec - P.Kesov Trnovec - Pohranice
11.30

Rumanová - Trnovec Branč - Trnovec

12. 23.10.

13. 30.10.

8. 15.10.

11. 16.10.

9. 22.10.

9. 2.10.

7. 8.10.

10. 9.10

5. 24.9.

8. 25.9.

6. 1.10.

6. 11.9.

4. 17.9.

7. 18.9.

2. 3.9.

5. 4.9.

3. 10.9.

3. 21.8.

1. 27.8.

4. 28.8.

Rozpis zápasov družstiev FK Dynamo Trnovec n/V jesenného kola 11/12

1. 7.8.

2. 14.8.

Kolo Dátum "A" - dospelí "D" - dorast "Ž" - žiaci
17.00 14.30

Trnovec - Rišňovce Trnovec - Čechynce
17.00 14.30

Trnovec - Mojmírovce Trnovec - Mojmírovce
17.00 14.30

Trnovec - Selice Trnovec - Neded
17.00 15.00

Trnovec - Kráľová n/V Trnovec - Kráľová n/V
16.00 13.30

Trnovec - Cabaj-Čápor Trnovec - Cabaj-Čápor
14.00

Trnovec - Neded
15.30 13.00

Trnovec - Jarok Trnovec - Hrnčiarovce
14.00

Trnovec - Tešedíkovo
14.30 12.00

Trnovec - Hájske Trnovec - H.Kráľová
14.00

Trnovec - Mojmírovce
14.00 11.3

Trnovec - Poľný Kesov Trnovec - Pohranice

Rozpis domácich zápasov družstiev FK Dynamo Trnovec n/V jeseň 10/11

17.9.

25.9.

8.10.

9.10.

22.10.

23.10.

8.

7.

10.

9.

12.

7.8.

15.8.

28.8.

3.9.

11.9.

1.

2.

4.

2.

6.

4.

 Všetci, ktorí radi čítajú, so mnou určite 

súhlasia, že kníh, najmä dobrých kníh, nie je 

nikdy dosť. Hoci naša obec patrí k tým, ktoré 

podporujú nákup knižného fondu, každé 

euro navyše je dôvodom k spokojnosti.

Preto nás teší, že sa nám podarilo získať 

dvesto eur na akvizíciu knižnice z fondov 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vďaka 

tejto fi nančnej podpore pribudlo do obecnej 

knižnice niekoľko nových titulov. Verím, že 

každá z nich nájde svojich čitateľov, či už deti 

alebo dospelých.

Za fi nančné prostriedky, ktoré nám 

Nitriansky samosprávny kraj poskytol, boli 

zakúpené tieto knihy:

Dán – Žiješ iba dvakrát

Laurensová – Zvodcov sľub

Becnelová – Panenská nevesta

Lindseyová – Niekto dokonalý

Del Toro, Hogan – Nákaza

Hill – Rohy

Warrenová – Vášnivá milenka

Dareová – Zvábená siréna

Hardingová – Esetin gén

Hardingová – Dračie kráľovné

Hardingová – Čierna madona

Gibbins – Tigrí bojovník

Coulterová – Bohatá nevesta

Hoff mannová, Bacigalová – Odsúdený

Urbaníková – Vzťahová níž

Studeničová – Ťažko je žiť ľahko

McFadyen – Temnejšia stránka

Pedrotti - Liečivé čaje

Liečivé jedlá

Pre deti a mládež

Toy Story 3 – fi lmový príbeh

Macko Puf – fi lmový príbeh

Mull – Východ večernice

Brezina – Útok na čierneho rytiera

Brezina – Hrozba dinosaurov

Moore – Brána času

Castové – Škola noci 6

Projekt s fi nančnou podporou 

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Hlavný usporiadateľ : Ľuboš Janáč 

Žiacke stretnutia: Zoltán Bartuš
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      Na základe myšlienky pomôcť deťom orientovať sa v labyrinte právnych predpisov v doprave vznikol 

v spolupráci obce, autoškoly Ing. Hlavatého a ZŠ s MŠ v Trnovci n/V projekt „Obecná polícia radí deťom“. 

Projekt bude rozdelený na viac častí vrátane praktickej výučby na dopravnom ihrisku. Zvažujeme možnosť 

prostredníctvom autoškoly Ing. Hlavatého požiadať o dotáciu Ministerstvo školstva SR a získať aj sponzo-

rov z radov obyvateľov obce na propagačné materiály a pomôcky pre dopravnú výchovu detí.        

Prvá časť : 
Dopravná výchova –  Chodci.

Predslov 

Je všeobecne známe, že deti vo veku od 4 

do 10 rokov sú najrizikovejšou skupinou 

chodcov. Na ceste sa správajú impulzívne, 

nevedia odhadnúť správnu vzdialenosť  

a rýchlosť vozidiel. Odborníci tvrdia, 

že „deti ešte na rozdiel od dospelých 

majú  zúžené zorné pole videnia  a 

nedostatočne rozvinutú motorickú 

koordináciu“. Jednoducho povedané 

vidia inak ako dospelí, presnejšie vidia 

iba časť úseku na ceste a nie doširoka 

na strany. Keď k tomu pridáme rýchlosť 

vozidiel, agresivitu a nepozornosť 

vodičov, končí to pre chodca často 

tragicky. Dôležitým momentom, ktorý 

môže rozhodnúť o bezpečnosti chodcov 

aj ďalších účastníkov cestnej premávky 

sú viditeľnosť a nadobudnuté vedomosti. 

Máme na mysli včasné nadobudnutie 

potrebných vedomostí - pravidiel pre 

chodcov ako i používanie refl exných 

prvkov a pások .Toto je potrebné najmä 

v čase zníženej viditeľnosti a v noci. 

Refl exné prvky na oblečení svietia 

pri dopade svetla refl ektorov áut zo 

vzdialenosti až 200 metrov. 

Niekoľko rád pre rodičov detí 

a aj pre deti 

Čo najskôr naučte dieťa, že ako 

chodec má používať chodník. Ak 

chodník chýba, tak sa chodí po ľavej 

strane cesty, krajnice, čo najbližšie 

pri ľavom okraji vozovky. To najmä 

z dôvodu, že chodec včas vidí oproti 

prichádzajúce motorové vozidlá a 

chodca vidia aj vodiči. A dôležitá je 

ešte jedna vec, že celkom malé deti 

bez dozoru nemajú na ceste pre autá 

čo robiť!  Deti nikdy nenechávajte v 

blízosti cesty bez dozoru. Naučte svoje 

deti, že prechod cez cestu alebo cez 

križovatku je nebezpečná vec. Poučte 

ich, aby  sa pred prechodom vždy 

najprv zastavili, dobre sa rozhliadli 

na obe strany, najprv na ľavú stranu 

a až následne, keď doďaleka nejde 

žiadne vozidlo, prešli po prechode na 

druhú stranu. Naučte deti poznávať 

a rozlišovať základné dopravné 

značky  - napríklad Stop, Prechod pre 

chodcov, Semafory, Daj prednosť v 

jazde, Hlavná cesta, Križovatky a iné. 

Dieťa, teda chodec, neskoršie cyklista, 

je účastníkom cestnej premávky a 

musí teda ovládať základné pravidlá 

cestnej premávky a aj dopravné 

značky. Je potrebné deťom vysvetliť, 

čo majú robiť v prípade, ak sa niečo 

stane - úraz, nehoda. V súčasnosti má 

už skoro každé dieťa mobilný telefón, 

je potrebné uložiť deťom do telefónu 

dôležité čísla ako napríklad prvá 

pomoc - 112,  Polícia - 158, Požiarnici 

- 150, Obecná polícia v Trnovci n/V. 

- 0905 479 859, ako aj, samozrejme, 

čísla rodičov. Deti treba upozorniť, 

že v prípade, ak sa im alebo niekomu 

inému niečo stane, vždy to musia 

ohlásiť na patričné miesto alebo 

dospelej osobe.

Cyklisti. 

Na úvod je potrebné uviesť, že 

aj cyklista je účastníkom cestnej 

premávky teda aj pre cyklistov platia 

tie isté predpisy ako pre vodičov. 

To znamená, že dieťa predtým ako 

bude jazdiť na ceste, by sa malo 

naučiť asi 80 percent vyhlášky a 

ovládať pravidlá pre účastníkov 

cestnej premávky. To pre deti nie je  

jednoduché. Preto je dané, že deti do 

10 rokov  môžu na ceste bicyklovať 

len v sprievode dospelej osoby. Dieťa 

do 15 rokov musí mať pri jazde na 

bicykli vždy prilbu aj v obci. Prilba 

by mala byť na hlave upevnená tak, 

aby chránila hlavu čo najlepšie. 

Zároveň nesmieme zabudnúť ani na 

chrániče a refl exné prvky. Ďalej na 

vhodné oblečenie, pevné topánky, 

ale treba dávať pozor na dlhé šnúrky 

a široké nohavice. Bicykel detí 

musí byť obzvlášť dobre vybavený, 

funkčný aj s brzdami a odrazovými 

svetlami. Aj u nich platí pravidlo 

vidieť a byť videný. Dôležité je preto 

farebné oblečenie, refl exná vesta – 

refl exné prvky .Veľkosť bicykla musí 

zodpovedať veku dieťaťa  a terénu, 

kde bude jazdiť. Najprv naučte dieťa 

bicyklovať mimo hlavnej cesty. Ak 

Daj prednosť 

v jazde! 

Stoj, daj prednosť 

v jazde! 

Cestička pre 

cyklistov 

Cestička pre 

chodcov 

Cestička pre chodcov 

a cyklistov

obecná polícia radí deťom
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dieťa chodí na svojom bicykli často, 

kontrolujeme mu často aj technický 

stav bicykla, najmä brzdy.

Cyklista musí vedieť, že mimo 

cesty pre cyklistov sa jazdí vpravo, 

čo najbližšie ku krajnici a že musí 

držať riadidlá pevne oboma rukami. 

Začiatočník cyklista by mal vedieť, že 

v čase, keď ho predbieha auto, netreba 

prepadnúť panike, netreba silno brzdiť 

a zásadne nesmie meniť smer jazdy. 

Ak cyklista chce prejsť priechodom 

cez cestu, musí z bicykla zosadnúť. 

Je zakázané jazdiť na chodníku pre 

chodcov. Pre cyklistov bez rozdielu 

veku platí nulová tolerancia alkoholu 

v krvi a dychu, teda pred a ani počas 

jazdy nesmú požívať alkohol a iné 

omamné látky.

Niekoľko slov o vybavení bicykla:

Okrem dobrého technického stavu 

bicykla musí byť bicykel vybavený  

dvoma nezávisle od seba fungujúcimi 

brzdami, vpredu mať odrazové sklo 

bielej farby a svetlo. Vzadu odrazové 

sklo a svetlo červenej farby. Odporúča 

sa odrazové sklo oranžovej farby 

na kolesách z oboch strán a aj na 

pedáloch bicykla.

Pokuty:

Pokuty, ktoré hrozia  za nedodržanie 

zákonných povinností, sú vysoké. 

Jazda bez prilby Vás bude stáť 10 eur, 

cyklisti, ktorí ťahajú za sebou psa alebo 

ručný vozík, zaplatia až 60 eur. Pokutu 

do 30 eur dostane ten, kto nebude mať 

refl exné prvky za zníženej viditeľnosti. 

Pri zistení alkoholu u cyklistu, podľa 

Iný príkaz   Pozor, priechod pre 

chodcov   

Zákaz vjazdu 

cyklistov    

Zákaz vstupu

 chodcov

rozbor vody
Voda v oboch artézskych 
studniach je pitná.

          Hoci takmer každá domácnosť v obci 

je pripojená na verejný vodovod, mnohí 

občania si radi naberajú vodu v niektorej 

z dvoch artézskych studní, ktoré sú v 

našej obci funkčné. Zo zdravotného 

hľadiska je preto dôležité vedieť, či voda 

z týchto studní zodpovedá požiadavkám 

na pitnú vodu.

Obec sa obrátila na Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v Nitre, ktorý 

vykonal kontrolný odber a rozbor vody 

v oboch studniach. Zamerali sa najmä 

na výskyt ťažkých kovov, ortuti, olova, 

kadmia, arzénu, niklu, chrómu, medi, 

mangánu a zinku a ďalších organických 

zložiek. Z výsledkov rozboru je zrejmé, 

že voda v obidvoch artézskych studniach 

je pitná. Občania si teda môžu spraviť 

príjemnú prechádzku a občerstviť sa 

dúškom studenej vody, ktorá v letnom 

teple skutočne osvieži.

závažnosti priestupku polícia v 

správnom konaní môže uložiť 

pokutu až do výšky 1300 eur a ak 

je vinník držiteľom aj vodičského 

preukazu, bude mu vodičský preukaz 

zadržaný a dostane  zákaz činnosti 

viesť motorové vozidlo až do 5 rokov.       

Doporučujeme rodičom viesť 

svoje deti k správnym návykom pri 

jazdení na bicykli a aby si uvedomili, 

že nie je dôležitá značka bicykla, ale 

jeho stav a povinná výbava  a hlavne 

vedomosti detí z pravidiel cestnej 

premávky.

Na záver prvej časti Vám ďakujeme za 

pozornosť. Naším úmyslom je zvýšiť 

vedomosti detí z dopravy a znížiť 

nehodovosť a úrazy detí. V prípade, 

že sme Vás týmto článkom zaujali  

a máte záujem na projekte s nami  

spolupracovať, môžete tak urobiť 

osobne, telefonicky alebo e-mailom 

na OP macky@trnovecnadvahom.sk.

V najbližšom vydaní sa budeme 

venovať problematike kolieskových 

korčuliarov. Veríme, že aj tieto dobre 

mienené rady prispejú k zníženiu 

dopravných nehôd a zvýšeniu 

bezpečnosti našich detí.

       Už je tradíciou, že na sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda sa 

v Trnovci nad Váhom organizuje v spolupráci OU a FK minifutbalový 

turnaj o pohár starostu obce.

Tohto roku to bolo v utorok 5.júla. Do turnaja sa prihlásilo 15 družstiev, z toho päť 

žiackych. Družstvá boli rozlosované do troch skupín. Skupina  „A“ a „B“ hlavný 

turnaj  a „C“ turnaj mládeže.

V Skupine „A“ boli družstvá 

a ich výsledky :

FC Schalke – Nantes 5:0                                         

Karlubík    - Opitory 3:3

W-Team – FC Schalke 0:5

Nantes – Karlubík 0:2                                        

Opirory - W- Team 6:1                                         

FC Schalke – Karlubík 6:1                                         

Nantes – Opitory  6:3                                         

W-Team - Karlubík 0:5

FC Schalke – Opirory 3:0 kont.                                

Nantes – W-Team 6:3                                           

V Skupine „B“ boli družstvá 

a ich výsledky:

Dynamo – Laky Trans  5:2

Chlapci z Pohody – Helsinky          13:0

Metropol – Dynamo   0:5

Laky Trans – Chlapci z Pohody 2:4

Helsinky – Metropol  0:5

Dynamo – Chlapci z pohody 4:2

Laky Trans – Helsinky               18:0 

Metropol – Chlapci z pohody 1:7

Dynamo – Helsinky  3:0

Laky Trans – Metropol  6:1

Pokračovanie na ďalšej strane
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V hlavnom turnaji zo skupiny „A“ postúpili do semifi nále 

FC Schalke a Karlubík a zo skupiny „B“ Dynamo a Chlapci 

z Pohody hralo sa systémom prvý z druhým zo skupín.

FC SCHALKE – CHLAPCI Z POHODY  1 : 1 

o postupujúcom rozhodli strely zo 7 metrov, kde zvíťazili 

Clapci z pohody v pomere  3:1  

DYNAMO – KARLUBÍK  4 : 1 

V prestávke sa uskutočnil turnaj v streľbe z 11 m.

Do tejto súťaže sa prihlásilo 52 dospelých strelcov a 32 

žiakov. V súťaži dospelých 1.miesto obsadil Marián Takáč, 

druhé Mikuláš Szitás a tretie Miroslav Ölvecký. 

O 3.miesto   

SCHALKE – KARLUBÍK   5 : 2

Finále

CHLAPCI Z POHODY – DYNAMO 0 : 0

O prvenstve rozhodli strely zo 7 m, šťastnejší boli CHLAPCI 

Z POHODY na penalty zvíťazili 3 : 1.

Za víťazov hrali: Peter Mitlík, Tomáš Ambrózy, Marián 

Holos, Tibor Bartuš, Jozef Žilinský, Michael Gál, David 

Hrčka, Peter Vida, Zoltán Bartuš ml., Ján Veľbacký.

Poradie štyroch : 1. CHLAPCI Z POHODY

                              2. DYNAMO

                              3. SCHALKE

                              4. KARLUBÍK

Tabuľka „A“                                      kapitán

1. FC Schalke       4  4  0  0     19:1      12 Szabolcs Puskás                         

2.Karlubík       4  2  1  1     11:9       7 Marián Takáč                        

3.Nantes        4  2  0  2    14:11      6 Daniel Vince                        

4.Opitory       4  1  1  2    12:13      3 Martin Hajdu                       

5.W-Team       4  0  0  4     4:22       0  Tomáš Žigárdi                      

Tabuľka „B“    kapitán

1.Dynamo       4  4  0  0     17:4      12     Miroslav Ölvecký

2.Chlapci z Pohody    4  3  0  1     24:9       9      Peter  Mitlík

3.Laky Trans       4  2  0  2     28:9       6      Matej Kysučan

4.Metropol       4  1  0  3     7:18       3      Martin Dymák

5.Helsinky       4  0  0  4     0:39       0      Zlatko Stojka

Hlavní rozhodcovia : Mgr.Juraj Boženík, p.Lórant Ajtics 

Horváth, Mgr.Mittermayer Róbert

Turnaj žiakov : p. Ervin Molnár, Mgr. Pavol Andel, p. J. Čerhák

Občerstvenie bolo zabezpečené bufetom FK TJ Dynamo a tiež 

v réžii obecného úradu.

Poďakovanie Ing. Jána Hrabovského, starostu obce patrí 

všetkým účastníkom vydarenej akcie, hráčom, rozhodcom, 

technickému personálu, usporiadateľom a divákom..

Dovidenia o rok, športu zdar!

Spracoval: Mgr. Juraj Boženík   

O poradí pri rovnosti bodov rozhodlo 

celkové skóre.

Umiestnenie : 

1. FC Kaviareň, kapitán Ivan Kulina

2. FC Darebáci, kapitán Tomáš Vajda

3. FC Lekáreň, kapitán Július Rábek ml.

4. FC Metináci, kapitán Marek Čelitko ml.

5. FC AlfaTiger, kapitán Nikolas Stojka

 

 
FC 

Kaviareň 
FC 

Darebáci 
FC 

AlfaTiger 
FC 

Lekáreň 
FC 

Metináci 
FC 

Kaviareň 9 bodov 7:3 20:1 3:6 10:3 
FC 

Darebáci 3:7 9 bodov 17:0 5:4 5:2 
FC 

AlfaTiger 1:20 0:17 0 bodov 0:10 2:14 
FC 

Lekáreň 6:3 4:5 10:0 9 bodov 12:8 
FC 

Metináci 3:10 2:5 14:2 8:12 3 body 

 

Skupina  „C“ žiaci

Pokračovanie z predchádzajúcej strany

Turnaj sa uskutočnil s  fi nančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Sikeres találkozó

Nyári tábor

Hogy zajlik a szezon

Jogi gyakorlat keretében általános - 

közérdekű tevékenységet biztosítunk 

be, ezt térítésmentes konzultáció 

keretében a község lakosai számára. A 

konzultációkra minden hónapban egy 

napon 16:00 – 17:00 között kerülne 

sor, esetleg  más időpontban. A pontos 

dátum és időpont a községgel való 

egyeztetés után lesz kijelölve. 

A konzultácók ebben az időben a 

község lakosai részére ingyenesek 

lesznek. Illetéket fi zetni csak a 

bíróságon való jogi képviseletért, 

a javaslatok, kinyilatkoztatások és 

vádiratok megírásáért kell.  

     

JUDr. Róbert HIPP 

Ügyvédi iroda Beresecký 

  

Érdeklődés esetén a pontos dátumot 

és időpontot egyeztetni kell a községi 

hivatalon keresztül. Kontaktszemély:  

Iveta Mesarošová, tel.: 031/77 81 496

A Tornóci Újság hasábjain keresztül 

szeretnénk Önöket tájékoztatni 

Halászszövetségünk helyi szervezetének 

munkájáról az elmúlt 2 hónapban.

A bevezető halászversenyek 

megvalósulása után május 8. és május 15. 

után megkezdődött a fő halászszezon a 

halastavakon és június elsejétől szervezetünk 

folyó vizein is.

A szezon eddigi lefolyása információink 

szerint nem nagyon kedvező, ami illeti 

a fogásokat, mivel nem volt állandósult 

időjárás és a Szlovákia északi részén 

történő intenzív esőzések miatt gyakran 

változott a Vágon a víz áramlása és ezzel 

együtt a hőmérséklete is, ami valószínűleg 

megváltoztatta a halak bioritmusát és ezzel 

függ össze az aktivitásuk is.

Ezeknek a hatásoknak ellenére, 

szép amúr fogásokat jegyezhettünk fel az 

AMERIKA III. halastavon, ahol kb. 10 db-t 

fogtak  8 tól 13 kg-ig, amelyből  a legnagyobb 

fogás František Végfalvi kollégánké volt, 

amely 101 cm hosszú és  13,4 kg súlyú volt. 

A bedokumentálás után vissza lett engedve 

a vízbe, tehát sok szerencsét a következő 

kifogónak.  Amurunk kíván hasonló kifogót, 

aki ismét megajándékozza a szabadsággal a 

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

2011.7.18- 7.22 között  iskolánkban 

nyári nappali tábor valósult meg, amelyen 40 

gyermek vett részt.

Érdekli Önöket programunk? 

Lovagoltunk, íjjal lőttünk, 

hajókiránduláson vettünk részt a Vág 

folyón, régiónunk megismerése keretében 

megnéztük a védett tájkép rezerváció – a 

Vízallás környékét. Ha az időjárás az utolsó 

napokban nem is kedvezett nekünk, annak 

ellenére teljesen kibolondoztuk magunkat az 

uszodában. Nem feledkeztünk meg a tudást 

felidéző kvízekről és felmértük erőinket a 

sportolás területén. Legnagyobb sikere volt 

ÉvfolyamXVI.   Szám4   Július-Augusztus2011

Július - Augusztus 2011

ÉRTESÍTÉS

Nyári tábor 2011
Egy év múlva találkozunk...!

  Tisztelt polgáraink, halászkollegák!
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Tisztelt Júlia Čičmišová, engedje meg, hogy kifejezzük mély sajnálatunkat az 

felett, hogy nyilvántartási adatainkba   befészkelte magát valami manócska. Ez a 

rosszindulatú manó okozta, hogy az állítólagos 70 éves születésnapja alkalmából 

nyilvános gratulációval tévedésbe ejtettük minden polgártársunkat.

Még egyszer őszintén elnézést kérünk a kellemetlenségekért, amit ez a tévedés 

okozott. Kívánunk Önnek sok egészséget és elégedettséget azokhoz az évekhez, 

amelyek még hátra vannak addig a jubileumig.

 Bocsánatkérés

Hrdý Richard

Lakatoš Samanta

Moravanský Patrik

Pokorny Elena, 65-éves

Garai Ilona (FJ), 78-éves 

Molnár Mária, 82-éves

Vágai Zoltán, 47-éves

Lelovics Tamás, 8- éves

Halas Ferencz (FJ), 52-éves

Mészáros Ferencz, 55-éves

Bábik Berta,  89-éves

Mészáros József – 86-éves

 Gyurík Vilmos

 Jobbágy László

 Klincko Anton

 Kollár Károly

 Zelenka Anna

 Zuzák Gizela

 Keszely István

 Slobodník Erzsébet

 Halás Rozália
 

 Vaník Viktória
 

 Glodjaková Zlatica

 Kriško Juliana

 Szőke Edit

 Hanzlík Júlia

 Wetzler Ilona

Roman Čekan a Aneta Gálová

Imrich Lukovics a Mária Žilinská

Lukáš Boháč a Diana Fülöpová

60. éves házasság kötés
Dezider Bartolen a Mária Fehérová

Értesítjük a Tornóci Alapiskola az  

Óvodával tanulóit és a szülőket, hogy a 

2011/2012- es új iskolai év ünnepélyes 

megnyitására 

2011.9.5-én /hétfőn/  

kerül sor 8.00 órakor az Alapiskola épületében. 

Az óvoda működése 

2011.9.5-én /hétfőn/ 

kezdődik  6.30 órakor.

A mi 9. osztályunk 1966- ban  

fejezte be tanulmányait a Tornóci 

Alapiskolában. Már akkor jó és összetartó 

kollektíva voltunk. Azóta minden 5. 

évben találkozunk. Ebben az évben 

ez  már a 45. évforduló volt, amelynek 

jelentőségét még az is növeli, hogy ez az 

idő a 60 éves jubileumunkat is jelenti. 

Nem mindegyikünk érte ezt meg, épp 

azért még jobban  örültünk egymásnak 

és annak, hogy  ennyi év után is van még  

mit mondanunk egymásnak és tudunk 

együtt szórakozni.

Élményeinket még kellemesebbé tette  

a környezet is, ahol a találkozó zajlott, a 

vadászház ( nosztalgikusan – Sislákház).

Épp ezért szeretnénk megköszönni 

a Tornóci „DRULES“ vadásztársaságnak, 

hogy megértő volt hozzánk és a 

rendelkezésünkre bocsátotta a helyet.

Köszönjük!

A 9. osztály szervező bizottsága

a tornateremben való  nem hagyományos 

éjszaka eltöltésének.  Az utolsó nap programja 

a Zobor hegység alatt elterülő Nyitra város 

megtekintése volt.  Megnéztük a Nyitramenti 

Múzeum expozícióját és mindenkit megfogott 

a Mlyny galéria homokból készült szobrainak 

kiállítása. A kaja mindenkinek nagyon ízlett, 

amiért köszönet jár kedves szakácsnőinknek. 

Köszönetünk jár a nyári tábor támogatóinak 

is: Valéria Horváthovának,  Alojz Čelitkonak 

és különösen Róbert Láng úrnak a készségéért 

és a szervezésben való segítségéért. Nem 

utolsó sorban köszönjük Mgr. Karol 

Schönwiesnernek a gyerekekkel eltöltött időt. 

Gyerekek, szuperek voltatok!!!

A tábor vezetői: Mgr. Róbert 

Mittermayer, Mgr. Marcela Paľová
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többi halász megörvendeztetésére a 

kifogása után, mert ezeknek a halaknak a 

jelenléte növeli revírjeink attraktivitását. 

További szép fogás volt a harcsa, amit Gabriel 

Sedlák fogott ki 145 cm – rel és 19 kg- val.

Mindkét  sikeres halásznak szívélyesen 

gratulálunk és további sikereket kívánunk a 

zajló szezonban.
 

Tenyészhalastó  VERMEK

Folyik  folyamatosan a halak etetése és 

a halászház külső részének rekonstrukciója. 

Július végén megvalósult az ellenőrző lefogás 

a halak egészségi állapotának megállapítására. 

Az ellenőrző kifogásnál a halak aktívak, 

tiszták, minden betegségtől és parazitától 

mentesek voltak, szépen színeződve, ami a jó 

kondícióra mutat rá. Közvetlen az ellenőrző 

kifogás után augusztus 13-  án megtörtént a 

halászbottal való kifogás és a halak közvetlen 

áttelepítése az AMERIKA III. halastóba. 

Kifogtak 40 kg pontyot, 5 kg kárászt és  3 

db amúrt összesen  20 kg súlyban.  Mind a 

3 amúrt sikerült kifogni 4 óra leforgása alatt 

kollégánknak Lacko Kristofnak. Tervezünk 

újabb kifogást halászbottal, mivel a magas 

vízszint miatt nem tudjuk megvalósítani a 

hálóval való kifogást.

VÍZALLÁS halastó

A szezon ezen a halastón sem nagyon 

sikeres eddig. A csalit nagy mennyiségben 

támadják a kis kárászok, amiket nagyon 

nehéz kiválogatni és odacsalogatni a nagyobb 

halakat. Júniusban lekaszáltunk a tavaly 

rendbehozott partot, hogy megakadályozzuk 

a gaz újra kinövését és a kökény fi atal hajtásait. 

A kaszálást még egyszer meg kell ismételni, 

esetleg gyomirtószerrel megállítani a növést. 

Sajnos nagyon nehéz rendben tartani ezt a 

halastavat hozzáférhető és tiszta állapotban, 

főleg abból az okból, hogy nincsenek kiépítve 

az összekötő utak és a part nagyon hosszú (cca 

2,5 km). Kérjük ezért az összes halászt, hogy 

ha ez nem is az ő törvényszabta  kötelessége, 

de tartsa rendbe a saját helyeit.

A vízfelület egy része (a Duslótól 

inkább) de a többi felület is kezd benőni 

vízi növényzettel. Az őszi haltelepítés során 

igyekezni fogunk a pénzeszközök egy részét 

felhasználni amúrok vásárlására, hogy ez a 

vízi növényzet a következő 

év folyamán részben 

eliminálva legyen. A nyári 

haltelepítés augusztus 5 –

én lett elvégezve 500 kg K3 

ponty beültetésével.
 

AMERIKA III. halastó

Ezt a halastavat 

sikerül rendben tartani a 

legjobb állapotban, ami 

illeti a part rendezettségét 

és tisztaságát. Erről 

tanúskodik a halászok nagy 

száma, akik ide járnak, de 

az egyszerű polgároké is, 

akik csak sétálni járnak 

el ide. Ha sok esetben 

a halak nem is aktívak, 

sokan dicsérik a kellemes környezetet, amely 

itt található. Kialakítani ezt a környezetet 

sok igyekezetet és munkát igényel. 

Illusztrációképpen említem csak azt, hogy a 

szezon kezdete óta 5.15-  től 8.5 –ig elvittünk 

a szétrakott 30 szemétkosárból 120 l zsák 

hulladékot. Hogy ha ezen elgondolkodunk, 

el tudják képzelni, mi lenne a halastóban és 

a környékén, hogy ha az mind ott maradna.

Ezúton is kérem Önöket, hogy 

hulladékaikat vigyék magukkal és likvidálják 

a közhulladék keretében, 

mert a likvidálásért nekünk 

is illetéket kell fi zetni mint 

mindenki másnak és a 

költségvetésben nincsenek 

erre meghatározott 

pénzeszközök .Ha már 

eldöntik, hogy a hulladékot 

a szétrakott zsákokba rakják, 

akkor kérjük ne hagyjanak 

ott élelmiszermaradékot, 

vagy biológiailag szétbomló  

hulladékot, mert azt nem 

kellemes kézzel kiszedni  

2-3 hét után.  Ez a hulladék 

aztán vonzza a kóbor kutyákat és az erdei 

vadat, amik ezeket a zsákokat szétszaggatják 

és kiszórják a szemetet.

Még ezzel kapcsolatban szeretném 

megkérni Önöket, hogy a plasztüvegeket, 

dobozokat és az üdítők pléh dobozait 

tartalmuk nélkül dobják a szákokba és 

összenyomva, hogy minél kevesebb helyet 

foglaljanak el. 

A nyári haltelepítés szintén augusztus 

5 –én volt elvégezve 500 kg  K3 ponty 

beültetésével.

Az őszi haltelepítéskor tervezni fogunk 

lehetőségek szerint amúrok telepítésével is, 

mert elég sokat kifogtunk, és azzal, hogy 

ismét leapadt a víz szintje, feltételezzük, hogy 

tavasszal ismét megjelenik a vízi növényzet, 

amelynek likvidálásában az amúr sokat 

segít. Ezért kérjük Önöket, hogy az amúr 

kifogása minimális mérete esetén mérlegeljék 

a meghagyását, mert éppen az amúr járulhat 

hozzá ahhoz, hogy a fogásnál kényelmünk 

legyen és ne kelljen  a halászbot minden 

kihúzásánál tisztítani a felszerelést. Végezetül 

még néhány információ az összszervezeti 

engedélyek tulajdonosainak:

A KRÁĽOVÁ víztároló technikai 

ellenőrzés okából 10.10- től  10.14 –ig le lesz 

engedve. 

10. 14 - től  10.25- ig fognak folyni az 

ellenőrző munkák. Az újrafeltöltés 10. 25 – 

kor fog kezdődni és 10.30-án 02.oo  órakor 

lesz  befejezve.

Végezetül kívánok minden kollégánknak 

sikeres szezonbefejezést és sok szép fogást és 

engedjék meg elbúcsúzni Fridrich August 

mondásával: „Csak az emberek képesek 

elrontani a kedvem, a természet soha.“

Ing.Jozef Belovič, a tornóci 

halászszervezet gazdasági felelőse
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-    2011.6.13 –án a községi járőrszolgálatot 

közlekedési balesethez hívták ki az újvári 

útra, majd az esetet átvette megoldásra a 

Sellyei Körzeti Rendőrség közlekedésbaleseti 

osztályának képviselője.

■ 2011.6.14 –én az esti órákban a járőrszolgálat 

fi gyelmét  egy ismeretlen férfi ra hívták fel , aki 

a síneken ül közel az aluljáróhoz és a vonat 

fi gyelmeztető jelzésére nem reagál. Nevezettet 

a sínektől elvezették orvosi kivizsgálásra 

esetleges megváltozott lelki állapota 

megvizsgálására.

■ 2011.6.15 –én volt jelentve a Tornóci Iskola 

részéről, hogy  A.L. tanuló elszökött a tanításról 

a szünet alatt. A járőrszolgálat nevezett diákot 

megtalálta elbújva a rokonánál, és vissza lett 

vezetve az iskolába. Az esemény be lett jelentve 

a Sellyei Munka-, szociális és családügyi 

hivatalba szülők elleni további eljárásra. 

■ 2011.6.15 –én volt a községi rendőrségre 

jelentve, hogy az Alvég utcában kóbor 

kutyák  támadnak az emberekre. A járőrök 

megérkezésekor a kutyák már nem voltak ott, 

ezért fi gyelmeztetjük a közelben élő lakosokat, 

hogy kutyáikat biztosítják be a község általános 

érvényű rendeletei értelmében.

■ 2011.6.16 –án volt a községi rendőrségre 

jelentve, hogy ismeretlen tettes fekete 

szórófestékkel megrongálta az  Amerika I. 

és II. objektnál  a fi gyelmeztető táblákat. A 

községi rendőrség a kihágást nyilván tartja és 

a tettes után továbbra is nyomoz. 

■ 2011.6.17 –én a járőrszolgálatot ismét 

közlekedési balesethez hívták ki az újvári 

útra, ahol segítségül voltak a Sellyei Körzeti 

Rendőrség járőreinek egészen a vizsgálat 

befejezéséig.

■ 2011.6.17 –én az éjjeli órákban  ismeretlen 

bejelentő jelentette telefonon, hogy a jatai 

utcában konkrét személy  zavarja az éjszakai 

nyugalmat. Ellenőrzéssel a helyszínen meg 

lett állapítva, hogy a bejelentés nem alapszik 

igazságon. Felhívjuk a lakosok fi gyelmét, hogy 

ok nélkül ne kérjék járőrök kiszállását.   

■ 2011.6.17 –én   szintén az éjjeli órákban  a 

járőrszolgálatot  beavatkozásra hívták ki egy 

családhoz, ahol gyakran kerül sor, főleg az 

éjszakai  órákban különféle  veszekedésekre 

és az éjszakai nyugalom zavarására.  A 

járőrszolgálat megérkezéséig a helyzet kicsi 

javult, azért a bejelentő fel lett szólítva, hogy 

menjen el a községi rendőrségre és az ügyben 

tegyen feljelentést.

■ 2011.6.18 –án a vihar után a járőrszolgálat 

észlelte, hogy az újvári úton a főútra fa zuhanyt 

és az út járhatatlan. Kihívták a sellyei tűzoltókat 

és az akadály eltávolításáig bebiztosították a 

forgalmat. 

■ 2011.6.20 –án a járőrszolgálatot újabb 

családhoz hívták ki, ahol alkohol hatása 

alatt veszekedésre és  fenyegetésre került 

sor az élettársak között. A járőrszolgálat 

ebből a családból az egyik személyt elvezette  

alkoholfogyasztás kimutatása kivizsgálására 

a Sellyei Körzeti Rendőrségre és az eset mint 

kihágás  be lett jegyezve és továbbítva hivatalos 

eljárásra. 

■ 2011.6.25 –én a Falunapok  ünnepsége alatt  

A.S. (11 éves ) eltulajdonította a kultúrházból 

a gulyásfőző verseny győztesének szánt 

jutalmat. Kamerarendszerrel (felvétellel) 

meg lett állapítva az elkövető.  Az esetet 

mint kihágást jegyezték be. A kiskorú szülei 

megtérítették a kárt a község pénztárába, és az 

eset szintén be lett jelentve a Sellyei Munka-, 

szociális és családügyi hivatalba szülők elleni 

további eljárásra. 

■ 2011.6.28 –án egy  becsületes polgár  talált 

női pénztárcát hozott be a községi rendőrségre  

iratokkal együtt. Mivel a tulajdonos pozsonyi 

lakos volt, a pénztárca a tartalmával együtt át 

lett adva a Sellyei Körzeti Rendőrségnek.

■ 2011.6.29 –én az esti órákban a 

járőrszolgálatot Újmajor közelében történt 

motoros jármű balesetéhez hívták ki. A 

Sellyei Körzeti Rendőrség baleseti osztályának 

megérkezéséig biztosították a helyszínt és a 

közlekedést.   

■ 2011.6.30 –án volt jelentve a községi 

rendőrségre, hogy az iskola bejáratánál a 16 

éves K.S. összeveszett az osztálytársával és 

eltépte bizonyítványát. Az esetet  kihágásként 

jelentették be és mivel a tett elkövetője már 

több volt mint 15 éves, továbbítva volt Sellyére 

közigazgatási eljárásra.

■ 2011. 7. 2- án egy helyi lakos jelentette a 

községi rendőrségre, hogy ismeretlen tettes 

az udvarából eltulajdonította  hordozható 

rádiókészülékét. Az esetet kihágásként 

jegyezték be. Az ügyben nyomozás folyik a 

tettes megállapítására.

■ 2011.7.4 –én az esti órákban a járőrszolgálat 

Újtornócon a parkolón egy leparkolt pótkocsit 

talált teherautó nélkül. Meg lett állapítva, hogy 

a teherpótkocsi már 3 napja ott áll. A Sellyei 

Rendőrség nyilvántartása ellenőrzésével 

megállapították, hogy az utánfutót már keresik 

és Lengyelországban volt eltulajdonítva. Az 

esetet átvette a Sellyei Rendőrség.

■ 2011.7.12 –én jelentették a községi 

rendőrségre, hogy nem lakott ház 

udvaráról szerszámokat tulajdonítottak el. 

Maga a károsult a járőrök megérkezéséig 

megállapította, hogy az eltulajdonított 

dolgokat leadták az fémhulladékot felvásárló 

helyre.  A károsult az eltulajdonított tárgyakat 

a helyszínen személyesen átvette és a tettes 

megfi zette a pénzbírságot.

■ 2011.7.12 –én  szintén  a fémhulladékot 

felvásárló helyen helyi vállalkozó megismerte 

vastárgyait nagyobb mennyiségben, amelyet 

a kertjéből loptak el, ahol a raktára van. A 

tettesek megállapítása után az ügyet  bűntett 

gyanújával átvette a Sellyei Rendőrség.

■ 2011.7.13 –án a fémhulladékot felvásárló 

helyre akart leadni  A.S Szelőcéről  egy olyan 

tárgyat (hordozható fék a váltókarhoz a 

vasútnál), amelyet eltulajdonított. Nevezett a 

járőrszolgálat által meg lett fogva és az ügyet 

tárgyi hovatartozása alapján átadták az Újvári 

Vasúti Rendőrségnek.

■ 2011.7.13  -án helyi lakos jelentette községi 

rendőrségre, hogy a szomszédja kutyája az 

udvarában megfujtotta 12 tyúkját. A kutya 

tulajdonosának meg kellett fi zetnie a kárt. 

Mivel ez az eset nem egyedi, fi gyelmeztetjük 

a polgárokat, hogy kutyáikat rendesen 

biztosítják be.

■ 2011.7.13- án  felhívták a járőrök fi gyelmét 

arra, hogy ismeretlen tettes nagyobb 

mennyiségű építési hulladékot vitt ki a mezei 

útra. A tettes megállapítása után az illető 

az utat visszaállította eredeti állapotába és 

pénzbírságot kapott.  

■ 2011.7.13 – án  jelentette be helyi lakos 

a községi rendőrségre, hogy a szomszéd 

harci fajtájú kutyái átjutottak a kerítésen 

és szétszaggatták a kutyáját. Az esetet mint 

kihágást jegyezték be  és jelen időben 

nyomozás  tárgyát képezi. Itt fi gyelmeztetjük 

polgárainkat, hogy kutyáikat biztosítják be 

,mert ember elleni  támadás esetében tragikus 

következményei lehetnek és büntetőeljárást 

von  a tulajdonos ellen egészségre való 

károsítás ügyében.

■ 2011.7.21 – én  jelentette egy helyi lakos, 

hogy családja gyakran támadja őt s fenyegetik. 

Mivel ebben a családban gyakran kerül sor 

kihágásokra, főleg alkohol hatása alatt, az 

esetet továbbították közigazgatási eljárásra a 

Sellyei Körzeti Hivatalba. 

■ 2011.7.23 – án  jelentette be egy helyi lakos, 

hogy megtámadták és megverték. Ezt az esetet 

is továbbították közigazgatási eljárásra. 

■ 2011.7.24 – én  újabb balesethez hívták 

ki  a járőröket az újvári útra, ahol segítségül 

voltak a forgalom irányításában és a baleset 

dokumentálásában.
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A községi rendőrség
 jegyzőkönyvéből



Tisztelt polgártársaink, bizonyára mindannyian 

tudatosítjuk, hogy életkörnyezetünket jelentősen 

befolyásolja néhány nem kedvező tényező. Szorosan 

községünk közelében fekszik a sellyei  Duslo rt., 

vegyi üzem, néhány szennyelvezető és szemétlerakat. 

Ezt a mínuszt próbáljuk javítani, ahogy csak 

lehet. Fák, bokrok kiültetésével, az osztályozott 

hulladék gyűjtésével. Községünkben már évek 

óta működik az osztályozott hulladék gyűjtése 

és nemrég óta a faluban plasztanyagból készült 

konténerek vannak elhelyezve, amelyekbe a polgárok 

elhelyezhetik a papír-, üveg-, és fémhulladékot.

Sajnos, épp ez a gond. Az emberek többsége 

ezeket a konténereket úgy használja ki, ahogy 

gondolva is volt- az anyagok további hasznosítására.   

De találhatók sajnos olyanok is, akik ezekbe a 

konténerekbe téglát dobálnak bele, a papírra szolgáló 

konténerekbe használt pelenkát, az üvegre szolgáló 

konténerbe tárgyakat, amelyet még leírni sem lehet.

Éppen ezért a polgárokra szeretnék apellálni. 

Kérem Önöket, gondolkodjanak el cselekedetükön, 

hiszen egyetlen tettükkel értéktelenné teszik 

sok ember munkáját, akik őszintén segíteni 

szeretnének környezetünkön. Ha nem akarják 

osztályozni a hulladékot, akkor használják a saját 

kukaedényüket, mert vannak olyan emberek, akik 

veszik a fáradságot és megmosnak minden plasztból 

készült edényt, összenyomják a plasztüvegeket, 

leöblítik az üvegpoharakat, eldobják a letisztított 

konzervdobozokat. Ezt az életkörnyezet megsegítése 

érdekében teszik, és Önök ezt a tettükkel teljesen 

meghiúsítják.

Még ma is, annak ellenére, hogy a háztartások 

túlnyomó többségében már van vízvezeték, sokan 

községünkben az artézi kutakra járnak vizet vinni. 

Az artézi kút a szent Floriánnál nem kis pénzért 

szépen fel lett újítva, fák lettek kiültetve, rendbe rakva 

a környéke. Akadtak azonban olyanok, akiknek 

nem volt semmilyen gátlásuk és vízcső kifolyó 

részét betömték. Ezzel felesleges munkát csináltak 

másoknak.  

A község aktivációs munkásai a községben 

mindennap  gyűjtik a papírt és a különféle hulladékot, 

és ez olyan néha mint a befejezetetlen történet. Nem 

lenne a község sokkal szebb és az emberi igyekezet 

értelmesebben kihasználva, ha minden gyermek  

természetesen (felnőtt is ) tudná, hogy a papírzacskót 

vagy az anyukától kapott tízórais zacskót nem illő és 

nem szabad  a földre dobni?

Valamelyik abszulistikus uralkodó 

Franciaországban valamikor azt mondta: Utánam 

a vízözön. Remélem, hogy azon idők óta már egy 

kicsit előbbre léptünk, és örülünk, hogy itt fognak 

felnőni gyermekeink vagy az unokáink. Vagy csak a 

szemétlerakattól kicsivel jobb helyet akarunk nekik 

hátra hagyni?

IM

■ 2011.7.29 – én  a községi rendőrség tagja 

szabad idejében  észlelte, hogy kiskorú 

gyerekek lopják a főzni való kukuricát a 

helyi mezőgazdasági üzemtől. Az ügyben 

megbeszélés történt a szülőkkel.

■ 2011.8.1 – én jelentette a községi 

rendőrségre egy helyi lakos, hogy az utcában,  

ahol lakik megtámadta egy szíj nélküli 

kóbor kutya. Sérüléseket nem szenvedett. A 

kutya tulajdonosának megállapítása után, 

kihágási eljárás kezdődött meg ellene. Szintén 

fi gyelmeztetjük a polgárokat, hogy kutyáikat 

ne hagyják felügyelet nélkül és ne engedjék az 

utcára.

■ 2011.8.3 – án  jelentette egy helyi lakos, hogy 

a Felvég utcában megtámadta őt egy idősebb 

úr, aki közben tönkretette a pólóját. Az eset 

mint kihágás van bejegyezve és megoldási 

stádiumban van.

■ 2011.8.5 – én volt jelentette a községi 

rendőrségre, hogy ismeretlen tettes a félig 

nyitott ablakon bement a házba  és onnan 

eltulajdonította a televíziókészüléket. Az 

esetet átvette a  Sellyei Körzeti Rendőrség 

járőrszolgálata. Itt fi gyelmeztetjük szintén 

a lakosokat, hogy a házból való távozáskor 

csukják be rendesen az ablakokat. 

■ 2011.8.6 – án észlelte a járőrszolgálat reggel a 

kultúrház előtt, hogy eddig ismeretlen személy 

kiszórta a kukából a szemetet  a járdára, 

széttörte az üvegeket, amelyek törmeléke 

veszélyeztetheti a lakosokat. Az esetet mint 

kihágást jegyezték be, elintéztük, hogy a 

helyszín azonnal fel legyen takarítva , az 

ügyön dolgozik a községi rendőrség. A tettes 

megtalálása után pénzbírság lesz kiszabva az 

általánosan érvényű rendeletek megszegése 

végett. 

■ 2011.8.6 – án helyi lakos, aki a búcsú/ hinták/ 

közelében lakik, még a nappali órákban 

kérte a községi rendőröket segítségül, mivel 

a hangszórókból áradó hangos zene nagyon 

zavarja őt. A járőrszolgálat a berendezés 

tulajdonosát fi gyelmeztette erre a dologra, aki 

a zenét lehalkította. 

■ 2011.8.7 – én  03.10 órakor volt telefonon 

jelentve a községi rendőrségre, hogy az  

Amerika III  objektnál a halastó közelében 

személyt keresnek, aki az éjjel ott elveszett. 

Az elvégzett sikertelen keresés után a 

községi járőrszolgálat felkérte a Sellyei 

Körzeti Rendőrség járőrszolgálatát közös 

keresésre. Az illető személyt reggel  05.30  

órakor egészségesen  megtalálták és át lett 

adva a szülőknek.  Az esemény a megoldás 

stádumában van. 

■ 2011.8.6 – án volt jelentve a polgárok által, 

hogy ismeretlen nőszemély próbálta őket 

becsapni azzal, hogy nagyobb értékű  pénzt 

akart felváltatni apróbbra, ami nem sikerült 

neki. A nő személyleírásának alapján a 

járőrszolgálat vizsgálatot és nyomozást és újabb 

intézkedést tett. Figyelmeztetjük a lakosokat, 

főleg a nyugdíjasokat, hogy ismeretlen 

személyeket ne engedjenek be a házaikba és 

az esetleges gyanús egyének mozgását azonnal 

jelentsék a községi rendőrségre vagy a 158-as 

számra.

■ 2011.8.12 - én 11.55  órakor jelentette a 

rendőrségre a község körzeti orvosa, hogy 

ismeretlen fi atalember el akarta lopni az 

asztaláról a receptet. Az orvos a tettest 

feltartóztatta. Meg lett állapítva, hogy egy 17 

éves lakos Mocsonakról. Az esetet átvette a 

Sellyei Körzeti Rendőrség.

Végezetül néhány mondat magyarázatként : 

A polgárok gyakran  kérdezik tőlünk , hogy a 

tettes megtalálása után, főleg  kiskorú gyerekek 

lopásainál a községben , legtöbbször a jatai 

soron, miért nem csinálunk valamit. A  községi 

rendőrség éppúgy mint a rendőrség az érvényes 

törvények értelmében járhat el!  Biztosítjuk 

Önöket, hogy intézkedünk! Sajnos a törvény 

nem engedi meg a 15 évnél fi atalabb személyt 

büntető eljárás alá vonni, de mindig van 

készítve róla bejegyzés és  az ügy kiskorú tettes  

esetében továbbítva van a Sellyei Munka-, 

szociális és családügyi hivatalba, ahol a szociális 

kurátor tovább intézkedik  a gyerekek szülői 

ellen és különféle intézkedés tehet, szankciósat 

és csökkentheti a szociális segélyt vagy a 

gyermekek után járó  támogatást. 

Ez valójában a válasz a további kérdésre is, 

miért nem hozzuk nyilvánosságra a hivatalok 

döntéseit. Ezek az ügyek hosszantartóak, és csak 

a hivatalosan érvénybe lépett határozatokat 

hozhatnánk nyilvánosságra a fellebbezési 

időhatár lejárta után. Még hozzátesszük, hogy 

a károsult minden esetben ki van írásban  

értesítve az ügy lezárásának módjáról és ez 

ellen fellebbezhet. Az ügyben nem érdekelt 

személy esetében ajánljuk kihasználni a 

községi rendőrség hivatali óráit, és amit lehet, 

megmondunk, kifejtünk személyesen.   

Továbbá értesítjük a polgárokat, hogy 

ezekben a napokban végzi a község a hulladék 

likvidálását a község körüli különböző 

helyekről.  Nyomatékosan fi gyelmeztetjük és  

felkérjük Önöket  a község általánosan érvényű  

rendeletei és előírásai betartására, s arra hogy  

a házkörüli hulladék a kukába való  és az 

osztályozott hulladék a gyűjtőudvarba és nem a 

természetbe. A községi rendőrség rendszeresen 

fogja fi gyelni  a régi helyeket  technikai 

berendezések segítségével is, és az esetleges új 

lerakodóhelyeket kompromisszum nélkül fogja 

elbírálni. 
npor. Macky 
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annak védelme



A képviselőtestület sorrendben 5. ülése 

2011.8.15-én zajlott le a községi hivatal 

üléstermében. Az ülés elnökloőe Ing. Ján 

Hrabovský, a község polgármestere volt. Jelen 

volt mind a 9 képviselő. Az ülés határozatképes 

volt a program minden pontjában. Mivel 

a program javaslatához nem volt senkinek 

hozzáfűznivalója, sem kiegészítő javaslata, 

a polgármester szavazásra bocsátotta az 

ülés beterjesztett programját. A képviselők 

egyhangúan megszavazták. A jegyzőkönyv 

írójának az elnöklő Mgr. Vargovát jelölte 

ki. A jegyzőkönyv hitelesitőjének  Čelitko 

és Hrabovský Rastislav képviselők lettek 

kijelőlve. A javaslóbizottság  Ing. Gašpieriková, 

PaedDr. Suba és Čerhák úr személyében lett 

megválasztva.  

Az előző képviselőtestületi ülésen 

a képviselők nem adtak feladatot sem a 

polgármesternek sem az elöljárónőnek 

teljesítésre, tehát az előző ülés határozatai 

teljesítése ellenőrzésének keretén belül a 

polgármester tájékoztatta a jelenlevőket erről 

a tényről. 

 A program következő pontja a község 

2011–es év II. negyedéve gazdálkodása 

volt. Az elnöklő tájékoztatást adott a község 

2011-es év II. negyedéve költségvetésének 

teljesítéséről és végül megjegyezte, hogy a 

költségvetést megtárgyalta saját ülésén a 

pénzügyi bizottság is és el lett küldve minden 

képviselőnek. A pénzügyi bizottság a jelentést 

ajánlotta tudomásul venni és nem volt az 

anyaghoz semmilyen hozzáfűznivalója. Saját 

állásfoglalását előadta a község főellenőre, Ing. 

Fülöpová is, aki szintén ajánlotta a község 2011- 

es év II. negyedéve gazdálkodását tudomásul 

venni. Figyelmeztette a képviselőket, hogy a 

részesedési adó ebben az évben 2x csökkentett 

részletben volt elküldve, de a második félévben 

feltételezik a befi zetését, amivel a költségvetés 

bevételi része ebben a tételben kiegészülne  a 

tervezett szintre. A képviselők az előterjesztett 

anyagot tudomásul vették.

A program következő pontja a lakásügyi 

bizottság jelentése volt. Ing. Hanzlík, a 

lakásügyi bizottság elnöke jelentést adott 

a jelenlevőknek a bizottság üléseiről, ahol 

a tagok a megüresedett bérlakások újra 

kiadásával foglalkoztak. A képviselőtestület 

a lakásügyi bizottság ajánlása és megítélése 

alapján egyhangúan jóváhagyta az 584. 

lakóházban a 2. számú lakás bérbeadását  

Július Mészáros kérvényezőnek 2011.8.16 tól 

2013.6.30-ig. Végül tájékoztatta a képviselőket, 

hogy a bérlőknek , akiknek elmaradásuk van 

a bérleti díjon, csak 2011 szeptember 30- ig 

van érvényes bérleti szerződésük, és abban az 

esetben ha a fent említett napig nem térítik 

meg a falu felé  kötelezettségeiket, a bérleti 

viszonyt nem hosszabbítják meg velük.

A nevelő-művelő tevékenységről, az 

iskola és óvoda eredményeiről és feltételeiről 

a 2010/2011-es iskolai évben szóló jelentést a 

Tornóci Iskola az Óvodával igazgató helyettese, 

Mgr. Juraj Boženík adta elő. A jelentésben az 

iskola és az óvoda az elmúlt iskolai évben végzett 

tevékenységére összpontosított, valamint 

tájékoztatott a tanulók és az alkalmazottak 

számáról, a diákok és az extern felmérések 

eredményeiről, a szabadidős aktivitásokról 

és az érdekkörök tevékenységéről ezekben 

az intézményekben. A képviselők néhány 

hozzászólás után a beterjesztett jelentést 

egyhangúan elfogadták. 

Továbbá a polgármester beterjesztette a 

3/2001-es számú általánosan érvényű rendelet 

javaslatát a Tornóc község igazgatása alá tartozó 

iskolák és iskola intézményekben a részlegesen 

térítendő költségek nagyságáról, valamint az 

alapiskolába való íratás helyéről és időpontjáról. 

Az Iskolaügyi Minisztérium ajánlása alapján 

megnövelték az élelmiszerek vásárlása 

költségei fi zetésének határát egy ebédre és 

ezért a szülők hozzájárulását is meg kell 

növelni az élelmiszerek vásárlására a gyerekek 

részére az óvodában és a tanulók részére az 

iskolában 2011.9.1-  től. Ez néhány centes 

emelést jelent. A képviselők a beterjesztett 

rendeletet egyhangúan jóváhagyták. Ebben 

a pontban végezetül PaedDr. Suba pozitívan 

értékelte a gyerekek tudási szintjét és az óvodai 

pedagógusok munkáját.

A program következő pontja a Tornóci 

Községi Hivatal új Szervezési rendjének a 

javaslata volt. A jelenlegi szervezési rend 1995- 

ből meg lett változtatva és összhangba hozva 

az érvényes  legiszlatívával  és a képviselők 

a beterjesztett javaslatot egyhangúan 

jóváhagyták. 

A polgármester aztán jelentést adott a 

község területrendezési terve – koncepciója 

feldolgozása további szintjének előkészületeiről 

és a munkatárgyalásról a területrendezési 

terv feldolgozója, a Kerületi Építési Hivatal 

és a község között. Továbbá tájékoztatott 

pénzeszközök megszerzésének lehetőségéről 

a területrendezési terv megvalósításának erre 

a szakaszára a SZK Közlekedési-, Kiépítési és  

Régiófejlesztési Minisztériumából a jogosult 

költségek 80 -% - a nagyságában. Az egyik 

kötelező  melléklet a kérvény benyújtásához 

a támogatásra a községi képviselőtestület 

határozata a beleegyezésről, hogy  a beszerzés 

és a területrendezési terv dokumentációjának 

jóváhagyása legalább 3 évig fog tartani a 

dotáció nyújtása szerződésének megkötésétől. 

A képviselők a fentemlített határozatot 

egyhangúan jóváhagyták és egyben 

jóváhagyták  20 %- ban a   jogosult költségek 

közös fi nanszírozását a község költségvetéséből. 

A beérkezett postában Ing. Gašpieriková, 

a kiépítési és környezetvédelmi bizottság 

elnöke, tájékoztatta a képviselőket a beérkezett 

kiértesítésről az eljárás megkezdéséről az 

integrált engedély változásáról a Duslo vállalat 

„Spaľovňa odpadov“ működésére. Az adatok 

áttanulmányozása után a bizottság javasolta 

állásfoglalás kiadását, hogy a községnek  nincs 

ellenvetése az  összes érvényes jogi előirás 

betartása esetében és javasolta  az információt 

tudomásul venni.. 

Ebben a pontban az elnöklő tájékoztatta 

a képviselőket a gyűjtőudvarra visszatérítetlen 

anyagi támogatás kérvénye benyújtása 

meghosszabbításának lehetőségéről. Az egyik 

kötelező melléklet a kérvény beadásánál 

a községi képviselőtestület határozata a 

tervezet 5 %-os közös    fi nanszírozásáról saját 

forrásból , amit a képviselők  egyhangúan 

jóváhagytak. A polgármester továbbá  

tájékoztatott a „Nulla mennyiségű hulladék 

felé közeledünk“ projektról, amit a Via 

Romanum polgári társuláson keresztül a 

Nyitrai Kerületi Önkormányzat fi nanszíroz 

költségvetéséből. A tervezetben felvilágosító 

tevékenységről van szó, ismertető lapok 

kiadásáról, előadások megtartásáról a 

hulladékkal való bánásról. A tervezet része 

a községi képviselőtestület  határozata a 10 

%-os közös fi nanszírozásról , amit a képviselők 

egyhangúan jóváhagytak. Mint a polgármester 

elmondta, a Nyugatszlovákiai Energetika 

már tervbe vette a villanyvezeték oszlopainak 

cseréjét  Újtornócban a 2012-es évben. A 

község részéről ez kisebb beruházást igényel a 

nyilvános világítás kábeleinek cseréjekor.  

Az  Energet vállalat megszólította a 

községet az energiamegspórolás   14-15%,-

os lehetőségéről, miközben a megvalósítás 

az energiamegtakarítás 25% -ból lenne 

fi nanszírozva, a polgármester hozzátette, hogy 

szükséges lenne ezt az ajánlatot mérlegelni.

A vitában szót kért  M. Székházi úr, aki  

hozzászólt a község kozpontjában és a Zongora 
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A községi képviselőtestület 5. üléséről



A község központi részének regenerációja 
        Széttúrt utcák, a főtér, áthaladási tilalmak, a gyorsaság korlátozása, vagy lezárt járdák. Ezek és már kellemetlenségek voltak a 

velejárói az utóbbi hetek eseményeinek. Folyt a község központi részének regenerációja, amely így új arcot kap.

A község felújított részét képezi a kultúrház udvara, a harangláb körüli park, a Fő utca egy része, a Zongora utca, a Hársfa utca 

egy része, valamint a templom és az egészségügyi központ körüli terület. Az építési átalakítások ezen területek felújítását és 

modernizációját jelentik úgy, hogy  a rendeltetésük nem változik.  Ez magába foglalja a szilárd területek, járdák, parkoló felületek, 

parkolási világítás, autóbusz megálló, információs oszlop, padok, homokozó, játszóterület felújítását és a tereprendezést. 

Sajnos, ezen változások és a központ kivilágításának  az ára, hogy áldozatul esik  a zöldnövényzet egy része, ami helyettesítve lesz 

új növények kiültetésével.

Ez a projekt közös fi nanszírozásban van az Európai Únióból 85%- ban, 

a Szlovák Köztársaság állami költségvetéséből 10% - ban, és a község 

közös költsége 5 %-os. Az összes jogosult költség a projekt aktivitásainak 

realizációjára 998.245,01 Eurót tesz ki.

utcában történő rekonstrukciós munkákhoz.

Negatívan értékelte,, hogy a tervezet nem 

volt a készületek keretében megvitatva az 

érintett polgárokkal. Szerinte az eddig létező 

vízelvezető kanalizáció teljesítette a funkcióját 

és az újonnan kiépített kanális hamar 

betelítődik földdel, gyommal és nem fogja 

kellően elvezetni az esővizet. A polgármester 

reagált, hogy 2009- ben rendesen végbement 

az építkezési eljárás és ki lett adva az építkezési 

engedély. Az út szélesebb lett, megerősödött 

a széle is és új járda lett kiépítve. Az új 

kanalizáció mint elszívó árok van javasolva, az 

árok a vizet befogja és beszívja.  A kanálist be 

kell füvesíteni, hogy ne következzen be a föld 

beesése. Jelenleg az érvényes tervezet szerint 

kell eljárni és a jövőben megoldhatjuk az 

esetleges hiányosságokat. Erre a hozzászólásra 

reagált a polgármester helyettese,  Láng úr 

is, hogy a hiba már a tervezet kialakításánál 

megtörtént, mert  a tervezet gyengén van 

kidolgozva és több hibája van (magas járdák, 

rossz bejutás az udvarba autóval, stb). A vitába 

bekapcsolódott J. Láng polgár is Újtornócról, 

aki negatívan értékelte az Újtornócról való 

törődést és felvetett néhány problémát (főleg 

rossz átjárás a faluba a vasúti átjárón, az út a 

Merkantnál keskeny, nincs ott semmiféle járda 

a gyalogosok részére), továbbá nincs befejezve 

a járda az aluljáróig,a járda az utca közepéig 

vezet és tovább már csak a meglevő keskeny 

járda van, aminek a közepén a villanyvezeték 

oszlopa halad és probléma van a járdán való 

közlekedéssel, pl. babakocsival. Nem utolsó 

sorban fi gyelmeztetett a gazra  az út és a vasút 

között és a rosszul karbantartott térségre a 

vasútnál (a Nyitrától vezető úttal szemben). 

Teherautók mozognak arra, a felület nem 

rendezett, nagymértékű por van ott. Erre az 

észrevételre reagált Láng úr, a polgármester 

helyettese. A Merkantnál levő vasúti átjárót 

a vasút tervezi megszüntetni a vasúti pálya 

rekonstrukciója és a vonatok gyorsulása  

okából . A község ezzel a megoldással nem 

értett egyet és a vasút megígérte,  aluljáró 

vagy felüljáró kiépítését. A járdát az aluljáró 

alatt a község tervezi vagy tovább kiépíteni, 

habár ez a megoldás újabb  építési engedélyt 

igényel , minden érintett szerv nyilatkozatát  és 

költséget  cca. 25 tis. € értékben, vagy az árkot 

átmenetileg a meglevő járdánál betakarni 

és a járdát kiszélesíteni. Ami illeti a térséget 

a parkolásra, tervezik panelok lerakását 

és a felület rendbehozását. A gyommal 

kapcsolatban apellálhatunk a vasútra, hogy a 

saját telkét tisztítsa ki.  A vitába bekapcsolódott 

PaedDr. Suba is, aki  fi gyelmeztett minden 

telek tulajdonosának törvényes kötelességére, 

rendben tartani telkét, a kötelesség nem 

teljesítéséért  magas bírság szabható ki, 

amit alkalmazhatunk ebben az esetben is. 

Végezetül fi gyelmeztetett, hogy az átjáró a 

vasútnál a lakosok számára eredendően fontos 

és a térség a vasút előtt Nyitráról jövet nem 

alakít ki jó képet a községről. Felszólította a 

polgármestert a helyzet megoldására a vasúttal. 

Ing. Hlavatý  rákérdezett a postánál a parkolás 

megoldására. A polgármester adott ügyben 

érintkezésbe lépett a Szlovák Postával, 6 

parkolóhely kialakításának költsége cca. 10 tis. 

€, de szükséges az építési terv és a geometriai 

bemérés is. A Postának is korlátozottak az 

anyagi eszközei, tehát lehetőség van a tervezetet 

megoldani közös fi nanszírozásban. 

A polgármester tovább tájékoztatt arról, 

hogy a geodéziai szakember már feldolgozta 

a magaslati és felületmérési adatokat a volt 

Hydrostav udvar területére és már dolgoznak 

a szétparcellázáson, hogy a községben folyik 

a SZK Legfelsőbb Ellenorzó Hivatalának 

az ellenőrző munkája a hulladékokkal 

kapcsolatban és az ügyészség szintén kikérte 

az anyagokat a 2010-2011 –es év ellenőrzésére. 

Az elnöklő ismertette a képviselőket a 

közbeszerzés folyamatának jóváhagyásáról 

a komposztáló számára traktor utánfutóval 

beszerzésére, vagyis megszólítottuk a beszállító 

céget, és a traktor meglehet még szeptember 

folyamán.

PaedDr. Suba rákérdezett a 

kamerarendszerre, és javasolta, hogy nem 

lenne- e jó, a kamerákat elhelyezni a faluba 

bevezető utakon és a problémás helyeken. 

Figyelmeztetett a kaszálásra és a község 

rendbetartására, nem volna –e megfelelőbb 

bevezetni valami bonusz rendszert (pl. 

adókedvezményt) a polgárok részére, akik 

rendben tartják a közterületet  házaik előtt 

és rákérdezett a nyári táborra, és az okra, 

a különböző nagyságú illeték fi zetésével 

kapcsolatban a helyi iskolát és a más falu iskoláját 

látogató gyerekek esetében. A polgármester a 

nyári táborral kapcsolatban nem foglalkozott 

a helyzettel, mivel a tábort már néhány éve 

szervezik és eddig nem voltak ellenvélemények 

ezzel a rendszerrel kapcsolatban, de fi gyelembe 

vesszük mint tényt és a jövőben számolni 

fogunk vele. A kaszálással kapcsolatban 

több nehezményezés is van, a technika és 

az emberek megállás nélkül dolgoznak, 

igyekszünk a községet szép állapotban 

tartani, múlt héten hosszú idő óta Felső Jató 

is le lett kaszálva. A polgármester helyettese, 

Láng úr a kamerarendszerrel kapcsolatban 

fi gyelmeztetett, hogy a polgároknak minden 

bűntett vagy kihágás, lopás észlelésénél 

azonnal reagálniuk kellene, mert a kamera 

feljegyzéseit csak korlátolt ideig lehet tárolni. A 

vita keretében Ing. Hanzlík javasolta mérlegelni 

új artézi kút tervezetét a nyilvánosság számára. 

További vitafelszólalások már nem hangzottak 

el. Végezetül Ing. Gašpieriková előterjesztette  

a határozati javaslatot, amit a képviselők 

egyhangúan jóváhagytak. Az elnöklő 

megköszönte a jelenlevőknek a résztvételt és az 

ülést befejezte.
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A 2011/2012-es szezon kezdetén 

a NITRA-ŠAĽA II. osztálya  tornóci 

csapata részt vett a Janko Deák memoriál 

1.évfolyamán Szenckirályfán.

Eredmények:
Kráľová pri Senci – Tornóc 8:0
Tomášov – Viničné 3:0
A harmadik helyért 
Tornóc – Viničné 2:1
Az első helyért  
Kráľová pri Senci – Tomášov 5:0
A mieink a sikertelen első mérkőzés után 

a harmadik helyért vívott harcban kitettek 

magukért és megérdemelten végeztek a 

harmadik helyen a turnéban.

Az utolsó előkészítő mérkőzéseken az 

ellenfél pályájáról vereséggel távoztunk.

Pusté Sady – Trnovec 5:2 (3:0) 

Kukla, Žigárdi

Žihárec – Trnovec 3:1 (1:1) Legner

2011-8.7.-én kezdődött az új szezon.

1. forduló 

Tornóc – Rišňovce 3:2 (2:0)
A búcsúi mérkőzésen Tornóc gyorsan 

megszerezte a vezetést, Kukla és  Bartuš Z. 

góljaival. A szünidő után 3:0-ra növelte az 

állást Bartuš Z. Mikor a nézők már távoztak 

el, a vendégek behozták a gólokat. Pár év után 

azonban a pontok mégis otthon maradtak.

Bíró – Kukla, 100 néző

A forduló felállásában – Franko, Bartuš Z.

További eredmények:

Cabaj – Čápor – Diakovce 5:3,

Mojmírovce – Rumanová 1:1

Lužianky – P. Kesov 5:1

Svätoplukovo – Hájske 6:2

Čakajovce – Jarok 1:5

Selice – Báb 2:4

1. Báb 3 3 0 0 8:2 +6
2. Lužianky 3 2 1 0 10:4 +1
3. Selice 3 2 0 1 15:7 0
4. Svätoplukovo 3 2 0 1 10:7 0
5. Rišňovce 3 2 0 1 7:5 +3
6. Tornóc 3 2 0 1 7:6 0
7. Jarok 3 1 1 1 8:5 +1
8. Diakovce 3 1 1 1 9:7 +1
9. Cabaj-Čápor 3 1 1 1 7:7 -2
10. Rumanová 3 0 2 1 5:9 -1

11. Hájske 3 0 1 1 4:8 -2
12. Mojmírovce 3 0 1 2 3:7 -5
13. Čakajovce 3 0 0 2 1:9 -3
14. P. Kesov 3 0 0 3 5:16 -3

Táblázat

Serdülők:
Tornóc – Čechynce 11:1 (4:0)
P. Janáč 4, Čapičík 3, T. Szücs 3, M. 

Planko
Tornóc – Mojmírovce 7:0 (2:0)
T. Krupa 2, Čapičík 2, T. Szücs, M. Végh, 

T. Čerhák

A serdülők megerősítették a favorit szerepét 

és a teljes pontszámot megszerezték. 

1. Kolíňany 3 2 1 0 8:3 7
2. Tornóc 2 2 0 0 18:1 6
3. Neded 2 2 0 0 13:1 6
4. N. Hrnčiarovce 3 2 0 1 11:4 6
5. Žirany 3 1 1 1 5:8 4
6. Branč 2 1 0 1 5:6 3
7. Kráľová n/V 2 1 0 1 3:4 3
8. Mojmírovce 3 1 0 2 2:12 3
9. Cabaj-Čápor 2 0 2 0 3:3 2
10. H. Kráľová 3 0 2 1 5:7 2
11. Jarok 2 0 0 2 2:12 0
12. Čechynce 3 0 0 3   2:16 0

2. forduló

Tornóc – Mojmírovce 3:1 (3:1)
18. és 38. perc  Ľ. Janáč, 40. perc Dymák 

– 22. perc Civáň

A vezető gól feletti örömet kicsit 

elhomályosította a vendégek kiegyenlítő 

gólja. A félidő végén azonban a hazaiak 

bebiztosították a vezetést. A második félidőben 

a nem határozott bírókettes nem ismerte el 

Klincko gólját és kizárta  Kukla játékost.

Bíró - Ševčík – 80 néző.

A forduló felállásában – Herceg, Klincko.

További eredmények:

Rišňovce – Jarok 2:1

Diakovce – Čakajovce 4:0

Hájske – Cabaj–Čápor 2:2

Báb – Svätoplukovo 2:0

P. Kesov – Selice 1:7 

Rumanová – Lužianky 2:0

3. forduló 

Lužianky – Trnovec  3:1 (1:0)
Az első 15 perc nem pontos, ezt követően 

a vendégeknek több  volt a játékból,  addig 

amíg Buch nem váltotta be a büntetőrúgást.  

Vričan ugyan 16 - ból egyenlített1:1- re, de 

a hazaiakat   Tóth parádés szólója váltotta 

meg.  A biztosíték  Horeš rúgásából jött.

Bíró Gregor – 80 néző.

Feldolgozta Š. Kočiš

Ezúton köszönjük minden 

szülőnek, barátnak és támogatónak, 

akik a 2010- es évi adójuk 2 % 

-át nekünk ajándékozták és ezzel  

támogatták iskolánkat. Igyekezetüket 

és segítőkészségüket nagyra értékeljük. 

A pénzeszközöket az alapiskola 

öltözője berendezése vásárlására fogjuk 

fordítani. További sok sikert kívánva

A Tornóci Alapiskola mellett 

működő „TRNKY“  polgári egyesülés

 Köszönjük 
adójuk 2% át

Táblázat - Serdülők

10

Labdarúgás – győzelem búcsúra

Tornóci újság július-augusztus 2011



 Mindazok, akit szeretnek olvasni, 

egyetértenek velem, hogy a könyvból, főleg 

a jóból, sosem elég. Habár községünk azok 

közé tartozik, akik támogatják a könyvek 

vásárlását, minden plusz euro ok az 

elégedettségre. 

Ezért örülünk, hogy 200 eurót sikerült 

szereznünk a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 

alapjából a könyvtár számára. Ennek 

az anyagi támogatásnak köszönhetően 

községünk könyvtára néhány új példánnyal 

bővült. Reméljük , hogy mindegyik közülük 

megtalálja  saját olvasóját, legyen az gyermek 

vagy felnőtt. 

A pénzeszközből, amelyet a Nyitrai 

Kerületi Önkormányzat nyújtott nekünk, a 

következő könyvek lettek vásárolva: 

Dán – Žiješ iba dvakrát

Laurensová – Zvodcov sľub

Becnelová – Panenská nevesta

Lindseyová – Niekto dokonalý

Del Toro, Hogan – Nákaza

Hill – Rohy

Warrenová – Vášnivá milenka

Dareová – Zvábená siréna

Hardingová – Esetin gén

Hardingová – Dračie kráľovné

Hardingová – Čierna madona

Gibbins – Tigrí bojovník

Coulterová – Bohatá nevesta

Hoff mannová, Bacigalová – Odsúdený

Urbaníková – Vzťahová níž

Studeničová – Ťažko je žiť ľahko

McFadyen – Temnejšia stránka

Pedrotti - Liečivé čaje

Liečivé jedlá

Gyermek és ifj úsági irodalom

Toy Story 3 – fi lmový príbeh

Macko Puf – fi lmový príbeh

Mull – Východ večernice

Brezina – Útok na čierneho rytiera

Brezina – Hrozba dinosaurov

Moore – Brána času

Castové – Škola noci 6

A projektet a Nyitrai Kerületi 

Önkormányzat támogatja

Fő szervező: Ľuboš Janáč 

Diáktalálkozók: Zoltán Bartuš

Forduló Dátum "A" - felnottek "D" - serdülők "Ž" - tanulók
17.00 14.30

Trnovec - Rišňovce Trnovec - Čechynce
17.00 14.30

Trnovec - Mojmírovce Trnovec - Mojmírovce
17.00 14.30

Trnovec - Selice Trnovec - Neded
17.00 15.00

Trnovec - Kráľová n/V Trnovec - Kráľová n/V
16.00 13.30

Trnovec - Cabaj-Čápor Trnovec - Cabaj-Čápor
14.00

Trnovec - Neded
15.30 13.00

Trnovec - Jarok Trnovec - Hrnčiarovce
14.00

Trnovec - Tešedíkovo
14.30 12.00

Trnovec - Hájske Trnovec - H.Kráľová
14.00

Trnovec - Mojmírovce
14.00 11.3

Trnovec - Poľný Kesov Trnovec - Pohranice

1.

2.

4.

2.

6.

4.

8.

7.

10.

9.

12.

7.8.

15.8.

28.8.

3.9.

11.9.

17.9.

25.9.

8.10.

9.10.

22.10.

23.10.
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Forduló Dátum "A" - felnottek "D" - serdülők "Ž" - tanulók
17.00 14.30

Trnovec - Rišňovce Trnovec - Čechynce
17.00 14.30

Trnovec - Mojmírovce Trnovec - Mojmírovce
17.00 14.30

Lužianky - Trnovec Kolíňany - Trnovec
17.00

Diakovce - Trnovec
17.00 14.30

Trnovec - Selice Trnovec - Neded
17.00 15.00

Trnovec - Kráľová n/V Trnovec - Kráľová n/V
16.00

Svätoplukovo -Trnovec
15.00

H.Kráľová - Trnovec
16.00 13.30

Trnovec - Cabaj-Čápor Trnovec - Cabaj-Čápor
15.00

Trnovec - Neded
15.30 13.00

Čakajovce - Trnovec Golianovo - Trnovec
15.00

Žiharec - Trnovec
15.30 13.00

Trnovec - Jarok Trnovec - Hrnčiarovce
14.00

Vlčany - Trnovec
14.30 12.00

Diakovce - Trnovec Jarok - Trnovec
14.00

Trnovec - Tešedíkovo
14.30 12.00

Trnovec - Hájske Trnovec - H. Kráľová
14.00

Selice - Trnovec
14.00 12.00

Báb - Trnovec Žirany - Trnovec
14.00

Trnovec - Mojmírovce
14.00 11.30

Trnovec - P.Kesov Trnovec - Pohranice
11.30

Rumanová - Trnovec Branč - Trnovec

LK Dynamo Tornóc csapatai hazai mérkőzéseinek széírása ősz 11/12

1. 7.8.

2. 14.8.

3. 21.8.

1. 27.8.

4. 28.8.

2. 3.9.

5. 4.9.

3. 10.9.

6. 11.9.

4. 17.9.

7. 18.9.

5. 24.9.

8. 25.9.

6. 1.10.

9. 2.10.

7. 8.10.

10. 9.10

8. 15.10.

11. 16.10.

9. 22.10.

12. 23.10.

13. 30.10.
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Dotáció 
a kultúra 

támogatására



      A gyermekek tájékozódását segíteni  a közlekedés terén előforduló jogi előirások labirintusában adta 

a gondolatot létrehozni „ A községi rendőrség tanácsot ad a gyermekeknek „projektot  a község, az Ing. 

Hlavatý autóiskola és az Alapiskola az óvodával közreműködésével. A tervezet több részre lesz elosztva, 

belefoglalva a gyakorlati részt is a közlekedési játszótéren. Mérlegeljük Ing. Hlavatý autóiskoláján keresztül 

dotáció kérésének lehetőségét az Iskolaügyi Minisztériumból és a község polgárainak soraiból támogatást 

szerezni a propagációs anyagokra és segédeszközökre a gyerekek közlekedési neveléséhez.        

Első rész: 
Közlekedési nevelés - gyalogosok

Előszó 

Általánosan ismert, hogy a 10 és 

14 közötti gyerekek a gyalogosok 

legkockázatosabb csoportja. Az 

utakon impulzívan viselkednek, nem 

tudják meghatározni a megfelelő 

távolságot és a járművek gyorsaságát. 

A szakemberek állítják, hogy a 

gyerekeknek a felnőttektől eltérően  

még összeszűkült szemük   látómezője,  

vagy  nincs elégségesen kifejlődve 

a motorikus „koordinációjuk.“ 

Egyszerűen mondva másképp látnak 

mint a felnőttek,  pontosabban mondva 

csak az út egy szakaszát és nem szélesen 

oldalra.   Ha még ehhez hozzátesszük 

a járművek gyorsaságát és a sofőrök 

agresszivitását és fi gyelmelmetlenségét, 

ez gyakran tragikusan végződik a 

járókelő számára. Fontos pillanat, ami 

dönthet a járókelők és a közlekedésben 

részvevők biztonságáról, az a 

láthatóság és a megszerzett ismeretek. 

Gondolunk az időben megszerzett 

szükséges ismeretekre- a gyalogosok 

szabályaira és a refl exelemek és 

szalagok használatára. Ez fontos főleg 

csökkentett látókörülmények között és 

éjszaka. A refl exelemek a ruházaton az 

autók visszaverő fénye beesésében 200 

méteren belül  látszódnak

Néhány tanács a gyerekek szüleinek és a 

gyerekeknek 

Minél hamarabb tanítsa meg gyermekét, 

hogy gyalogosként  használja a járdát.  Ha 

hiányzik a járda, akkor az út bal oldalán 

közlekedünk, az út szélén, legközelebb  a 

bal oldalhoz. Ezt főleg abból az okból, 

hogy a gyalogos időben lássa meg a 

szembe érkező járművet és a gyalogost 

is a sofőr. Fontos még egy dolog, hogy a 

teljesen kis gyerekeknek kíséret nélkül 

nincs mit keresniük az autó számára 

kijelölt utakon. A gyerekeket sose hagyják 

felügyelet nélkül az út közelében. Tanítsák 

meg gyerekeiket, hogy az úton vagy a 

kereszteződésben való átmenés veszélyes 

dolog Ki kell őket okítani, hogy az átjáró 

előtt mindig meg kell állni és jól  körülnézni 

mindkét oldalra, először bal oldalra, aztán 

ha nem jön a közelben jármű, menjenek 

át a zebrán a másik oldalon. Tanítsák 

meg gyerekeiket megkülönböztetni a 

közlekedési jelzéseket-  pl. Állj, -, Átjáró 

a járókelőknek, Szemaforok, Adj előnyt, 

Főút, Kereszteződések, és stb. A gyermek, 

vagyis a gyalogos, később a kerékpáros 

a közlekedési folyamat részvevője. ezért 

tehát el kell sajátítania a közlekedés 

szabályait  és a közlekedési táblákat. El 

kell magyarázni a gyerekeknek, hogy 

mit kell tenni abban az esetben, ha 

valamilyen baleset történik. Jelen időben 

már majdnem minden gyereknek van 

mobiltelefonja, el kell helyezni a telefonban 

a fontos telefonszámokat, mint pl a 112 

- elsősegély, Rendőrség  - 158, Tűzoltók 

- 150, Községi Rendőrség Tornóc. - 0905 

479 859, valamint természetesen a szülők 

telefonszámát. A gyerekeket fi gyelmeztetni 

kell, hogy abban az estben, ha nekik vagy 

valakinek valami baja történik, mindig 

jelenteniük kell a megfelelő helyre vagy 

felnőtt személynek. 

Kerékpárosok. 

Elöljáróban el kell mondani, hogy a 

kerékpáros is a közlekedési folyamat 

résztvevője és ezért rá is ugyanazok az 

előírások vonatkoznak, mint a sofőrökre. 

Ez azt jelenti, hogy a gyermek mielőtt 

elkezdene közlekedni  az úton, meg kell 

tanulnia az előírások 80 százalékát és 

elsajátítania a közlekedési szabályokat. Ez 

a gyerekek nem számára nem egyszerű. 

Ezért adott, hogy a gyerekek 10 éves korig 

csak felnőtt kíséretében kerékpározhatnak 

az utakon. A gyermeknek 15 éves korig  

ha kerékpáron közlekedik,  mindig 

védősisakjának kell hogy legyen a falun 

belül is. A védősisaknak úgy kell a fejhez 

erősítve lenni, hogy a legjobban védje a 

fejet. Végezetül nem feledkezhetünk meg 

a védőfelszerelésről és a refl exelemekről 

sem. Továbbá fontos a megfelelő 

öltözék, szilárd lábbeli, de fi gyelni kel a 

cipőfűzőkre és a széles nadrágokra. A 

gyerekek kerékpárja különösen legyen 

jól felszerelt, működőképes fékkel és 

visszeverő lámpákkal. Náluk is fi zet a 

szabály látni és látva lenni. Fontos a színes 

öltözék, a refl exmellény - a refl exkellékek. 

Adj előnyt! Állj, 

adj előnyt! 

Útszakasz 

kerékpárosok részére 

Útszakasz 

gyalogosok részére 

Útszakasz kerékpárosok és 

gyalogosok részére
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A kerékpár nagyságának összhangban kell 

lennie a  gyermek korával és a tereppel, 

amin közlekedik. Először tanítsa meg a 

gyereket nem főúton közlekedni. Ha a 

gyermek gyakran kerékpáron, ellenőrizzük 

gyakran a kerékpár állapotát, főleg a 

fékeket. A kerékpárosnak  tudnia kell, 

hogy a kerékpárúton kívül jobb oldalon 

kell közlekedni  a szélen és mindkét 

kézzel tartania kell a kormányt. A kezdő 

kerékpárosnak  tudnia kell, hogy amikor 

autó előzi meg, nem kell pánikba esni, nem 

kell erősen fékezni és alapvetően nem szabad  

menetirányt változtani. Ha a kerékpáros az 

átjárón akar átmenni az úton, le kell szállnia 

a kerékpárról. Tilos a járdán közlekedni. A 

kerékpárosra is vonatkozik korhatár nélkül 

a nullaszintű alkoholnagyság a vérben, tehát 

előtte és a közben nem szabad alkoholt és 

kábítószert fogyasztani. 

Néhány szó a kerékpár felszereltségéről:

A kerékpár jó technikai állapotán kívül 

a kerékpárnak fel kell szerelve lenni két 

független működő fékkel, elöl fényvisszaverő 

fehér fényű lámpával és villannyal.   Hátul 

fényvisszaverő fénnyel és piros fényű 

lámpával. Ajánlva van a kerekeken 

narancssárga színű visszaverő fény mindkét 

oldalon és kerékpár pedálján is.   

Bírságok:

A bírságok, amelyek a törvényes 

kötelességek be nem tartására kiszabhatók, 

magasak. A védősisak nélküli közlekedés 

10 euro, kerékpárosok, akik kutyát vagy 

más kézi járművet húznak maguk után, 

60 eurot.fi zetnek. 30 euro bírságot kap az, 

akin nem lesznek  refl exelemek csökkentett 

láthatóságnál . A kerékpárosnál észlelt 

alkoholfogyasztás esetén a rendőrség 

Más parancs   Vigyázat, átjáró 

gyalogosok részére   

Kerékpárral 

behajtani tilos    

Gyalogosok 

belépése tilos  

vízelemzés
A víz az artézi kutakban iható.

   Habár szinte minden háztartás rá 

van kapcsolódva a közvízvezeték 

hálózatra, több polgárunk is szívesen 

használja azon artézi kutak vizét, 

amelyek községünkben működőképesek. 

Egészségi szempontból ezért fontos 

tudni, hogy a víz ezekben a kutakban  

megfelel –e az ivóvíz követelményeinek. 

A község a Nyitrai Közegészségügy 

Regionális Hivatalához fordult, amely 

ellenőrző mintát vett és elvégezte a víz 

elemzését mindkét kút vizében.  Főleg 

a nehéz fémek, ólom, kadmium, arzén, 

nikkel, króm, réz, mangán, cink és más 

szerves anyagok előfordulását vizsgálták. 

Az elemzés eredményeiből kitűnik, hogy 

a víz mindkét artézi kútban iható. A 

polgárok tehát kellemes sétákat tehetnek 

és felfrissíthetik magukat a  hideg 

víz cseppjeivel, amelyek ilyen  nyári 

melegben tényleg kellemesen hűsítenek.

a kihágás mértékétől függően 

közigazgatási eljárás során egészen 1300 

euróig  róhat ki bírságot és ha a bűnös 

hajtási jogosítvány tulajdonosa, akkor a 

jogosítványa hatálya fel lesz függesztve 

és el lesz tiltva motoros járművek 

vezetésétől 5 évre.        

Ajánljuk a szülőknek, hogy a gyerekeket 

tereljék helyes irányba a kerékpáron való 

viselkedés terén, és hogy tudatosítsák, 

hogy nem a kerékpár márkája a fontos, 

de az állapota és a kötelező felszereltsége, 

és főleg a közlekedési szabályok ismerete.  

Az első rész végén köszönjük a 

fi gyelmüket. Célünk növelni a 

gyerekek tudását a közlekedés terén 

és csökkenteni a gyerekek baleseteit.  

Abban az esetben, ha ez a cikk elnyerte 

érdeklődésüket és érdekli Önöket ezen 

a projekton együttműködni velünk, 

azt jelezhetik személyesen, telefonon 

vagy emailban a községi rendőrségen 

macky@trnovecnadvahom.sk.

A legközelebbi kiadásban a 

görkorcsolyák problémájával fogunk 

foglalkozni. Reméljük, hogy ezek a jól 

irányzott tanácsok hozzájárulnak a 

közlekedési balesetek csökkentéséhez 

és gyermekeink biztonságának 

növeléséhez. 

       Már hagyomány, hogy szent Ciril és szent Metód ünnepének 

napján Tornócon a községi hivatal a labdarúgóklubbal együttműködve 

megszervezi a polgármester kupájáért folyó minilabdarúgó turnét.

Ebben az évben ez kedden, július 5–én volt. A turnéba 15 csapat jelentkezett be, ebből 

5 diákcsapat. A csapatok 3 csoportba voltak elosztva. Az  „A“ és „B“ a főturnéban és  

a „C“  a fi atalok csoportja.

Az „A“ csoportban a következő csapatok 

voltak ilyen eredményekkel:

FC Schalke – Nantes 5:0                                         

Karlubík    - Opitory 3:3

W-Team – FC Schalke 0:5

Nantes – Karlubík 0:2                                        

Opirory - W- Team 6:1                                         

FC Schalke – Karlubík 6:1                                         

Nantes – Opitory  6:3                                         

W-Team - Karlubík 0:5

FC Schalke – Opirory 3:0 kont.                                

Nantes – W-Team 6:3                                           

Az „B“ csoportban a következő csapatok 

voltak ilyen eredményekkel:

Dynamo – Laky Trans  5:2

Chlapci z Pohody – Helsinky          13:0

Metropol – Dynamo   0:5

Laky Trans – Chlapci z Pohody 2:4

Helsinky – Metropol  0:5

Dynamo – Chlapci z pohody 4:2

Laky Trans – Helsinky               18:0 

Metropol – Chlapci z pohody 1:7

Dynamo – Helsinky  3:0

Laky Trans – Metropol  6:1
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A főturnéban az „A“  csoportból az elődöntébe továbbjutott  

FC Schalke és  Karlubík csapata és a  „B“ csoportból 

a  Dynamo és a Chlapci z Pohody csapata. Az első a 

másodikkal rendszerben játszottak a csoportokból.

FC SCHALKE – CHLAPCI Z POHODY  1 : 1 

a továbbjutóról a fi náléba 7 méterről való lövések döntöttek, 

ahol a Clapci z pohody csapata győzött 3:1 arányban.  

DYNAMO – KARLUBÍK  4 : 1 

A szünetben valósult meg a 11 méterről lövések turnéja. 

Ebbe a versenybe 52 felnőtt és 32 diák lövő nevezett be.

A felnőttek versenyében 1.helyezett  Marian Takáč 2. 

Mikuláš Szitás és 3. Miroslav Ölvecký.  

A 3.helyért   

SCHALKE – KARLUBÍK   5 : 2

Finálé

CHLAPCI Z POHODY – DYNAMO 0 : 0

az elsőségről 7 méterről való lövések döntöttek, ahol a Chlapci 

z pohody csapata volt szerencsésebb, győztek 3 : 1 arányban.

A győztesekért játszott: Peter Mitlík, Tomáš Ambrózy, 

Marian Holos, Tibor Bartuš, Jozef Žilinský, Michael Gál, 

David Hrčka, Peter Vida, Zoltán Bartuš ifj . Ján Veľbacký.

A négyek sorrendje : 1. CHLAPCI Z POHODY

                                    2. DYNAMO

                                    3. SCHALKE

                                    4. KARLUBÍK

Táblázat „A“                                      kapitány

1. FC Schalke       4  4  0  0     19:1      12 Szabolcs Puskás                         

2.Karlubík       4  2  1  1     11:9       7 Marián Takáč                        

3.Nantes        4  2  0  2    14:11      6 Daniel Vince                        

4.Opitory       4  1  1  2    12:13      3 Martin Hajdu                       

5.W-Team       4  0  0  4     4:22       0  Tomáš Žigárdi                      

Táblázat „B“   kapitány

1.Dynamo       4  4  0  0     17:4      12     Miroslav Ölvecký

2.Chlapci z Pohody    4  3  0  1     24:9       9      Peter  Mitlík

3.Laky Trans       4  2  0  2     28:9       6      Matej Kysučan

4.Metropol       4  1  0  3     7:18       3      Martin Dymák

5.Helsinky       4  0  0  4     0:39       0      Zlatko Stojka

Főbírók : Mgr.Juraj Boženík, p.Lórant Ajtics Horváth, Mgr.

Mittermayer Róbert. A diákok turnéjában : p. Ervin Molnár, 

Mgr. Pavol Andel, p. J. Čerhák

A frissítőről a Dynamo Sportegyesület büféje gondoskodott,  

szintén a községi hivatal rezsije keretében.

Ing. Ján Hrabovský, polgármester köszönete jár  ezen sikeres 

rendezvény minden résztvevőjének, játékosának, bírójának,  a 

technikai személyzetnek, rendezőknek és nézőknek.

Viszontlátásra egy év múlva, éljen a sport!

Feldolgozta: Mgr. Juraj Boženík   

A pontok egyenlősége esetében a teljes 

állás döntött.

Helyezés :

1. FC Kaviareň, kapitány Ivan Kulina

2. FC Darebáci, kapitány Tomáš Vajda

3. FC Lekáreň, kapitány Július Rábek ifj .

4. FC Metináci, kapitány Marek Čelitko ifj .

5. FC AlfaTiger, kapitány Nikolas Stojka

 

 
FC 

Kaviareň 
FC 

Darebáci 
FC 

AlfaTiger 
FC 

Lekáreň 
FC 

Metináci 
FC 

Kaviareň 9 bodov 7:3 20:1 3:6 10:3 
FC 

Darebáci 3:7 9 bodov 17:0 5:4 5:2 
FC 

AlfaTiger 1:20 0:17 0 bodov 0:10 2:14 
FC 

Lekáreň 6:3 4:5 10:0 9 bodov 12:8 
FC 

Metináci 3:10 2:5 14:2 8:12 3 body 

 

„C“ csoport diákok

A turné a Nyitrai Kerületi Önkormányzat 

anyagi támogatásával valósult meg

9 pont

9 pont

9 pont

3 pont

0 pont
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